Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur,
muziek, beeldende kunst en theater

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve

bron
Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke
mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. SUN, Nijmegen 1995 (5de, herziene
en vermeerderde druk)

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/moor028vana01_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

5

Verantwoording
Mythen, vertellingen over goden, halfgoden en legendarische stervelingen, hadden
in de oudheid vele functies. Ze verschaften verklaringen voor het ontstaan van wereld
en mensdom, voor natuurverschijnselen, voor de oorsprong van steden en volkeren
en voor de genealogie van belangrijke geslachten. Ze dienden als uitdrukking van
het religieuze denken en van de reflectie op het menselijk bestaan en op de
contradicties ervan. Ze waren vehikel voor de inprenting van moraal, onuitputtelijke
bron voor poëzie en epos, soms zelfs instrument van staatspropaganda.
Deze veelzijdigheid van functie verklaart dat de mythen in de antieke cultuur
alomtegenwoordig waren, en dat zij als het ware een stramien vormden waarop
voortdurend nieuwe varianten werden geweven. Mythologie is dan ook niet voor
niets object geworden van zoveel disciplines: godsdienstgeschiedenis, antropologie,
kunsten literatuurgeschiedenis, psychoanalyse.
We zullen niet al deze paden, varianten en interpretaties volgen. Wel menen we
aan het karakter van de mythe, een stramien immers en niet een ‘eindtekst’, recht te
doen door in de weergave van de mythe meer aandacht te schenken aan de varianten
in het verhaal dan in beknopte beschrijvingen gebruikelijk is. We hebben de
belangrijkste mythen geordend in 134 uiteenzettingen rond de belangrijkste gestalten:
van Achilleus tot Zeus. Honderden andere figuren - tot hen wordt toegang verschaft
via een register - hebben in deze beschrijvingen hun plaats gevonden. Voor een naar
volledigheid strevende weergave van de Griekse en Romeinse mythen moet worden
verwezen naar grote naslagwerken als de tiendelige Roscher. In onze selectie van de
te beschrijven mythen hebben we ons overwegend laten leiden door de neerslag die
deze hebben gevonden in de antieke en in de westerse kunst en cultuur, al wordt een
enkele mythe vooral opgenomen om het verband binnen het complex van vertellingen
duidelijk te maken. Op de ‘feitelijke’ weergave van de mythe volgen steeds een
kenschets van de neerslag en adaptaties daarvan in beeldende kunst en literatuur van
de oudheid. De mythe als stramien waarop voortdurend nieuwe varianten worden
geborduurd, dit beeld gaat ook op voor onze westerse cultuur. De antieke mythen
vormen de basis voor ingenieuze allegorieën en emblemata (zinnebeeldige prenten
met berijmde uitleggingen), dienen als voertuig voor moraliseringen, als legitimatie
voor erotische taferelen of als lofprijzing aan het adres van de vorst. Ze hebben hun
rol gespeeld in de verovering van een nieuwe beeldtaal en een nieuwe literatuur, in
de introductie van nieuwe vormen in het
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theater, in de strijd tussen christelijk en anti-religieus gedachtengoed. De onafzienbare
stroom aan produkties in de westerse literatuur en beeldende kunst laat telkenmale
zien dat de mythe voortdurend van inhoud en functie verandert. Odysseus bijvoorbeeld
is beurtelings een rationeel man, een gewetenloze schurk, een christelijk-standvastige
held en een ongeneeslijke zwerver. R. Trousson (zie de bibliografie) besteedt twee
omvangrijke delen aan de vele functies van Prometheus in de post-antieke literatuur.
De 316 bladzijden van G. Steiners Antigones uit 1984 - naast de exposities God en
de Goden (Rijksmuseum 1981) en Venus te lijf (Allard Pierson Museum 1985) bron
van inspiratie voor onze verkenning van het ‘Nachleben’ van de antieke mythen zijn gewijd aan de discussies rond de Antigone-gestalte in literatuur, theater en
essayistiek alleen al van de 19e en 20e eeuw. Het vele honderden malen geschilderde
‘oordeel van Paris’ kon dienen als moraliserende allegorie of ter presentatie van drie
naakte vrouwen in verschillende poses. Met gepaste voorzichtigheid en naar vermogen
- lang niet altijd zijn per periode of zelfs per kunstwerk stellige uitspraken geoorloofd
- hebben wij getracht per gestalte en mythe tenminste het spectrum van functies en
betekenissen te schetsen. Zulk een karakterisering is onzes inziens veelzeggender
dan lange opsommingen van werken. Dergelijke opsommingen zouden overigens
slechts zelden volledig kunnen zijn: de mythologie beslaat daarvoor een tè groot
deel, na de bijbelse verhalen het grootste, van hetgeen de westerse cultuur in woord
en beeld heeft voortgebracht. De selectie van wel genoemde werken is ingegeven
door de volgende criteria. Chronologie: het gaat om vroege voorbeelden van een
bepaald motief of om werken die een wending betekenen in een bepaalde visuele of
literaire traditie. Inhoud: het zijn sprekende voorbeelden van een bepaalde betekenis.
Waardering en smaak tenslotte: aan de genoemde kunstwerken werd destijds of wordt
nu - dat valt lang niet altijd samen - groot belang gehecht. Een zwaar accent is gelegd
op werken uit de Lage Landen; de betreffende uitweidingen en vermeldingen
onderstrepen het nog wel eens onderschatte belang van mythologische themata in
de cultuurgeschiedenis van onze streken.
De afgrenzing van wat wel en wat niet tot de Griekse en Romeinse mythologie
kan worden gerekend, levert uiteraard steeds problemen op. In navolging meestal,
soms ook in afwijking van de standaardwerken hebben wij al die gestalten weggelaten
die uit andere culturen afkomstig zijn en pas indirect in de antieke wereld een plaats
hebben gekregen (Isis, Mithras, Kybele en dergelijke), vrucht van latere literaire
inventie zijn (Cressida als geliefde van ‘Troilos), slechts personificatie zijn van een
verschijnsel of element en
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geen eigen mythen hebben (Wind en Vrede bijvoorbeeld), of ten slotte op de grens
staan tussen mythe en geschiedenis (bijvoorbeeld Romulus en Remus, de stichters
van de stad Rome).
De lemmata zijn alfabetisch gerangschikt volgens de Griekse naamvoering en
spelling; de Latijnse synoniemen worden telkens in de betreffende beschrijving
vermeld en voorts in het register; slechts in een enkel geval is daarvan afgeweken
op grond van het feit dat een figuur zuiver Romeins is (Flora) of te zeer met de
Romeinse wereld is verbonden (Aeneas). Etruskische namen en specifieke, daarmede
verbonden aspecten zijn buiten beschouwing gelaten op grond van de overweging
dat zij in de post-antieke cultuur nauwelijks een rol gespeeld hebben. Het teken »
verwijst naar een ander lemma. Het wordt alleen gebruikt wanneer de daar te vinden
informatie noodzakelijk is voor een goed begrip van de uiteenzetting.
De titel van een kunstwerk, toneelstuk, opera of boek wordt weggelaten, tenzij
deze titel niet direct verraadt dat het werk over de behandelde gestalte gaat, of tenzij
hij karakteristiek is voor de inhoud. Zoveel mogelijk is het jaar van ontstaan
(beeldende kunst), publikatie (literatuur) of eerste uitvoering (toneel, muziek)
aangegeven. In het geval van wand- en plafonddecoraties die zich nog in hun originele
positie bevinden, en bij kunstwerken in Nederlandse en Belgische musea wordt de
verblijfplaats aangegeven. Bij de opera's wordt eerst de naam van de componist en
vervolgens die van de librettist (indien bekend) genoemd. De antieke auteurs worden
niet met nauwkeurige bronvermelding geciteerd; degene die de precieze plaatsen wil
vinden, moet gespecialiseerde literatuur raadplegen. Behoudens afwijkende
vermelding gaat het, als niet steeds het werk is vermeld, bij Ovidius om de
Metamorphoses, bij Hesiodos om de Theogonia, bij Vergilius om de Aeneis, bij
Loukianos om de Godengesprekken, bij Apollodoros om de Bibliotheke, bij Hyginus
om de Fabulae. Na elk lemma volgt een opgave van studies die geheel of in
belangrijke mate daarop betrekking hebben.
Twee registers en een lijst van publikaties moeten het gebruik van het boek
vergemakkelijken. Zoals gezegd worden in het ene register alle in het boek
voorkomende mythologische gestalten genoemd. Door de verwijzing naar lemmata
en niet naar bladzijden kan de lezer zich snel een beeld vormen van de samenhang
tussen de verschillende mythologische figuren. Het andere register behelst alle auteurs,
componisten, librettisten en beeldende kunstenaars van wie werken worden genoemd.
Ook hier wordt naar de lemmata verwezen, zodat de lezer in één oogopslag een
indruk krijgt van de door een kunstenaar gebruikte mythologische themata. De
bibliografie bevat slechts specifiek op de mythologie betrekking hebben-
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de werken en dus geen algemene (naslag)werken op het gebied van kunst, literatuur
of (muziek)theater en oeuvrecatalogi; evenmin zijn uitgaven en vertalingen van
antieke auteurs aangegeven. Veel Latijnse en Griekse werken zijn niet in Nederlandse
vertaling verkrijgbaar. De Engelstalige Penguin Classical Library zal in veel gevallen
uitkomst bieden, evenals de tweetalige uitgaven in de reeksen van Loeb (Engels),
Budé (Frans) en Tusculum (Duits).
Zelfs een zeer veel groter aantal illustraties dan in dit boek is opgenomen zou geen
representatief beeld kunnen geven van de iconografie van de antieke mythologie in
de beeldende kunst van dertig eeuwen. Onze selectie is er op gericht geweest een
indruk te geven van de variëteit van de ‘dragers’ van de afbeeldingen en van het
geheel eigen karakter van de presentatie van mythologische figuren in de
opeenvolgende cultuurhistorische perioden. Behoudens andersluidende vermelding
zijn de foto's van de kunstwerken afkomstig van de beheerders van de collecties of
gebouwen waarin de kunstwerken zich bevinden.

Bij de vijfde druk
De uiterst welwillende ontvangst van dit boek door pers en publiek heeft sinds de
eerste verschijning in 1987 geleid tot drie herdrukken - herdrukken waarin werd
volstaan met een geruisloos wegwerken van enkele kleine maar storende misslagen.
Ditmaal echter, in het zicht van een vijfde druk, hebben we een grondige omwerking
mogelijk en nodig geacht. De voorbereidende werkzaamheden voor een Duitse en
een Spaanse editie hebben inspectie en heroverweging van tal van passages met zich
meegebracht. Sinds 1987 gepubliceerde monografieën, zoals de studies van de hand
van Andreae, leidden ons naar nieuwe inzichten. Nieuwe afleveringen van
naslagwerken in opbouw, zoals het Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae,
of de verschijning van geheel nieuwe naslagwerken zoals The Oxford Guide to
Classical Mythology in the Arts 1300-1990s van J. Davidson Reid, stelden ons in
staat tot het completeren of detailleren van de neerslag van een aantal mythen in de
kunsten en tot het corrigeren van fouten of achterhaalde gegevens inzake interpretatie,
toeschrijving of datering. En tenslotte waren er nuttige suggesties van tal van lezers
en gebruikers.
Zo is aan de uiteenzetting rond tal van mythische personages gesleuteld, met meer
of minder ingrijpende resultaten. De wijzigingen hebben overigens het verhalende
deel van de uiteenzettingen, de inhoud van de klassieke mythe, over vrijwel de hele
linie intact gelaten. De aanvullingen hebben veeleer betrekking op de
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neerslag van de mythen in de kunsten, en dan vooral na de oudheid. Zo is meer
aandacht gegeven aan de laat-middeleeuwse teksten die als transmissie hebben
gediend, en aan de neerslag van de mythen in de moderne kunst. We hebben het bij
dit alles echter niet gezocht in het aanleggen van nòg langere lijsten van kunstwerken
- het ging en gaat ons in de beschrijving van het voortleven van de mythen om
karakterisering, dosering, accenten, indicaties.
September 1995
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Van Achilleus tot Zeus
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Achilleus
is een zoon van de koning van Phthia, Peleus, en van de zeegodin Thetis. Zijn
goddelijke moeder wilde uit de door de sterveling Peleus verwekte Achilleus de
sterfelijke elementen elimineren en bedekte het kind daartoe 's nachts met as om het
vervolgens overdag te behandelen met ambrozijn. Peleus ontdekte deze gevaarlijke
experimenten en maakte er een eind aan. Door Hyginus en Statius wordt verteld dat
Thetis het kind in het water van de Styx hield om het onkwetsbaar te maken: het
enige kwetsbare lichaamsdeel bleef de hiel, de ‘Achilleushiel’, waaraan Thetis het
kind had vastgehouden.
Thetis, gestoord door Peleus, trok zich gebelgd terug in haar element, de zee, om
alleen nog tussenbeide te komen in het belang van haar geliefde zoon. Peleus
besteedde de opvoeding van Achilleus uit aan de Kentaur Cheiron, die de jongen
allerhande bekwaamheden bijbracht en hem voedde met de ingewanden van leeuwen,
beren en zwijnen om hem aldus de kracht van deze dieren te geven. Cheiron maakte
de jongen eveneens tot de snelste hardloper; bij Homeros heet hij dan ook ‘de
snelvoetige’. Als jongeman keerde Achilleus terug naar Phthia en sloot er een
blijvende vriendschap met de iets oudere Patroklos. Zijn opvoeding werd voltooid
door Phoinix.
Homeros vertelt in de Ilias dat Achilleus door een delegatie, waarvan Nestor en
Odysseus deel uitmaken, wordt uitgenodigd om aan de militaire expeditie tegen Troje
deel te nemen. Achilleus neemt deze uitnodiging graag aan en vertrekt aan het hoofd
van zijn soldaten, de Myrmidonen, met vijftig schepen. Hij laat zich niet afschrikken
door de waarschuwing van Thetis, dat hij de keuze heeft tussen een roemvol maar
kort, dan wel een roemloos maar lang leven.
Andere auteurs verhalen dat hij door zijn ouders ter voorkoming van deelname
aan de expeditie wordt ondergebracht aan het hof van Lykomedes, koning van het
eiland Skyros. Vermomd als meisje leeft hij daar met de dochters van Lykomedes.
In deze versie is er ook sprake van dat hij een liefdesverhouding aanknoopt met een
van die dochters, Deidameia, een verhouding waaruit »Neoptolemos (ook wel:
‘Pyrrhos’) wordt geboren. Odysseus, die vermoedt dat Achilleus zich onder de meisjes
bevindt, gaat naar Skyros en gebruikt een list: bij de meegebrachte geschenken voegt
hij wapens, die Achilleus prompt kiest. Ook laat hij een alarmsignaal blazen waarop
Achilleus, gehoor gevend aan zijn mannelijke natuur, zich instinctief gereed maakt
voor de strijd. Achilleus, aldus ontmaskerd, maakt zich graag gereed voor de expeditie,
samen met Phoinix en Patroklos.
Enkele auteurs, onder wie Apollodoros en Hyginus, melden een eerste, mislukte
poging om Troje te bereiken. De Grieken bepalen hun koers niet goed, zien Mysia,
waar ze belanden, aan voor een bij Troje behorend gebied en slaan er aan het
plunderen. Ze raken slaags met het leger van de koning over dat gebied, »Telephos,
een zoon van Herakles.
Bij een nieuwe poging om Troje te bereiken wordt de vloot bij Aulis door
ongunstige winden uiteengeslagen, waarbij Achilleus zelfs weer bij vrouw en kind
zou zijn beland.
Terug in Aulis worden de Grieken getroffen door een hardnekkige windstilte, hun
bezorgd door de godin Artemis, die vanwege een grief jegens Agamemnon, de leider
van de Griekse troepen, het offer eist van diens dochter »Iphigeneia. Agamemnon
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krijgt, met het voorwendsel dat Iphigeneia zich zal kunnen verloven met Achilleus,
van zijn vrouw Klytaimnestra gedaan dat deze het meisje naar Aulis laat gaan.
Achilleus, te laat van deze list op de hoogte, probeert na de aankomst van Iphigeneia
vergeefs de offerplechtigheid te voorkomen.
De Grieken arriveren dan eindelijk bij Troje, maar blijken voorshands weinig te
kunnen uitrichten tegen de uitstekend ommuurde stad en houden zich gedurende
negen jaren onledig met rooftochten in het ge-
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bied rondom Troje, waarbij Achilleus zich een drijvende kracht toont. Gemeld worden
onder meer expedities tegen het Cilicische Thebe, waar hij de vader en de zeven
broers van Hektors vrouw Andromache doodt. Hij is ook uit op het vee van Priamos,
dat in de omgeving van de berg Ida door diens zoon Aeneas bewaakt wordt. De stad
Lyrnessos, waarheen Aeneas na deze aanvallen gevlucht is, wordt door Achilleus
ingenomen. Het is ook de stad waar hij het meisje Briseïs buitmaakt.
Na negen jaar oorlog doet zich in het Griekse kamp het grote conflict voor tussen
de expeditieleider Agamemnon en Achilleus waarmee de Ilias van Homeros opent.
De Grieken zijn getroffen door een pest, hun gezonden door Apollo. De god wenst
dat Chryseïs, een meisje dat zich als oorlogsbuit in handen van Agamemnon bevindt,
terugkeert naar haar vader Chryses, een priester van Apollo. Achilleus bewerkstelligt
op een vergadering van Griekse aanvoerders dat Agamemnon het meisje moet
teruggeven. Maar Agamemnon eist dat Achilleus hem als compensatie Briseïs afstaat.
Achilleus, die bijna zijn zwaard trekt tegen Agamemnon maar daarvan door de godin
Athena wordt weerhouden, trekt zich in wrok terug in zijn tent, staat onder protest
Briseïs af en doet zijn beklag bij zijn moeder Thetis.
Deze raadt hem aan zich voorlopig verre te houden van de krijgshandelingen,
totdat de Grieken zich scherp bewust zijn van zijn onmisbaarheid. Van Zeus krijgt
ze met haar smeekbeden gedaan dat deze de Trojanen aan de winnende hand laat,
totdat de Grieken op de rand van een definitieve nederlaag zijn gebracht. Zeus
blokkeert interventies van de goden die de zijde van de Grieken hebben gekozen,
Hera, Poseidon, Athena en Ares, en de Grieken moeten slag op slag incasseren.
Het komt zover dat de Trojanen oprukken tot in het Griekse kamp en op het punt
staan de Griekse schepen in brand te steken. Patroklos houdt het niet langer uit, krijgt
van Achilleus toestemming met diens Myrmidonen aan de strijd deel te nemen en
krijgt zelfs diens wapenrusting mee. Patroklos slaagt erin de Trojanen terug te drijven,
maar valt dan door de hand van Hektor. Achilleus breekt in geweeklaag uit en toont
zich aan de verschrikte Trojanen.
De volgende dag verzoent Achilleus zich met Agamemnon, die Briseïs
ongeschonden ter beschikking stelt, vergiffenis vraagt en hem overlaadt met
geschenken. Thetis vraagt en krijgt voor haar zoon van de god en smid Hephaistos
een nieuwe wapenrusting. Dankzij de nieuwe deelname van Achilleus keren voor
de Grieken prompt de kansen. Achilleus woedt op het slagveld. Hij neemt twintig
jonge Trojanen gevangen om hen op het graf van Patroklos te offeren. De rivier
Skamandros, wier god ontzet is over het grote aantal slachtoffers dat in zijn rivier
terechtkomt, treedt buiten haar oevers maar wordt door het vuur van Hephaistos weer
in haar bedding gedwongen. Aeneas kan zich enige tijd staande houden tegenover
Achilleus, totdat het tweegevecht door een interventie van Poseidon wordt afgebroken.
De Trojanen vluchten de stad in, maar Hektor stelt zich buiten de poort op voor
een tweegevecht. Op het laatste moment wordt hij bevangen door angst, waarna
Achilleus hem driemaal de stad rondjaagt. Dan weegt Zeus hun beider lot, een weging
die uitvalt in het nadeel van Hektor. Achilleus velt Hektor, die hem stervend voorspelt
dat hij zal vallen door de hand van Apollo en Paris. Achilleus bindt het lijk van
Hektor achter zijn wagen en sleurt het twaalf dagen rond de stadsmuur, totdat de
goden, verontwaardigd over deze ontheiliging, hem via Thetis sommeren daarmee
op te houden. Hektors vader Priamos begeeft zich heimelijk in het Griekse kamp,
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wordt door Achilleus welwillend ontvangen en krijgt tegen betaling van een losgeld
het lichaam mee. Hiermee eindigt Homeros' Ilias.
Over de daden van Achilleus na de door Homeros behandelde episode wordt onder
meer gemeld dat na de dood van Hektor de Amazonen onder leiding van hun koningin
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Penthesileia de Trojanen te hulp snellen. Ze hebben aanvankelijk succes, totdat ze
stuiten op Achilleus, die Penthesileia dodelijk verwondt en dan op de stervende
verliefd raakt. Door de brutaalste der Grieken, Thersites, wordt hij bespot om deze
liefde, die hem van het gezicht te lezen is, waarop deze door Achilleus wordt gedood.
Verteld wordt ook dat de koning van de Aithiopiërs, Memnon, een zoon van de
godin

Thomas Piroli, De bewening van Patroklos, gravure, 19,1 × 28,8 cm, naar een tekening van John
Flaxman voor een Ilias-uitgave van 1793. Terwijl Achilleus, Briseïs en een soldaat de dode Patroklos
bewenen, brengt Thetis de nieuwe wapenrusting.

van de dageraad »Eos en van Priamos' broer Tithonos, zijn oom Priamos te hulp
snelt. Memnon weet nog wel Antilochos te doden, die het leven van zijn oude vader
Nestor beschermt, maar valt uiteindelijk door de hand van Achilleus, zij het pas nadat
de goddelijke moeders Thetis en Eos voor hun respectieve zonen hebben gepleit en
Zeus het lot van Achilleus en Memnon heeft gewogen, welke beslissing in het nadeel
van Memnon uitvalt.
Over de wijze waarop Achilleus de dood vindt - in ieder geval vóór de val van
Troje -
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lopen de verhalen uiteen. Homeros volstaat, in de Odyssee, met de mededeling dat
Achilleus na zijn overlijden verkeert in het gezelschap van zijn gevallen vrienden,
onder wie in de eerste plaats Patroklos. De overheersende traditie wil dat Achilleus
op het slagveld oprukt naar de poort van Troje en omkomt nadat hij is getroffen,
mogelijk in de kwetsbare hiel, door een pijl die vanaf de muren van Troje wordt
afgeschoten hetzij door Apollo zelf, hetzij door Paris, waarbij Apollo de pijl richt.
Enige auteurs, onder wie Hyginus, vertellen dat Achilleus verliefd is geworden op
Priamos' dochter »Polyxena en dat hij zelfs bereid is met de Trojanen een verdrag
te sluiten, mits hij de hand van Polyxena verwerft. Priamos stelt hem voor de vrede
te tekenen in een tempel van Apollo, waar hij door Paris wordt neergeschoten. Deze
versie maakt opgang in de middeleeuwen en is terug te vinden onder meer in de
Roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure ca. 1165. Volgens de andere versie,
waarin Achilleus valt op het slagveld, ontbrandt rond zijn lichaam een hevige strijd
en slagen Aias en Odysseus er uiteindelijk in het lichaam in veiligheid te brengen.
Tussen deze twee ontstaat een fel en voor »Aias fataal conflict over de wapenrusting
van Achilleus. Aias pleegt daarop zelfmoord.
Achilleus, een van de populairste helden in de Griekse en ook in de Romeinse cultuur,
is de centrale gestalte geweest in een aantal teksten die verloren zijn gegaan. Onder
meer was er het epos Aithiopis, traditioneel toegeschreven aan een dichter uit de 7e
eeuw v.C., Arktinos, waarin de lotgevallen van Achilleus werden behandeld tussen
de door Homeros beschreven gebeurtenissen en de dood van Achilleus (Memnon,
Penthesileia). Voorts kennen we titels van tragedies van Aischylos, onder meer een
Psychostasia over de tweestrijd tussen en de lotsweging van Achilleus en Memnon.
Een groot episch gedicht van Statius (1e eeuw n.C.), de Achilleis, bleef onvoltooid:
hij realiseerde alleen het deel over de lotgevallen tot de oorlog rond de muren van
Troje, met onder meer de gebeurtenissen op Skyros.
In de Ilias en in andere bewaard gebleven teksten komt Achilleus naar voren als
iemand die verzot is op het krijgsbedrijf, die teder is jegens een vriend als Patroklos
of een bijzit als Briseïs, maar die meedogenloos is jegens zijn vijanden en onmatig
in zijn rouw en wraakzucht. In de ogen van de Stoïci is hij al met al te zeer slaaf van
zijn hartstochten, anders dan de verstandige en omzichtige Odysseus. De enige
bewaard gebleven tragedie waarin voor Achilleus een belangrijke rol is weggelegd,
is Euripides' Iphigeneia in Aulis: Achilleus toont zich zeer verstoord dat men zonder
hem te raadplegen zijn naam heeft gebruikt om Iphigeneia naar Aulis te lokken.
Het is niet verwonderlijk dat in de pro-Trojaanse literaire traditie, waarin de Aeneis
van Vergilius een belangrijke rol speelt en die doorloopt tot in de nieuwe tijd,
Achilleus de trekken krijgt van een uitgesproken bruut.
De populariteit (c.q. beruchtheid) van Achilleus blijkt uit de talloze uitbeeldingen
van zijn lotgevallen in de Griekse, hellenistische en Romeinse kunst. De afbeeldingen
in de Griekse kunst hebben meestal betrekking op de Trojaanse oorlog, scènes die
zowel spelen in als buiten de door Homeros behandelde periode: het conflict tussen
Agamemnon en Achilleus; Achilleus en Patroklos; Achilleus in zijn duel met, of in
zijn mishandeling van het lijk van Hektor; Achilleus en Priamos; Achilleus en
Memnon; Achilleus en Polyxena; Aias die het lijk van Achilleus in veiligheid brengt,
en - zeer vaak - het duel tussen Achilleus en Penthesileia. Ook worden scènes
afgebeeld die in geen enkele bewaard gebleven tekst zijn gedocumenteerd:
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bijvoorbeeld Achilleus en Aias aan een dambord. Wat uiterlijk betreft doorloopt
Achilleus evenals andere Griekse helden in de loop der eeuwen een ontwikkeling
van gebaarde en zwaargewapende gestalte naar een jeugdige en naakte, kortharige
man zonder baard. Geaccentueerd worden zijn vurige blik en heftige bewegingen.
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In de hellenistische en in de Romeinse kunst wordt aan genoemde onderwerpen een
aantal toegevoegd: Achilleus te midden van de dochters van Lykomedes (frequent
in de schilderkunst, ten dele naar een door Plinius beschreven maar verloren gegaan
werk van Athenion uit de 4e eeuw v.C., in mozaïeken en op sarkofagen) en Achilleus
in gezelschap van zijn opvoeder Cheiron. Bijzonder zijn de in Hoby (Denemarken)
gevonden zilveren

Priamos smeekt Achilleus om de overgave van het lijk van Hektor. Een van de twee zilveren skyphoi
(drinkbekers) uit de 1e eeuw n.C., gevonden in Hoby (Denemarken), 10,9 cm hoog. Nationalmuseet,
Kopenhagen. De oude koning is door kleding en hoofdbedekking gekenmerkt als niet-Griek.

bekers uit de 1e eeuw n.C. met o.a. Priamos bij Achilleus. Op de sarkofaagreliëfs
zijn de met de dood verbonden voorstellingen talrijk. Achilleus' strijd met de
Amazonen of met Hektor moet wellicht de dapperheid van de overledene
verzinnebeelden. In de late oudheid wordt de jeugd van de held populair (geboorte
tot en met de Skyros-episode). Achilleus' paideia (opvoeding), die leidt tot succes
en heldendom, wordt de opdrachtgever ten voorbeeld gegeven. Voorbeelden in de
kunst zijn een grote zilveren schaal in
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Augst, de zogenaamde tensa capitolina (een strijdwagen in het Capitolijns Museum
te Rome) en mozaïeken in Klein-Azië en Noord-Afrika.
Het zijn ook deze twee laatstgenoemde thema's die in de beeldende kunst van de
renaissance en de barok populariteit krijgen. De Kentaur Cheiron met Achilleus,
dikwijls zinnebeeld van een goede opvoeding, is onder meer aan te treffen in het
werk van Annibale Carracci 1597-1601 (Palazzo Farnese te Rome) en van Batoni
1746. Veel uitgebeeld wordt ook Achilleus op Skyros, bijvoorbeeld door Rubens ca.
1616 en andere Antwerpse schilders, door Poussin onder meer ca. 1648-50 en 1656,
Lairesse midden 17e eeuw (Galerij Willem V, Buitenhof Den Haag), Jan de Bray
1664 en Steen 1671 (Rijksmuseum Amsterdam). Later volgt Angelika Kauffmann
1769.
Rubens geeft ca. 1631 in acht olieverfschetsen (waarvan er zeven worden bewaard
in het Museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam) het levensverhaal van
Achilleus, van het dopen in de Styx tot zijn dood. Voor zover het gaat om thema's
uit de Ilias leggen de kunstenaars tot in de 18e eeuw een voorkeur aan den dag voor
de liefdesgeschiedenis rond Briseïs, bijvoorbeeld G.B. Tiepolo ca. 1757 in de Villa
Valmarana te Vicenza. In de loop van deze eeuw schenkt een aantal kunstenaars, de
neoclassicisten en hun voorlopers, meer aandacht aan de smartelijke en de heroïsche
taferelen uit de Ilias, waarin voor Achilleus een grote plaats is ingeruimd, onder meer
het gevecht met Hektor en het rondsleuren van diens lijk en de bewening van
Patroklos. Te noemen zijn reeksen schetsen van Antoine Coypel 1708, Sergel 1766-67
en Carstens 1795, series schilderijen van de Comte de Caylus 1757 en Füssli 1803,
en reliëfreeksen van Canova ca. 1790 en Thorwaldsen ca. 1805 (geïnspireerd door
de Hoby-bekers). Flaxman publiceert in 1793 zijn 39 illustraties bij de Ilias, die grote
invloed uitoefenen op zijn tijdgenoten, bijvoorbeeld op de aardewerkfabrikant
Wedgwood. De kunstenaar had zich laten inspireren door Griekse vaasschilderingen,
gepubliceerd door Sir William Hamilton. Afzonderlijke Ilias-scènes met Achilleus
zijn te vinden in het werk van onder meer G. Hamilton ca. 1760-70, Taillasson 1769,
Tischbein ca. 1773-76, Troost ca. 1740, Humbert de Superville 1773 (Haags
Gemeentemuseum) en Ingres 1801. De toorn is uitgebeeld onder meer door Blake
1793 (in een voorstelling waarin Athena Achilleus tot bedaren brengt), en Cornelius
(in zijn in de Tweede Wereldoorlog verwoeste Ilias-frescocyclus 1827 in de
Münchense Glyptothek). De hertog van Wellington werd op bestelling van de ‘Ladies
of England’ in 1822 door Westmacott vereeuwigd in de gedaante van de krijgshaftige
Achilleus (standbeeld in Hyde Park te Londen).
De populariteit van het thema van Achilleus op Skyros in de kunst van de barok
correspondeert met de frequentie van dit thema in het theater. Het leende zich voor
komedie (bijv. Tirso de Molina 1612, El Aquilo) en voor ernst (bijv. een
noodlotsdrama van Calderón 1661, El monstruo de los jardines); voor travestie; voor
een herinnering aan het aangename leven onder vrouwen en de harde plicht van het
vervullen van mannentaken. Ook de operageschiedenis kent tal van werken met dit
thema: onder meer Draghi/Ximenes 1663, Lully/Quinault 1687, Campra/Danchet
1735 en Händel/Rolli 1739; daarnaast een aantal opera's op een libretto van
Metastasio, waaronder van Caldara 1736 en Jommelli 1749. Uit later tijd zijn nog te
noemen een komedie van Banville 1876 en een pastoraal drama van Bridges 1890.
Voor het overige (vgl. Polyxena en Penthesileia, »Amazonen) is Achilleus, hoezeer
ook het prototype van de gedreven krijger, slechts zelden hoofdpersoon in literaire
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werken. De dood van Achilleus is onderwerp van toneelstukken van onder meer
Hardy 1607 en Th. Corneille 1690. Een episch gedicht van Goethe, Achilleis (1799),
bleef onvoltooid. In Frans-classicistische traditie staat het treurspel Achilles 1719
van Huydecoper: ondanks de
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woede en razernij wegens de ‘diefstal’ van Briseïs weet Achilleus zich door de rede
overwonnen. Door de tegenstelling tussen hartstocht en rede en het daarbij gebruikte
retorisch geweld bleef dit spel tot in de 19e eeuw populair.
Kemp-Lindemann 1975; King 1986; Müller 1994 a en c; Nijstad 1977;
Raeck 1992; Schefold/Jung 1989; Scherer 1963; Wiebenson 1964.

Adonis,
zoon van Theias en diens dochter Myrrha. De Kyprische of Kleinaziatische koning
Theias (of Kinyras) had gesnoefd dat zijn dochter Myrrha (of Smyrna) mooier was
dan Aphrodite zelf. De godin wreekte zich door Myrrha een onweerstaanbaar
verlangen naar haar vader in te geven. Onder bescherming van de duisternis sliep
Myrrha twaalf nachten achtereen met haar vader. Toen de vader dit ontdekte,
achtervolgde hij zijn dochter teneinde haar om te brengen. Ze riep de hulp in van de
goden, die haar in een mirreboom veranderden. Na negen maanden barstte de schors
en kwam Adonis ter wereld.
Aphrodite, getroffen door de schoonheid van het kind, ontfermde zich erover en
vertrouwde het tijdelijk toe aan de godin van de onderwereld, Persephone. Maar
Persephone, op haar beurt gegrepen door de schoonheid van Adonis, weigerde hem
later weer af te staan aan Aphrodite. Zeus of Kalliope en Orpheus moesten arbitreren
en beslisten dat Adonis eenderde van het jaar zou verblijven bij Aphrodite, eenderde
bij Persephone, en eenderde op zichzelf zou staan. Aphrodite kon echter Adonis ertoe
verleiden tweederde van het jaar bij haar te verblijven, dit tot ontstemming van
Persephone. Later verloor Aphrodite haar geliefde tijdens de jacht op een everzwijn.
Deze mythe heeft in de literatuur - Hesio-

De geboorte van Adonis, 16e eeuw, majolicaschaal uit Urbino, bedoeld als geschenk aan een
kraamvrouw. Musée du Petit Palais, Parijs. Myrrha is nog maar ten dele in een boom veranderd.
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Aphrodite beweent de door een wild zwijn gedode Adonis. Miniatuur in een handschrift van de Ovide
Moralisé, ca. 1315-25. Bibliothèque Municipale, Rouen (Ms. IV 1044).
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dos, Sappho, Theokritos, Hyginus, Apollodoros en Ovidius - veel variaties en
uitbreidingen ondergaan, met name inzake de doodsoorzaak. De dood van Adonis
zou veroorzaakt zijn door de woedende Persephone. Het kan ook Ares zijn geweest,
de jaloerse minnaar van Aphrodite, die Adonis zou hebben gedood en daartoe de
gestalte van een everzwijn zou hebben aangenomen. Volgens anderen was het een
wraakactie van Artemis - een verklaring wordt niet gegeven - dan wel van Apollo.
Deze laatste zou zich aldus hebben willen wreken op Aphrodite die zijn zoon
Erymanthos met blindheid had geslagen omdat deze zijn blik had laten rusten op de
badende godin. Over het lot van Adonis na zijn overlijden gaat nog het verhaal dat
hij van Persephone gedaan kreeg dat hij telkenjare een half jaar in de onderwereld
zou verblijven en een half jaar bij Aphrodite. Als teken van haar rouw liet Aphrodite
uit het bloed van Adonis rode bloemen spruiten.
Adonis gold in de antieke cultuur als symbool van de lente, waarin de vegetatie
tot snelle bloei geraakt om in de zomerhitte te sterven.
De meest uitvoerige vertelling van de geschiedenis van Adonis geeft Ovidius. De
dichter voegt er de inventie aan toe dat de passie van Aphrodite voor Adonis te wijten
was aan het feit dat zij geschramd was door een pijltje van haar zoontje »Eros. De
Griekse dichter Bion van Smyrna (ca. 100 v.C.) beschrijft in Grafschrift op Adonis,
een voor declamatie bestemde klaagzang, hoe de godin naar de stervende Adonis ijlt
en jammert bij het lijk in aanwezigheid van enige Eroten. Dit gedicht vol oriëntaalse
invloeden (met name de symboliek van het sterven in de natuur) vindt navolging in
de Romeinse literatuur (onder meer Ovidius) en in de renaissance. Ook zijn er
gedichten van Sappho en Theokritos.
Vanaf de 5e eeuw v.C. treffen we op Griekse vazen Adonis aan in gezelschap van
Aphrodite. Vanaf de 4e eeuw v.C. wordt het Zeus-oordeel in beeld gebracht, vooral
op Zuiditalische vazen en op Etruskische spiegels. In de Romeinse kunst komen de
scènes van de dodelijke verwonding van Adonis door een everzwijn en de bewening
door Aphrodite vaak voor op wandschilderingen in Pompeii en op sarkofagen.
De geboorte van Adonis uit de mirreboom wordt in de latere tijd incidenteel
uitgebeeld in de schilderkunst vanaf ca. 1500: bijv. Luini ca. 1510 en een schilder
uit de school van Giorgone, eveneens begin 16e eeuw. Regelmatig komt het voor op
Italiaanse geboorteschalen uit de 15e en 16e eeuw. Voor de schram met het fatale
pijltje zie Eros. De dood van Adonis en de bewening door Aphrodite naar Bion zijn
geschilderd door onder meer Sebastiano del Piombo ca. 1512, Rosso Fiorentino
tussen 1534 en 1537 in Fontainebleau, Frans Floris ca. 1550 (Mauritshuis Den Haag),
Rubens ca. 1601 en ca. 1614, Poussin ca. 1627-30, Ribera 1637 en Holsteyn ca.
1640-50 (Frans Halsmuseum Haarlem). Verscheidene schilders stellen het tweetal
voor als minnekozend paar, waarbij de dood van Adonis soms op de achtergrond te
zien is: bijvoorbeeld Titiaan 1533, Paolo Veronese driemaal ca. 1580, Heintz ca.
1600, Cornelis van Haarlem achtmaal tussen 1600 en 1630, Goltzius 1614, Backer
ca. 1645-50, F. Bol viermaal o.a. ca. 1658 en Dujardin ca. 1670 (Galerij Willem V,
Buitenhof Den Haag). In een fresco van Giulio Romano 1528 in het Palazzo del Te
te Mantua drijft Ares het paar uiteen.
Titiaan beeldt in 1554 uit hoe Adonis op jacht wil gaan en zich moet losmaken
van een weerstrevende Aphrodite. Deze inventie is mogelijk een vrije uitwerking
van de waarschuwende woorden die, naar Ovidius meedeelt, Aphrodite tot Adonis
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van Veronese ca. 1560 en Annibale Carracci ca. 1588-89 tot Prud'hon 1810. In de
Lage Landen - waar het verhaal meestal wordt gehanteerd als waarschuwing tegen
de jeugdige vermetelheid
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waarvan Adonis hier het slachtoffer wordt - zijn er schilderijen van Spranger ca.
1607-11 (Rijksmuseum Amsterdam), Rubens ca. 1610 en ca. 1635, Moreelse 1614,
A. Bloemaert 1632, Honthorst 1641 en F. Bol onder meer ca. 1658 (Rijksmuseum
Amsterdam).
In de beeldhouwkunst is het thema van de stervende Adonis toegepast door onder
meer Thorwaldsen 1832 en Rodin 1893. Dezelfde Rodin vervaardigde in 1892 een
beeld van Aphrodite en Adonis, daarin voorgegaan door onder meer Canova 1794.
De vertelling van Ovidius is in later tijd niet alleen uitgangspunt voor de beeldende
kunst maar ook voor de literatuur. Jean de Meun doet in zijn Roman de la rose (tweede
helft 13e eeuw) verslag van de vergeefse waarschuwing aan en het overlijden van
Adonis. De jongeman is een veel voorkomende gestalte in de dichtkunst van de
renaissance en de barok: o.m. een pastoraal epos van Marino 1623, een galant gedicht
van La Fontaine 1669 en het lange gedicht Venus and Adonis van Shakespeare 1593
(Adonis als kuise en voor de liefde nog niet rijpe jongeling, naar wiens gunsten
vergeefs wordt gedongen door een verliefde vrouw). Alfieri schreef een tragedie
Mirra over de incest van Adonis' moeder. Het verhaal is ook onderwerp van een
aantal opera's in de 17e eeuw: Peri/Cicognini 1620, Monteverdi/Vendramin 1639 en
een van de eerste Engelse opera's, een ‘masque’ van John Blow 1684.
Couperus schreef enkele verhalen over Adonis 1904, 1906, 1911.
Atallah 1966; Bremmer 1987; Chenault 1971; Sluijter 1986.

Aeneas
(Gr. AINEIAS). Hij werd geboren uit de verhouding tussen de godin Aphrodite en
Anchises, die lid was van de koninklijke familie van Troje en schapen weidde op de
Ida. Anchises mocht niets over de geboorte van het kind zeggen uit vrees voor
represaillemaatregelen van Zeus, die hem volgens sommige auteurs later inderdaad
doodde, volgens andere blind maakte met zijn bliksem. Door de nimfen grootgebracht
in de bergen werd Aeneas op zijn vijfde jaar door zijn vader in Troje gebracht, waar
hij opgroeide tot een der beste krijgers.
Bij het uitbreken van de Grieks-Trojaanse oorlog voert Aeneas het bevel over de
tot het gebied van Troje behorende stad Dardanos. Deze stad bezwijkt onder de
aanvallen van Achilleus, evenals later Lyrnessos, waarheen Aeneas de wijk genomen
heeft. Hij neemt dan zijn intrek in Troje, en woont er met zijn vrouw Creusa (Gr.
Kreousa, een dochter van Priamos) en zijn zoontje Ascanius (Gr. Askanios). Hij
plaatst zich onder het opperbevel van Hektor, als zoon van Priamos behorend tot de
regerende tak van het koningshuis van Troje.
In de Ilias is hij na Hektor de belangrijkste strijder aan Trojaanse zijde, die voor
vrijwel geen Griek onderdoet. In Homeros' relaas wordt hij gevangengenomen door
de Grieken en als slaaf weggegeven aan Neoptolemos. Bekender is de door Vergilius
beschreven levensloop. Verwond door Diomedes wordt hij in bescherming genomen
door Aphrodite en daarna, wanneer ook de godin getroffen wordt door Diomedes,
door Apollo. Tegen Achilleus zou hij het onderspit hebben gedolven, ware hij niet
door Poseidon in een mist gehuld en weggevoerd van het slagveld. Poseidon doet
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bij die gelegenheid de voorspelling dat Aeneas ertoe is voorbestemd het geslacht van
Dardanos voor uitroeiing te behoeden en ooit koning van de Trojanen te worden.
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Andere Griekse schrijvers berichten over de laatste fase van de oorlog. Aeneas treedt
na de dood van Hektor op de voorgrond als de belangrijkste verdediger van de stad
en vlucht na de val van Troje met een aantal getrouwen weg uit de brandende stad
om in een naburig gebergte een kolonie te stichten en aldus de voorspelling omtrent
zijn lotsbestemming in vervulling te doen gaan. Vergilius, die Aeneas als voorvader
van de stichters van Rome en van het geslacht van Augustus, zijn opdrachtgever,
bezingt, bewerkt in zijn Aeneis een aantal van deze elementen en beschrijft de
avontuurlijke zwerftocht met als einddoel Italië. Tijdens deze reis wordt Aeneas
voortdurend dwarsgezeten door Hera met haar onverzoenlijke haat jegens alle
Trojanen, geniet hij evenwel steun van Poseidon en vooral van Aphrodite. De
Romeinse dichter beschrijft Aeneas als een edel, deugdzaam en gedecideerd man,
zich zeer bewust van de zware verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust.
Aeneas voorvoelt onheil als de Trojanen in weerwil van waarschuwingen van
onder meer »Laokoön en »Kassandra het houten paard binnen de muren van Troje
brengen. In de volgende nacht wordt hij in een droom bezocht door Hektor, die hem
maant zich in veiligheid te stellen. Terwijl de Grieken nog die nacht de slachting
onder de Trojanen beginnen, vlucht Aeneas. Hij neemt zijn oude vader Anchises,
aanvankelijk onwillig om de stad te verlaten, op zijn rug en zijn zoontje Ascanius
bij de hand. Zijn vrouw Creusa verliest hij echter. Hij neemt de wijk naar een plaats
aan de voet van de berg Ida om er schepen te bouwen en begint daarna met zijn
getrouwen aan de lange reis die hem zal voeren naar de plaats van bestemming, een
plaats die hij dan nog niet kent.
Eerst gaan ze aan land in Thracië, maar ze vertrekken weer als dit gebied vervloekt
blijkt vanwege een eerdere daar door koning Polymestor gepleegde moord op een
zoon van Priamos, Polydoros (»Hekabe). Ze belanden op Delos, vragen het orakel
van Apollo naar hun bestemming en verstaan de orakelspreuk, waarin wordt gezegd
dat ze hun ‘oermoeder’ moeten zoeken, als een verwijzing naar Kreta. Op Kreta
mislukken echter al hun oogsten, zodat er twijfel rijst over de vraag of dit wel hun
einddoel is.
In een droom wordt Aeneas uitgelegd dat hun bestemming niet Kreta maar Italië
is. Ze varen langs Griekenland, doorstaan een conflict met de Harpijen en belanden
in Buthrotum, in het noordwesten van Griekenland. Het koningspaar aldaar blijken
»Andromache, de weduwe van Hektor, en de over profetische gaven beschikkende
zoon van Priamos, Helenos. Deze bevestigt de lotsbestemming van Aeneas en geeft
hem aanwijzingen hoe Italië te bereiken. Ze zeilen langs de oostkust van Sicilië, waar
ze worden bedreigd door Polyphemos en andere Kyklopen, en ze nemen een
overlevende van de groep van »Odysseus aan boord. Wanneer ze elders op Sicilië
aan land gaan, sterft de oude Anchises.
Na de voortzetting van de tocht beginnen de winden op instigatie van de vijandige
Hera een aanval op de vloot. Poseidon komt tijdig tussenbeide en voorkomt een
ramp, zodat ze met beperkt verlies stranden op de kust van Afrika, bij Carthago, dat
juist dan wordt gebouwd door »Dido. Tussen de koningin en Aeneas ontwikkelt zich
een liefdesverhouding, die een tragisch einde kent als Aeneas bij monde van Hermes
scherp op zijn plicht wordt gewezen en verder vaart richting Italië.
Op de westkust van Italië gaan ze aan land in Cumae, om de daar gevestigde
priesteres van Apollo, de Sibylle van Cumae, te raadplegen over de toegang tot het
dodenrijk, waarin Aeneas wil afdalen om de schim van zijn vader Anchises te
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ontmoeten en raad te vragen. Anchises bevestigt dat het Aeneas' bestemming is in
Italië de grondslag te leggen voor een dynastie en een rijk, en schetst de grootse
toekomst die dat rijk te wachten staat. Dan arriveert Aeneas aan de monding van de
Tiber en herkent aan tekenen deze plaats als het voor hem bestemde oord.
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Het gebied behoort tot het koninkrijk van de Latijnen onder Latinus. De koning heeft
een enig kind, Lavinia, naar wier hand wordt gedongen door vele pretendenten, onder
wie de koning van de naburige stam der Rutilii, Turnus. Latinus heeft echter van een
orakel te horen gekregen dat Lavinia is voorbestemd te trouwen met een vreemdeling
van hoge afkomst, en hij herkent in Aeneas deze vreemdeling. Hera zet nu met een
reeks machinaties niet alleen Turnus maar ook de Latijnen op tegen Aeneas, die de
Tiber opvaart en zijn heil zoekt bij Euandros, een Griek die ooit als gast van Anchises
is ontvangen te Troje en nu koning is van het gebied waar het latere Rome zal
verrijzen.
Aeneas moet zich voor de strijd tegen Turnus en diens Rutilii wapenen en het is
zijn moeder Aphrodite die zich naar de werkplaats van haar echtgenoot Hephaistos
begeeft en van hem wapens vraagt en krijgt voor Aeneas. Vergilius sluit af met een
relaas van de krijgshandelingen tussen de Trojanen en de Rutilii. Uiteindelijk doodt
Aeneas Turnus in een tweegevecht.
Andere Romeinse auteurs hebben beschreven hoe het tot een huwelijk komt tussen
Aeneas en Lavinia, hoe Ascanius (ook wel Iulus genaamd) Alba Longa sticht en hoe
hun afstammelingen Romulus en Remus Rome stichten. Ovidius tenslotte beschrijft
aan het einde van de Metamorfosen, evenals de Aeneis in opdracht van keizer
Augustus geschreven, de vergoddelijking, de ‘apotheose’ van Aeneas, die door zijn
moeder Aphrodite naar het gezelschap van de goden wordt gebracht.
Het epische gedicht van Vergilius is bedoeld om een directe lijn vast te stellen tussen
de oude Trojanen en het Romeinse volk, en meer in het bijzonder om via de genealogie
Zeus, Aphrodite, Aeneas en Ascanius/Iulus aan de Iulii, het heersende geslacht, als
het ware goddelijke adelsbrieven te verschaffen. Aeneas torent boven alle anderen
uit in zijn pietas (eerbied voor de goden en plichtsbesef). Deze Aeneis maakte grote
opgang en ging het beeld omtrent de voorgeschiedenis van Rome domineren. Dit
duidelijk door de politiek bepaalde accent is nog niet aanwezig bij de belangrijke
voorgangers uit de 3e eeuw v.C., Livius Andronicus in diens bewerking van de
Odyssee en Ennius in diens Annalen. Enigszins vinden we de gedachte wel bij
Vergilius' tijdgenoot Lucretius in diens De rerum natura.
Vergilius blijft in de middeleeuwen bepalend voor het beeld van de nobele Aeneas.
De Aeneis wordt niet alleen gezien als een authentiek historisch verhaal maar ook
als een allegorie van de levensgang van een deugdzaam mens naar God: een
allegorische traditie die al in de 5e eeuw te lezen is in de commentaren van bijv.
Fulgentius, die in de 15e eeuw terugkeert in de neoplatoonse interpretatie van bijv.
Landino en die doorloopt tot in de 18e eeuw. Daarnaast is er de traditie waarin Aeneas
te boek staat als de volmaakte, hoofse ridder: zo in de anonieme Roman d'Enéas uit
de 12e eeuw en in de mede daarop gebaseerde Eneide van Hendrik van Veldeke,
voltooid vóór 1190.
In een andere traditie wordt Aeneas minder gunstig afgeschilderd, bijvoorbeeld
bij Guido delle Colonne *1287 en in Lydgate's Troy Root 1412-20. Deze auteurs
volgen de Griekse Dares en Diktys, bekend dankzij Latijnse vertalingen, die in hun
pseudo-ooggetuigenverslagen van de val van Troje Aeneas opvoeren als een verrader
van de Trojaanse zaak. Ook schreef men kritisch over Aeneas' houding in de
liefdesaffaire met Dido, die op verraderlijke wijze in de steek werd gelaten. Dit geldt
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voor bijv. Boccaccio in De mulieribus claris ca. 1370 en Chaucer (The Legend of
Good Women, ca. 1386).
Vanaf de 16e eeuw is hij echter overwegend een held zonder schaduwzijden,
vooral in de Elizabethaanse literatuur, bijv. in Shakespeare's Troilus and Cressida
1602. In de theatergeschiedenis is hij, afgezien van zijn rol ten opzichte van Dido,
in slechts een beperkt aantal gevallen hoofdpersoon: een toneelstuk van Neuye 1667;
opera's, meestal
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Aeneas draagt zijn vader Anchises op zijn schouder en voert zijn zoon Ascanius aan de hand op hun
vlucht uit Troje. Kalkstenen kopie van de beeldengroep op het Forum Augustum te Rome, 2e eeuw
n.C., 88 cm hoog. Rheinisches Landesmuseum, Bonn.
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over de lotgevallen van Aeneas op Italiaanse bodem, van o.a. Draghi/Minato 1678
en Jommelli/Verazi 1755. La prise de Troie beslaat de twee eerste aktes van Berlioz'
Les Troyens, gecomponeerd tussen 1856 en 1858 maar eerst in 1890 opgevoerd.
In de Attische vazenkunst (eind 6e/5e eeuw v.C.) treedt Aeneas op in verschillende
Trojaanse episoden. Dan reeds verschijnt het later uitermate populaire thema van het
wegdragen van Anchises uit het brandende Troje. Dido is in de Romeinse tijd wel
afgebeeld, maar de rijkspropaganda geeft met name de Italische wederwaardigheden
weer. Een reliëf op de Ara Pacis te Rome, in opdracht van Augustus tussen 12 en 9
v.C. gebouwd, toont Aeneas terwijl hij aan de Penaten, de ‘huisgoden’ van de
Romeinen, een offer brengt; hij is op die wijze toonbeeld van de Romeinse
deugdzaamheid. Op het Forum van Augustus werd een beeld van de held met zijn
zoon geplaatst, dat het volk op aanschouwelijke wijze de goddelijke afstamming van
Augustus en zijn familie duidelijk moest maken. Vermoedelijk zijn die groep en
andere elementen van de iconografische propaganda in andere steden om dezelfde
reden voorgesteld, bijvoorbeeld op de fora van Pompeii en Mérida (Spanje).
Een van de oudste geïllustreerde handschriften is een Aeneis in het Vaticaan (5e
eeuw), waarin plaatjes met bonte kleuren de belangrijkste passages verluchten.
Aan de populariteit in de beeldende kunst van de nieuwe tijd van het motief van
Aeneas met Anchises op zijn schouders, wellicht symbool van ouderliefde, zal hebben
bijgedragen, dat Rafaël het motief invoegde in zijn schildering van de brand van de
Borgo 1514-17 in de Stanza dell'Incendio in het Vaticaan. Het motief is in de
beeldhouwkunst te vinden bij onder meer Bernini 1618-19 en Girardon ca. 1670; in
de schilderkunst ten zuiden van de Alpen bij onder meer Genga 1509-10 (fresco in
het Palazzo Petrucci te Siena), Beccafumi ca. 1530 (fresco in het Palazzo Bindi
Sergardi te Siena), Barocci ca. 1589 en Giordano ca. 1680-83, in die ten noorden
van de Alpen in een stuk uit de omgeving van Van Scorel ca. 1523 (Centraal Museum
Utrecht) en voorts bij Elsheimer ca. 1600, Van Valckenborch 1607 en Lairesse 1684
(Lairessezaal Binnenhof Den Haag). Jan Brueghel de Oudere schilderde in twee
pendanten ca. 1595 de wegvoering tegen de achtergrond van het brandende Troje en
het wegtrekken van Lot en de zijnen uit het brandende Sodom.
Genoemde Valckenborch schilderde in 1603 de schipbreuk voor de kust van Sicilië,
bedoeld als allegorie van het leven. De schipbreuk is ook afgebeeld door Rubens ca.
1605 en Joos de Momper eveneens begin 17e eeuw. De landing in Latium is door
Lorrain 1675 in een groot landschap geplaatst. Ook wordt nogal eens uitgebeeld hoe
Aphrodite aan Hephaistos vraagt om voor Aeneas wapens te smeden of hoe zij haar
zoon deze door Hephaistos gesmede wapens ter beschikking stelt: onder meer Van
Dyck 1630-32, Poussin 1635, Pierson 1661 en Lairesse 1668 (Museum Mayer van
den Bergh te Antwerpen). De vergoddelijking van Aeneas, zinnebeeld van de beloning
van de deugdzaamheid, is te vinden in het werk van onder meer Jordaens ca. 1617,
Le Brun ca. 1642 en G.B. Tiepolo 1762-66 (fresco in het Koninklijk Paleis te Madrid).
Voor de Admiraliteit van Amsterdam schilderde F. Bol 1661-63 hoe Aeneas na een
‘regatta’ prijzen uitreikt (nu Rijksmuseum Amsterdam).
Voor schilderingen waarin het verhaal van Dido en Aeneas centraal staat, wordt
verwezen naar »Dido. Cycli waarin (ook) andere elementen uit het Aeneas-verhaal,
veelal culminerend in de apotheose, worden uitgebeeld, zijn er van onder meer Dossi
1523-30, Niccolò dell'Abbate ca. 1540 voor het kasteel te Scandiano (overgebracht
naar Modena), van de gebroeders Carracci 1584-86 in het Palazzo Fava te Bologna,
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van Pietro da Cortona 1651-54 in het Palazzo Doria-Pamphilj te Rome, van Antoine
Coypel 1716-17 voor het Palais Royal te Parijs (nu verspreid), van
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Giaquinto 1735-39 voor het koninklijk paleis te Turijn (nu in het Quirinaal te Rome)
en G.B. Tiepolo 1757 in de Villa Valmarana bij Vicenza.
H. Bardon 1950; Boschloo 1982; De Jong 1987; K.-D. Koch 1990;
Meyboom 1982; Moret 1975; Perret 1942; Scherer 1963; Sluijter 1982;
Vossen 1961; Zanker 1968.

Agamemnon,
zoon van Atreus en Airope; telg uit het door bloedwraak en vervloekingen getroffen
geslacht van de Tantaliden of Pelopiden (naar de voorvaderen Tantalos resp. Pelops).
Als Agamemnons neef Aigisthos Atreus vermoordt en zijn eigen vader Thyestes
(de broer van Atreus) op de troon van Mykene installeert, nemen Agamemnon en
zijn jongere broer Menelaos (samen aangeduid als de Atriden) de wijk naar het hof
van de Spartaanse koning Tyndareos, die hen later in het verdrijven van de
moordenaars van Atreus bijstaat en Agamemnon op de troon van Mykene helpt (soms
ook Argos: in sommige overleveringen behoorden de twee steden tot één rijk).
Tyndareos biedt hem zijn dochter Klytaimnestra als vrouw aan. Agamemnon
vermoordt, om haar als vrouw te kunnen krijgen, haar eerste echtgenoot Tantalos en
het pasgeboren kind van het echtpaar. Klytaimnestra schenkt Agamemnon drie
dochters, Chrysothemis, »Elektra en »Iphigeneia (Homeros geeft echter andere
namen) en één zoon, »Orestes.
Tyndareos heeft nog een dochter, »Helena. Naar haar hand wordt gedongen door
een groot aantal Grieken van vorstelijken bloede. Agamemnon bewerkstelligt dat
zijn broer Menelaos deze prinses mag huwen. Als zij later wordt geschaakt door de
Trojaanse koningszoon Paris, maken de Griekse leiders, gebonden door een destijds
afgelegde eed dat zij de rechten van de uiteindelijke echtgenoot van Helena zouden
verdedigen, zich op voor de strijd met Troje. Als oudere broer van Menelaos, als
instigator van de verbintenis tussen Helena en Menelaos en als vorst van het machtige
Mykene - hij brengt het grootste contingent in, wel honderd schepen - is Agamemnon
de overigens niet onbetwiste leider en drijvende kracht van de expeditie.
Niet in Homeros' Ilias, wel in andere teksten is het verhaal te vinden dat de Griekse
vloot, gereed om uit te zeilen, bij Aulis wordt getroffen door een hardnekkige
windstilte die teweeg is gebracht door Artemis vanwege haar grief jegens
Agamemnon. In deze situatie is Agamemnon bereid in te gaan op Artemis' eis haar
zijn dochter Iphigeneia te offeren zonder daarvan zijn vrouw in kennis te stellen.
Een van de centrale elementen in de Ilias is het voor de Griekse zaak bijna fatale
conflict met »Achilleus betreffende het meisje Briseïs. Apollo had Agamemnon
namelijk onder druk gezet door het kamp aan een epidemie bloot te stellen: hij moest
Chryseïs, de dochter van een priester in Troje, vrijlaten. Agamemnon gaf aan dit
bevel gehoor, maar eigende zich vervolgens Achilleus' bijslaap Briseïs toe. Nadat
Achilleus zich daarom uit de strijd heeft teruggetrokken, wil Agamemnon, daartoe
aangezet in een door Zeus gezonden bedrieglijke droom waarin hem de overwinning
voorspeld wordt, prompt en zonder de hulp van Achilleus de beslissende slag met
Troje leveren. Agamemnon toont zich in deze strijd moedig, maar kan niet voorkomen
dat de Grieken, zonder steun toch van Achilleus, aan de verliezende hand raken; zelf
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wordt hij gewond. Uiteindelijk komt het tot een verzoening tussen de twee mannen
en tot een ommekeer in de krachtsverhoudingen tussen de Grieken en de Trojanen.
In de meeste versies heeft Agamemnon na de val van Troje een betrekkelijk
voorspoedige terugreis, met in zijn gezelschap de ziene-
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res en Trojaanse koningsdochter »Kassandra als deel van de hem toegevallen
oorlogsbuit. Homeros verhaalt in de Odyssee dat de wegen van Agamemnon en
Menelaos zich na de val van Troje scheiden. Menelaos vertrekt met een deel van het
expeditieleger onverwijld; Agamemnon wenst de tijd te nemen om met offers de
godin Athena gunstig te stemmen.
Alle tradities stemmen erin overeen dat Agamemnon wordt vermoord bij zijn
terugkeer in Argos, waar zijn vrouw Klytaimnestra inmiddels in een overspelige
verhouding leeft met Aigisthos, de moordenaar van Atreus. De meeste auteurs melden
dat ook Kassandra wordt vermoord. Aigisthos nu wil zich niet laten verdringen door
Agamemnon. En bij Klytaimnestra spelen wraakgevoelens vanwege de moord op
haar eerste echtgenoot Tantalos en op het kind uit dit eerste huwelijk, alsook vanwege
het offeren van Iphigeneia. Misschien moet daaraan nog de woede over de
aanwezigheid van Kassandra, met wie Agamemnon inmiddels een liefdesverhouding
heeft, worden toegevoegd. De moord op Agamemnon zal later worden gewroken
door »Orestes.
Agamemnon wordt in de Ilias geportretteerd als een indrukwekkende figuur met een
krachtig karakter, tegelijkertijd ook als een arrogante en enigszins hebzuchtige
aanvoerder, die in zijn eigendunk niet altijd even doordacht handelt. Nog sterker
spreekt zijn hooghartigheid uit zijn optreden in Sophokles' Aias (»Aias). In andere
tragedies schikt hij zich vanwege zijn positie als aanvoerder, na aarzeling en
vertwijfeling, naar de belangen van de expeditie naar Troje, de wil van de goden of
de druk van de ‘rank and file’ van het Griekse leger: het centrale motief van Euripides'
Iphigeneia in Aulis. In Euripides' Hekabe meent hij niets te kunnen ondernemen
tegen de door de schim van Achilleus geëiste slachtoffering van de Trojaanse
koningsdochter »Polyxena en evenmin is hij in staat »Hekabe, de hem als krijgsbuit
toegewezen echtgenote van de Trojaanse koning Priamos, bij te staan in haar
wraakactie tegen Polymestor, de perfide moordenaar van haar zoon Polydoros.
Het beeld van Agamemnon als hooghartig vorst en morele lafaard is niet alleen
terug te vinden in latere bewerkingen van de tragedie Iphigeneia in Aulis, maar
bijvoorbeeld ook in Vondels Palamedes 1625.
In het eerste deel van de Oresteia-trilogie van Aischylos, Agamemnon, voltrekt
zich in een sfeer van onheil die slechts door Kassandra wordt aangevoeld, het noodlot
aan Agamemnon: hij wordt omgebracht door Klytaimnestra - een gebeurtenis die
ook centraal staat in Seneca's Agamemnon. Het verhaal van de moord op Agamemnon
keert in de middeleeuwen terug in twee werken van Boccaccio ca. 1365-70, compendia
omtrent illustere mannen en vrouwen: De casibus virorum illustrium en De mulieribus
claris. De laatste tekst ligt ten grondslag aan een tragedie van Sachs over de
bloeddorstige Klytaimnestra. De moord keert daarna talloze malen terug in de
literatuur: tragedies van Matthieu 1589, Alfieri 1776 en Lemercier 1797 (geparodieerd
door Desfontaines 1803); gedichten van Heywood 1609, Platen 1810, Hugo 1877
en Kavafis 1900. Veel toneelwerken zijn een adaptatie van het Agamemnon-stuk van
Aischylos. Soms zijn zij het eerste deel van een meerdelige bewerking van Aischylos'
Oresteia-trilogie. Dat geldt bijv. voor O'Neill (Homecoming, 1931), Hauptmann
1942 en Paul Claudel 1892 (in 1913-14 op muziek gezet door Milhaud).
In de beeldende kunst van de oudheid wordt Agamemnon minder afgebeeld dan
men op grond van zijn positie in de Trojaanse expeditie zou verwachten. Hij figureert
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hier als een koninklijke en gebaarde gestalte, dikwijls met scepter, in scènes die
samenhangen met de expeditie tegen Troje, zoals de slachtoffering van Iphigeneia,
de twist met Achilleus en het teruggeven van Briseïs. Op Etruskische askisten is zijn
gewelddadige dood voorgesteld.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd
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treedt hij pas weer op de voorgrond bij de heropleving in de 18e eeuw van de
belangstelling voor de Ilias, bijv. in voorstellingen van de twist met »Achilleus;
daarnaast ook in de (bijna) slachtoffering van »Iphigeneia (beide scènes bijv. bij
G.B. Tiepolo in de Villa Valmarana bij Vicenza 1757). Wat later zijn er ook
afbeeldingen van de door Klytaimnestra gepleegde moord of daarmee samenhangende
taferelen, bijvoorbeeld P.-N. Guérin ca. 1817 (de moord), Haydon 1834 (Kassandra
de moord voorspellend) en Leighton ca. 1874 (Klytaimnestra in afwachting van de
terugkeer van haar man).
Brower 1947; Burian 1950; Busch 1951; Fuhrmann 1950; Scholtze 1949.

Aias
(ook wel AIAX), zoon van de koning van Salamis, Telamon, en Periboia. In de Ilias
van Homeros komt hij naar voren als een van de sterkste en moedigste strijders aan
Griekse zijde en gaat zijn betekenis uit boven het door hem ingebrachte bescheiden
contingent van twaalf schepen. Hij is een man van weinig woorden, gaat met zijn
enorme schild als een stormram door het vijandelijk leger, weerstaat de aanval of
dekt de aftocht. Hij strijdt meestal zij aan zij met zijn halfbroer, de begaafde
boogschutter Teukros, en met de ‘kleine’ Aias, de zoon van Oïleus (de andere van
de twee ‘Aianten’). Hij treedt o.m. op de voorgrond in een tweegevecht met Hektor.
Het duel blijft echter onbeslist, mede vanwege de invallende duisternis.
Als de Trojanen bij ontstentenis van Achilleus de overhand hebben en doordringen
tot bij de Griekse schepen, weet hij de vijand nog maar net te weerstaan, totdat de
komst van Patroklos hem uit deze benarde positie redt. Als Patroklos is gevallen,
dekt hij Menelaos die het lichaam in veiligheid brengt.
Na de dood van Achilleus raakt hij in een ernstig conflict met Odysseus, een
conflict waarover hij zich nog steeds verbitterd toont wanneer Odysseus jaren later
tijdens diens terugtocht in de onderwereld afdaalt en er zijn schim ontmoet: beiden
maken aanspraak - Ovidius geeft er een uitvoerig verslag van in de Metamorfosen op de wapenrusting van de gevallen Achilleus. Als de Griekse aanvoerders de
wapenrusting toewijzen aan Odysseus, beraamt Aias in zijn uitzinnige woede een
aanval op zijn bondgenoten. Maar de godin Athena slaat hem met waanzin waardoor
hij slechts een troep schapen, die hij aanziet voor Grieken, ombrengt. Als hij tot
zichzelf komt, wordt hij zozeer overmand door verbittering en schaamte dat hij zich
ondanks smeekbeden van zijn bijzit Tekmessa in zijn zwaard stort. Aldus in de
tragedie Aias van Sophokles, die vervolgt met een verslag van het verbitterde dispuut
over de vraag of Aias na zijn laatste daden en zijn zelfmoord een begrafenis toekomt.
De arrogante Atriden, Agamemnon en Menelaos, verklaren zich tegenstander daarvan,
maar het pleit wordt gewonnen door Odysseus, die wenst dat Aias wordt
gerespecteerd. Over zijn einde doen ook andere verhalen de ronde: hij zou dodelijk
zijn getroffen door een pijl van Paris of zijn vermoord door Odysseus. In de versie
van Sophokles en Pausanias was Aias onkwetsbaar gemaakt door Herakles en werd
hij levend begraven door de Trojanen.
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Enige tientallen vazen uit de 6e en 5e eeuw v.C. tonen Aias en Achilleus tijdens het
damspel. De voorstelling zou teruggaan op een ons niet bewaard gebleven
beeldengroep. Romeinse kopieën van een hellenistische sculptuurgroep stellen Aias
voor terwijl hij het lijk van Achilleus van het slagveld draagt. Slechts enkele vazen
uit de 6e en 5e eeuw en Romeinse gemmen tonen Aias' zelfmoord.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd wordt Aias slechts incidenteel, als
bijfiguur in de Trojaanse oorlog, afgebeeld, bijvoorbeeld door Giulio Romano in het
Palazzo Ducale
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Exekias: Aias bereidt op het strand zijn zelfmoord voor, ca. 530-520 v.C., zwartfigurige buikamfoor,
hoogte voorstelling 15,8 cm. Musée Communal, Boulogne-sur-Mer. Deze iconografie is uitermate
zeldzaam.
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te Mantua (1538-39), door Füssli op tekeningen ca. 1800 en 1810, in een beeld van
Canova ca. 1811 en in een reliëf van Thorwaldsen 1831. Bramer beeldde als enige
het conflict tussen Odysseus en Aias uit (ca. 1625-30, Prinsenhof Delft). Tischbein
ca. 1791 schilderde de held met Tekmessa en hun kind.
In de theatergeschiedenis gaat het vrijwel steeds om bewerkingen van de
Sophokles-tragedie: een toneelstuk van Foscolo 1811, een opera van A.
Scarlatti/Averara 1697 en een theaterfragment van Gide 1907.
Davies 1971.

Aktaion,
zoon van Aristaios en van een dochter van Kadmos, Autonoë, werd opgevoed door
de ‘goede’ Kentaur Cheiron, die van hem een uitstekend jager maakte. Volgens
sommige bronnen riep Aktaion de toorn van Artemis over zich af door zichzelf een
betere jager te noemen dan Artemis of door te dingen naar de hand van Semele, die
ook door Zeus werd begeerd. De meest bekende versie, onder meer verwoord in de
Metamorfosen van Ovidius, verhaalt hoe tijdens een jacht zijn blik was gevallen op
Artemis, die met haar nimfengevolg baadde op de berg Kithairon. Zij bespatte hem
met water en veranderde hem daarmee in een hert, waarna hij door zijn eigen
jachthonden, die hem in deze gedaante niet herkenden, werd verscheurd. Na hun
daad zochten de dieren wanhopig naar hun baas en ze kregen pas rust, toen de Kentaur
Cheiron een beeld van Aktaion oprichtte. Anders dan Ovidius schrijft Nonnos in de
5e eeuw n.C. dat Aktaion de godin wel degelijk beloerd had.
Het verhaal, een bijdrage tot het beeld van »Artemis als kuise en mooie, maar ook
meedogenloze godin, is in de oudheid vaak uitgebeeld. Aanvankelijk gaat het vooral
om de verscheuring van Aktaion in eigen gedaante door zijn honden, bijvoorbeeld
op een metope van de Hera-tempel in Selinous ca. 470-60 en op roodfigurig
aardewerk. Vanaf de 5e eeuw v.C. wordt daarnaast in de vaasschilderkunst de
gedaanteverandering in een hert afgebeeld. Uit de Romeinse tijd kennen we
voorstellingen op muurschilderingen in Pompeii en op mozaïeken (beide kunstvormen
geëigend voor fonteinen) evenals de kopie van een hellenistische beeldengroep.
Volgens Ovidius is het slechts toeval dat Aktaion op Artemis en haar gezelschap
stuit, maar wordt hij niet minder prompt gestraft. In de schilderkunst van de nieuwe
tijd wordt daarentegen een enkele maal, bijvoorbeeld door Veronese ca. 1562, Albani
ca. 1621 en Domenichino ca. 1609, gesuggereerd dat Aktaion zijn schuldige blik
met welbehagen laat rusten op de godin. Deze schilders volgen mogelijk Nonnos.
Meestal is er evenwel bij Aktaion sprake van schrik bij het zien van Artemis. Soms
wordt tevens het begin van de straf uitgebeeld: aan zijn hoofd ontspruit reeds het
gewei en de honden keren zich tegen hem. Aldus schilderingen van Peruzzi in de
Villa Farnesina te Rome ca. 1511, Titiaan ca. 1556-59 en 1559, Parmigianino ca.
1523 (wandschilderingen te Fontanellato), Heintz ca. 1600, Van Balen 1608 en
Cornelis de Vos 1623 tot G.B. Tiepolo 1720-22, Lens ca. 1765 (Kon. Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen) en Gainsborough 1784-85. Hollandse schilders als
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Wtewael 1607 en 1612 en Van Poelenburch ca. 1659 suggereren evenmin een schuldig
voyeurisme.
De moraal van schuld en straf wordt wel gelegd in de emblematiek en in de
literatuur. Zo wordt door onder meer Van Mander en Cats, naar voorbeeld van Ripa's
Iconologia 1593, verband gelegd tussen het lot van Aktaion en het bespieden van
vrouwelijk naakt, het najagen van vrouwelijk schoon, het zich overgeven aan jagersen erotische lust. Een
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opmerkelijke combinatie toont Rembrandt ca. 1632 in een schilderij waarop de
toevallige ontmoeting van Aktaion met de naakte Artemis naast de ontdekking van
de zwangerschap van »Kallisto in beeld is gebracht.
Het thema, dat ook dikwijls terugkeert in de poëzie van de Franse renaissance
(»Artemis), levert in de muziekgeschiedenis de stof voor opera's van onder meer
Charpentier 1685 en Auber/Scribe 1836.
Vestdijk publiceert in 1941 de roman Aktaion onder de sterren, waarin hij onder
meer de verhouding Aktaion-Cheiron schetst en een karakteristiek van Artemis
ontwikkelt. Het conflict tussen de religie van de maan (=

Baldassare Peruzzi: Aktaion wordt door Artemis bespat, in een hert veranderd en door zijn eigen
honden aangevallen, ca. 1511, deel van een fries in fresco in de Sala del Fregio in de Villa Farnesina
te Rome.

moeder) en van de zon (= vader), zo zei de auteur zelf, staat centraal. Aktaion wordt
onsterfelijk in de gedaante van een ster en daardoor kan de eigenlijk onsterfelijke
Cheiron (»Kentauren) sterven. De confrontatie tussen Aktaion en Artemis, tussen
onweerstaanbaar verlangen en de begeerlijke en moorddadige maagd, is uitgewerkt
door Klossowski in woord en in beeld in respectievelijk Le Bain de Diane 1956 en
in tekeningen tussen 1954 en 1973. In de 20e-eeuwse beeldende kunst is het
Aktaion-thema aanwezig in werken van onder meer Klinger (een beeldhouwwerk
1906), Stuck 1926 en Masson 1934 en 1945.
Leach 1981; Sluijter 1986; Willemsen 1956.
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Alkestis & Admetos.
Alkestis is de dochter van de koning van Iolkos, Pelias, en van Anaxibia; Admetos
is de zoon van Pheres, de koning van het gelijknamige koninkrijk Pheres, en van
Periklymene. Nadat Admetos zijn vader is opgevolgd, doet »Apollo, door Zeus ertoe
veroordeeld zich gedurende een jaar te onderschikken aan een mens, bij hem dienst
als veehoeder. Admetos toont zich tegenover de god een goed meester en tussen hen
ontstaat vriendschap. Apollo laat het vee van Admetos gedijen en helpt hem ook de
hand te veroveren van Alkestis. Hij slaagt erin een moeilijke opdracht van Alkestis'
vader te vervullen en spant een leeuw en een wild zwijn voor een wagen. Tijdens
het bruiloftsmaal vergeet Admetos, aldus Homeros en Plato, een offer aan Artemis
te brengen die daarop slangen in zijn slaapvertrek zendt als voorteken van zijn nabije
dood. Apollo krijgt van de schikgodinnen, de »Moiren, gedaan dat ze zijn gunsteling
Admetos, als diens uur geslagen heeft, zullen laten voortleven, mits deze iemand
bereid vindt in zijn plaats te sterven.
Wanneer Admetos' tijd gekomen is, zoekt hij vergeefs een vervanger, totdat zijn
vrouw Alkestis zich bereid verklaart voor hem te sterven. Zij sterft dan inderdaad,
maar Herakles, op die fatale dag te gast in het paleis van Admetos, slaagt erin haar
terug te halen uit het dodenrijk door haar in een worsteling te ontrukken aan de Dood
(Thanatos) en haar gesluierd terug te voeren naar Admetos. Volgens een andere
versie laat de godin van de onderwereld Persephone, eigener beweging, want ontroerd
door de offerbereidheid van Alkestis, haar terugkeren naar het rijk der levenden.
De zelfopoffering van Alkestis, de aanvaarding daarvan door Admetos en de
worsteling van Herakles met de Dood vormen de stof van Euripides' Alkestis.
Euripides geeft niet de beslissende dialoog tussen de echtgenoten, maar doet uitkomen
dat Admetos vóór de bereidverklaring van Alkestis tevergeefs heeft gezocht in de
kring van zijn familieleden. Hij verwijt zijn oude vader Pheres dat deze de luttele
hem resterende jaren niet heeft willen geven voor zijn zoon. En Pheres verwijt
Admetos, die klaagt dat hij moet voortleven zonder Alkestis, dat hij het offer van
zijn liefhebbende vrouw heeft aanvaard.
Boccaccio gebruikt in zijn Ameto 1341 het thema als metafoor van de verjonging
van de ziel door de liefde, onder de indruk als hij nog is van zijn prille liefde voor
Fiammetta. In de nieuwe tijd hebben vooral toneelschrijvers zich gebogen over de
merkwaardige relatie tussen de echtelieden, van Sachs 1551 tot Yourcenar 1963. Bij
veel auteurs, met name in de 17e en 18e eeuw, is er sprake van een zekere
‘vernobeling’ van het karakter van Admetos, die bezwijkt voor de aandrang van
Alkestis om haar leven voor hem te mogen offeren. Aldus Racine in zijn voorwoord
bij Iphigénie 1674 en Alfieri 1798. Hetzelfde doet zich voor in opera's van
Lully/Quinault 1674, Schweitzer/Wieland 1773, Händel/Smollett 1750 en vooral
Gluck/Calzabigi & Le Blanc 1760 (de zuiverste ‘Reform-Oper’ van Gluck, door hem
voorzien van een voorrede die zoveel is als het manifest van de nieuwe
opera-opvatting).
De ‘discussie’ wordt voortgezet in de toneelliteratuur van de 19e en 20e eeuw
door onder meer Herder 1803, Hofmannsthal 1893 (basis voor een opera van Wellesz
1924) en Thornton Wilder 1956, en in de dichtkunst door Browning in Balaustion's
Adventure 1871, waarin het karakter van Admetos weer de schakeringen kent die

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

het bij Euripides heeft. Anderzijds is bij Morris, The love of Alkestis, deel van The
Earthly Paradise 1868-70, Admetos opnieuw zonder schaduwzijden. Bij Rilke in
de Neue Gedichte 1907 moet Alkestis de liefdesdood sterven om pas echt de vrouw
van Admetos te kunnen worden.
In de beeldende kunst van de oudheid komt het verhaal van Euripides, en vooral
de
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teruggeleiding van de gesluierde Alkestis door Herakles, met name in de hellenistische
kunst voor en daarna in de Romeinse funeraire kunst, namelijk op grafschilderingen
in de 2e en 3e eeuw n.C. en op sarkofaagreliëfs, waarbij men zich kan afvragen of
de nabestaanden de scène in specifiek verband met de overledene hebben willen zien.
Vanaf late barok en neoclassicisme beeldt een enkele schilder of schilderes de
dood van Alkestis, de teruggeleiding van Alkestis of de worsteling van Herakles met
de Dood uit: bijv. N.-N. Coypel begin 18e eeuw, Galloche 1711, Angelica Kauffmann
1790, Peyron 1785 en Delacroix 1862. Rodin maakte in 1899 het beeld ‘De dood
van Alkestis’.
Butler 1938; Schauenburg 1957.

Alkmaion,
zoon van Amphiaraos en Eriphyle. Deze Eriphyle, omgekocht door een geschenk
van de belanghebbende Polyneikes, had haar echtgenoot Amphiaraos gedwongen
tot deelname aan de veldtocht van de ‘Zeven tegen Thebe’ (»Polyneikes & Eteokles),
een veldtocht die - zoals Amphiaraos had voorzien - fataal eindigde en alle
aanvoerders het leven kostte. De enige die deze tocht overleefde was de koning van
Argos, Adrastos.
Tien jaar later bereiden de zonen van de omgekomen helden, de zogeheten
‘Epigonen’, een tweede veldtocht tegen Thebe voor, een wraakactie. Amphiaraos'
zoon Alkmaion voelt niets voor deze expeditie. Opnieuw is het Eriphyle die hem
ertoe overhaalt. Zijn deelname is blijkens een orakelspreuk voorwaarde voor de
overwinning op Thebe. En ook deze keer is Eriphyle omgekocht, nu door Polyneikes'
zoon Thersandros met het magische gewaad van Harmonia.
De Epigonen behalen de overwinning op de Thebanen. Weliswaar komt een van
hen, Aigialeus, zoon van Adrastos, op het slagveld om, maar de ziener Teiresias legt
de bewoners van Thebe uit dat juist dit voor hen fataal zal blijken. De dood van de
laatste overlevende uit de eerste expeditie, Adrastos, zal de val van Thebe
teweegbrengen. Adrastos zal uit verdriet over de dood van zijn zoon sterven - hetgeen
inderdaad gebeurt - en daarmee zal het lot van Thebe bezegeld zijn. De bewoners
van Thebe ontvluchten, gehoord Teiresias, de stad, die door de Epigonen wordt
ingenomen en geplunderd.
Na de inname snoeft Thersandros dat hij de beslissende stoot heeft gegeven tot de
expeditie en de overwinning: hij heeft Eriphyle omgekocht, zoals zijn vader
Polyneikes dat tien jaar eerder gedaan heeft. Alkmaion, ontzet over de verraderlijkheid
van zijn moeder, gaat het orakel van Delphi raadplegen en krijgt te horen dat zijn
moeder de dood heeft verdiend. Hij verstaat dit als een machtiging of zelfs een
opdracht om zijn moeder te doden, maar wordt na het plegen van deze moord
meedogenloos opgejaagd door de »Erinyen. Tijdens zijn zwerftocht zoekt hij
beschutting aan het hof van de koning van Psophis, Phegeus, en hij krijgt diens
dochter Arsinoë tot vrouw. Hij schenkt haar de magische halsband en het magische
gewaad van Harmonia. Opnieuw voortgejaagd door de Erinyen belandt hij bij de
riviergod Acheloös. Hij wordt door deze gezuiverd van de moord en trouwt met diens
dochter Kallirhoë. Zij eist van Alkmaion de aan het hof van Phegeus achtergelaten
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halsband en het gewaad van Harmonia op. Alkmaion keert terug naar het hof van
Phegeus, verzwijgt zijn tweede huwelijk en wendt voor dat de twee zaken ter
beschikking moeten worden gesteld van het heiligdom van Apollo in Delphi. Maar
een dienaar verraadt aan Phegeus dat Alkmaion deze zaken aan zijn tweede vrouw
wil schenken. Alkmaion wordt vervolgens gedood door Phegeus en diens zonen.
Arsinoë, getuige van deze moord maar onwetend van de reden, vervloekt haar vader
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en broers. Kort daarop worden Phegeus en zijn zonen door de zonen van Kallirhoë
en Alkmaion, die na een door Kallirhoë tot Zeus gericht verzoek versneld tot wasdom
zijn gekomen, gedood.
De veldtocht van de Epigonen en de lotgevallen van Alkmaion vormen de afsluiting
van een reeks van mythische vertellingen betreffende het Thebaanse koningshuis
(zie voorts Kadmos, Laios, Oidipous, Polyneikes & Eteokles, Antigone), De Griekse
teksten waarin de veldtocht van de Epigonen en de lotgevallen van Alkmaion worden
behandeld, zijn verloren gegaan: de epische gedichten Epigonoi en Alkmaionis,
Epigonoi-tragedies van Aischylos en Sophokles, een Eriphyle-tragedie van Sophokles
en Alkmaion-tragedies van Sophokles en Euripides. We beschikken slechts over
mededelingen bij Homeros en Pindaros en over late navertellingen van met name
Apollodoros.
In de beeldende kunst van de oudheid is de thematiek zelden aanwezig. Het gaat
dan vooral om de door Alkmaion gepleegde moedermoord, voorgesteld op Griekse
en Etruskische vazen.
In de 18e eeuw zijn de perfiditeit en het lot van Eriphyle een enkele maal onderwerp
van een toneelstuk (bijv. Voltaire 1732) of een opera (bijv. Monza/Gamerra 1785).
In de beeldende kunst komt het thema hoogst zelden voor. Füssli 1824 beeldt het
opjagen van Alkmaion door de Erinyen uit.
Krauskopf 1974.

Amazonen,
een mythisch volk van krijgshaftige vrouwen, volgens sommigen afstammelingen
van de oorlogsgod Ares. Ze worden verondersteld te leven ten noordoosten van het
Griekse cultuurgebied: in Thracië of Skythië, dan wel in Azië ten zuiden of zuidoosten
van de Zwarte Zee, in Kappadocië of bij de Kaukasus. Ze hebben een bijzondere
verering voor Artemis, de godin van de maagdelijkheid en van de vrouwelijke kracht.
Te harer ere zouden zij het beroemde heiligdom te Ephesos hebben gesticht.
Om hun geslacht in stand te houden hadden ze af en toe gemeenschap met mannen
van nabuurstammen. Zonen werden niet op prijs gesteld: die werden gedood, volgens
een andere versie tot slaaf gemaakt, volgens weer een andere traditie blind gemaakt
of op andere wijze verminkt. Incidenteel wordt verteld dat van hun dochters de
rechterborst werd weggeschroeid opdat ze geen hinder zouden ondervinden bij het
hanteren van pijl en boog of de lans. Zo zou volgens onder meer Apollodoros hun
naam verklaard worden; het Griekse woord ‘a-mazos’ betekent namelijk ‘zonder
borst’.
Ze leverden slag tegen verschillende Griekse helden zoals »Herakles, die uit was
op de gordel van hun koningin Hippolyte, en »Theseus, die de Amazone Antiope
had geschaakt. Een contingent Amazonen onder leiding van koningin Penthesileia
kwam in de laatste fase van de Trojaanse oorlog koning Priamos te hulp. De felle
strijd verliep voor de Amazonen gunstig, totdat Achilleus en Aias zich in de strijd
mengden. Penthesileia werd dodelijk verwond door Achilleus, die voor de stervende
in liefde ontstak.
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De ‘Amazonomachie’, de strijd tussen de Grieken en deze representanten van een
omgekeerde orde, komt in de Griekse kunst veel voor. Vanaf de 7e eeuw v.C. worden
de Amazonen te voet of te paard, gewapend met bijl en ovaal schild, op vazen
voorgesteld. In de 5e en 4e eeuw vinden we herhaaldelijk reliëfs als onderdeel van
tempels (bijv. de Zeustempel te Olympia 470-460, het Hephaisteion ca. 450 en het
Parthenon 447-438 te Athene, het Heraion te Argos 420-410 en de Apollotempel te
Bassai ca. 410 (nu in het British Museum te Londen) en grafmonu-

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

34
menten (bijv. op reliëfs van het Mausoleion te Halikarnassos ca. 350, nu in het British
Museum). De gevechten stellen de overwinning voor van de Grieken op de barbaren,
met name op de Perzen (490-480), en allegoriseren de superioriteit van de Griekse
cultuur. In deze gevallen is het niet steeds uit te maken of de afbeeldingen verband
houden met Herakles of Theseus. Een enkele maal treden deze helden zelfs samen
op en dat duidt, zoals bijvoorbeeld Ploutarchos zegt, op een bondgenootschap van
alle Griekse stadstaten. Alleen Penthesileia in gevecht met

Amazonomachie, ca. 410 v.C., deel van een marmeren fries, 64 cm hoog, uit de cella van de
Apollotempel te Bassai. British Museum, Londen.

Achilleus is steeds duidelijk herkenbaar. Talrijk zijn de kopieën of navolgingen van
de ‘gewonde Amazonen’ (o.a. Allard Pierson Museum Amsterdam), rond 440-430
in een wedstrijd vervaardigd door Phradmon, Pheidias, Polykleitos en Kresilas voor
de Artemistempel te Ephesos. Deze Amazonen stellen niet de wrede woestheid van
de ‘barbaren’ voor, maar laten het lijden en de smart zien.
In de Romeinse tijd komen we de Amazonomachie vrijwel uitsluitend op
sarkofaagreliëfs tegen. Augustus liet het fronton van de tempel van Apollo Medicus
bij het theater van Marcellus in Rome decoreren met beel-
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den uit Eretria op Euboia van ca. 460-440, voorstellende een Amazonomachie met
Herakles en Theseus, door de keizer ook om politieke redenen gekozen, namelijk
om de eenheid binnen het rijk aan te geven. Deze groep is in de jaren '80 van deze
eeuw gereconstrueerd en opgesteld in het Palazzo dei Conservatori te Rome.
Hetzelfde thema herleeft in de schilderkunst van de nieuwe tijd met
wandschilderingen onder meer naar ontwerp van Giulio Romano ca. 1527 (Palazzo
del Te te Mantua) en van de hand van Cambiaso 1544 (Palazzo Doria-Spinelli te
Genua) en schilderijen van Schoubroeck 1603 en Rubens ca. 1615 tot Feuerbach
1857 en 1873 en Beckmann 1911. Jane Morris en Elisabeth Burden voeren de
prerafaëlitische hang naar de middeleeuwen zo ver dat zij in hun borduurwerk ca.
1880 de Amazone Hippolyte uitrusten als middeleeuwse krijgsvrouw. In de
beeldhouwkunst zijn er Amazone-uitbeeldingen van onder anderen Wolff 1847,
Hildebrand 1888 en Marcks 1948.
De confrontatie tussen Achilleus en Penthesileia moet al zijn beschreven in een
verloren gegaan episch gedicht uit de 7e eeuw v.C., Aithiopis, toegeschreven aan
Arktinos uit Milete. De bekendste literaire herneming van dit thema in de nieuwe
tijd is de tragedie Penthesilea van Kleist 1808, in hetzelfde jaar nog in beeld gebracht
door Füssli: een strijd op leven en dood tussen de in liefde ontstoken combattanten,
die in deze versie Achilleus het leven kost en Penthesileia breekt. Het toneelstuk
werd van muziek voorzien door Hugo Wolf 1883-85 en is door Schoeck 1927
omgewerkt tot een opera. In Amazone 1880 van Vosmaer is een alter ego van de
actrice en feministe Mina Kruseman de vanwege haar wilskracht begeerde
mythologische figuur. Van de Woestijne heeft in 1912-14 een episch gedicht gewijd
aan de liefde tussen Achilleus en Penthesileia.
Blok 1991 en 1994; Von Bothmer 1957; La Rocca 1985; Salmonson 1994;
Tyrell 1984.

Amphion & Zethos,
tweelingbroers, zonen van Zeus, die zich in de gedaante van een satyr opgedrongen
had aan Antiope, dochter van de Thebaanse koning Nykteus. De zwangere Antiope
duchtte de woede van haar vader en ontvluchtte Thebe. Nykteus pleegde in zijn
verdriet zelfmoord, maar gaf voordien zijn broer Lykos opdracht Antiope te straffen.
Lykos achterhaalde haar aan het hof van de koning van Sikyon, Epopeus, doodde de
koning en voerde haar terug naar Thebe. Tijdens deze terugtocht beviel zij van de
tweeling. Op bevel van Lykos te vondeling gelegd, werden de borelingen gevonden
en grootgebracht door een herder.
Antiope bracht vele jaren door als slavin van Lykos en werd vooral door diens
echtgenote Dirke honds bejegend. Zij ontvluchtte op een bepaald moment het huis
van Lykos en ontmoette en herkende Amphion en Zethos. De broers wreekten de
hun moeder aangedane bejegening door Lykos, die zich inmiddels van de troon van
Thebe meester had gemaakt, te verdrijven of te doden en Dirke vast te binden aan
de hoorns van een stier die haar tot stervens toe voortsleurde.
De broers regeerden vervolgens gezamenlijk over Thebe. Ze waren geheel
verschillend van karakter en aanleg. Zethos prefereerde de jacht, de wedkamp en de
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fysieke prestatie, Amphion was de Muzen en de kunsten toegedaan en was vooral
een begaafd bespeler van de lier. Hun wordt de fameuze ommuring van Thebe
toegeschreven: Zethos sleepte met zijn geweldige kracht de stenen aan en Amphion
bracht die enkel met de betoverende klanken van zijn lier op elkaar.
Amphion trouwde later met de dochter van Tantalos, »Niobe, en pleegde zelfmoord
of verviel tot waanzin nadat Artemis en Apollo de kinderen uit dit huwelijk hadden
gedood. Zethos stierf uit treurnis over de dood van zijn broer.
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Amphion en Zethos straffen Dirke. ‘Farnese-stier’: Romeinse marmeren beeldengroep naar hellenistisch
voorbeeld, 3,70 m hoog, gevonden in de Thermen van Caracalla te Rome. Museo Nazionale, Napels.
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Een Antiope-tragedie van Euripides waarin de verschillende karakters van Amphion
en Zethos werden geschetst, is op enkele fragmenten na verloren gegaan. Voor de
kennis van de lotgevallen van Antiope en de twee broers beschikken we over
verspreide mededelingen van onder meer Ovidius, Apollodoros, Hyginus en Pausanias.
Vanaf de oudheid tot in de 20e eeuw is Amphion opgevoerd en aangeroepen als
een personificatie van de kracht van de poëzie en de muziek - een symbolische functie
welke die van Orpheus nabij komt. Aldus in de oudheid onder meer Horatius en tot
in onze tijd Wordsworth 1835, Tennyson 1842 en Auden 1955. Een tekst van Valéry
1929 leverde het stramien voor balletmuziek van Honegger 1931.
De tegenstelling tussen de twee broers is in de beeldende kunst van de oudheid
sporadisch tot uitdrukking gebracht: Amphion met een lier, Zethos met een jachthond.
In de nieuwe tijd is Amphion als representant van de kunsten, spelend op zijn lier,
onder meer afgebeeld in een van de reliëfs van A. Quellinus in de Burgerzaal van
het Paleis op de Dam te Amsterdam 1650-64, als symbool van de stichting en bouw
van deze stad. Het plafond-fresco ca. 1725 van G.B. Tiepolo in het Palazzo Sandi te
Venetië waarop Amphion met zijn muziek de muren van Thebe opricht, staat voor
de welsprekendheid.
De bestraffing van Dirke is een enkele maal afgebeeld in de oudheid. De grootste
beeldengroep die bewaard is gebleven, stelt dit thema voor en staat bekend als de
‘Farnese-stier’ (Museo Nazionale Napels): de broers binden Dirke aan de stier. Deze
in 1545 in de Thermen van Caracalla te Rome gevonden en toen zwaar gerestaureerde
beeldengroep is een Romeinse kopie van een werk uit het midden van de 2e eeuw
v.C. Het origineel zou volgens Plinius Maior door Apollonios en Tauriskos van
Rhodos zijn vervaardigd. De bestraffing is ook onderwerp van Etruskische grafkisten
ca. 150-130 v.C. en wandschilderingen te Pompeii. Het motief keert in de nieuwe
tijd niet terug.
Voor afbeeldingen van Zeus die Antiope bespiedt of zich aan haar opdringt, wordt
verwezen naar »Satyrs.

Amphitryon & Alkmene,
beiden telgen uit het geslacht van Perseus. Alkmene is de echtgenote van Amphitryon,
maar wil het huwelijk niet geconsumeerd zien voordat Amphitryon ten strijde is
getrokken tegen de Taphiten, die Alkmenes broers hebben gedood. Amphitryon
onderneemt daarop een succesvolle veldtocht tegen de Taphiten.
Intussen heeft Zeus, die een bijzondere held wil verwekken, zijn oog laten vallen
op de mooie en deugdzame Alkmene. Juist voordat Amphitryon terugkeert, neemt
Zeus diens gedaante aan, overtuigt Alkmene ervan dat haar broers gewroken zijn,
en verenigt zich met haar. Volgens onder meer Lykophron duurt de gemeenschap
drie aaneengesloten nachten, omdat de zonnegod Helios op bevel van Zeus tot
driemaal toe het uitrijden met zijn zonnewagen achterwege laat.
Na zijn terugkeer raakt de echte Amphitryon ten prooi aan verwarring en woede,
wanneer hij moet begrijpen dat Alkmene meent al met hem te hebben geslapen. De
ziener Teiresias moet er aan te pas komen om de echtelieden de toedracht te verklaren
en een verzoening te bewerkstelligen. Alkmene wordt zwanger van een tweeling;
tenslotte worden Herakles als zoon van Zeus en Iphikles als zoon van Amphitryon
geboren.
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gende boreling uit het geslacht van Perseus zal heersen over Argos. De jaloerse Hera,
die vermoedt dat haar echtgenoot Zeus de verwekker is geweest van het kind waarvan
Alkmene zwanger is, laat de geboorte van Herakles vertragen door Eileithyia, de
godin die waakt over de zwangerschappen en bevallingen. Aldus zorgt ze ervoor dat
een andere telg uit het geslacht van Perseus, Eurystheus, eerder ter wereld komt en
daarmee recht krijgt op de troon: een van de redenen waarom Herakles onderhorig
wordt aan deze Eurystheus.
Ovidius geeft over de voor Alkmene bijna fatale vertraging van de bevalling enkele
bijzonderheden. Eileithyia posteert zich met gekruiste benen en armen voor de deur
van de kraamkamer en blokkeert zo de bevalling. Een dienstmaagd van Alkmene
verzint een list en verkondigt dat Alkmene een geslaagde bevalling achter de rug
heeft. Eileithyia springt verbaasd op, waarmee de ban verbroken is en de bevalling
alsnog kan plaatsvinden.
In de beeldende kunst van de oudheid is een enkele maal te zien hoe Amphitryon in
zijn woede Alkmene bedreigt. De echtgenoten zijn voorts aan te treffen in samenhang
met de jonge »Herakles.
Het spel van misverstanden tussen Amphitryon en Alkmene wordt behandeld in
een komedie van Plautus (ca. 200 v.C.) die waarschijnlijk teruggaat op een verloren
gegane komedie van Philemon uit de 4e eeuw v.C. Het thema keert terug in
toneelstukken uit de vroege renaissance, bijv. Il marito van Dolce 1545 en Camoëns
1587, later gevolgd door stukken van Heywood 1612 (The Silver Age), Rotrou 1636,
Molière 1668 en Dryden 1691 (op muziek gezet door Purcell). De bij Molière in zijn
eer gekrenkte hoveling Amphitryon wordt in een bewerking van Kleist 1807
vervangen door een Amphitryon die in zijn menselijke waardigheid wordt gekwetst
door de god Zeus; en bij Giraudoux 1929 (Amphitryon 38, dat wil zeggen de 38e
bewerking) vormen Amphitryon en Alkmene een mensenpaar dat zich teweerstelt
tegen de god.
In de beeldende kunst na de oudheid komt het verhaal slechts een enkele keer
voor, meestal als element van een Herakles-cyclus (een fresco van Vasari ca. 1570
in het Palazzo Vecchio te Florence) of in een reeks met de liefdes van Zeus (grafiek
van Corinth 1920).
Jacobi 1952.

Andromache,
echtgenote van de grootste held aan Trojaanse zijde, Hektor. Ze is een dochter van
Aëtion, koning van het Cilicische Thebe. In de Trojaanse oorlog verloor ze haar
vader, haar zeven broers en tenslotte ook haar echtgenoot, allen door de hand van
Achilleus.
Na de dood van Hektor en de val van Troje wordt ze als oorlogsbuit toegewezen
aan de zoon van deze Achilleus, »Neoptolemos (ook wel Pyrrhos). Voordat ze door
hem wordt meegevoerd, verliest ze ook nog haar zoontje Astyanax, die door de
Grieken van de muur van Troje wordt geworpen om het geslacht van Priamos uit te
roeien. Ze wordt de slavin en bedgenote van Neoptolemos en schenkt hem drie zonen,
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Molossos, Pergamos en Piëlos. Na de dood van Neoptolemos (deze wordt vermoord
door »Orestes) wordt het haar vergund te trouwen met Helenos, een andere zoon van
Priamos. Samen met hem regeert ze over het Griekse Epiros.
Andromache, in de Ilias een nobele figuur die gebukt gaat onder haar angst vóór en
de rouw ná de dood van Hektor, speelt ook een rol in Euripides' Trojaanse vrouwen.
Ze maakt er de rampen mee die na de val van de stad over de Trojaanse vrouwen
komen, wordt
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toegewezen aan Neoptolemos en verliest haar zoontje. Is in deze tragedie Priamos'
weduwe Hekabe de dragende gestalte, in Seneca's bewerking van dat stuk, Troades,
is Andromache de hoofdpersoon, in haar vergeefse strijd om het leven van Astyanax
te redden.
In Euripides' Andromache is zij, bijzit tegen wil en dank van Neoptolemos, het
verbitterde slachtoffer van de jaloezie van diens echtgenote Hermione, die meent dat
zij haar in de weg staat en die haar en Molossos bij afwezigheid van Neoptolemos
en met hulp van Menelaos uit de weg wil ruimen. De moord wordt verijdeld door
de oude Peleus, vader van Achilleus en grootvader van Neoptolemos.
De Troades van Seneca maakte, als een neo-stoïsch soort martelaarsdrama, grote
opgang in de barok en was ten onzent in de ogen van onder meer Grotius, Heinsius
en Vondel - die het stuk in 1625 nadichtte onder de titel De Amsteldamsche Hecuba
- de koningin der tragedies, ‘regina tragoediarum’. Daarnaast vond de gestalte van
Andromache in de literatuur van de nieuwe tijd ook ingang via bewerkingen van
Euripides' Andromache. De bekendste bewerking is Andromaque 1667 van Racine.
Racine brengt echter enkele ingrijpende wijzigingen aan en laat bijvoorbeeld Astyanax
de verwoesting van Troje overleven, waarna Neoptolemos/Pyrrhos Andromache tot
zijn minnares probeert te maken door te dreigen haar zoontje te laten executeren.
Andromaches tweestrijd tussen moederliefde en afkeer van een gedwongen
liefdesverhouding wordt hernomen in het stuk van Philips 1712 en in onze tijd in dat
van Bruckner 1953. Het stuk van Johann Schlegel 1747 is een adaptatie van Seneca.
De operageschiedenis van de 18e eeuw wordt wat dit thema betreft gedomineerd
door een libretto van Zeno (onder meer Caldara 1724) en vooral door een door Racine
geïnspireerd libretto van Salvi, op muziek gezet door onder meer Leo 1742, Sarti
1760 en Paisiello 1797. In Le Cinesi 1754 van Gluck/Metastasio speelt een van de
drie Chinese vrouwen de rol van Andromache die Pyrrhos om genade voor zich en
haar zoon smeekt.
In de beeldende kunst van de oudheid wordt Andromache meestal afgebeeld in
relatie met Hektor, met name het afscheid van Hektor, dat we op Griekse en
hellenistische vazen vinden. In de Domus Aurea te Rome bevindt zich een
plafondschildering die sinds de ontdekking van dit paleis van Nero rond 1500 veel
invloed heeft uitgeoefend op de beeldende kunstenaars, vooral dankzij een tekening
van Annibale Carracci ca. 1600. Op Griekse vazen en Romeinse sarkofagen vinden
we de rouw van Andromache bij het lijk van Hektor voorgesteld.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd wordt Andromache, na haar optreden
bij enkele kunstenaars (o.m. Giulio Romano, fresco ca. 1536 in het Palazzo Ducale
te Mantua, Pellegrini in een schilderij ca. 1709), pas prominent in het neoclassicisme
en de uitlopers daarvan: het afscheid van Hektor en Andromache bij Angelica
Kauffmann 1769 en Vien 1786 en op een reliëf van Thorwaldsen ca. 1836;
Andromache bij het lijk van Hektor (G. Hamilton ca. 1761, David 1783); Andromache
en Neoptolemos (P.-N. Guérin 1810); de gevangenschap van Andromache (Leighton
ca. 1888). Het motief van het afscheid speelt nog door bij De Chirico 1917 en 1924.
Heinemann 1920; Spotorno 1930.

Antigone,
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volgens de Griekse tragici geboren uit de relatie tussen »Oidipous en diens moeder
Iokaste. Ze begeleidt haar vader, die zichzelf na de ontdekking van het incestueuze
karakter van deze verhouding de ogen uitgestoken heeft, naar Kolonos waar hij sterft;
daarna keert ze bij haar zuster Ismene in Thebe terug.
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Jean Cocteau, Antigone en Kreon, ca. 1922, tekening. Particuliere collectie.

Dan breekt de oorlog uit van de ‘Zeven tegen Thebe’ (»Polyneikes & Eteokles)
waarin het gaat om de heerschappij over Thebe. Antigones broer Eteokles vecht voor
Thebe, haar andere broer Polyneikes aan de zijde van de aanvallers van Thebe. De
broers komen tegenover elkaar te staan en brengen elkaar om. Hun oom Kreon, die
na het vertrek van Oidipous het gezag over Thebe is gaan uitoefenen, laat Eteokles
plechtig begraven, maar verbiedt op straffe van de dood de teraardebestelling van
Polyneikes. Antigone verdraagt deze voor een overledene fatale - want de
mogelijkheid om in de Onderwereld rust te vinden verhinderende - schending van
de heilige plichten tegenover haar broer niet en geeft hem met een enkele handvol
stof of zand een symbolische begrafenis. Dit wordt door Kreons soldaten
waargenomen en aan de koning bericht.
Kreon veroordeelt Antigone ter dood en sluit haar op in een grafkelder, waarna
deze wordt dichtgemetseld. De oude profeet Teiresias houdt hem voor dat hij aldus
een vloek op zich laadt. Hij begraaft Polyneikes dan alsnog en laat de graftombe
openbreken. Maar Antigone heeft zich inmiddels ter voorkoming van een hongerdood
opgehangen. Haimon, de zoon van Kreon en de verloofde van Antigone, doorsteekt
zich, waarna ook de vrouw van Kreon, Eurydike, zelfmoord pleegt.
In het bovenstaande is wat betreft het verloop van het conflict rond het lijk van
Polyneikes de versie gevolgd van Sophokles in zijn Antigone. Antigone figureert
ook in andere tragedies. In Sophokles' Oidipous in Kolonos begeleidt ze haar vader
in ballingschap. In Euripides' De Phoenicische vrouwen moet ze de fatale botsing
tussen haar broers meemaken. In het waarschijnlijk later toegevoegde slot van
Aischylos' Zeven tegen Thebe tekent zich na deze fatale botsing reeds het conflict
rond het lijk af. Voorts treedt zij op in het epische gedicht Thebais van Statius (1e
eeuw n.C.) en in de tragedie Phoenissae van Seneca die op
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Sophokles' Oidipous in Kolonos en Euripides' De Phoenicische Vrouwen gebaseerd
is.
Hoofdpersoon is Antigone alleen in de genoemde Antigone van Sophokles. Deze
auteur schildert de botsing tussen enerzijds Antigone, gedreven door haar emoties,
haar religieuze plichtsbesef en de liefde voor haar broer, en anderzijds Kreon die
niet anders kan doen of meent te kunnen doen dan de orde en regels te handhaven,
maar die daarna en daarom zeer hard wordt getroffen.
De tragedie heeft in de Westeuropese literatuur grote opgang gemaakt, sedert
Hegel, Hölderlin en Schelling rond 1800 voor dit drama een sterke belangstelling
opvatten. Het stuk was voor Hegel aanleiding tot beschouwingen over staat, ethiek
en individu. Hölderlin voert in zijn vertaling/bewerking van 1804 Antigone op als
representante van het ‘anarchische’. Kierkegaard schetst in zijn zeer vrije bewerking
van het materiaal, Enten-eller 1843 (‘Of / of’), hoe Antigone, gebukt als ze gaat
onder de op haar, ja op haar alléén drukkende wetenschap van het incestueuze karakter
van de relatie tussen Oidipous en Iokaste, op haar zelfvernietiging afstevent.
Een beroemde uitvoering van Sophokles' Antigone in 1841 in Potsdam, met muziek
van Mendelssohn, staat aan het begin van een heropleving van de uitvoeringspraktijk
van de Griekse tragedies in West-Europa.
De interpretaties van dit thema in toneel en essayistiek vertonen een zeer wijd
spectrum. Bij Anouilh 1942 toont Kreon zich redelijk en humaan, terwijl een niet
tot rede te brengen Antigone niets wil weten van de compromissen van het leven.
Lévy komt in Le testament de Dieu 1979 tot een ‘nieuwrechtse’ apologie van Kreon.
Brecht 1948 treedt in de voetsporen van Hölderlin met een stuk van
anarcho-pacifistische kleuring. En ook Böll verwijst in zijn script voor de film
Deutschland im Herbst 1977 naar het Antigone-motief.
Antigone figureert ook daarvoor al in de literatuur, bijv. in Boccaccio's De
mulieribus claris ca. 1370, in Racine's La Thebaïde 1664, in de Antigone-drama's
van onder meer Garnier 1580, Rotrou 1638 en Alfieri 1783, waarin Antigone zich
als een heldhaftige vrouw verzet tegen de gewetenloze tiran Kreon. Veel van deze
teksten gaan terug op andere antieke bronnen dan de Antigone van Sophokles of
combineren een aantal elementen daaruit: zo het episch gedicht Thebais van Statius
(1e eeuw n.C.) of Seneca's Phoenissae (zelf een combinatie van Sophokles' Oidipous
in Kolonos en De Phoenicische vrouwen van Euripides). Rotrou combineert dit
laatstgenoemde stuk van Euripides met de Antigone van Sophokles; Racine volgt
weer de hoofdlijnen van de Euripides-tragedie. De muziek-theaterwerken van de
hand van Honegger 1922 en Orff 1949 zijn naar Sophokles/Hölderlin.
De eerste van de schaarse uitbeeldingen van Antigone in de oudheid zijn
Zuiditalische vaasschilderingen vanaf de 4e eeuw v.C. Daarna volgen produkties
van hellenistische kunst. In de beeldende kunst van de nieuwe tijd komt Antigone
slechts spaarzaam voor: beelden van Canova ca. 1799 en Rinehart 1870, schilderijen
van Leighton ca. 1882 en Rothko 1938.
Heinemann 1920; Rubin 1973; Schefold/Jung 1989; Steiner 1984;
Zimmermann 1993.

Aphrodite,

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

de godin van de liefde, schoonheid en vruchtbaarheid, een van de twaalf Olympische
hoofdgoden, in de Romeinse tijd geïdentificeerd met de godin van Romeinse origine,
Venus.
De verering van Aphrodite heeft naar men aanneemt haar oorsprong in het Oosten
en heeft via Cyprus haar weg gevonden naar Griekenland. Bij Homeros is Aphrodite
de dochter van Zeus en Dione. Hesiodos ver-
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woordt een andere traditie met zijn verslag van haar geboorte uit het schuim der zee.
Ouranos stond op het punt gemeenschap te hebben met de aarde, Gaia, toen zijn zoon
»Kronos hem overviel, hem ontmande en het geslachtsorgaan in zee wierp. Rond
het lid ontwikkelde zich schuim waaruit Aphrodite, een volwassen vrouw reeds,
verrees. Bij andere auteurs zijn nadere details te vinden. Ze werd in een schelp door
de windgod Zephyros over een kalme zee voortgedreven naar Cyprus, mogelijk via
het eiland Kythera. Waar ze het land betrad, bloeiden prompt bloemen. Ze werd
gekleed door de Horen en naar de goden gevoerd om deel uit te maken van het
Olympische twaalftal.
Aphrodite symboliseert de schoonheid, het opbloeien van de natuur in de lente,
en in het leven van de goden en van de mensen de seksuele aantrekkingskracht en
het genot van de liefdesdaad. Ze verschaft de vrouwen ‘charis’, aantrekkingskracht
die hen onweerstaanbaar maakt, zeker als ze hun de beschikking geeft over haar
gordel. Ze wordt omringd door gestalten die haar bij het geven van aantrekkingskracht
of het inspireren tot liefde bijstaan, zoals Eros en de Chariten. In het Oosten blijft
zij onder verschillende namen en gedaanten in haar oorspronkelijke functie als
vruchtbaarheidsgodin bestaan.
Volgens Homeros is ze de bepaald niet trouwe echtgenote van Hephaistos. Helios,
de zonnegod, meldt hem de overspelige verhouding van zijn vrouw met »Ares. Als
kinderen van Aphrodite en de oorlogsgod worden onder meer genoemd Eros (zie
echter »Eros voor heel andere versies van diens afkomst) en Harmonia. Ook Deimos
(ontzetting) en Phobos (angst) stamden uit deze relatie. Uit een verhouding met
Dionysos wordt de vruchtbaarheidsgod Priapos geboren, uit die met Hermes
Hermaphroditos.
Ze vat ook liefde op voor stervelingen. Een Homerische hymne beschrijft haar
verhouding met de Trojaan Anchises, waaruit »Aeneas wordt geboren. Ze zal Aeneas
bijstaan op diens tocht naar Italië om er de grondslag te leggen voor het latere Rome.
Zo laat ze Hephaistos voor haar zoon wapenen smeden. Een andere geliefde is de
jeugdige »Adonis.
Ze heeft het gevaarlijke en in haar wraakzucht en intrigeerlust gretig aangewende
vermogen om mensen èn goden een onweerstaanbaar liefdesverlangen in te geven,
hetgeen haar dikwijls in conflict brengt met Hera, de hoedster van de huwelijkstrouw.
Van de goden kunnen alleen Artemis, Hera en Hestia haar macht weerstaan. Op deze
wijze stelt ze haar mannelijke gunstelingen en beschermelingen in staat bepaalde
vrouwen te veroveren en aan zich te binden. Ze maakt Medeia verliefd op Iason en
zorgt ervoor dat Dido haar zoon Aeneas een hartelijke ontvangst bereidt en op hem
verliefd wordt. De Trojaan »Paris, die haar in zijn ‘oordeel’ heeft verkozen boven
Athena en Hera, stelt ze in staat de mooiste vrouw ter wereld, Helena, te verleiden.
In de daaropvolgende Grieks-Trojaanse oorlog stelt ze zich op aan de zijde der
Trojanen.
De vrouwen die voor haar invloed bezwijken is geen voorspoed beschoren. Helena
leidt in Troje een treurig bestaan. Medeia overkomen veel ongelukkige lotgevallen.
Dido zoekt uiteindelijk de dood op de brandstapel. Slecht vergaat het ook de vrouwen
en mannen die zich tegen haar teweerstellen of haar niet in ere houden. De vrouwen
van Lemnos, die haar in hun erediensten hebben verwaarloosd, straft ze met een zo
walgelijke stank dat hun mannen afkerig van hen worden. Ze bewerkstelligt de
rampspoed rond Hippolytos (»Phaidra & Hippolytos), die zijn leven in kuisheid wil
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doorbrengen en Artemis hoger stelt dan Aphrodite. Om dezelfde reden wreekt ze
zich op »Narkissos.
Bij auteurs als Kallimachos, Apollonios en Vergilius is Eros het jeugdige zoontje
van Aphrodite en is hij het die, al dan niet op verzoek van zijn moeder, met zijn pijlen
mensen èn goden het onweerstaanbare liefdesverlangen ingeeft.
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Al vanaf de 7e eeuw v.C. is Aphrodite vaak voorgesteld in de beeldhouwkunst. In
de oudste tijd gaat het om religieuze voorstellingen waarbij zij een rijkgeklede en
rijzige gestalte is, met sfinxen op de schouders of met een sfinx dan wel duif in haar
rechterhand. Vanaf de late 5e eeuw groeit een traditie waarin de naakte of halfnaakte
Aphrodite de canon belichaamt van de vrouwelijke

Maarten van Heemskerck, Aphrodite en Eros, 1545, doek, 108 × 157,5 cm. Wallraf-Richartz-Museum,
Keulen. Rechts op de achtergrond is Hephaistos van zijn werkplaats op weg naar Aphrodite, gewapend
met het net dat hij over zijn overspelige echtgenote en Ares zal werpen.

schoonheid, analoog aan de rol van Apollo wat betreft de jeugdig-mannelijke
schoonheid. Een uitermate invloedrijke voorstelling van het vrouwelijk naakt in de
Griekse beeldhouwkunst is de Aphrodite van Knidos, gemaakt door Praxiteles ca.
340 v.C. In beide voorstellingstradities is sprake van een vast repertorium van poses.
Aphrodite staat of leunt zonder een specifieke handeling te verrichten; ze maakt haar
toilet met een spiegel; ze wringt haar haren uit na een bad te hebben
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genomen of uit zee te zijn verrezen (‘Anadyomene’); ze verbergt (oorspronkelijk:
ze wijst op) haar schaamdelen (‘Pudica’); ze trekt sandalen aan of uit; ze knielt of
zit op haar hurken (bijv. een beeld van Doidalsas 2e eeuw v.C.).
Wat verhalende voorstellingen betreft figureert Aphrodite met name op vazen,
mozaïeken en wandschilderingen in de epische scènes waarin zij een rol speelt, zoals
het Paris-oordeel, de Trojaanse oorlog en met Iason, het liefdesspel met Ares en het
smeden van Aeneas' wapenen door Hephaistos.
Als stammoeder van de eerste keizerlijke dynastie, die der Iulii (»Aeneas), geniet
zij in Rome een grote verering. De Venus-iconografie is ontleend aan klassiek-Griekse
en hellenistische voorbeelden. Naast de officiële traditie bloeit de genre-uitbeelding
in literatuur en kunst als symbool van zinnelijke liefde. In de portretkunst vinden we
voorbeelden van vrouwen die zich als Venus hebben laten uitbeelden, bijvoorbeeld
keizerin Faustina, echtgenote van Antoninus Pius die als Ares/Mars is uitgebeeld;
bij privé-portretten gaat het naar alle waarschijnlijkheid slechts om beeltenissen van
gestorvenen, omdat men zich bij leven niet in de gedaante van een god mocht laten
portretteren.
Aphrodite staat in de middeleeuwen in de regel in een ongunstig daglicht. Zo is
zij in Prudentius' Psychomachia uit de 5e eeuw n.C., een traktaat over de strijd tussen
deugd en ondeugd, symbool van de zondigheid. Voorts is zij symbool van of valt zij
welhaast samen met personificaties van de wellust (Luxuria, Voluptas, Libido).
In de hoogmiddeleeuwse romans met antieke thema's en in de vagantendichtkunst
treedt ze naar voren als personificatie van de liefde. In de laatmiddeleeuwse
minnezangen, bijvoorbeeld The King's Quair van James I van Schotland (1421) wordt
zij aangeroepen en verschijnt ze in persoon. In Duitse en Nederlandse werken valt
zij enigszins samen met ‘Vrouw Minne’.
In de middeleeuwen wordt Aphrodite voorts in voorstellingen van planeten
opgenomen, bijvoorbeeld aan de klokketoren van de dom te Florence in een reliëf
van een leerling van Pisano ca. 1340.
Deze beeldvorming loopt door tot in het werk van renaissance-kunstenaars als
Perugino ca. 1503 en Mantegna samen met Costa ca. 1506: Aphrodite staat er
tegenover Athena (wijsheid) en Artemis (kuisheid). In het motief van ‘Herakles op
de tweesprong’ is het soms Aphrodite die staat voor een van de beide mogelijkheden
waaruit Herakles kan kiezen: de aardse en zondige genoegens.
In de schilderkunst en het denken van de renaissance is de associatie tussen de
naakte Aphrodite-gestalte en de ondeugd of wellust niet langer vanzelfsprekend.
Neoplatoonse auteurs zoals Ficino grijpen terug op het al door Plato gemaakte
onderscheid tussen Aphrodite Ourania (Venus Coelestis, die tot de immateriële sfeer
behoort) en Aphrodite Pandemos (Venus Vulgaris, de Zinnelijke Liefde,
verwezenlijking van de opperste schoonheid in de stoffelijke wereld). Een schilderij
ca. 1515 van Titiaan in de Villa Borghese te Rome wordt meestal geïnterpreteerd als
voorstelling van deze gedachte: Venus Vulgaris is een rijkgeklede gestalte, Venus
Coelestis een naakte.
Daarnaast is in die periode eveneens een ontwikkeling te constateren waarin het
voornaamste doel van de uitbeelding van Aphrodite de studie van het naakt is of van
het vrouwelijk schoon op zich. Het gaat dan om een liggende Venus, van Giorgone
ca. 1510, Palma il Vecchio ca. 1513, Titiaan 1538 (Venus van Urbino) en 1548,
Sustris ca. 1540 (Rijksmuseum Amsterdam), Van Heemskerck 1545 en J. Massys
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1561 tot Canova 1808 (een beeld van Paolina Bonaparte als Aphrodite), Brooks
1916-19 en Delvaux 1944; om de klassieke Venus Pudica (bijv. werkplaats Botticelli
driemaal ca. 1486-90 en Renoir 1914); om Venus Victrix (Böcklin 1895, Renoir ca.
1910 in Park Middelheim te Antwerpen); om Aphrodite die toilet maakt, veelal
uitgerust met een spiegel (bijv. Giovanni Bel-
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lini 1415, een schilderij uit de School van Fontainebleau midden 16e eeuw, Paolo
Veronese ca. 1580, Liss 1625, Velázquez ca. 1650 en Boucher 1751). In verschillende
houdingen is Aphrodite te vinden in het werk van Lucas Cranach vanaf 1509.
De geboorte uit de zee is afgebeeld door onder meer Rubens ca. 1615, Boucher
1740, Cabanel 1863, Moreau 1868, Bouguereau 1879 en Redon 1890 en 1910.
Botticelli schildert rond 1484 hoe Aphrodite door de wind over zee naar Cyprus of
Kythera wordt gevoerd. Dit thema vinden we ook bij Jan Toorop 1890 en Matisse
1930 en 1932 (bronzen beeld). Het motief van de Aphrodite Anadyomene is terug
te vinden in beeldhouwwerken van o.m. Giambologna ca. 1567 en 1570 (in een
fontein in de Boboli-tuin in Florence), Danti ca. 1570 en Canova 1812, en in
schilderijen van o.m. Titiaan ca. 1520, Chassériau 1838, Ingres 1848, Corot 1870 en
Böcklin 1872 en 1872-73. De overbekende ‘Venus van Milo’ (Melos) is door Dalí
1934 voorzien van schuifladen (Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam).
De Aphrodite-figuur kan allerlei allegorische betekenissen krijgen in afbeeldingen
met »Eros en met »Ares. Tot de verhalende scènes waarin Aphrodite in de nieuwe
tijd dikwijls wordt afgebeeld behoren: het oordeel van »Paris; het bezoek aan de
smidse van Hephaistos en het overhandigen aan »Aeneas van de daar gesmede
wapenen zodat hij de strijd tegen Turnus kan opnemen, en Aphrodites verhoudingen
met »Adonis.
Gaat het hier veelal om een voortborduren op mythische/epische motieven, andere
thema's zijn inventies van de renaissance en de barok. Zo zijn er in de schilderkunst
van de Lage Landen talrijke uitbeeldingen van een zinspreuk van Terentius: ‘Sine
Cerere et Libero (= Bacchus/Dionysos) friget Venus’ (zonder spijs en wijn verkilt
Venus - de liefde): onder meer Spranger ca. 1590, Hans van Aken ca. 1600, gravures
van en naar Goltzius tussen 1595 en 1600, Cornelis van Haarlem 1614 en 1624,
Jordaens ca. 1616 (Museum voor Schone Kunsten Gent) en Van Honthorst ca. 1623.
Op dit thema, waarbij gewoonlijk wordt afgebeeld hoe Demeter/Ceres en
Dionysos/Bacchus/Liber Aphrodite van het nodige voorzien of als personificaties
van de spijs resp. de drank Aphrodite bijstaan, geeft Rubens 1614 een variant met
als titel ‘Venus Frigida’ (Kon. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen): een satyr
die de rillende Aphrodite en haar zoontje Eros met spijs en drank te hulp komt.
In de emblematiek werkt de oude personificatie van de wellust en de zonde in de
gestalte van Aphrodite door. Daarnaast personifieert Aphrodite ook wel de vrouw
die juist deugdzaamheid betracht: Aphrodite met haar voet op een schildpad of met
geketende voeten en blinddoek staat voor de deugdzame huisvrouw die uitsluitend
aandacht heeft voor haar huiselijke taken.
Ook in de literatuur is het hele scala van connotaties te vinden, zodat de naam van
Aphrodite/Venus valt in verband met de liefde en de passie in al haar ontwrichtende
en stichtende werkingen, in haar hogere en lagere verschijningsvormen. Zo wordt
zij oneindig vaak aangeroepen in de 16e- en 17e-eeuwse liefdeslyriek en treedt zij
talloze malen op in bruiloftsgedichten uit die periode. Op andere wijze wordt zij
soms behandeld in de literatuur van de 19e eeuw. Swinburne geeft aan zijn gedicht
1866 over heidense schoonheid, hartstocht en wreedheid de titel Laus Veneris; en
Rachilde schrijft in 1884 een roman over het ideaal van de androgynie onder de titel
Monsieur Venus. Aphrodite is de enige antieke mythologische figuur in het oeuvre
van Wagner: in Tannhäuser 1845 tracht Venus de titelheld te bewegen tot een
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voortgezet verblijf op haar ‘Venusberg’. Orff schrijft een opera Trionfo di Afrodite
1953.
Clark 1956; Elderkin 1941; Fehl 1974; Friedrich 1978; Gombrich 1972;
Hemelrijk 1985; Schilling 1982; Simon 1957.
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Apollo,
zoon van Zeus en Leto, tweelingbroer van Artemis. Over de wijze waarop Zeus'
jaloerse echtgenote Hera de geboorte van de tweeling wilde blokkeren, zie Leto.
Volgens sommigen werd hij na zijn geboorte op Delos naar het Noorden gevoerd,
naar het land van de Hyperboreeërs, en groeide hij daar binnen een jaar op tot een
volwassen jongeman. Hij leefde er in ieder geval 's winters om in het voorjaar terug
te keren naar zijn hoofdresidentie Delphi. Delphi lag op de plaats van de navel
(Omphalos) der aarde en had derhalve een bijzondere betekenis in het Griekse
wereldbeeld. Hier was van oudsher een orakel van de godin van de aarde Gaia
verbonden met een later heiligdom voor haar dochters, de Titaansen Themis en
Phoibe. Om zich meester te maken van de plaats moest Apollo de Python doden, een
enorm slangemonster dat, onder bescherming van zijn moeder Gaia dan wel van de
Titanen-dochter Phoibe, in dit Themis-heiligdom woonde en de omgeving
terroriseerde. Apollo schoot met zijn pijlen de Python neer, liet zich van deze moord
zuiveren in Thessalië en installeerde in Delphi een hem toegewijde priesteres, de
Pythia. Sindsdien was Delphi het belangrijkste heiligdom van Apollo en tevens de
meest gezaghebbende orakelplaats van de Oude Wereld. Apollo moest later zijn
heiligdom nog verdedigen tegen Herakles, die uit woede over een niet te ontraadselen
antwoord zich meester wilde maken van de heilige drievoet om elders een eigen
orakel te vestigen. Zeus scheidde het vechtende paar met een bliksemschicht.
Samen met Artemis rekende Apollo met zijn pijl en boog ook af met de reusachtige
Tityos, die zich aan hun moeder Leto had willen vergrijpen. Hij verdedigde met
Artemis nog op andere wijze de eer van zijn moeder: door de kinderen van »Niobe
neer te schieten, nadat deze zich vanwege haar grote kinderschaar superieur had
durven achten aan Leto met haar slechts twee kinderen.
Tot zijn machtsgebied behoort de waarzeggerij. Niet alleen het orakel van Delphi
maar nog tal van andere orakels staan onder zijn gezag, onder meer Didyma, Klaros
en Delos. In deze sfeer horen ook de »Sibyllen thuis; met die van Cumae zou hij
zelfs een liefdesverhouding hebben gehad. Apollo kon de gave van de profetie ook
aan anderen schenken, bijvoorbeeld aan »Kassandra.
Zoals blijkt uit het doden van de Python, Tityos en de kinderen van Niobe, is zijn
geliefde wapen de pijl en boog. Niet alleen oefent hij er wraak mee uit: hij schenkt
er ook een goede, want snelle dood mee (vgl. Artemis). De vaak wrede indruk die
de god op ons maakt, wordt veroorzaakt door zijn taak om door zijn vader Zeus als
onjuist en onrechtmatig beschouwde mensendaden te straffen en de orde te herstellen.
Hij kan echter nog op andere wijze beschikken over leven en dood. Samen met
Poseidon bouwde hij de enorme muren van Troje, maar toen hij van koning Laomedon
niet de beloofde honorering ontving, zond hij een vernietigende pest over de stad.
In de Trojaanse oorlog sloeg hij de Grieken met een pest teneinde Agamemnon te
dwingen het meisje Chryseïs, dochter van Apollo's priester Chryses, vrij te laten.
Ook in andere gevallen stelde Apollo zich in deze oorlog op tegenover de Grieken.
Homeros beschrijft hoe hij Paris en Aeneas in bescherming nam, en Vergilius sluit
aan bij een traditie die wil dat Paris Achilleus dodelijk trof met een door Apollo
gestuurde pijl.
Tegenover zijn vernietigend vermogen staat dat hij van oudsher geassocieerd is
met de geneeskunst. Allengs gaat deze functie over op »Asklepios, door Apollo
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verwekt bij het meisje Koronis en na zijn dood onder de goden opgenomen. De aan
zijn zoon Asklepios ter beschikking gestelde kwaliteiten leidden tot een ongewild
verblijf van Apollo onder de mensen, het tweede na de bouw van de muren van Troje.
Asklepios had Hippolytos (»Phaidra) tot leven gewekt en daarmee de orde verstoord,
waarna Zeus hem met de
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Claude-Marie Dubufe, Apollo en Kyparissos, 1821, doek, 188 × 228 cm. Musée Calvet, Avignon.
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bliksem doodde. Apollo nam wraak door de makers van de bliksem, Zeus' zonen de
Kyklopen, te doden. Hij werd door de oppergod voor straf ertoe veroordeeld tijdelijk
onder een sterveling te dienen: een jaar hoedde hij het vee van Admetos (»Alkestis
& Admetos).
Apollo oefent het beroep van herder ook ‘voor eigen rekening’ uit. De pasgeboren
»Hermes stal eens diens kudde. Toen Apollo de schelmerij ontdekte, gaf Hermes
hem als gebaar van verzoening de door hem uitgevonden lier ten geschenke. Het
werd het geliefde instrument van Apollo. Overigens zou Hermes ook nog de fluit
hebben uitgevonden en aan Apollo geschonken. Dit snerpende instrument beviel
Apollo minder. De overmatige appreciatie ervoor zou het ongelukkige einde van
»Marsyas en de ezelsoren van »Midas tot gevolg hebben.
De verhalen rond de muziekinstrumenten sluiten aan bij een van de belangrijkste
functies van Apollo: het beschermheerschap van de schone kunsten, inzonderheid
de muziek en de poëzie. Apollo woont op de Parnassos of op de Helikon bij Delphi,
waar hij de »Muzen voorgaat in het beoefenen van muziek en dichtkunst. De
lauwerkrans is een verwijzing naar zijn superioriteit op dit terrein.
Opmerkelijk genoeg zijn van Apollo verscheidene uitgesproken ongelukkige
liefdesverhoudingen overgeleverd. De Sibylle van Cumae en Kassandra hebben zich
niet aan hem willen geven. Het meisje Marpessa, gesteld voor de keuze tussen de
god Apollo en de sterfelijke Idas, koos voor Idas omdat ze bevreesd was later, in
haar ouderdom, door de eeuwig-jeugdige Apollo in de steek te worden gelaten. Een
andere ongelukkige liefde is die voor de nimf »Daphne. Ook de liefdesverhouding
met Koronis (»Asklepios) had een tragisch einde. Toch is van hem een aantal zonen
en dochters bekend: zoals gemeld beviel Koronis van Asklepios, uit een verhouding
met Priamos' vrouw Hekabe werd »Troilos geboren. Aristaios is een kind van de
nimf Kyrene, op wie Apollo verliefd werd toen hij haar een leeuw zag bedwingen.
Verder geldt hij als vader van Tenes, die door Achilleus werd gedood.
Ook zijn liefdes met jongens hadden een ongelukkig verloop. Hij had een relatie
met de Spartaanse koningszoon Hyakinthos, die de jaloezie opwekte van Zephyros,
de Westenwind. Toen Apollo en Hyakinthos het discuswerpen beoefenden, liet
Zephyros een door Apollo geworpen discus uit zijn baan vliegen en tegen het hoofd
van Hyakinthos slaan. De beminde Kyparissos verloor hij, toen deze zijn geliefde
tamme hert dat de jongen altijd vergezelde, tijdens de jacht per ongeluk had getroffen:
Kyparissos liet zich in zijn verdriet door Apollo transformeren in een cipres.
Zoals Artemis in de loop der eeuwen is gelijkgesteld aan de maangodin Selene,
wordt Phoibos Apollo in de antieke cultuur veelal geassimileerd met de zonnegod
Helios die, de maangodin Artemis/Selene voor zich uitdrijvend, op zijn zonnewagen
dagelijks zijn baan door het luchtruim beschrijft. In deze traditie, die van invloed is
geweest op de literatuur en beeldende kunst tot in de nieuwe tijd, is hij ook de
bestuurder van de zonnewagen en de vader van »Phaëton.
Het vaste epitheton ‘phoibos’ (stralend, schitterend) drukt vermoedelijk uit hoe
Apollo in de Griekse gedachtenwereld wordt voorgesteld als de meest glanzende en
edele der Olympische goden. Dat geldt niet slechts in letterlijke zin gezien zijn
gelijkstelling met de zon: hij is de belichaming van de schoonheid, beheersing,
maatvoering en harmonie en staat aldus tegenover het kwaad en het onrecht en ook
tegenover duistere vervoering.
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In het Oosten wordt hij met een leeuw afgebeeld, welk dier de zon symboliseert.
Behalve op Delos, waar een rij leeuwen de heilige weg flankeert, is de associatie van
dit dier met Apollo niet in het Westen bekend. In de oudheid zijn de raaf (vogel der
waarzeggers) en de griffioen (symbool van de zon) Apollo's vaste begeleiders.
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Uit Thebe en Delphi zijn de oudste Apollo-beeldjes bekend: bronzen staande mannen
(kouroi), te dateren aan het begin van de 7e eeuw; er moeten duizenden van zulke
figuren in de Apollo-heiligdommen zijn geweest; daarnaast grotere beelden en reliëfs.
Het houten cultusbeeld in Amyklai van 13 meter hoog is ons van munten bekend.
De oudste voorstelling (ca. 650 v.C.) van de trias Apollo, Artemis en Leto is een
groep van drie beelden in bronsblik om een houten kern (‘sphyrelaton’) uit Dreros,
nu in Iraklion (Kreta). Apollo is met zijn 80 cm tweemaal zo groot als de twee
godinnen. Op een metope uit Selinous (Sicilië) ca. 550 v.C. houdt Apollo de lier
vast, terwijl Artemis een boog draagt; de in het midden staande Leto heeft geen
attributen.
Van de mythologische verhalen betreffende Apollo vinden we vanaf de 7e eeuw
de conflicten voorgesteld, klaarblijkelijk uitdrukking van het belang dat aan dit
gewelddadige, maar als ordenend ervaren aspect werd gehecht. We herinneren aan
de roof van de drievoet door Herakles, de strijd met de Python en met Tityos en de
dood van de Niobiden, alle voorgesteld op vazen. In reliëfsculptuur treedt Apollo
vanaf eind 6e eeuw op als deelnemer aan de Gigantomachie. De Niobiden waren
voorgesteld op de troon van het cultusbeeld van Zeus in Olympia na 430 v.C. door
Pheidias. Voorts presideert Apollo in het westelijk gevelveld van de Zeustempel in
Olympia over de strijd tussen Lapithen en Kentauren. Hij is hier als het ware de beste
zoon van zijn vader, die in het oostelijk gevelveld zèlf centraal staat en wiens orders
Apollo voorbeeldig uitvoert.
De lier komt vanaf ca. 650 v.C. voor. Op een aardewerken mengvat uit Melos
ment Apollo, al spelend, een vierspan. Vaak draagt hij wapens en lier tegelijk, hetgeen
volgens de filosoof Herakleitos (ca. 500 v.C.) blijk gaf van de eenheid der
tegenstellingen. Muziek van Apollo's lier gold voor de Olympische goden als
verhoging van de stemming.
In de beeldhouwkunst is Apollo vanaf de
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Apollo, ca. 510 v.C., terracotta beeld, 181 cm hoog, versiering op het dak van de tempel van Portanaccio
(Veii). Museo Nazionale di Villa Giulia, Rome.
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4e eeuw de canon van de jeugdig-mannelijke schoonheid (naast Dionysos en Hermes).
Vaste attributen zijn lier, pijl en boog, soms ook drievoet, omphalos (een
bijenkorfvormig voorwerp overdekt met een net van grofgesponnen woldraden) en
phoenix (een heilige vogel). De lichaamsvormen zijn slank-viriel, gewoon voor een
bijna volwassen jongen, in onze ogen soms wekelijk. Praxiteles laat de god in
verschillende aspecten van zijn wezen zien: Muzen-leider (Musagetes), doder der
Niobiden, die rust na gedane arbeid (de zgn. Lykeios vanwege de opstelling in het
Lykeion te Athene en op grond van de associatie met de wolf, lykos) en - zeer
onschuldig en wreed tegelijk - als doder van een hagedis (Sauroktonos). Apollo krijgt
op die manier menselijke trekken. Genoemde modellen blijven maatgevend voor de
hellenistische en Romeinse tijd. Vanaf het hellenisme is er voorts een toenemende
aandacht voor de liefdesavonturen (Daphne, Kyparissos) in mozaïek, schilderkunst
en reliëf.
De ‘Apollo Belvedere’ (Vaticaan), kopie uit de tijd van Hadrianus van een werk
van Leochares ca. 330 v.C., heeft sinds de ontdekking eind 15e eeuw grote invloed
uitgeoefend op de vormgeving van het mannelijk naakt, bijvoorbeeld in het werk
van Michelangelo en Dürer, en wordt als drager van de quintessens van de Griekse
kunst opgevoerd in de geschriften van Winckelmann. Zijn dreigende houding werd
door laatstgenoemde in verband gebracht met de strijd tegen de Python, deze drukt
echter alle bovengenoemde functies tegelijk uit.
De Romeinse Apollo bezit alle genoemde eigenschappen. In de oudste cultus
(Cumae 6e-5e eeuw, Rome 431 v.C.) ligt het accent op zijn medische kunnen.
Augustus wijdt de god een tempel op de Palatijn, omdat deze hem persoonlijk zou
hebben geholpen in de slag bij Actium 31 v.C.
In de middeleeuwen heeft Apollo een goede reputatie en valt hij niet - anders dan
bijv. Aphrodite en Artemis - ten offer aan ‘negatieve allegorieën’. In de 14e-eeuwse
Ovide moralisé wordt het doden van de Python vergeleken met het verslaan door
Christus van de duivel. Zijn heilige vogel Phoenix is een allegorie van de verrezen
Christus. In traktaten wordt Apollo opgevoerd als personificatie van de waarheid.
Een aantal afbeeldingen en beschrijvingen van Apollo Medicus herinnert aan zijn
associatie met de geneeskunst. In de astrologie van die tijd speelt hij een belangrijke
rol. Ook zijn relatie met de Muzen en met de kunsten blijft behouden.
Rafaël grijpt op deze tradities terug als hij in de Vaticaanse Stanza della Segnatura
1509-10 Apollo driemaal afbeeldt: te midden van de Muzen op de Parnassos; als
standbeeld dat zich verheft achter de filosofen, onder wie Plato en Aristoteles; en bij
het villen van »Marsyas, een scène die staat voor de overwinning van de geest over
het aardse. Een van de pauselijke vertrekken in de Engelenburcht te Rome bevat een
cyclus met Apollo-voorstellingen van Perino del Vaga en Domenico Zaga 1547-48.
Tien fresco's in de Villa Aldobrandini te Frascati 1616-18 van Domenichino (nu
merendeels in de National Gallery Londen) beelden het leven van Apollo uit. In de
loop der eeuwen brengen veel schilders het thema van Apollo en de hem toegewijde
Muzen in beeld: onder meer Lotto 1530, Maarten van Heemskerck ca. 1555-60,
Maarten de Vos ca. 1590-95 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel), Poussin
ca. 1625, La Fosse 1647-49, Lairesse ca. 1675 (grisaille, Rijksmuseum Amsterdam),
Amigoni 1722-23 in Schloss Schleissheim en Mengs 1761 in de Villa Albani te
Rome. In het park van de Hermitage te Bayreuth legde Rantz rond 1718 een
Parnassus-complex aan met Apollo, de Muzen en Pegasos.
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Ook zonder de Muzen is Apollo, veelal met lier, tot in onze tijd in talloze
afbeeldingen beschermheer van de kunsten. Enkele voorbeelden: de
plafondschilderingen van Bayeu ca. 1785 in het Spaanse paleis El Pardo bij Madrid
en van Besnard 1911 in de Comédie Française te Parijs.
Apollo op zijn zonnewagen, dikwijls in gezelschap van de godin van de dageraad
Eos, soms Artemis als maangodin voor zich uit
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drijvend, is onderwerp van veel plafond- of wandschilderingen in paleizen. Enkele
voorbeelden: Peruzzi 1511 in de Villa Farnesina te Rome; Romanino 1531-32 in het
Castello Buonconsiglio te Trente; Albani 1609 in het Palazzo Verospi te Rome;
Amigoni 1716-17 in Schloss Nymphenburg te München; G.B. Tiepolo 1740 in het
Palazzo Clerici te Milaan; Crosato 1753 in de Ca' Rezzonico te Venetië. In de
Nederlanden is er Jacob van Campen ca. 1647-51 in de Oranjezaal van het Huis ten
Bosch te Den Haag.
Paus Urbanus VIII Barberini liet Apollo-symbolen zoals de bijen (uit zijn wapen),
lauriertakken en de zon, aanbrengen op de zuilen van het baldakijn over het
hoofdaltaar van de Sint-Pieter te Rome door Bernini 1626-27. Behalve deze relatie
met de antieke zonnegod zag hij een verbinding met de zuilen van Herakles: deze
stonden voor de verbreiding van het katholieke geloof buiten het door die zuilen
gemarkeerde gebied.
De speciale relatie van de Zonnekoning Lodewijk XIV met de zonnegod maakt dat
Apollo een prominente plaats inneemt in de decoratieve schema's van het paleis en
het park te Versailles. Hij rijst met zijn gespan op uit een van de centrale bassins
(Tuby ca. 1668-71) en hij wordt elders in het park, in het Bosquet des Bains d'Apollon,
na het beschrijven van zijn baan verzorgd door de godin Thetis en de haren
(Girardon/Regnaudin 1666-72).
Voor het overige hebben uitbeeldingen van Apollo in de kunst van de nieuwe tijd
overwegend betrekking op de Sibyllen, zijn muzikale tweestrijd met Pan (»Midas)
en met »Marsyas, en op zijn liefdesgeschiedenissen met »Daphne en met Koronis
(»Asklepios).
De fatale afloop van de verhouding met Hyakinthos is onderwerp van een in 1546
begonnen maar onvoltooid gebleven beeldhouwwerk van Cellini en doet in de
schilderkunst zijn intrede met fresco's van Annibale Carracci ca. 1600 en Domenichino
ca. 1603, beide in het Palazzo Farnese te Rome. Daarna volgen werken van o.m.
Rubens ca. 1636 en G.B. Tiepolo ca. 1753. De laatste omhelzing van de twee gelieven,
het sterven of de bewening is in de 19e eeuw onderwerp van o.m. een beeld van
Bosio ca. 1825, een fresco van Appiani 1814 voor de Villa Reale te Milaan (thans
in de Brera aldaar) en schilderijen van Réattu 1818-24 en Broc (eerste helft 19e eeuw,
in het museum te Poitiers). In dezelfde geest is er een schilderij van Dubufe 1821
van Apollo en Kyparissos.
Cambiaso 1544 (fresco in het Palazzo della Prefettura te Genua), Sandrart ca.
1650, Turner 1811, Delacroix 1853 (plafondschildering in de Galerie d'Apollon in
het Louvre), Moreau 1885 en Rodin ca. 1895 beelden, in navolging van Kallimachos,
de strijd met de Python uit. Een grote groep met Apollo en de Python is rond 1895
in een park te Buenos Aires opgetrokken als monument ter ere van de Argentijnse
president Sarmiento. Apollo als herder is geschilderd door o.m. Albani 1625-30,
Schick 1808 en Koch 1835 en gebeeldhouwd door Thorwaldsen 1838-40 aan de
Villa Carolina van de familie Torlonia te Castel Gandolfo.
Als god van de kunsten en met name van de dichtkunst is Apollo door de eeuwen
heen wel veel aangeroepen, maar slechts zelden is hij hoofdpersoon van een dichtwerk.
Uit de oudheid zijn te noemen een Homerische hymne (7e eeuw v.C.) en een hymne
van Kallimachos (3e eeuw v.C.), uit de nieuwe tijd gedichten van onder meer Keats
1815 en Shelley 1824. Helmers 1801 bezingt de god van de kunstenaars naar
aanleiding van de Apollo Belvedere. Nietzsche behandelt de tegenstelling tussen
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Apollo en Dionysos in zijn Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik 1872.
Apollo's gestalte wordt geëvoceerd in een enkele roman (bijv. Vestdijk, De verminkte
Apollo 1952).
Slechts in enkele opera's staat Apollo centraal, bijvoorbeeld bij Lully/Danchet
1698 en Mozart/Widl 1767 (een sterk gekuiste bewerking van het verhaal over
Hyakinthos, bedoeld voor een schooluitvoering).
Andria/Ritti 1985; Clark 1956; Gagé 1955; Lefèvre 1989; Mellink 1943;
Néraudau 1986; Pfeiff 1943; Schröter 1977.
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Arachne,
dochter van de purperwever Idmon uit het Lydische Kolophon in Klein-Azië, werd
allerwegen geroemd om haar weefkunst. Ovidius verhaalt in de Metamorfosen hoe
zij zich verstoutte de godin Athena, patrones van vrouwelijke kundigheden zoals het
weven, uit te dagen voor een tweekamp op het weefgetouw. Athena maande haar,
in de gedaante van een oude vrouw, vergeefs tot bescheidenheid, nam vervolgens
haar eigen gedaante aan en aanvaardde de uitdaging. Zij vervaardigde een tapijt
waarop naast de Olympische goden in hun majesteit ook taferelen waren te zien van
de bestraffing van sterfelijken vanwege hun overmoed, hun ‘hybris’. Arachne beeldde
een aantal goden (»Zeus met name) in overspelige situaties af. Athena ontstak in
woede, verscheurde het tapijt en sloeg Arachne met een weefspoel om de oren.
Arachne verhing zich en werd getransformeerd in een spin.
Het verhaal van Arachne doet de ronde in de laat-middeleeuwese literatuur, als
waarschuwing tegen menselijke overmoed en aanmatiging: Dante in het
Purgatorio-deel van zijn Divina commedia ca. 1315; Boccaccio in De mulieribus
claris ca. 1370; Christine de Pisan in Epistre d'Othéa à Hector ca. 1400.
In de beeldende kunst van de oudheid komt het verhaal nauwelijks voor.
Vermoedelijk is de weefwedstrijd op de marmeren fries van het Nerva-forum te
Rome 96-98 voorgesteld en op een schildering in het graf van de Aurelii, 3e eeuw
n.C., eveneens te Rome.
Uiteraard is het verhaal talloze malen afgebeeld in de vele handschriften en vroege
drukken van Ovidius' Metamorfosen en Boccaccio's De mulieribus claris. In de
schilderkunst doet het verhaal zijn intrede met een schilderij van Tintoretto ca. 1544.
Daarna zijn er fresco's van Taddeo Zuccaro 1560-66 in het Palazzo Farnese te
Caprarola, van Luca Cambiaso ca. 1580 in het Palazzo Giorgio Doria te Genua (in
een reeks wegens hun overmoed bestrafte stervelingen) en schilderijen van Sustris
ca. 1595 (burcht van Landshut), Velázquez ca. 1657 (mogelijk een uitbeelding van
de overwinning van de kunsten op het handwerk) en Houasse ca. 1700 (voor het
Cabinet de Travail van het Grand Trianon in Versailles. Een schilderij van Rubens
1636-37 voor de grote serie met mythologische afbeeldingen voor de Torre de la
Parada van El Pardo bij Madrid ging verloren.
Arachne-gedichten zijn er van onder meer Gay 1712 en Empson 1935. Schwob
schreef in 1891 een Arachne-novelle.
D'Ambra 1993; Verheyen 1966; Welles 1986.

Ares
(Lat. MARS), god van de oorlog en personificatie van de strijdlust; enige zoon van
Zeus en Hera; lid van het gezelschap van de Olympische goden. Zo levert hij zijn
aandeel in de strijd van de Olympische goden tegen de Giganten. Niettemin is hij
weinig geliefd vanwege zijn hang naar de oorlog-om-de-oorlog, zijn bloeddorst.
Dikwijls verkeert hij in het gezelschap van gestalten die hem passen: zijn zonen
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Deimos en Phobos, personificaties van de vrees en van de verschrikking; zijn zuster
Eris, de personificatie van de tweedracht, en Enyo, personificatie van de oorlog.
Hij heeft bijzondere verbindingen met het ruwe Thracië, waar ook de hem na
staande oorlogszuchtige Amazonen zouden wonen, en in Griekenland zelf met Thebe.
Ares'
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‘Ares Ludovisi’, Romeinse marmeren kopie uit de 2e eeuw n.C. van een origineel (wellicht van
Skopas) uit ca. 330 v.C., 156 cm hoog. Museo Nazionale Romano, Rome. De Eros aan de voeten van
de god speelt met diens pijlenkoker.
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dochter Harmonia trouwde immers met de stichter van Thebe, »Kadmos. Zelfs wordt
verteld dat hij de vader van de Amazonenkoningin Penthesileia (»Achilleus) is.
Homeros reeds benadrukt, in de Ilias, de tegenstelling tussen Ares en Athena: ook
zij is een godin van de oorlog, maar slechts bereid tot een met verstand en strategisch
inzicht gevoerde strijd. Ares kiest de zijde van de Trojanen, Athena die van de
Grieken. Athena helpt de Griek Diomedes een ernstige verwonding toe te brengen
aan Ares, wanneer deze zich persoonlijk in de strijd heeft gemengd. Als de beide
goden later in het strijdgewoel tegenover elkaar komen te staan, slaagt Athena erin
haar halfbroer te verdoven met een steen.
Ook Herakles, de met steun van Athena strijdende held, ziet zich in een aantal
gevallen geplaatst tegenover Ares of diens afstammelingen. In de strijd tegen Ares'
zoon Kyknos wordt de held door Athena beschermd tegen de interveniërende Ares
en weet hij deze zelfs te verwonden. Ook met andere nakomelingen van Ares rekent
Herakles af, zoals de Thracische Diomedes en Lykaon.
Zijn meest bekende liefdesverhouding is die met Aphrodite, de echtgenote van
Hephaistos, waaruit Harmonia werd geboren. Een ander kind van hen zou Anteros
zijn, de ‘Tegenliefde’, halfbroer en tegenpool van Eros, die in die versie de zoon van
Aphrodite en Hermes is. In andere versies is Eros echter de zoon van Aphrodite en
de oorlogsgod. Homeros verhaalt in de Odyssee hoe de overspelige verhouding tussen
Ares en Aphrodite opgemerkt werd door de alziende zonnegod Helios, die Hephaistos
waarschuwde. Deze vervaardigde een groot en alleen door hemzelf te openen net
om daarmee de twee gelieven op hun bed te betrappen en te strikken. Toen hij het
tweetal had gevangen, nodigde hij de andere goden uit getuige te zijn van hun
vernedering. De vrouwelijke goden trokken zich gegeneerd terug, de mannelijke
daarentegen barstten los in een homerisch gelach. Op verzoek van Poseidon werd
het tweetal uiteindelijk door Hephaistos bevrijd.
Ares moest wel meer vernederingen ondergaan, bijv. in de strijd tegen twee zonen
van Poseidon, Otos en Ephialtes, de zogeheten Aloaden. Deze twee groeiden op tot
dermate reusachtige mannen dat ze de verblijfplaats van de goden op de Olympos
meenden te kunnen bestormen. Ze stapelden daartoe berg op berg en sloten Ares op
in een bronzen pot, waaruit hij, inmiddels ten uiterste uitgeput, pas na dertien maanden
kon worden bevrijd door Hermes.
Waren functie en aanzien van Ares in de Griekse mythologie en godsdienst zeer
gering - we kennen nauwelijks aan hem gewijde heiligdommen van grote omvang
en prestige -, voor de Romeinen was de oude Italische god Mars een centrale figuur,
en hij gaf zijn naam aan de volgens antieke telling eerste maand van het jaar, maart.
Hij was oorspronkelijk de beschermer van de akkers, die hij in oorlogstijd zou helpen
verdedigen. De langzame verschuiving naar uitsluitend oorlogsgod is door de
vermindering van het belang van de landbouw en door de assimilatie met de Griekse
figuur Ares te verklaren. Doordat hij de vader van Romulus en Remus was, gold hij
voor keizer Augustus als een van de stamouders van zijn dynastie (vgl. »Aeneas).
De keizer wijdde de tempel op zijn Forum aan Mars.
Ares, voor zover als krijger tussen de krijgers al met zekerheid te identificeren, komt
in de Griekse beeldende kunst nauwelijks in specifieke situaties voor. Hij heeft in
het gezelschap van de Olympische goden geen prominente plaats. Hij ondergaat,
zoals ook andere goden, van de archaïsche naar de klassieke en hellenistische kunst
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de ontwikkeling van geklede en gebaarde gestalte naar een naakte en baardloze
jongeling. Hij blijft echter altijd herkenbaar aan bepaalde uitrustingsstukken: een
grote oorlogshelm, lans en schild.
Twee Griekse beelden, bekend van Romeinse kopieën, zijn van belang voor de
iconografie van de god: de staande Ares Bor-
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ghese van Alkamenes ca. 420 v.C. (een exemplaar is gevonden in de Villa van
Hadrianus te Tivoli) en de zittende Ares Ludovisi, kopie van een beeld uit ca. 330
v.C.
In de hellenistische en in de Romeinse kunst wordt hij voorgesteld in zijn
verhouding met Aphrodite, veelal zonder dat er specifieke situaties zijn bedoeld.
Deze genre-afbeeldingen vinden we onder meer op wandschilderingen in Pompeii
en op sarkofagen. Zijn wapens liggen dan op de grond of dienen als speelgoed van
Eroten. We kennen voorts portretten uit de keizertijd van personen die zich als de
oorlogsgod lieten vereeuwigen op grond van militaire functies, soms zelfs met hun
eega als Venus.
In de beeldende kunst van middeleeuwen en vroege renaissance trekt Ares/Mars
dikwijls op een strijdwagen door het landschap, uitgerust met een zweep en
geflankeerd door een wolfshond. Het beeld gaat terug op een beschrijving van Porta
Ravennate van de hand van de 12e-eeuwse auteur Albericus en is nog te vinden op
een fresco van Taddeo di Bartolo (Palazzo Pubblico te Siena ca. 1417) en een reliëf
van Agostino di Duccio in de Tempio Malatestiano te Rimini ca. 1447-54.
Vanaf de tweede helft van de 15e eeuw tot in de 18e eeuw gaat het vooral om
afbeeldingen van Ares in relatie tot Aphrodite. Het thema is geïnspireerd door een
passage in De rerum natura van Lucretius (tweede helft 1e eeuw v.C.) en in een
aantal gevallen mogelijk vervaardigd ter gelegenheid van een huwelijk: Ares slapend
of rustend onder het wakend oog van of in de armen van Aphrodite verzinnebeeldt
het intomen van de onstuimige, tot agressie en destructie geneigde mannelijke natuur.
Vroege voorbeelden zijn er van Botticelli ca. 1483 en Piero di Cosimo ca. 1490-1505.
Dikwijls wordt door de aanwezigheid en activiteit van »Eros (bijv. Paolo Veronese
1584) de liefdesband geaccentueerd. Uniek in het Noorden is het schilderij van F.
Bol ca. 1661. In onze eeuw is er Beckmann 1908. Mantegna laat in zijn
Parnassos-schilderij ca. 1497 het tweetal presideren over de Muzen, met op de
achtergrond een tierende Hephaistos. In een door sommigen aan Tintoretto
toegeschreven schilderij worden Ares en Aphrodite afgebeeld in gezelschap van de
Chariten. In 1824 grijpt David op dit thema terug in een uitbeelding van Ares die
door Aphrodite en de Chariten ontwapend wordt (Kon. Musea voor Schone Kunsten
Brussel). Van Canova is er een gipsreliëf 1797 met Aphrodite en dansende Chariten
voor Ares.
De beeldende kunst kent daarnaast vanaf de renaissance een groot aantal erotische
uitbeeldingen van Ares en Aphrodite. Spranger ca. 1595 schildert het tweetal in een
reeks van voorstellingen van mythologische liefdesparen in opdracht van Rudolf II
te Praag. In Italië wordt een wandschildering van Giulio Romano ca. 1528 in het
Palazzo del Te te Mantua voorafgegaan door een schilderij van Palma il Vecchio en
gevolgd door schilderijen van Palma il Giovane ca. 1590, Saraceni ca. 1605 en Luca
Giordano ca. 1670. In de Hollandse kunst vormt een gravure van Goltzius 1590 de
grondslag voor een grote reeks schilderingen die loopt van Cornelis van Haarlem
1609 en Lievens 1653 tot Van der Werff 1699 en Lairesse 1672 (Rijksmuseum
Amsterdam). In Frankrijk en Duitsland zijn werken te noemen van o.m. Rottenhammer
1604 (Rijksmuseum Amsterdam), Poussin ca. 1630 en Vien 1768.
Dikwijls gaat het bij afbeeldingen van het tweetal om een anekdotische schildering
van de overspelige verhouding en de betrapping zoals verteld door Homeros,
bijvoorbeeld bij Maarten van Heemskerck ca. 1540, Sustris ca. 1548-52, Tintoretto
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ca. 1552, Bordone ca. 1550, Wtewael 1601 (Mauritshuis Den Haag), Boucher 1754
en Corinth 1909. De hele affaire is ook uitgebeeld op een serie Vlaamse tapijten uit
het midden van de 16e eeuw (nu in Baltimore).
Een rustende en peinzende Ares (bijvoorbeeld Velázquez ca. 1640 en Schadow
1792) kan aansluiten bij dit thema (verliefd gepeins of post-coïtale tristesse) of is
een allegorie van
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een toestand van vrede, van niet-oorlog, en dat zeker als Ares slaapt (Ter Brugghen
1629, Centraal Museum Utrecht). Mogelijk is een aantal van deze afbeeldingen
geïnspireerd door de Ares Ludovisi. Anderzijds is een krijgshaftige Ares een
personificatie van militaire kracht en staat een Ares die woedend tekeer gaat of met
geweld dreigt, voor oorlogsgeweld. Soms wordt hij van geweld weerhouden door
Athena (aldus Tintoretto ca. 1577 in het Palazzo Ducale te Venetië en Rubens ca.
1630) of door Aphrodite (Rubens ca. 1638). Ook in de literatuur wordt dit motief
gebruikt. Zo dicht Vondel in 1648 ter gelegenheid van de Vrede van Munster De
getemde Mars.
In de muziek wordt een enkele keer de verhouding tussen Ares en Aphrodite als
thema gebruikt, bijvoorbeeld in een opera van Campra/Danchet 1712.
J. Beck 1984; E. de Jong 1980.

Argonauten,
de ongeveer vijftig helden die deelnemen aan de expeditie met het schip ‘Argo’. De
expeditie staat onder aanvoering van »Iason, die van Pelias, de koning van Iolkos,
de opdracht heeft gekregen om in het verre Kolchis, aan de Zwarte Zee, het gulden
vlies (de gouden vacht van een ram waarop Phrixos ooit naar Kolchis was gevlucht
voor zijn stiefmoeder Ino) te bemachtigen. Pelias vertrouwt erop dat Iason bij de
vervulling van deze opdracht zal omkomen. De gebeurtenis wordt twee generaties
voor de Trojaanse oorlog gedateerd.
Tot de deelnemers behoren onder meer: Argos, die het schip heeft geconstrueerd
op aanwijzingen van Athena, die voor de boeg ook een sprekend stuk hout, gesneden
uit de eik van het Zeus-heiligdom te Dodona, heeft verschaft; Tiphys, die van dezelfde
godin de stuurmanskunst heeft geleerd; Orpheus, die met zijn gezang de roeiers
cadans verschaft; de twee zonen van de windgod Boreas, Zetes en Kalaïs; de
Dioskouren, Kastor en Polydeukes; hun twee neven, Idas en Lynkeus; Admetos;
Pelias' zoon Akastos, die zich tegen de wil van zijn vader bij de expeditie heeft
aangesloten; Peleus en diens broer Telamon; Herakles en zijn jonge vriend Hylas;
de jager Meleagros. Dit is blijkens de literaire bronnen de vaste kern van de
bemanning, maar in de loop der eeuwen zijn tal van andere helden als deelnemers
genoemd: Melampous, Theseus, Peirithoös, Atalante en Odysseus' vader Laërtes.
Reeds op de heenreis maken de Argonauten een groot aantal avonturen mee. Ze
landen op het eiland Lemnos en ontmoeten er de uitsluitend vrouwelijke bewoners.
Dezen hadden in hun offers Aphrodite verwaarloosd en waren gestraft met een stank
die de mannen van hen deed walgen. In hun woede hadden de vrouwen hun mannen
en mannelijke nakomelingen omgebracht. Zij ontvangen de Argonauten hartelijk en
vertellen hun dat hun mannen de voorkeur hebben gegeven aan Thracisch vrouwvolk
en met hun zonen daarheen zijn afgereisd. De Argonauten leven op het eiland een
tijdlang op aangename wijze samen met de vrouwen - Iason bijvoorbeeld met de
koningin Hypsipyle - totdat ze door Herakles aan hun plicht worden herinnerd.
Nabij de Hellespont gaan ze vervolgens aan land in het gebied van de Dolionen
en hun koning Kyzikos. Ze worden er gastvrij ontvangen en overleven bij hun vertrek
dankzij Herakles een aanval van naburige, uit de aarde geboren zesarmige monsters.
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Tegen het vallen van de nacht worden ze echter door een harde tegenwind
teruggedreven naar de oevers van het land van de Dolionen zonder te weten dat ze
weer dáár belanden. In het duister komt het tot gevechten tussen de Dolionen en de
Argonauten, waarbij koning Kyzikos omkomt - voor zijn jonge vrouw reden om
zelfmoord te plegen. Als het licht
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Bouw van de Argo, 1e eeuw n.C., Romeins terracotta reliëf, 64 × 56 cm, bedoeld als versiering in
een woning. British Museum, Londen. Links houdt Athena toezicht, terwijl rechts Argos het hout
schaaft.
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wordt, betreuren beide partijen het tragisch misverstand en worden er grootscheepse
begrafenisplechtigheden gehouden.
De volgende ontscheping is op de kust van Mysia bij Kios. Herakles, die bij het
roeien te veel kracht gezet heeft en daarbij zijn roeispaan heeft gebroken, gaat een
stuk hout zoeken om een nieuwe te maken. Zijn metgezel Hylas gaat intussen vers
water halen en wordt bij een bron door de daarin wonende nimfen, getroffen door
zijn schoonheid, omlaag getrokken. Herakles blijft wanhopig zoekend achter, wanneer
de Argo verder vaart.
In het land van de Bebryken worden de Argonauten getart door koning Amykos,
een zoon van Poseidon, die iedereen pleegt uit te dagen tot een vuistgevecht, een
duel dat voor de tegenstander altijd dodelijk afloopt. Het is een van de Dioskouren,
Polydeukes, die het tegen hem opneemt en hem verslaat.
Vervolgens hebben ze een ontmoeting met de Thracische koning Phineus. Deze
blinde ziener was te ver gegaan in het onthullen van de geheimen en bedoelingen
van de goden. Tot de hem opgelegde straffen behoort een plaag door de Harpijen,
half vrouwen half vogels. Ze roven telkens een deel van de spijzen van zijn dis en
bevuilen de rest met hun uitwerpselen, zodat Phineus aan de rand van een hongerdood
is geraakt. Hij verklaart zich bereid de Argonauten in te lichten omtrent hetgeen hun
te wachten staat, op voorwaarde dat ze hem bevrijden van de Harpijen. Het zijn Zetes
en Kalaïs, als zonen van de god van de Noordenwind Boreas zelf ook gevleugeld,
die erin slagen de monsters te verjagen.
Tot hun laatste beproevingen behoort, zoals Phineus hun heeft voorspeld, de
doorvaart tussen de beruchte ‘blauwe rotsen’, de ‘Symplegaden’, die voortdurend
op elkaar botsen en alles wat zich tussen hen bevindt verpletteren. De Argonauten
laten eerst een duif door de doorgang vliegen, die het met verlies van enkele
staartveren overleeft, en roeien zodra de rotsen terugwijken met hoge snelheid en
geholpen door Athena door de doorgang. Op deze wijze weten ze net te ontkomen
op het moment dat de rotsen opnieuw op elkaar stoten. Van toen af bleef deze
doorvaart geopend.
Eindelijk arriveren ze in de zuidoosthoek van de Zwarte Zee en gaan aan land in
Kolchis, het gebied onder koningschap van Aietes. Ze genieten de actieve steun van
de godinnen Hera en Athena, die wensen dat de Argonauten hun doel bereiken.
Koning Aietes is niet van zins het gulden vlies af te staan aan de Argonauten. Op
verzoek van zijn moeder Aphrodite, daarom gevraagd door Athena en Hera, schiet
Eros zijn liefdespijl af op Aietes' dochter Medeia, die in liefde ontsteekt voor Iason.
Het is dankzij de steun van »Medeia, aan wie Iason heeft beloofd dat hij haar naar
Griekenland zal voeren en haar als vrouw zal nemen, dat hij de hem door Aietes
opgelegde en redelijkerwijs niet te vervullen opdrachten tot een goed einde brengt
en dat de Argonauten zich daarna meester kunnen maken van het gulden vlies.
Ze verlaten daarna ijlings, met medeneming van het gulden vlies en van Medeia,
het land van Aietes. Als de achtervolgende vloot onder leiding van Medeia's broer
Apsyrtos hen te dicht op de hielen zit, beraamt Medeia het plan om, onder het
voorwendsel van op verzoening gerichte besprekingen, haar broer naar een
ontmoetingsplaats te lokken waar hij door Iason zal worden omgebracht.
Nadat aan dit plan uitvoering is gegeven, begint een lange dwaaltocht die de Argo
van de rivier de Donau naar de Adriatische zee voert en via de Eridanos (de Po) naar
het land van de Kelten (Zwitserland), waarna ze via de Rhône de Ligurische Zee
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bereiken. Iason en Medeia laten zich door de op een eiland in die zee wonende tante
van Medeia, »Kirke, van de moord op Apsyrtos zuiveren.
Op hun verdere reis weten ze nog diverse obstakels ongeschonden te passeren. De
lokroep van de Sirenen bijvoorbeeld kunnen ze dankzij het superieure gezang van
Orpheus weerstaan.
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Ze arriveren in het land van de Phaiaken, onder koningschap van Alkinoös. Deze
Alkinoös komt onder druk te staan van de Kolchische achtervolgers en hij belooft
hun Medeia uit te leveren, tenzij ze inmiddels werkelijk de vrouw blijkt van Iason.
Arete, de vrouw van Alkinoös, geeft dit bericht door aan Iason en Medeia, waarop
het tweetal ijlings het huwelijk sluit en consumeert.
Vervolgens worden ze door een storm op de kust van Afrika en zelfs diep in de
woestijn gezet, waarna ze het schip negen dagen op hun rug dragen totdat ze water
vinden: het meer van Triton. Dankzij de gelijknamige god van dit meer vinden ze
de uitweg naar zee.
Op Kreta rekenen ze af met de onmenselijke bronzen kolos Talos die hen met
stenen bekogelt. Deze heeft slechts één hem leven verschaffende ader, die hij, tot
razernij gebracht door Medeia, openlegt. Eindelijk keren ze in Iolkos terug. Voor de
verdere lotgevallen van Iason zie Medeia.
Van het Argonauten-epos zijn vele elementen gelijk aan die van de omzwervingen
van Odysseus en andere Griekse helden na de Trojaanse oorlog, beschreven in de
verloren gegane epische gedichten Nostoi (‘Terugkeren’), en enkele figuren zoals
Kirke en de Sirenen komen ook in de Odyssee van Homeros voor. Het moet blijkens
de produkties van beeldende kunst vanaf de 6e eeuw v.C. en tal van passages in oude
geschriften zoals de vierde Pythische Ode van Pindaros (eerste helft 5e eeuw v.C.),
al bekend zijn geweest lang voordat Apollonios van Rhodos in de 3e eeuw v.C. zijn
epos Argonautika schreef, waaraan de bovenstaande uiteenzetting goeddeels is
ontleend. Aischylos schreef op basis van het Argonauten-verhaal een theater-trilogie.
Sophokles schreef twee tragedies, de Lemniai en de Kolchides, daarnaast het satyrspel
Amykos. Euripides schreef een Hypsipyle-tragedie. Deze stukken zijn geheel of
nagenoeg geheel verloren gegaan.
Sindsdien zijn delen van het verhaal verteld door de mythografen Apollodoros en
Hyginus. In de 1e eeuw v.C. dichtte Terentius Varro het epos van Apollonios na en
in de 1e eeuw n.C. schreef Valerius Flaccus, eveneens in navolging van Apollonios,
het epos Argonautica, dat onvoltooid bleef, zodat de beschrijving van de terugkeer
van de Argonauten daarin ontbreekt. Uit de late oudheid kennen we een ‘orphische’
Argonautica, waarin onder invloed van de orphische mysterie-godsdiensten een grote
plaats is ingeruimd voor Orpheus.
Het verhaal genoot dankzij de tekst van Valerius Flaccus ook in de middeleeuwen
populariteit: de Argonauten als ridderlijk verbond, als dragers van ridderlijke idealen,
de tocht van de Argonauten als ridderlijke ‘queeste’. Een blijk van deze traditie is
dat de Bourgondische vorst Philips de Goede aan de door hem in 1430 gestichte
ridderorde de naam gaf van het Gulden Vlies.
In de literatuur en het theater van de nieuwe tijd speelt de Argonauten-sage geen
belangrijke rol. Er zijn enkele opera's met dit thema, bijv. Draghi/Minato 1682. P.
Corneille schreef in 1660 een ‘pièce à machines’, La conquête de la toison d'or, dat
echter vooral de Hypsipyle-episode tot onderwerp heeft. Een Hypsipyle-libretto van
Metastasio werd herhaaldelijk op muziek gezet, onder meer door Porpora 1733,
Gluck 1752 en G. Scarlatti 1760. Een andere, destijds beroemde Hypsipyle-opera is
Il Giasone van Cavalli/Cicognini 1649. Grillparzer schreef in 1820 een theater-trilogie
Das Goldene Vlies, waarvan het tweede deel, Die Argonauten, de gebeurtenissen in
Kolchis tot onderwerp heeft. Enkele auteurs uit de kring van de Engelse Prerafaëlieten
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verwerken het thema, zo Morris in zijn epische gedicht The Life and Death of Jason
1867. Genoemd dienen ook de romans The Golden Fleece 1944 van Graves en
Argonauci 1899 van de Poolse schrijfster Eliza Orzeszkowa, waarin de
grootindustriële jacht op winst wordt vergeleken met de jacht van Iason c.s. op het
gulden vlies.
In de beeldende kunst van de oudheid zijn
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de Argonauten aanwezig vanaf de 6e eeuw v.C. Is de geschiedenis in haar geheel
slechts zelden als doorlopend verhaal in friesvorm voorgesteld, vaak vinden we
afzonderlijke scènes: Phineus, de Bebryken (bijv. de zgn. Cista Ficoroni in Rome
uit de 2e eeuw v.C.), de Harpijen of de bouw van de Argo. Ook Hylas is een veel
voorkomend thema. De zgn. Monopteros van Sikyon te Delphi (ca. 560) heeft een
metope met de Argo, bemand door de Dioskouren en Orpheus. De Talos-episode
kennen we van een grote krater in Ruvo (laatste kwart 5e eeuw v.C.).
Argonauten-scènes zijn incidenteel aan te treffen in de beeldende kunst van late
middeleeuwen en renaissance. Het Historisches Museum te Bern bewaart restanten
van een tapijtserie ca. 1400 voor het Bourgondische hof. Annibale Carracci schilderde
het Argonauten-verhaal in een fresco-cyclus 1583-84 in het Palazzo Fava te Bologna.
Uit later tijd zijn te noemen een schilderij van A. Bloemaert 1645, een reeks gravures
van Carstens 1797-98 en een triptiek van Beckmann 1949-50. In de emblematiek
van de 16e en 17e eeuw spelen de Argonauten een overwegend positieve rol: de
Argo geholpen door Fortuna, de Argonauten op weg naar het heidense evenbeeld
van het Lam Gods, het gulden vlies.
Schefold/Jung 1989; Vojatzi 1982.

Ariadne,
dochter van de koning van Kreta, Minos, en Pasiphaë. Ze wordt verliefd op de
Atheense koningszoon »Theseus, naar Kreta gekomen om de Minotauros om te
brengen. Voor zijn actie verschaft zij hem een bol draad om in het Labyrint af te
wikkelen, zodat hij na het doden van de Minotauros de uitgang weer kan vinden.
De twee vluchten daarna op Theseus' schip in de richting van Athene. Op het
eiland Dia (later ‘Naxos’) scheiden hun wegen zich echter, hetzij omdat Ariadne
wordt ontvoerd door Dionysos, hetzij omdat Theseus, in zijn trouweloosheid (in
sommige versies geeft hij de voorkeur aan en vertrekt hij met Ariadnes zuster Phaidra
of met Panopeus' dochter Aigle) of in zijn gehoorzaamheid aan een goddelijk bevel,
haar in haar slaap op het strand achterlaat, waarna ze wordt gevonden door Dionysos.
Ze wordt, naar Ovidius in de Fasti en de Ars amatoria beschrijft, de vrouw van
Dionysos en wordt na haar overlijden door hem onsterfelijk gemaakt en naar de
Olympos gevoerd.
In de kunst van de oudheid komt Ariadne overwegend in de hellenistische en
Romeinse kunst voor en zien we op mozaïeken en schilderingen het vertrek van
Theseus of haar ontmoeting met Dionysos op Naxos. Ariadne slaapt zittend met een
arm op het hoofd of liggend, al dan niet in een mantel gehuld. Een enkele keer is zij
met Theseus voor het Labyrint voorgesteld, reeds vroeg op een gouden plaatje in
Korinthe ca. 660 en op enkele vazen uit de 5e eeuw, in de Romeinse tijd op een
schildering in het huis van Marcus Lucretius Fronto in Pompeii. Bekend is een beeld
van de zittende Ariadne uit het midden van de 2e eeuw v.C. in het Vaticaan te Rome.
Waarschijnlijk hebben een bitter-verwijtende ‘brief’ van Ariadne in de Heroides
van Ovidius en haar weeklacht in een gedicht van Catullus geleid tot de populariteit
van het thema van de verlating van Ariadne in de literatuur en het theater vanaf de
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16e eeuw: een gedicht van Underdowne 1566, toneelstukken van Hooft 1601 en
1614, Vondel 1644 (Rei der Bacchanten) en Th. Corneille 1672. Van een opera van
Monteverdi/Rinuccini 1608 bleef alleen het beroemde ‘lamento d'Arianna’ bewaard.
Zo'n lamento, dat gelegenheid biedt tot de expositie van allerhande emoties (van
ontzetting, smart en verlatenheid tot, soms, een gelukkige vereniging met Dionysos),
is het centrale element in enkele
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concert-aria's zoals van Haydn 1790 en van een groot aantal opera's in de 17e en 18e
eeuw, van onder meer Cambert/Perrin 1660 en Conradi/Postel 1691 en een reeks
werken op een libretto van Pariati van bijvoorbeeld Porpora 1714, Händel 1733 en
A. Scarlatti 1760.
De opera's van Cambert en Conradi sluiten aan bij de ontwikkeling in de
17e-eeuwse toneelliteratuur waarin de zusters Ariadne en Phaidra elkaars rivalen
zijn in hun liefde voor Theseus: werken van Hardy 1606, Lope de Vega 1621,
Calderón 1636 en Th. Corneille 1672.

Meester van de Campana-cassoni, Ariadne op Naxos, begin 16e eeuw, paneel, 69 × 155 cm. Musée
du Petit Palais, Avignon. Terwijl Ariadne slaapt, begeeft Theseus zich met haar zuster Phaidra naar
het schip dat Ariadne in de volgende scène ziet wegzeilen. Wanneer het schip, dat een zwart zeil
voert, Athene nadert, stort Aigeus zich van de stadsmuur in zee. Dionysos en de zijnen vinden Ariadne.
De thiasos wordt afgesloten door Silenos op zijn ezel; op de achtergrond is een satyrfamilie zichtbaar.

Aan het eind van de 18e eeuw ontwikkelt Ariadne zich van een verlaten geliefde
tot een edele, tragische gestalte, bijv. in een ‘melodrama’ (gesproken monoloog met
muzikale begeleiding) van G. Benda 1775 naar Brandes & Gerstenberg 1767, een
gedicht van A.W. Schlegel 1790, en een dramatisch gedicht van Herder 1802.
Tot de opmerkelijke produkties in het muziektheater sindsdien behoren
Strauss/Hofmannsthal 1912 (tweede versie 1916), waarin het Ariadne-verhaal thema
is van een opera-binnen-een-opera, en een satirische ‘opéra minute’ van
Milhaud/Hoppenot 1928. In de opera van Massenet/Mendes 1906
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pleegt Ariadne na de verlating zelfmoord door verdrinking.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd gaat het overwegend om de ontmoeting
tussen Ariadne en Dionysos en de twee als liefdespaar, van Cima da Conegliano ca.
1500 en Titiaan 1523 tot Saraceni 1606-07, Van der Werff 1712, Lens ca. 1765 (Kon.
Musea voor Schone Kunsten Brussel) en Turner 1840. Araldi ca. 1520 (Rijksmuseum
Amsterdam) en de schilderessen Angelika Kauffmann 1782 en Sophie Rude 1826
beelden uit hoe Ariadne het schip van Theseus ziet wegzeilen. Van F. Bol is een
portret van een wijnkoper en zijn vrouw in de gedaante van Dionysos en Ariadne
bekend.
Ariadne treedt voorts op in het gevolg van Dionysos (bacchanaal, liefdespaar);
voor deze motieven, vaak bedoeld als verheerlijking van de jeugd en de liefde, zij
verwezen naar Dionysos. Een enkele maal is zij als afzonderlijke gestalte afgebeeld,
zittend op een panter (een aan Dionysos toegewijd dier): bijv. in beeldhouwwerken
van Thorwaldsen 1798 en Dannecker 1814. Uit de beeldhouwkunst is voorts te
noemen een reliëf van Donatello uit de tweede helft van de 15e eeuw in het Palazzo
Medici te Florence.
Meerdink 1939; Nicolai 1919; Webster 1966.

Artemis
(Lat. DIANA), jongste van de Olympische goden; dochter van Zeus en Leto;
tweelingzuster van Apollo. Voor de perikelen rond de geboorte zie Leto.
Als maagdelijke en jeugdige godin van de jacht verblijft ze meestal in het
gezelschap van de haar toegewijde en eveneens maagdelijke nimfen in de vrije natuur.
Ze is tevens schutsgodin van de in het wild levende dieren en heeft een bijzondere
band met beren en herten. Ook degenen die zich tot deze godin bekennen, zoals
Atalante en Hippolytos, hebben de jacht als favoriete bezigheid. Artemis pleegt zich
verre te houden van ander gezelschap dan haar nimfen en straft degenen die gewild
of ongewild haar te na komen, zoals »Aktaion.
Ze is een moedig strijdster en wordt evenals Ares geassocieerd met de Amazonen.
Haar favoriete wapen is pijl en boog, hetgeen ook geldt voor haar tweelingbroer
Apollo. Samen met hem schiet ze de reus Tityos neer, die hun moeder Leto heeft
belaagd. Op dezelfde wijze rekenen ze af met de kinderen van »Niobe, die vanwege
haar grote kinderschaar zichzelf boven Leto had gesteld. Apollo schiet de zonen neer,
Artemis de dochters. Ze hanteert de pijl en boog overigens niet alleen uit wraakzucht:
een ander element van de reputatie van Artemis is, dat zij evenals Apollo de mensen
daarmee een snelle en dus goede dood verschaft.
Essentieel aspect van de godin is de maagdelijkheid, die ze zelf in ere houdt, van
haar gezelschap eist en bij anderen beschermt. Zo verandert ze de nimf »Kallisto die
- hoezeer ook ongewild - zwanger was gemaakt door Zeus, in een berin. Euripides
stelt haar in zijn Hippolytos tegenover Aphrodite: Hippolytos is Artemis toegedaan
en Aphrodite bewerkstelligt vanwege de door Hippolytos aan de dag gelegde
geringschatting voor de liefde diens tragische einde (»Phaidra).
Aldus het beeld van Artemis zoals dat in de klassieke periode van de Griekse
cultuur bestond. De soms per streek verschillende erediensten hebben geleid tot
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overeenkomst en gelijkstelling met andere godinnen. Zij brengt de vrouwen
vruchtbaarheid, waakt over een voorspoedige bevalling (vandaar haar assimilatie
met de eigenlijke godin van de bevalling, Eileithyia) en beschermt de pasgeborenen.
Ze wordt voorts geassocieerd met »Hekate. Ook wordt Artemis geassimileerd met
de maangodin Selene (Lat. Luna, »Endymion).
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In de Griekse literatuur geeft Kallimachos (3e eeuw v.C.) in zijn door de korte
7e-eeuwse Homerische hymne geïnspireerde Artemis-hymne een uitgewerkt beeld
van de godin. Catullus doet dat twee eeuwen later in het Latijn. Van de tragici is het
vooral Euripides die Artemis in al haar hoedanigheden ten tonele voert, met name
in Hippolytos en in zijn beide Iphigeneia-tragedies. Het is Artemis die, vanwege een
grief jegens Agamemnon, de Griekse vloot op weg naar Troje een hardnekkige
windstilte bezorgt en het offer eist van diens dochter Iphigeneia. Het meisje wordt,
terwijl ze reeds op het offeraltaar ligt, vervangen door een hert en door Artemis naar
het land van de Tauriërs gevoerd, waar zij jarenlang dienst doet als priesteres van
Artemis en mensenoffers brengt.
Al in de oudste Griekse beeldende kunst figureert Artemis als beschermster van
de dieren (zogenaamde ‘potnia theron’). Zij staat in hiëratische houding, geflankeerd
door honden, herten of leeuwen. Vanaf de 7e eeuw v.C. wordt ze eveneens in
beweging afgebeeld, soms als toortsdraagster, vaker als jageres met pijl en boog,
gekleed in een chiton die tot de knie reikt. Vanaf de 5e eeuw v.C. treedt ze veelvuldig
in het gezelschap van andere goden op, met name Apollo en Leto. Haar ‘biografie’
wordt in de Romeinse tijd voorgesteld in mozaïek en schilderkunst. Uniek is een
reliëffries in het theater van Hiërapolis (Turkije) van 205-206 n.C., die haar complete
levensverhaal, naast dat van haar broer, weergeeft.
De Artemis van Ephesos is een speciale gedaante met een eigen iconografie. De
cultus zou door de »Amazonen zijn gesticht en genoot een grote verbreiding tot in
de Romeinse tijd. De lange tijd als borsten geïnterpreteerde voorwerpen op de borst
van het stijve cultusbeeld, dat vanaf de 6e eeuw v.C. ontelbare malen gekopieerd is,
zijn waarschijnlijk de scrota van stieren die aan het houten beeld werden vastgepind
tijdens offerplechtigheden.
Een beeld dat grote invloed heeft uitgeoe-

Artemis/Selene, 2e eeuw n.C., terracotta beeldje, 19,5 cm hoog. Provinciaal Museum G.M. Kam,
Nijmegen. Het beeldje is gevonden in een Romeins graf te Nijmegen. De godin draagt een wapperend
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gewaad, zodat zij uit de hemel lijkt neer te dalen. Als attributen heeft zij een maansikkel op het hoofd
en een toorts en een patera (plengschaal) in haar handen. Ze staat op een halve bol die de hemel
voorstelt.
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fend op de beeldende kunst van de renaissance is de ‘Artemis van Versailles’ in het
Louvre, Romeinse kopie van een beeld van Leochares uit de 4e of misschien pas
begin 1e eeuw v.C.
In de literatuur van de middeleeuwen leeft Artemis op uiteenlopende wijzen voort:
in het volksgeloof als demonische aanvoerster van de heksen of als tovenares; bij
Dante en in de humanistische literatuur van de renaissance als personificatie van de
kuisheid, de Castitas. Boccaccio's La caccia di Diana 1338, een van zijn vroegste
werken, een gedicht in hoofse stijl, handelt over dames aan het hof van Napels die
in het gevolg van Artemis op jacht gaan. Artemis is prominent in de 16e-eeuwse
hofcultuur van Fontainebleau, die vele jaren werd gedomineerd door Diane de Poitiers,
de maîtresse van François I en Henri II. Ronsard, Du Bellay en Scève ontwikkelen
in hun gedichten een complexe symboliek rond Artemis, dikwijls in samenhang met
het Aktaion-verhaal, waarin als leidraad liefde, verlangen en kuisheid fungeren: het
hert dat de jager volgt; de onbereikbaarheid van en de wrede bejegening door de
geliefde.
In de latere literatuur wordt de tegenstelling tussen de maagdelijke Artemis en de
verleidster Aphrodite beschreven in de roman Diana of the Crossways van Meredith
1885.
In de beeldende kunst van de late middeleeuwen en de vroege renaissance wordt
Artemis tegenover Aphrodite geplaatst, en wel als personificatie van de kuisheid
tegenover die van de wellust, de Voluptas. De ‘borsten’ van de Artemis van Ephesos
symboliseren haar functie als vruchtbaarheidsgodin en zijn een geliefd motief in
fonteinbeelden, bijv. in de 16e-eeuwse Villa d'Este in Tivoli. Ze zijn ook te zien op
doeken van Rubens ca. 1615 en West ca. 1780.
In de schilderkunst van de School van Fontainebleau en in de beeldhouwkunst
van de Franse renaissance wordt Artemis dikwijls afgebeeld als koele schoonheid,
als jeugdig-viriele jageres, met pijl en boog en/of speer en met een hond of een hert,
bijvoorbeeld in een beeld van Goujon midden 16e eeuw. Ook elders vinden we haar
ontelbare malen in die gedaante: in Italië bijvoorbeeld in fresco's van Peruzzi ca.
1511 (Villa Farnesina te Rome), van Romanino ca. 1532 (Castello del Buonconsiglio
te Trente) en Pietro da Cortona ca. 1643 (Palazzo Pitti te Florence) en in schilderijen
van Paolo Veronese ca. 1565-700, Tintoretto ca. 1570-80, Paolo Fiammingo ca.
1592-96, Domenichino ca. 1617 en Camassei ca. 1630-44 (met als pendant het
neerschieten van de Niobiden). In de Lage Landen zijn er werken van onder meer
Vinckboons rond 1600 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel), Rubens in
samenwerking met Jan Brueghel de Oudere en Snyders, ca. 1620, F. Bol ca. 1567
(Centraal Museum Utrecht) en Van Honthorst 1627 voor het jachtslot Honselaersdijk.
In renaissance en barok is de geschiedenis van »Aktaion geliefd, evenals die van
»Kallisto. Hetzij als afleiding van deze thema's hetzij als verbeelding van passages
in Ovidius' Metamorfosen is er de voorstelling van Artemis (dikwijls met maansikkel
op het hoofd) die een bad neemt of die na het baden verzorgd wordt door de nimfen:
aldus een grote reeks schilders van Palma il Vecchio ca. 1525 en Clouet ca. 1550-59
tot Lairesse 1686 (voor het jachtslot Soestdijk, thans Rijksmuseum Amsterdam),
Antoine Coypel ca. 1659 en 1723, Watteau ca. 1715, Boucher 1742 en Vien 1770.
Het is ook het thema van het enige mythologische schilderij van Vermeer ca. 1655
(Mauritshuis Den Haag). Soms is zij in die vorm stoffage in landschappen,
bijvoorbeeld van Van Cuylenburgh 1645 (Mauritshuis) en Codde 1651, of wordt ze
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gebruikt door naaktschilders als J. van Loo 1654. Het thema is uiteraard geschikt
voor beeldengroepen in of bij vijvers en waterwerken: bijvoorbeeld in het park van
Caserta door Caspar Vanvitelli en Persico ca. 1776 (met Aktaion).
Door de eeuwen heen is Artemis frequent afgebeeld in paleizen die dienden als
buitenverblijven en als vertrekpunt voor jachtpar-
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tijen. Voor Nederland vielen hier al de namen van Soestdijk en Honselaersdijk. Een
voorbeeld in Italië: het Stupinigi-paleis bij Turijn, waar rond 1737 Milocco de
slaapkamer van de koning en Carlo van Loo die van de koningin decoreerden met
Artemis-taferelen.
Vooral in de 18e eeuw laten vooraanstaande vrouwen zich graag afbeelden als
Artemis: zo is er een portret van Lady Leeson van de hand van Batoni 1751. In de
19e eeuw schilderen Böcklin 1862 en Renoir 1867 Artemis als jageres; Feuerbach
1855, Marées 1863 en Corot 1855 brengen Artemis in of na een bad in beeld.
Andria/Ritti 1985; Bardon 1963; Bruns 1929; Fleischer 1978; Hadzisteliou
Price 1978; Hoenn 1946; Seiterle 1973.

Asklepios
(Lat. AESCULAPIUS), zoon van Apollo. Is hij bij Homeros nog geen god, maar een
kundig arts, vanaf de 5e eeuw v.C. wordt hij vereerd als de god van de geneeskunst.
Pindaros vertelt dat Asklepios werd geboren uit de verhouding tussen Apollo en de
dochter van de Thessalische koning Phlegyas, Koronis. Het zwangere meisje werd
vervolgens verliefd op de sterfelijke Ischys. Apollo doodde zijn trouweloze geliefde
en transformeerde (naar Ovidius toevoegt) de witte raaf die het nieuws had
overgebracht in een zwarte. Het kind werd door Apollo ontrukt aan het lichaam van
zijn dode moeder en kwam in Epidauros ter wereld.
Asklepios leerde van de Kentaur Cheiron, aan wie hij door Apollo was
toevertrouwd, de geneeskunst. Hij bleek zó getalenteerd dat hij in staat was doden
tot leven te wekken, een bekwaamheid die hij zou hebben toegepast op Theseus'
zoon Hippolytos (»Phaidra & Hippolytos). Mogelijk maakte hij daarbij gebruik van
het hem door Athena ter beschikking gestelde wonderbaarlijke bloed van de Medousa
(»Gorgonen). Zeus kon deze opwekking van doden, een aantasting van de orde, niet
dulden en doodde Asklepios met zijn bliksem. Apollo nam wraak door de zonen van
Zeus en vervaardigers van de bliksems, de Kyklopen, te doden. Zeus op zijn beurt
veroordeelde Apollo ertoe zich gedurende een jaar in dienst te stellen van een
sterfelijke, Admetos (»Alkestis & Admetos), en bracht Asklepios weer tot leven.
Asklepios zou twee zonen hebben gehad, de bekwame geneesheren Podalirios en
Machaon, genoemd door Homeros in de Ilias. Hygieia, personificatie van de
gezondheid, was zijn dochter, maar werd ook vaak als zijn vrouw beschouwd. Ook
de roemruchte arts Hippokrates geldt als afstammeling van Asklepios.
Vooral in de aan Asklepios gewijde heiligdommen, tevens belangrijke medische
centra (bijv. Epidauros, Kos en Pergamon), zijn reliëfs en beelden voor de god
opgesteld geweest. Hij is daarop, vaak in gezelschap van Hygieia, als wonderarts
voorgesteld. Mythologische voorstellingen zijn schaars; alleen de dood van Koronis
is een enkele maal uitgebeeld. De god is steeds een man van rijpe leeftijd met baard
en edele gelaatstrekken, enigszins gelijkend op Zeus. Vast attribuut is de zich om
zijn staf slingerende slang, symbool van levenwekkende krachten en heilig dier van
vader Apollo.
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Vanaf de oudheid is Asklepios symbool van de medische professie. Dat wordt in
de renaissance in emblematiek en grafiek tot uitdrukking gebracht. De staf met slang
blijft het teken van de medicus, de apotheker heeft een beker waaruit een slang oprijst.
In de beeldende kunst sinds de renaissance wordt Asklepios een aantal malen
afgebeeld met Hygieia: schilderijen van Rubens ca. 1614, Luca Giordano ca. 1654
en P.-N. Guérin 1802, een reliëf van Thorwaldsen 1808, een beeld van Rodin ca.
1902. Voor het overige
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treffen we hem in de literatuur en beeldende kunst nauwelijks aan.
Wel uitgebeeld wordt de dood van Koronis, bijvoorbeeld op schilderijen van
Elsheimer ca. 1608 en Lastman ca. 1615 en op een fresco van Domenichino ca.
1616-18 in de Villa Aldobrandini te Frascati.
Schouten 1967; De Waele 1927.

Meleagros, Atalante en de Kalydonische ever, ca. 460 v.C., terracotta reliëf uit Melos, 14,5 × 27 cm,
gebruikt als beslag van een kist. Allard Pierson Museum, Amsterdam.

Atalante,
dochter van Schoineus, koning van Orchomenos in Boiotië, en Klymene. Haar vader,
die slechts zonen wilde, legde haar direct na haar geboorte te vondeling op de berg
Parthenion. Daar werd ze gezoogd door een berin, totdat jagers haar meenamen en
grootbrachten. Naar het voorbeeld van haar leidsvrouwe Artemis werd ze een
hartstochtelijk jaagster en was ze zo bekwaam met pijl en boog dat ze haar
maagdelijkheid kon
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verdedigen door de haar belagende Kentauren Rhoikos en Hylaios neer te schieten.
Volgens sommigen nam ze deel aan de expeditie van de »Argonauten en versloeg
ze tijdens lijkspelen ter ere van Pelias een andere deelnemer aan de expeditie, Peleus,
in een worstelwedstrijd. Zeker is dat ze meedeed met de grote jacht op het everzwijn
van Kalydon door een groep helden onder aanvoering van »Meleagros, die verliefd
op haar werd. Ze was de eerste die het zwijn wist te verwonden. Meleagros schonk,
na het dier te hebben afgemaakt, haar de huid ten teken van haar overwinning. Hij
geraakte daardoor in conflict met andere jagers die het beest verwondingen hadden
toegebracht: een conflict dat hem het leven kostte.
Atalante wilde niet gebonden worden aan een man en rekende met allen die naar
haar hand dongen, af door aan te kondigen dat ze zich slechts wilde geven aan een
man die haar, de hardloopster, in een wedloop zou verslaan. Ze gaf zo'n pretendent
een voorsprong, haalde hem met gemak in en sloeg hem dan het hoofd af. Hippomenes
(of Melanion) liet tijdens zo'n wedloop drie gouden appelen vallen, hem ter
beschikking gesteld door Aphrodite en afkomstig uit de tuin van de Hesperiden.
Atalante nam de tijd om de appelen op te rapen en werd verslagen of liet zich verslaan,
verliefd als ze op hem was.
Wanneer tijdens een jachtpartij Atalante en Hippomenes de liefde in een heiligdom
van Zeus bedrijven, straft de god deze heiligschennis door hen in leeuwen te
veranderen. Volgens antieke opvatting paren leeuwen immers niet met elkaar maar
met luipaarden.
De lotgevallen van Atalante zijn beschreven door onder meer Apollodoros en Ovidius.
Met name in de archaïsche keramiek, bijv. op de François-vaas ca. 570 v.C. in
Florence, is de jacht op het everzwijn populair. De enige vrouwelijke deelnemer
wordt telkens op opvallende wijze voorgesteld. De worstelwedstrijd is voor het eerst
bekend uit de 6e eeuw v.C. In de vorm van reliëfs kennen we de jacht onder meer
van het gevelveld van de Athena-tempel te Tegea van de beeldhouwer Skopas, midden
4e eeuw v.C. In de keizertijd is het motief geliefd op sarkofagen en is het een enkele
keer ook in schilderkunst en mozaïek voorgesteld. De wedloop met Hippomenes is
niet bekend in de beeldende kunst.
Kunstenaars van de nieuwe tijd schilderen deze wedloop met Hippomenes wel,
bijvoorbeeld Tengnagel 1610 (Amsterdams Historisch Museum), Reni ca. 1619 en
Rubens ca. 1637. Meestal echter gaat het om de hoffelijke scène waarin Meleagros
haar de zwijnskop aanbiedt, bijv. Veronese ca. 1562, H. Bol 1580, Rubens ca. 1614,
Honthorst 1632, Ricci ca. 1722 en Hallé 1765. Jordaens schildert ca. 1618 (Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen) hoe Meleagros zich teweer gaat stellen tegen de
andere jagers. In de Nederlandse kunst wordt het thema van de aanbieding van de
zwijnskop herhaaldelijk gebruikt voor portretten in mythologische aankleding,
bijvoorbeeld door Van den Eeckhout 1652, 1666 en 1671.
Atalantes lotgevallen zijn ook het onderwerp van een aantal barokopera's,
waaronder Händel/Zeno 1736. In de literatuur van het Victoriaanse phil-hellenisme
geven Swinburne 1865 (drama in verzen Atalante in Calydon) en Morris 1868-70
haar de trekken van de gevaarlijke maagd en fatale vrouw, terwijl bij Platen 1811
Atalante en Hippomenes als dienaren van Artemis hun leven volbrengen.
Daltrop 1966.

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

Athena
(Lat. MINERVA), dochter van Zeus en Metis. De Titaanse Metis, dochter van Okeanos
en Tethys, was het voorwerp van verleidingspogingen door Zeus en nam om daaraan
te ontkomen, overigens vergeefs, allerlei gestalten aan. Hesiodos vertelt hoe
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Zeus de waarschuwing kreeg dat Metis eerst een dochter zou voortbrengen en daarna
een zoon die machtiger zou zijn dan zijn vader. Om dit te voorkomen verslond Zeus
de zwangere vrouw, hetgeen hem op een geweldige hoofdpijn kwam te staan. Hij
riep de hulp van Hephaistos in. Deze spleet Zeus de schedel en uit de opening verrees
Athena, reeds volgroeid en gewapend, gereed om haar belangrijke plaats onder de
Olympische goden in te nemen.
Haar vaste bijnaam is Pallas, die wellicht van het werkwoord ‘pallein’ (de lans
zwaaien) afgeleid is. Ook is het mogelijk dat de benaming samenhangt met een
vriendin van Athena, Pallas, of de reus Pallas die door Athena in de strijd tegen de
»Giganten werd verslagen. De naam heeft betrekking op Athena's functie als
krijgsgodin, onder welke gestalte ze reeds in de Minoïsche tijd werd vereerd.
Van Athena worden geen liefdesverhoudingen vermeld en ze bleef maagd. Ze
werd eens belaagd door Hephaistos, weerde hem met succes af, maar kon niet
voorkomen dat hij met zijn zaad nog haar been bezoedelde. Ze reinigde zich van het
zaad, dat op de grond viel. Uit de aldus bevruchte aarde werd Erichthonios geboren.
Athena nam hem als haar zoon aan en vertrouwde het kind aan de dochters van de
Atheense koning »Kekrops toe.
Athena, de meest geliefde dochter van Zeus, is een godin van de oorlog; in
tegenstelling tot Ares staat zij voor de met beheersing, verstand en strategisch inzicht
gevoerde strijd. Met name door Homeros wordt het contrast tussen Ares en Athena
benadrukt. Athena stelt zich in de Trojaanse oorlog op aan de zijde van de Grieken:
gevolg van het feit dat de Trojaanse koningszoon »Paris destijds in een
schoonheidswedstrijd tussen Hera, Athena en Aphrodite de voorkeur had gegeven
aan de laatste.
Niettemin wordt Athena ook in Troje vereerd. De Trojanen beschikken over een
op wonderbaarlijke wijze verkregen houten standbeeld van Athena, het Palladion,
dat haar als krijgsgodin met helm, schild en lans voorstelt, en zullen, zolang dat in
de stad blijft, onoverwinnelijk zijn. Odysseus en Diomedes slagen erin de stad binnen
te sluipen en het beeld buit te maken. Een ander standbeeld van Athena te Troje
speelt een rol in de nasleep van de oorlog. Bij dit beeld van de godin Athena - volgens
sommige mythografen en in de kunst toch het Palladion - zoekt Kassandra beschutting
tegen Aias (de ‘kleine’ Aias), die dit in zijn woeste aanval op Kassandra omverwerpt
en zich dan van haar meester maakt. Deze schanddaad zal een belangrijk deel van
het Griekse expeditieleger een rampzalige terugtocht bezorgen. Alleen de schrandere
Odysseus blijft bij zijn door Poseidon bemoeilijkte terugreis naar Ithaka steun genieten
van Athena.
Ook andere Griekse helden die intelligentie en doorzettingsvermogen ten toon
spreiden, verleent ze bijstand, bijvoorbeeld Bellerophon, Iason en Herakles. Ze is
ook degene die »Perseus de middelen verschaft waarmee deze kan doordringen tot
de verblijfplaats van de Medousa (»Gorgonen) en haar kan onthoofden. Het
afschrikwekkende hoofd van de Medousa wordt door Perseus ter beschikking gesteld
aan Athena, die het op haar schild plaatst.
Ze heeft een bijzondere relatie met Athene als Athena Polias, schutsvrouwe van
de stad, waar haar belangrijkste heiligdom, het Parthenon, is gevestigd. Athena en
Poseidon hadden elkaar de soevereiniteit over de stad betwist. Poseidon had naar de
gunst van de stad gedongen door haar wilde paarden en een bron, die echter brak
water voortbracht, te schenken. Athena behaalde de overwinning door een olijfboom
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te planten. De geschenken contrasteren met elkaar: de vreedzame en nuttige boom
tegenover de wilde bron en de ongetemde paarden, die later door Athena zullen
worden getemd. Zij geldt eveneens als de mythische stichteres van de Areiopagos,
de rechtbank die »Orestes vrijspreekt van de moord op zijn moeder. De
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godin staat eveneens voor de verplichting om vluchtelingen in bescherming te nemen.
Als godin van de beheerst gevoerde oorlog is ze ook godin van de vrede. Ze staat
voor wijsheid, beschaving, de politieke gemeenschap van de stad, voor de met
intelligentie uit te voeren verrichtingen van geest en hand: de filosofie, de poëzie,
de muziek, en is tevens als Athena Ergane patroon van ambachtelijke arbeid, zoals
de weefkunst (»Arachne).

Pietro da Cortona: Athena ontrukt een Medici-telg aan de armen van Aphrodite en draagt hem over
aan Herakles, 1641-42, plafondschildering in de Sala di Venere, Palazzo Pitti, Florence. De zinspreuken
op de lijst luiden: ‘Pallas ontrukt de jeugd aan Venus’ en ‘De wortel van de deugd is bitter, de vrucht
zoet’.

In de oudste Griekse schilder- en beeldhouwkunst wordt Athena Polias tronend
afgebeeld dan wel onbeweeglijk staand en gewapend. In het laatste geval hebben we
vaak te doen met voorstellingen van het Palladion. Vanaf de 6e eeuw v.C. wordt
Athena in strijdhouding afgebeeld als ‘Promachos’. Ze is vrijwel steeds in volle
wapenrusting, met aegis (huid van een geit met daaraan slangen), helm, schild, zwaard
en/of speer. Veelal draagt ze op aegis, borstkuras of schild het hoofd van
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Pheidias, Athena Parthenos, Romeinse marmeren kopie, 235 cm hoog, uit de 1e eeuw n.C. van het
cultusbeeld in het Parthenon (ca. 430 v.C.). Museo Nazionale, Rome. Het beeld is gesigneerd door
de Atheense beeldhouwer Antiochos.

de Medousa. Tot haar attributen kunnen behoren een slang, uil of haan. Tot de oudste,
zeer populaire mythologische voorstellingen behoort de geboorte, die reeds in de 7e
eeuw v.C. veelvuldig wordt uitgebeeld. In mythologische context figureert de godin
bij talrijke helden en in de Gigantomachie. Met name uit de Romeinse tijd kennen
we voorstellingen van de godin als Athena Ergane vanwege de grote verering onder
de handwerkers. Athena is hoofdpersoon in de sculpturen van het Parthenon
(oostgevel: geboorte; westgevel: strijd met Poseidon; fries: grote feesten te harer ere,
de zogenaamde Panathenaia). Helaas kennen we het in de oudheid geroemde
cultusbeeld van Pheidias ca. 447-438, de Athena Parthenos, vervaardigd uit goud en
ivoor, slechts uit marmeren kopieën en van afbeeldingen op munten. Ook andere
beelden van Pheidias, de Athena Promachos en de Athena Lemnia, beide opgesteld
op de Akropolis, kennen we slechts in de vorm van kopieën. De Athena van Velletri
zou op een bronzen origineel van Kresilas ca. 420 teruggaan. De zogenaamde Athena
Farnese, een marmeren kopie van een bronzen beeld uit de school van Pheidias, stamt
uit de periode 430-420 v.C.
In beeldende kunst en literatuur van middeleeuwen en renaissance kent men aan
Athena overwegend ‘positieve’ symbolische functies toe. Ze is de personificatie van
de Vita Contemplativa (bijvoorbeeld in allegorische interpretaties van het
Paris-oordeel, waarin zij staat tegenover Hera als personificatie van de Vita Activa)
of van de Prudentia. Soms ook is ze het heidense tegenbeeld van de Maagd Maria.
Dikwijls is zij de wijsheid en/of kuisheid die de zonden en ondeugden, gepersonifieerd
door Aphrodite, verdrijft: bijv. bij Mantegna 1501-02 en Perugino 1506 (beide in
het Louvre). In Botticelli's schilderij van Minerva en de Kentaur ca. 1482-83 kan het
gaan om de overwinning van de Wijsheid op de lage lusten.
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In de beeldende kunst vanaf de 15e eeuw treedt zij dikwijls op in relatie tot de
kunsten
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en wetenschappen. Elsheimer schildert ca. 1607-08 het ‘rijk van Minerva’: een
studeervertrek met de bijbehorende attributen. Anderen voeren haar in allegorische
schilderingen op als beschermster van deze domeinen of als degene die mensen in
deze domeinen inwijdt, bijvoorbeeld reeds op een fresco van Francesco del Cossa
1470 in het Palazzo Schifanoia te Ferrara en voorts schilderijen van Spranger ca.
1591 en Jordaens ca. 1675 (Rijksmuseum Amsterdam), of schilderen haar te zamen
met de »Muzen. Omdat dit domein ook wordt toegeschreven aan »Hermes, wordt
zij dikwijls samen met hem uitgebeeld (bijvoorbeeld in de pendant-stukken van
Goltzius 1612 in het Frans Halsmuseum te Haarlem) of worden ze zelfs als één
gestalte (Hermathena) geschilderd, bijvoorbeeld door de gebroeders Zuccaro ca.
1559 in het Palazzo Farnese te Caprarola. Jordaens 1672 (Vredespaleis 's-Gravenhage)
beeldt uit hoe Athena bedrog, geweld en afgunst - voorgesteld in de gedaante van
Harpijen - verslaat. Bij Luca Giordano 1682-83 (plafond Palazzo Medici-Riccardi
Florence) reikt zij een gouden sleutel uit aan het Verstand. Als personificatie van
wijs beleid en met beheersing gevoerde oorlog wordt ze herhaaldelijk geplaatst
tegenover Ares: bijvoorbeeld door Tintoretto 1578 (fresco Palazzo Ducale Venetië),
Lievens 1652 (Rijksmuseum Amsterdam), David 1771 en Prud'hon ca. 1799. Veronese
ca. 1570-80 daarentegen laat haar samen met Ares een oorlog beramen. Athena leent
zich ook voor portretschilderingen in mythologische aankleding, zo Rembrandt ca.
1660.
Al deze elementen maken Athena een geëigende figuur voor standbeelden op tal
van plaatsen. Zo zijn er, om slechts enkele voorbeelden te noemen, werken van
Giambologna 1578, Permoser 1716 en Schadow 1793.
In het theater speelt Athena zelden een hoofdrol. Hans Sachs neemt in zijn komedie
Pallas und Venus 1530 de tegenstelling tussen de twee godinnen als uitgangspunt.
Voorts zijn er enkele opera's, waaronder Draghi/Minato 1674.
Hager/Von Heintze 1961; Herington 1955; Niemeyer 1960; Pfeiff 1990;
Pötscher 1987; Prins 1931; Schürmann 1985; Scott 1982; Welles 1986;
Wittkower 1977.

Atreus & Thyestes,
zonen van Pelops, koning van Pisa in Elis, en Hippodameia; kleinzonen van Tantalos.
De broers werden door Pelops vervloekt en verbannen nadat ze zijn geliefde zoon
en hun halfbroer Chrysippos hadden vermoord. Ze vonden een toevlucht aan het hof
te Mykene bij Sthenelos. De broers werd het gezag over een deel van het koninkrijk,
Midea, toevertrouwd.
Als de troon van Mykene vacant raakt, wenden de Mykeners, die van een orakel
de raad hebben gekregen een zoon van Pelops tot koning te nemen, zich tot de broers,
die elkaar daarop het koningschap betwisten. De eerste slag is voor Thyestes. Atreus
had ooit de belofte gedaan telken jare het mooiste exemplaar van zijn kudde te offeren
aan Artemis. Maar toen hij eens in zijn kudde een schaap met een gouden vacht (een
gulden vlies) trof, had hij dit vlies verborgen in een kist. Het vlies was door zijn
vrouw, Airope, inmiddels heimelijk doorgespeeld aan haar zwager èn minnaar,
Thyestes. Wanneer deze de Mykeners voorstelt diegene tot koning te nemen die een
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gulden vlies kan tonen, aanvaardt Atreus vol vertrouwen dit voorstel. Hij moet dan
zien hoe Thyestes het gulden vlies te voorschijn haalt en tot koning wordt gekozen.
Nadien fluistert Hermes namens Zeus Atreus in, Thyestes het voorstel te doen dat
het koningschap definitief aan hem, Atreus, zal toevallen als de zon van baan
verandert. Nu is het Thyestes die vol vertrouwen dit
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voorstel aanvaardt. De zon gaat dan onder in het oosten, en Thyestes verliest zijn
koningschap en wordt door Atreus verbannen.
Als Atreus later hoort van de intrige van Airope en Thyestes, zoekt hij een
verdergaande wraak. Hij wendt voor zich te willen verzoenen met Thyestes en doet
hem aanzitten aan een banket. Maar hij heeft voordien de drie zonen van Thyestes,
ofschoon dezen bescherming hadden gezocht bij een altaar van Zeus, gevangen
genomen. Hij heeft hen laten ombrengen, in stukken hakken en koken - en in deze
vorm worden ze geserveerd aan Thyestes. Na afloop van de maaltijd krijgt Thyestes
te horen waaruit zijn maaltijd heeft bestaan, dan wordt hij opnieuw verjaagd en
verbannen naar Sikyon, waar hij tot zijn dood blijft.
Thyestes leeft daar op advies van een orakel in een incestueuze verhouding met
zijn dochter Pelopeia, die Aigisthos ter wereld brengt. Deze Aigisthos zal als jongeman
zijn oom Atreus ombrengen, de vader van Agamemnon en Menelaos, de ‘Atriden’;
later vermoordt hij ook Agamemnon.
De met misdaden doorspekte vete tussen de twee broers, telgen uit het door
bloedwraak en vervloekingen getroffen geslacht van Tantalos, de Tantaliden, hetgeen
nog zal doorwerken in de lotgevallen van Aigisthos, Agamemnon, Orestes, Iphigeneia
en Elektra, is onderwerp geweest van tal van verloren gegane tragedies, onder meer
van Sophokles, Euripides en Ennius. Aan hetgeen zich tussen de twee broers heeft
afgespeeld, wordt gerefereerd door Aischylos in Agamemnon en Euripides in Orestes.
Voor het relaas van de verwekking van Aigisthos en diens lotgevallen zijn we
aangewezen op Apollodoros en Hyginus.
Bewaard gebleven is het drama Thyestes van Seneca. Zoals de andere tragedies
van Seneca kreeg ook dit stuk veel waardering en werd het van de 16e tot in de 19e
eeuw vertaald en bewerkt. Vrijwel alle toneelschrijvers die verhalen van de vete tot
en met de gruwelijke maaltijd die Atreus aan Thyestes voorzet, zijn schatplichtig
aan Seneca: Dolce 1553, Newton 1581, Crowne 1680, Crébillon 1707, Voltaire 1772
en Foscolo 1796, in de 20e eeuw Artaud (Le Supplice de Tantale 1933, verloren
gegaan) en Claus 1966.
De voortzetting van het verhaal, de wraak van Thyestes op Atreus, is na de oudheid
behandeld door onder meer Pellegrin 1710, Weisse 1767 en diens bewerker Bodmer
1768.
In de oudheid noch daarna heeft de legende van Atreus en Thyestes
noemenswaardige neerslag gevonden in de beeldende kunst. Het zogenaamde masker
van Atreus uit de 16e eeuw v.C., door Schliemann in 1876 in een graf in Mykene
gevonden, draagt deze naam zonder reden.
Burian 1950; Busch 1951; Fuhrmann 1950.

Bellerophon
(of Bellerophontes), mogelijk een zoon van Poseidon, in ieder geval opgevoed als
zoon van de Korinthische koning Glaukos, een zoon van Sisyphos, en van Eurynome
of Eurymede. Hij moest het hof van Korinthe ontvluchten, omdat hij per ongeluk
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iemand had gedood: volgens sommigen een zekere Belleros (vandaar zijn naam:
‘doder van Belleros’), volgens anderen een broer, Deliades.
Bellerophon wijkt uit naar het hof van Proitos, koning van Tiryns. Diens vrouw
Stheneboia (bij Homeros Anteia) wordt verliefd op Bellerophon, maar als deze haar
avances afwijst, beschuldigt ze hem ervan haar te hebben willen verleiden. Proitos
zendt hem naar Iobates, koning van Lycië en vader van Stheneboia, met een
verzegelde brief waarin Iobates gevraagd wordt met Bellerophon korte metten te
maken. Maar ook Iobates wil niet zelf een gast ombrengen,
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en bedenkt een opdracht die niet anders dan dodelijk kan zijn.
Hij vraagt Bellerophon de Chimaira te doden: een vuurspuwend monster, dat de
kop en het lijf van een leeuw heeft, midden op de rug de kop van een geit en waarvan
de staart uit een slang bestaat, dat in Lycië huishoudt. Bellerophon maakt gebruik
van het hem door Poseidon of Athena ter beschikking gesteld paardetuig om het
gevleugelde paard Pegasos te vangen en te temmen. Gezeten op dit paard kan hij de
Chimaira van boven af aanvallen en doden.
Ook volgende opdrachten van Iobates weet Bellerophon tot een goed einde te
brengen: de strijd met het woeste nabuurvolk van de Solymers en een oorlog met de
Amazonen. Nadat Bellerophon ook een hinderlaag van troepen van Iobates overleeft
moet de koning zijn onoverwinnelijkheid wel erkennen. De koning verzoent zich
met hem, geeft hem een dochter tot vrouw en schenkt hem het halve koninkrijk.
Bellerophon keert dan terug naar het hof van Proitos om wraak te nemen vanwege
de lasterpraat die destijds door Stheneboia in omloop was gebracht. Onder het
voorwendsel met haar te willen vluchten neemt hij Stheneboia mee op Pegasos en
stoot haar boven zee af, zodat ze verdrinkt.
Over het einde van Bellerophon wordt verhaald dat hij zich op Pegasos naar de
Olympos wil begeven om te verkeren onder de onsterfelijken. De daarover verbolgen
Zeus zendt een steekvlieg die Pegasos tot razernij brengt, waarbij Bellerophon van
zijn rug wordt geworpen. Bellerophon slijt zijn laatste jaren als een vervloekte, blinde
en invalide zwerver. Pegasos wordt opgenomen op de Olympos.
De lotgevallen van Bellerophon zijn bezongen door talrijke dichters en mythografen,
onder wie Homeros, Pindaros, Hyginus en Apollodoros. Stheneboia- en
Bellerophon-tragedies van Euripides en een Iobates-tragedie van Sophokles zijn
verloren gegaan.

Bellerophon, gezeten op Pegasos, strijdt tegen de Chimaira, ca. 660 v.C., bronzen beslag van een
drievoet, ca. 15 × 12 cm. Metropolitan Museum of Art, New York.
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Vanaf de 7e eeuw v.C. komt Bellerophon voor op vazen en reliëfs, vanaf de
hellenistische tijd in schilderkunst en mozaïek. Het complete verhaal is te zien op
roodfigurige vazen en op Romeinse sarkofagen. Met name de strijd met de Chimaira
was populair: Bellerophon zit te paard en achtervolgt het dier of lijkt er overheen te
springen; soms gaat hij het te voet te lijf. De held draagt soms een helm, meestal de
petasos (de platte reishoed die tegen de zon beschermt). De dood van Stheneboia is
nauwelijk van afbeeldingen bekend. In de laat-Romeinse kunst wordt het thema van
Bellerophon en de Chimaira mogelijk in christelijke zin uitgelegd als allegorie van
de strijd tussen goed en kwaad. Hij levert dan de iconografie van Sint Joris en de
draak. Het gevecht keert in de beeldende kunst van de nieuwe tijd slechts enkele
malen terug, bijvoorbeeld bij Rubens ca. 1634-35 en in fresco's van Passeri 1678 in
het Palazzo Barberini te Rome en van G.B. Tiepolo in het Palazzo Sandi te Venetië.
Een beeldengroep van Lipchitz 1973 in de Columbia University te New York toont
hoe Bellerophon Pegasos temt.
Bellerophon treedt vooral in de Engelse dichtkunst naar voren: verschillende
dichtwerken van Heywood rond 1609; twee gedichten van William Morris in zijn
The Earthly Paradise 1868-70; een gedicht van Meredith 1887.
In Frankrijk maakte Bellerophon enige opgang in het theater, met een tragedie
van Quinault en een opera van Lully op een libretto van Thomas Corneille en
Fontenelle.
Hiller 1970; Raeck 1992; Schefold 1987; Yalouris 1977.

Charites
(Lat. GRATIAE, de Gratiën). Oorspronkelijk hebben ze geen vast aantal, maar meestal
worden ze als drietal voorgesteld. Hesiodos identificeert hen in de Theogoneia als
dochters van Zeus en Eurynome (een dochter van Okeanos) en noemt hun namen:
Aglaia (schittering), Euphrosyne (vreugde) en Thaleia of Thalia (bloei). Evenals de
Muzen, Nimfen en Horen brengen ze vreugde, schoonheid en scheppingskracht, niet
alleen aan de mensen maar ook aan de Olympische goden, die hen graag bij zich
hebben. Ze verkeren vooral in het gezelschap van Artemis en van Apollo, maar ze
figureren soms eveneens samen met Aphrodite, Eros, Dionysos en Hermes. De
godinnen werden veelvuldig vereerd bij bronnen en nu en dan werden zij gelijkgesteld
met de drielijvige »Hekate.
Er zijn verscheidene archaïsche voorstellingen op wijreliëfs, waarop de drie volledig
geklede vrouwen in een rij achter elkaar lopen of staan, soms in het gezelschap van
Hermes of Artemis. Uit de 3e eeuw v.C. dateert de bekende, tot op de dag van vandaag
meest gevolgde voorstelling van drie naakte vrouwen die elkaar bij de schouders
vasthouden, en wel zó dat twee van hen het gezicht naar de toeschouwer wenden en
de derde op de rug wordt gezien. Er zijn talrijke kopieën in marmer (bijvoorbeeld in
de dom te Siena) en voorstellingen in reliëf, mozaïek, schilderkunst en glyptiek.
De Charites, in de literatuur van de oudheid (Pindaros, Theokritos) bezongen om
de weldaden die ze de mensen brengen, worden in de humanistische literatuur van
de 15e eeuw en in de nadien ontwikkelde emblematiek de personificatie van de
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zegeningen of verschillende aspecten van hetzij de schoonheid, hetzij de (hemelse
of aardse) liefde, hetzij het goede dat de oppassende burger ten deel valt.
Verondersteld wordt echter, dat af-
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De Chariten, ca. 520-510 v.C., marmeren wijreliëf, 39,5 cm hoog, uit het Chariten-heiligdom aan de
voet van de Akropolis. Akropolismuseum, Athene. De man met fluiten links wordt als Hermes
geïnterpreteerd, het jongetje is een dienaar.
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beeldingen van het drietal ook wel eens verwezen naar bordelen.
Stelt Botticelli de drie Chariten op zijn Primavera-schilderij 1477-78 als fee-achtige
wezens naast elkaar op, met een schilderij van Rafaël ca. 1504, dat de hellenistische
groep volgt, herleeft de opstelling van de drie naakte vrouwen zoals deze
buitengewoon populair blijft tot in het neoclassicisme. Zo zijn er in de beeldhouwkunst
werken van onder anderen Pilon ca. 1560, Dannecker ca. 1795, Canova 1816,
Thorwaldsen 1819, Carpeaux 1874 en Marcks 1957. De Italiaanse schilderkunst kent
fresco's van onder meer Correggio ca. 1519 (Camera di San Paolo te Parma) en
Beccafumi ca. 1530 (Palazzo Bindi Sergardi te Siena) en schilderijen van Tintoretto
ca. 1538 en Palma il Giovane ca. 1611. De schilderkunst benoorden de Alpen heeft
het thema in werken van onder meer Lucas Cranach 1535, Baldung Grien ca. 1543,
Rubens ca. 1625 en ca. 1643, Boucher ca. 1737, Carlo van Loo 1765, Reynolds 1774
en Regnault 1790. Voorbij het neoclassicisme zijn er nog werken van o.m.
Burne-Jones ca. 1885, Böcklin 1888, Corinth 1904, Delaunay 1912 en Ernst ca. 1913.
Muthmann 1975; Schwarzenberg 1966.

Daidalos & Ikaros,
vader en zoon, telgen uit het koninklijk huis van. Athene. Daidalos, een gereputeerde
architect, beeldhouwer en constructeur, doodde uit jaloezie zijn als uitvinder en
constructeur eveneens zeer bekwame neef Talos (ook de naam Perdix wordt
overgeleverd) door hem van de Akropolis te werpen, werd door de Atheense rechtbank
van de Areiopagos veroordeeld tot ballingschap en nam de wijk naar Kreta, waar hij
zich in dienst stelde van koning Minos. Hij ontwierp voor diens vrouw Pasiphaë, die
met een stier gemeenschap wilde hebben, een constructie die haar daartoe in staat
stelde, en hij was ook degene die het Labyrint bouwde waarin de vrucht van deze
gemeenschap, de Minotaurus, half mens half stier, werd opgesloten.
Als Daidalos Minos' dochter Ariadne en de Athener »Theseus heeft geholpen bij
hun afrekening met de Minotauros en het vinden van de weg uit het Labyrint - hij
had hun een bol garen geadviseerd als leidraad om de weg terug te vinden -, wordt
hij met zijn zoon Ikaros opgesloten in ditzelfde Labyrint. Daidalos vervaardigt voor
zichzelf en zijn zoon uit veren en was vleugels, en zij weten aldus te ontsnappen. In
weerwil van waarschuwingen van zijn vader vliegt Ikaros echter te hoog, zodat de
zon de was doet smelten en hij in zee stort. Daidalos komt behouden aan op Sicilië.
De naam van Daidalos is gezien zijn reputatie als de eerste beeldhouwer verbonden
met de kunst van de 8e en 7e eeuw v.C., de zogenaamde Dedalische tijd, en wel met
name op Kreta naar aanleiding van de vondst van fragmenten van beelden, groter
dan de talrijke terracotta's en bronsjes. De oudste voorstelling van een vliegende
Ikaros staat op een potscherf uit het midden van de 6e eeuw, gevonden op de
Akropolis. In de 5e- en 4e-eeuwse keramiek wordt voorgesteld hoe Daidalos zijn
zoon de vleugels aanbindt, een tafereel dat in stuc- en marmerreliëfs in de Romeinse
tijd terugkeert. De vlucht is door de schilders in Pompeii vaak geplaatst in een
landschap waarin de figuren door hun nietigheid lijken te verdwijnen. In het huis
van de Vettii is een voorstelling van Pasiphaë die een witte kunstkoe op een houten
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karretje krijgt aangeboden in de werkplaats van Daidalos. De vervaardiging van de
vleugels is zelden voorgesteld. Ook de Perdix-episode kennen we van een schildering
uit Pompeii (nu Museo Nazionale Napels).
Het verhaal kennen we via Ovidius en Apollodoros. In de middeleeuwen is het te
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vinden in de werken van bijvoorbeeld Chaucer en Boccaccio. In de Italiaanse
renaissanceliteratuur is het thema symbool voor prijzenswaardige en stoutmoedige
onderzoekingsgeest, maar later en elders (met name in de Spaanse dichtkunst van
de 17e eeuw) wordt het opgevat als een waarschuwing tegen ongehoorzaamheid en
hoogmoed, tegen het overtreden van de wetten van de natuur en tegen het nastreven
van extremen.
Ook in de 20e eeuw wordt het verhaal een enkele maal gebracht als beeld van
vernuft en stoutmoedigheid, bijvoorbeeld in relatie met de luchtvaart in het drama
Icaro van de Italiaanse futuristische dichter en piloot De Bosis 1927, en als blijk van
hybris in het drama The Ascent of F6 van Auden en Isherwood 1936. In discussies
over de gevaren en zegeningen van de wetenschappelijke ontwikkelingen vinden we
toespelingen op Daidalos en Ikaros: bijv. de polemiek tussen Haldane 1924 en Russell
1926. Joyce 1922 herneemt het verhaal als het zoeken van een uitweg door Ikaros
uit een mede door de vader geconstrueerde complexiteit. Greshoffs Ikaros bekeerd
uit 1938 is een leerdicht over de moeilijke levensweg van de mens, van de
‘hoogvlieger’ die nog op tijd tot inzicht komt.
Een afbeelding van Daidalos als symbolisering van de architect is aangebracht op
de klokketoren van de dom van Florence. In de schilderkunst van de renaissance en
de barok is het aanzetten van de vleugels in beeld gebracht door onder meer Fetti
begin 17e eeuw, Sacchi 1661 en Vien 1755. De val van Ikaros is vele malen afgebeeld,
door onder meer Tintoretto ca. 1541, P. Brueghel de Jongere 1558 op diens enige
mythologische schilderij (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel), Verhaecht
begin 17e eeuw (in de merkwaardige schikking als bij Brueghel: de val klein, een
ploegende boer op de voorgrond), Van Dyck ca. 1630 en Rubens ca. 1637.
Beeldhouwwerken zijn er onder meer van Canova 1779 en van Rodin, die het motief
van de val gebruikte voor zijn ‘Porte d'Enfer’ 1895. Het soms moraliserende gebruik
van het verhaal moge blijken uit de plaatsing van een reliëf met de ‘val van Ikaros’
van A. Quellinus 1650-64 boven de deur van de Desolate Boedelkamer in het
Amsterdamse stadhuis. Ook de wandschildering van Picasso 1957 in het
Unesco-gebouw te Parijs is te verstaan als een waarschuwing. Lataster gaf aan zijn
abstracte plafondschildering 1989 in het trappenhuis van het Mauritshuis in Den
Haag de titel ‘De val van Ikaros’.
De spaarzame afbeeldingen van de curieuze paring van Pasiphaë maken meestal
deel uit van het »Theseus-verhaal. Een enkele maal is afzonderlijk te zien hoe Pasiphaë
met de stier gemeenschap gaat hebben: bijv. in een fresco van een schilder uit de
kring van Giulio Romano 1528 in het Palazzo del Te te Mantua; op een in Urbino
vervaardigde schaal van Pellipario; in een reeks schilderijen en in grafisch werk van
Masson vanaf 1939.
Blanckenhagen 1968; Van Deel 1982; Turner 1977; Vivier 1962.

Danaë,
dochter van Eurydike en koning Akrisios van Argos, moeder van »Perseus. Bij
Perseus wordt uiteengezet hoe Danaë, ter voorkoming van een zwangerschap, in een
afgesloten vertrek - door Horatius beschreven als een ‘ijzeren toren’ - wordt
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opgesloten en hoe de oppergod Zeus in de vorm van een gouden regen tot haar verblijf
weet door te dringen en met haar gemeenschap heeft. Zij wordt dan met haar kind
door haar vader in een kist opgesloten en aan de golven prijsgegeven.
Danaë met haar baby Perseus in de kist is op enkele 6e- en 5e-eeuwse
vaasschilderingen voorgesteld. De gouden regen vinden we op Romeinse
muurschilderingen en gemmen.
Evenals op antieke en laat-antieke voor-
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stellingen is Danaë ook in haar afgesloten vertrek te vinden in middeleeuwse
miniaturen en in de schilderkunst en grafiek van de vroege renaissance. Ze is dan
een personificatie van de kuisheid en haar gemeenschap met Zeus in de vorm van
een gouden regen geldt als allegorie en prefiguratie van het maagdelijke moederschap
van Maria. Aldus in de

Jacopo Tintoretto, Danaë, 1555-60, doek, 135 × 181 cm. Musée des Beaux-Arts, Lyon. Danaë ontvangt
Zeus als een regen van goudstukken in haar schoot.

schilderkunst van de Lage Landen, bijv. Gossaert 1527 en A. van de Gheyn 1548
(prent).
In de schilderkunst van het Cinquecento wordt de grondslag gelegd voor een reeks
soms uitgesproken erotische verbeeldingen van Danaë, die, soms liggend op haar
bed als een Aphrodite of met opgetrokken knie als een Leda, de gouden regen in
haar schoot ontvangt: aldus onder meer Correggio ca. 1531, Titiaan ca. 1545 en ca.
1554, Tintoretto
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ca. 1555-60 en 1580, Wtewael ca. 1595, Goltzius 1603, Rubens ca. 1617, Orazio
Gentileschi ca. 1621 en Rembrandt 1636 (de gouden regen geabstraheerd tot een
lichtval). De traditie vond uitlopers bij onder meer Boucher ca. 1740 en Girodet
1789, in deze eeuw nog bij Fantin-Latour (driemaal rond 1900), Klimt ca. 1908 en
Stuck 1909.
Tot de populariteit van het motief in de schilderkunst van de Lage Landen kan
hebben bijgedragen dat de gebeurtenis ook werd uitgelegd als het bezwijken van een
vrouw voor het aanlokkelijke goudgeld, een uitleg die we vinden bij Van Mander
1604, maar die eveneens de achtergrond vormt van bepaalde middeleeuwse miniaturen
waarin Zeus bijvoorbeeld als juwelenhandelaar Danaë verleidt. Een naklank van
deze traditie is nog de opera van Strauss/Gregor & Hofmannsthal 1944.
Erftemeijer 1985; Panofsky 1933.

Danaïden.
Danaos en zijn tweelingbroer Aigyptos zijn afstammelingen van »Io, die uiteindelijk
haar toevlucht heeft gevonden in Egypte. Aigyptos heeft vijftig zonen; Danaos vijftig
dochters, de Danaïden. Tussen de twee broers ontstaan spanningen, omdat (of zodat)
Danaos een huwelijk tussen zijn dochters en de zonen van Aigyptos weigert. Danaos
vlucht met zijn dochters naar Argos en stelt zich onder bescherming van koning
Pelasgos. Om zich van de druk van de vijftig achtervolgende zonen van Aigyptos te
bevrijden stemt Danaos alsnog toe in een huwelijk met zijn vijftig dochters, maar
hij verschaft elk van hen op de huwelijksdag een dolk om daarmee hun echtgenoot
in de huwelijksnacht te doden. Alle dochters geven aan deze opdracht gehoor, behalve
Hypermestra, die het leven van Lynkeus spaart.
Over het lot van de 49 overige Danaïden lopen de verhalen uiteen. Volgens
sommige auteurs blijven ze ongehuwd, volgens anderen worden ze ten huwelijk
geschonken aan de overwinnaars van speciaal daartoe uitgeschreven
atletiekwedstrijden. Er zijn ook berichten dat ze uiteindelijk worden vermoord door
Lynkeus die hiermee zijn broers wreekt.
De Danaïden werden, mogelijk omdat ze zich niet hadden willen schikken in een
huwelijk met de zonen van Aigyptos, na hun dood veroordeeld tot de eeuwige straf
van het waterscheppen in bodemloze vaten.
Het verloop van de conflicten tussen Danaos en Aigyptos en tussen hun kinderen
moet onderwerp zijn geweest van een aantal Griekse tragedies en komedies, maar
alleen het eerste deel, Smekelingen, van een Danaïden-tetralogie van Aischylos bleef
bewaard. Dit werk ging terug op een verloren gegaan epos Danaïs. Danaos en zijn
dochters roepen de bescherming van Pelasgos in tegen de achtervolgende, op het
huwelijk beluste zonen van Aigyptos. Hoewel Pelasgos twijfels heeft over de
rechtmatigheid van het afwijzen van de geëiste huwelijken, verleent hij, zelfs onder
de dreiging van een oorlog met de zonen van Aigyptos, de gevraagde bescherming:
hij wil Argos niet bezoedeld zien door de collectieve zelfmoord waarmee de Danaïden
dreigen, en wil bovendien de heilige plicht om vluchtelingen bescherming te bieden
niet verzaken.
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De Danaïden treden na de oudheid voor het eerst naar voren in de compendia met
daden van fameuze vrouwen: Boccaccio's De mulieribus claris ca. 1370, Chaucer
in The Legend of Good Women ca. 1386, later Heywood in zijn Nine Books of Various
History Concerning Women 1624. In de opera-libretti gaat het in de eerste plaats om
de verhouding tussen Hypermestra en de door haar niet in de tweestrijd tussen haar
vader en haar oom geslachtofferde Lynkeus: een verhouding die in de antieke
literatuur een neerslag had gevonden in Ovidius' Heroides: een ‘brief’ van Hy-
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permestra aan Lynkeus. Zo zijn er opera's van Cavalli/Moniglia 1658 en van
Vivaldi/Salvi 1727 en werd een Ipermestra-libretto van Metastasio op muziek gezet
door onder meer Hasse 1744, Gluck 1742, Jommelli 1751 en nog minstens twintig
andere opera-componisten. Salieri 1784 schreef de muziek bij een libretto van Rollet
& Tschudy: een extravagante opera waarin èn de 49 moorden èn de bestraffing van
de Danaïden in de onderwereld op het toneel worden gebracht.
De bestraffing vinden we pas in hellenistische teksten. Ook in de beeldende kunst
van de oudheid komt deze scène eerst aan het eind van de 4e eeuw voor op vazen en
grafreliëfs uit Tarente (bijv. Allard Pierson Museum Amsterdam). Zes bronzen
beelden van Danaïden in het Museo Nazionale te Napels, gevonden in de Villa dei
Papiri te Herculaneum, van het begin van onze jaartelling sierden een fontein.
In de nieuwe tijd is van dit thema weinig terug te vinden in de kunst: tekeningen
van Le Brun ca. 1690 en Khnopff 1892; schilderijen van Kremser-Schmidt 1785,
Waterhouse 1906 en Singer Sargent 1925 (onderdeel van een reeks muurschilderingen
in het Museum of Fine Arts te Boston); beeldhouwwerken van Rodin 1885 en
Brancusi 1909.

Daphne,
een nimf, dochter van de Thessalische riviergod Peneios of Ladon. Ovidius verhaalt
hoe Eros Apollo met een gouden pijl verliefd maakte op het meisje, toen Apollo de
liefdesgod met minachting had bejegend. Daphne, door »Eros met een loden pijl nu
juist afkerig gemaakt van de liefde, beantwoordde de avances van de god niet en
vluchtte voor hem weg naar de oevers van de rivier van haar vader. Toen Apollo op
het punt stond haar te overmeesteren, gaf Peneios gehoor aan de smeekbeden van
zijn dochter en veranderde hij haar in een laurier, aan welke boom zij ook haar naam
(in het Grieks: daphne) gaf. De lauriertak werd het geliefde attribuut van Apollo.
Daphne is vanaf het hellenisme uit literaire bronnen bekend; pas het uitgebreide
verhaal van Ovidius heeft haar beroemd gemaakt. De meeste afbeeldingen uit de
oudheid vinden we op wandschilderingen in Campanië en op enkele laat-antieke
mozaïeken, bijvoorbeeld in Tebessa (Algerije).
Al in de middeleeuwen ontwikkelde dit verhaal van een onbeantwoorde liefde en
van het zegevieren van de kuisheid zich tot een zeer geliefd motief in literatuur,
theater en beeldende kunst. Benoît de Sainte-Maure besteedde er veel aandacht aan
in zijn Roman de Troie ca. 1165, in een vertelling die geënt is op de geschriften van
Dares en Diktys en die wordt nagevolgd door Guido delle Colonne in zijn Historia
destructionis Troiae 1272-87. Daarna zijn er veel evocaties van het thema in het
dichtwerk van Petrarca vanaf 1348, Froissart vanaf ca. 1370, Spenser vanaf 1590,
Heywood vanaf ca. 1612, Marino vanaf 1614, is er een vertelling in Confessio amantis
ca. 1390 van Gower, en zijn er toneelwerken van Sachs 1558, Lope de Vega 1635
(El Amor enamorado) en Calderón 1657. In de eeuwen daarna is het thema terug te
vinden bij talloze dichters.
Na enkele vroege uitbeeldingen - o.m. een reliëf van Filarete ca. 1440 op de bronzen
deur van de Sint-Pieter te Rome, een schilderij van Pollaiuolo ca. 1467, een schilderij
(uit de kring) van Giorgione eind 15e eeuw, een houtsnede van Dürer 1502, een
fresco van Peruzzi ca. 1511 in de Villa Farnesina te Rome - is het thema met name
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populair in de late renaissance en de barok. Een kleine selectie: Tintoretto ca. 1541,
Veronese ca. 1577, Poussin ca. 1625 en ca. 1665, Cecco Bravo ca. 1650, Maratti
1681 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel), Ricci 1703, Turner 1837, in de
Lage Landen onder meer A. Bloemaert 1592 en 1593, Van Poelenburch tweede
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Gianlorenzo Bernini, Apollo en Daphne, 1622-24, levensgrote marmeren beeldengroep. Galleria
Borghese, Rome.
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kwart 17e eeuw (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel) en Lairesse tweede helft
17e eeuw (Centraal Museum Utrecht). In de beeldhouwkunst is de groep van Bernini
1622-24 waarin de transformatie gevangen wordt, een belangrijke bron van inspiratie
geweest. Het thema is ook aanwezig in de kunst van de 20e eeuw: bijv. schilderijen
van Masson 1933 en De Chirico 1939 en meerdere werken van Zadkine vanaf 1946.
Het verhaal speelt een belangrijke rol in de vroegste operageschiedenis. Reeds in
1597 werd een Daphne-libretto, van Rinuccini, op muziek gezet door Peri in
samenwerking met diens Florentijnse opdrachtgever Corsi, en in 1608 door Gagliano
in samenwerking met zijn vorstelijke opdrachtgever Ferdinando Gonzaga van Mantua.
Deze opera's zijn verloren gegaan, zoals ook de eerste Duitse opera, van H.
Schütz/Opitz 1627. Nadat het verhaal de stof had geleverd voor een aantal opera's
van mindere betekenis in de 17e en 18e eeuw, werd in de bucolische tragedie van
Strauss/Gregor 1938 op het motief teruggegrepen.
Barnard 1975; Giraud 1968; Stechow 1932.

Daphnis,
zoon van Hermes en een nimf, Siciliaans herder, dichter, bespeler van de panfluit en
zanger, geldt als de uitvinder van de bucolische dichtkunst. Naar men aanneemt grijpt
de verteller van het verhaal, Aelianus, rond 200 n.C. terug op een verloren gegane
tekst van Stesichoros uit de 6e eeuw v.C. De mooie, jonge en begaafde Daphnis was
de lieveling van de nimfen en de Muzen. Zijn vriend en halfbroer Pan leerde hem
het fluitspel. Hij stond onder de bescherming van Apollo en begeleidde Artemis op
haar jachttochten. Hij ging een liefdesverhouding aan met de nimf Echenaïs of Nomia
en zwoer haar eeuwige trouw. Toen hij zich liet verleiden door een Siciliaanse
koningsdochter, sloeg de nimf hem met blindheid. Kort daarop stierf hij.
Bij Theokritos en in Ovidius' Ars amatoria zijn varianten te vinden. Hij zou door
de nimf in het water zijn getrokken of een geliefde hebben verloren. In een andere
versie was hij juist afkerig van een liefdesverhouding. Aphrodite zou hem daarvoor
hebben gestraft door hem te slaan met een onstilbaar liefdesverlangen dat hem deed
wegkwijnen.
De pastorale vertelling van Longos uit de 2e eeuw n.C., Daphnis en Chloë - een
vertelling die van de 16e tot in de 18e eeuw een grote invloed uitoefende op de
pastorale literatuur - heeft met de mythe slechts de herdergestalte en de naam van
Daphnis gemeen en wordt hier verder niet behandeld. Voor uitbeeldingen van Pan
en Daphnis wordt verwezen naar »Pan. Behalve in die relatie is de herder niet
voorgesteld.

Demeter
(Lat. CERES), dochter van Kronos en Rheia, daarmee zuster van Zeus; een van de
Olympiërs. Zij is de godin van de in cultuur gebrachte aarde, de landbouw en het
graan, in tegenstelling tot Gaia die het element aarde als oerbegrip en als materie
vertegenwoordigt. ‘Demeter’ betekent moeder van de aarde of van het graan. De
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Romeinse godin Ceres heeft oorspronkelijk alleen de graanteelt onder haar hoede.
Als vegetatie-
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Hendrick Goltzius: uitbeelding van de zinspreuk ‘Sine Cerere et Libero friget Venus’, 1593, tekening,
63,1 × 49,5 cm. British Museum, Londen. Aan de voeten van Aphrodite wakkert Eros het vuur aan.
Boven de godin fladderen haar twee duiven, links naast haar staan Dionysos en Priapos en rechts
Demeter met vruchten, korenaren en sikkel.
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godheid genoot Demeter in de hele Griekse en hellenistische wereld verering. Met
name de Eleusis-mysteriën, waarin de tegenstelling tussen dood en onsterfelijkheid
het hoofdthema vormt en de ingewijden bevrijd worden van hun angst voor het
sterven, verdienen vermelding.
Uit een verhouding tussen Zeus en Demeter werd »Persephone geboren. Deze
wordt, met toestemming van haar vader, ontvoerd door Hades. Sommigen, onder
wie Ovidius, noemen als plaats van ontvoering Sicilië, dat daarvoor met
onvruchtbaarheid zou zijn geslagen; in de Homerische hymne aan Demeter wordt
een in werkelijkheid niet bestaand land Nysa genoemd.
Demeter, die nog juist de door Persephone geslaakte kreet opvangt, zwerft negen
dagen en negen nachten rond op zoek naar haar dochter. Op de tiende dag verneemt
zij van de alziende zonnegod Helios dat Persephone met medeweten en goedvinden
van Zeus door Hades is ontvoerd. Zij weigert in haar verbittering terug te keren naar
de Olympos en begeeft zich in vrijwillige ballingschap naar Eleusis. Haar afzondering
leidt tot onvruchtbaarheid van de aarde, met name van het eiland Sicilië, waarop
niets meer wil gedijen. Het komt dan tot een compromis: Persephone zal een deel
van het jaar doorbrengen bij Hades, het andere deel bij haar moeder op de Olympos.
Dit verklaart de vegetatiecyclus: Demeter laat tijdens haar treurnis over de periodieke
afwezigheid van Persephone, in herfst en winter, niets groeien.
In Eleusis wordt ze als oude dienstmaagd opgenomen in het huis van de koning
Keleos, zoals wordt verhaald in een Homerische hymne, en wijdt ze zich aan de
opvoeding van de kinderen van de koning en diens echtgenote Metaneira. Een van
de zonen, Demophon, wil ze onsterfelijk maken. Ze legt het kind afwisselend bij het
gloeiende vuur en zalft het met ambrozijn, tot ze daarin wordt gestoord door Metaneira
en aan deze haar identiteit moet onthullen. Een andere zoon, Triptolemos, voorziet
ze van een door gevleugelde draken getrokken wagen en zendt hem de wereld in om
graan te zaaien en de mensen de landbouw te leren.
Demeter is zoals gezegd onderwerp van een lange Homerische hymne en ook
Kallimachos (3e eeuw v.C.) wijdt een hymne aan haar. In navolging van de
Homerische hymne vertelt ook Ovidius van de wanhopige dwaaltocht van Demeter
op zoek naar haar dochter en voegt aan het verhaal toe dat Demeter op een gegeven
moment aanklopt bij een hutje en door een oude vrouw gelaafd wordt, daarbij echter
bespot wordt door het jongetje Abas, dat ze met water besprenkelt en in een hagedis
verandert.
In talrijke heiligdommen op met name Sicilië zijn terracotta beeldjes gevonden
van Demeter met op het hoofd een krans of een hoge muts (polos), vaak in gezelschap
van haar dochter. Zij draagt veelal vruchten of dieren in haar schoot en heeft een
scepter of korenaren in haar hand. In de officiële kunst wordt ze als matrone, tronend
of staand voorgesteld, soms met genoemde attributen. Vaak is zij met een bedekt
hoofd uitgebeeld, bijvoorbeeld in de ‘Demeter van Cherchell’, een kopie van een
werk van Pheidias ca. 440 v.C. Een beroemd beeld is de marmeren ‘Demeter van
Knidos’ ca. 250-240 v.C. in het British Museum, te Londen. Een reliëf uit het
heiligdom van Eleusis 440-430, ook van kopieën bekend, laat zien hoe Demeter en
Persephone Triptolemos het graan geven.
In de literatuur, in de emblematiek en in de beeldende kunst van de nieuwe tijd
symboliseert Demeter hetzij de landbouw (een voorbeeld uit vele: een schildering
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van de hand van Zelotti ca. 1565-70 boven de toegang tot de voor landbouw bestemde
Villa Emo te Fasolo), hetzij het vruchtbare zomerseizoen (bijv. in het decoratieve
schema van het park van Versailles, in een Brussels tapijt ca. 1650 in het Rijksmuseum
Amsterdam en in een schilderij van Watteau ca. 1715), hetzij de vruchten van de
landbouw, de spijzen (bijv. een schilderij van Vouet ca. 1634). Al-
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dus wordt ze samen met Dionysos (de wijn) geschilderd in uitbeeldingen van de
zinspreuk van Terentius: ‘Sine Cerere et Libero friget Venus’ (»Aphrodite), of met
de god van de wijn alléén, bijvoorbeeld in een plafondschildering van J. de Wit 1751
in Huis Boschbeek te Heemstede. In de verhalende sfeer zijn er enkele uitbeeldingen
van de zoektocht van Demeter (bijv. de fresco's van Gherardi ca. 1555 in de Sala di
Cerere van het Palazzo Vecchio te Florence) en van de bespotting van Demeter door
het vervolgens in een hagedis veranderde jongetje: onder meer Elsheimer ca. 1608
en Stomer ca. 1640.
De Nederlandse dichter Verwey schreef over de godin in 1885 een episch gedicht.
Peschlow-Bindokat 1972; Schwartz 1987.

Deukalion & Pyrrha.
Deukalion is een zoon van Prometheus en Klymene of Pronoia en getrouwd met zijn
nicht Pyrrha, een dochter van Epimetheus en Pandora. Zeus wilde het bestaande
mensengeslacht door een zondvloed verdelgen, maar was bereid de enkele
rechtvaardigen die hij kon vinden, te sparen: Deukalion en Pyrrha. Op aanraden van
Prometheus bouwden ze een vaartuig waarin ze, toen Zeus de vloed over de aarde
zond, negen dagen en nachten ronddobberden. Toen ze weer grond onder de voeten
kregen - volgens Pindaros en Ovidius de berg Parnassos, volgens Hyginus de Etna
- mochten ze een wens doen. Ze vroegen om het gezelschap van andere mensen.
Zeus gaf opdracht het gebeente van hun moeder over de schouders achter zich te
werpen. Ze verstonden dit als een verwijzing naar de moeder van allen, de aarde, en
wierpen stenen over hun schouders. Uit de door Deukalion geworpen stenen
ontstonden de mannen, uit die van Pyrrha de vrouwen.
Op dit Griekse zondvloed-verhaal (vgl. Noach) dat van Deukalion de stamvader
van de huidige mensheid maakt, wordt al gezinspeeld door Pindaros. Het is evenwel
vooral bekend uit het werk van latere auteurs, onder wie Apollodoros en Ovidius.
Uit de oudheid zijn er geen afbeeldingen die met zekerheid zijn te identificeren als
voorstellingen van het tweetal behalve een stucreliëf in Ostia uit de 2e eeuw n.C.
Jean de Meun vertelt het verhaal van het echtpaar in zijn Roman de la rose ca.
1275. Bacon neemt het op in zijn mythologisch compendium De sapientia veterum
1609. Milton expliciteert de vergelijking met Adam en Eva in zijn Paradise Lost
1667.
Tot de vroegste afbeeldingen behoren een reliëf van Filarete ca. 1440 aan de
bronzen deur van de Sint-Pieter te Rome en een prent van Vérard 1493. In de 16e
en 17e eeuw is het verhaal sporadisch uitgebeeld, onder meer door Peruzzi (fresco
Villa Farnesina te Rome ca. 1508-11), Beccafumi ca. 1519 (fresco in het Palazzo
Bindi Sergardi te Siena) en Tintoretto ca. 1541. Tot in de 18e eeuw levert het stof
voor een aantal in vergetelheid geraakte opera's. Van Bilderdijk is er een gedicht uit
1783.

Dido
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(ook: ELISSA), dochter van de koning van Tyros in Phoenicië, die zijn koninkrijk
naliet aan haar en haar broer Pygmalion. Deze bedroog zijn zus door haar van haar
erfdeel te beroven. Dido trouwde met haar rijke oom Sicharbas (of Acerbas of, bij
Vergilius, Sychaeus). Deze Sicharbas werd vermoord door Pygmalion, die uit was
op de rijkdommen. Dido ging met een aantal getrouwen en met medeneming van de
schatten heimelijk scheep. Ze belandde op de Noordafrikaanse kust, waar de inheemse
koning Iarbas haar een stuk land af wilde staan, zo groot als door
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een runderhuid kon worden omspannen. Door de huid in uiterst fijne reepjes te snijden
wist ze een groot areaal in eigendom te krijgen. Ze stichtte er Carthago en werd de
eerste koningin. Iarbas dong naar haar hand en dreigde bij haar weigering - zij had
immers uit trouw aan haar vermoorde echtgenoot gezworen nooit met een andere
man te zullen trouwen - de stad de oorlog te verklaren. Dido pleegde daarop zelfmoord
op een brandstapel. Aldus de oudste versie van de geschiedenis, slechts bekend
dankzij de Romeinse historicus Justinus uit de 2e eeuw n.C.
Vergilius vlecht een bewerking van dit verhaal in zijn Aeneis in. Aeneas belandt
door een storm op de kust bij Carthago en wordt door Dido gastvrij ontvangen.
Aphrodite en Eros wekken bij Dido liefde op voor de Trojaan. Als de twee tijdens
een jachtpartij overvallen worden door een onweersbui en beschutting zoeken in een
grot, geeft zij zich aan hem. Ze leven dan als man en vrouw totdat Iarbas,
verontwaardigd dat Dido haar belofte van trouw aan haar vermoorde echtgenoot niet
voor hem maar wel voor Aeneas heeft opgegeven, zich tot Zeus wendt. Deze laat
via Hermes in scherpe bewoordingen aan Aeneas weten dat het zijn taak is in Italië
de grondslag te leggen voor een rijk en dat hij de verhouding met Dido moet
verbreken: een opdracht waaraan Aeneas met smart maar standvastig gehoor geeft.
Als Dido de vloot van Aeneas ziet uitvaren, laat ze door haar zuster Anna een
brandstapel opbouwen, beweerdelijk om alles wat aan Aeneas herinnert te verbranden,
en zoekt dan op deze brandstapel de dood. Wanneer Aeneas later in het dodenrijk
afdaalt, wendt haar schim zich in verbittering en woede van hem af.
Het verhaal van Dido, dramatisch hoogtepunt in Vergilius' Aeneis en door Ovidius
in de Heroides behandeld in de vorm van een ‘brief’ van Dido aan Aeneas, vindt
veel weerklank in de beeldende kunst van de laatste periode van het Romeinse Rijk,
bijv. in een mozaïek in het Engelse Low Ham, en nadien in 5e- en 6e-eeuwse
geïllustreerde handschriften van de Aeneis, onder meer die in het Vaticaan.
In de literatuur van de middeleeuwen en van het begin van de nieuwe tijd staan
Aeneas en Dido tegenover elkaar, niet alleen gezien het verhaal maar ook op grond
van de beoordelingen die ze elk voor zich van de auteurs krijgen. In de traditie waarin
Aeneas wordt gezien als een al dan niet christelijke, maar in ieder geval deugdzame
held die allerhande verleidingen moet weerstaan alvorens zijn einddoel te bereiken,
is Dido een soort »Kirke, een personificatie van de verlokkingen die hem daarvan
afhouden. In de traditie waarin Aeneas wordt toegerust met negatieve eigenschappen,
geldt zij daarentegen als de deugdzame weduwe die wordt verleid, vervolgens op
verraderlijke wijze in de steek wordt gelaten en voor wie dan geen andere weg
openstaat dan zelfmoord. Boccaccio concentreert zich in zijn De mulieribus claris
ca. 1370 nog op de weduwentrouw van Dido met voorbijgaan aan een uitgewerkte
rol voor Aeneas. Schrijvers als Chaucer (The House of Fame 1378-80 en The Legend
of Good Women ca. 1386), Lydgate (The Fall of Princes ca. 1435), Christine de Pisan
(Epistres au Dieu d'Amour 1399), Marlowe & Nashe 1594 en De Vinies 1590 dringen
de goddelijke opdracht aan Aeneas op de achtergrond en accentueren zijn
verraderlijkheid. In de 13e-eeuwse Roman de la rose van Jean de Meun en Guillaume
de Lorris wordt Dido geplaatst in een reeks liefhebbende, maar verraderlijk in de
steek gelaten vrouwen: Dido door Aeneas, Oinone door Paris, Medeia door Iason.
In de 16e eeuw echter wordt de aan het goddelijke woord gehoorzame Aeneas in ere
hersteld en richt de moraal zich tegen de onbeheerst liefhebbende Dido, bijv. in het
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werk van Gager 1583 en Spenser in The Faerie Queene 1590-96, waarin Aeneas
vergeleken wordt met Arthur en staat tegenover Augustus. Deze strekking proeft
men ook in Nederlandse tragedies van Van der Does 1632 en Pels 1668 (in een
uitgave met etsen van Lairesse).
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Het afscheid van Dido en Aeneas, ca. 1660, Vlaams wandtapijt, 420 × 400 cm, naar ontwerp van
Giovanni Romanelli. Stadhuis, Nijmegen.
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In de internationale theaterliteratuur van de 16e tot de 19e eeuw zijn de verschillende
schakeringen aan te treffen: toneelstukken van onder meer Dolce 1547, Jodelle 1560,
Hardy 1615, J.E. Schlegel 1744; opera's van Cavalli/Busenello 1641, Purcell/Tate
1689 (de eerste opera van Engelse bodem), opera's op basis van een Metastasio-libretto
van de hand van onder anderen A. Scarlatti 1724, Porpora 1725, Galuppi 1736,
Traetta 1757 en Haydn 1778. In de 19e eeuw wordt Dido in het tweede deel van
Berlioz' Les Troyens 1856-58 ten tonele gevoerd. Natuurlijk lenen de jammerklachten
van en over Dido zich goed voor vocale expressies: al in de 16e eeuw zijn er muzikale
expressies zoals vocale kwartetten en kwintetten van Josquin Desprez en Palestrina.
In de renaissance komt het verhaal van Justinus voor op Italiaanse bruidskisten
(cassoni), kennelijk als toonbeeld van huwelijkstrouw: aldus een exemplaar uit Siena
midden 15e eeuw (bewaard in Avignon) en een paneel van Liberale da Verona ca.
1495.
Treedt Dido uiteraard veelvuldig op in cycli met het gehele Aeneas-verhaal
(»Aeneas), zij staat centraal in een reeks wandschilderingen van Perino del Vaga
1539 in het Palazzo Massimo alle Colonne te Rome, in een reeks
behangselschilderingen van Hoet tussen 1680 en 1700 in De Slangenburg bij
Doetinchem, in een reeks wandschilderingen van Antoine Coypel in de Galérie d'Enée
in het Palais Royal te Parijs 1702-18 en in een reeks tapijten naar ontwerp van
Francesco de Mura 1768 voor het Palazzo Reale te Turijn. De zes Antwerpse
Aeneas-tapijten naar ontwerp van Romanelli ca. 1675 in het Nijmeegse stadhuis,
aangeschaft ter opluistering van de besprekingen van de Vrede van Nijmegen 1678,
hebben eveneens betrekking op de gebeurtenissen in Carthago.
Afzonderlijke voorstellingen betreffen de klagende Dido (de brandstapel soms in
opbouw), onder meer bij Mantegna of iemand uit zijn kring ca. 1516, Dossi ca. 1520
en Angelica Kauffmann 1777; met Aeneas als liefdespaar bij onder meer Rubens
1630-40 en P.-N. Guérin 1813; het tweetal schuilend in de grot bij o.m. Schiavone
eind 15e eeuw; het afscheid van Aeneas door Tintoretto ca. 1550; tenslotte vooral
de dood van Dido, van Guercino ca. 1630, Vouet ca. 1640 en Sacchi ca. 1661 tot
Reynolds 1781 en Stallaert 1872 (Kon. Musea voor Schone Kunsten te Brussel).
Voorts zijn er de afbeeldingen van Dido die leiding geeft aan de bouw van
Carthago: onder meer Pittoni ca. 1720, Janssens ca. 1730 (Kon. Musea voor Schone
Kunsten te Brussel) en Joseph Turner 1815. Zulke afbeeldingen moeten dikwijls
worden verstaan als lofprijzing aan de kracht van de vrouwen of van een bepaalde
vrouw. Sève bracht zulke voorstellingen in Versailles aan in de Chambre de
Marie-Thérèse (ca. 1675) en in de Chambre de la Reine (ca. 1678, verloren gegaan).
De Jong 1982; Leube 1969; Sluijter 1980; Turner 1926.

Diomedes,
zoon van Tydeus en Deïpyle. Als koning van Argos raakte hij betrokken bij de tweede
strijd om Thebe (»Polyneikes & Eteokles). Zijn bekendheid dankt hij echter vooral
aan zijn belangrijke rol in de Trojaanse oorlog, als diplomaat en als strijder. Voor
het begin van de oorlog was hij een van de gezanten naar Skyros om »Achilleus te
halen, kort daarna in de kwestie rond »Iphigeneia's offering te Aulis.
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Hij is hoofdfiguur van het vijfde boek van de Ilias. Homeros beschrijft hoe hij
woedt op het slagveld, totdat de Trojanen Aeneas en Pandaros zich tegenover hem
stellen. Diomedes doodt met zijn speer Pandaros en brengt met een rotsblok ernstige
verwondingen toe aan Aeneas. Aphrodite wil haar zoon Aeneas van het slagveld
wegvoeren maar wordt op
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haar beurt verwond door Diomedes. Zelfs Aeneas' goddelijke beschermer Apollo,
die uiteindelijk Aeneas in veiligheid brengt, wordt door de Griek bedreigd. De
verwonding van Aphrodite is voor haar echtgenoot Ares het sein zich aan de zijde
van de Trojanen in de slag te storten, waarna Diomedes met steun van Athena zelfs
aan deze oorlogsgod verwondingen toebrengt. Zeus maakt tenslotte een eind aan de
deelneming van de goden aan de strijd aan de ene of aan de andere zijde.
Elders in de Ilias wordt beschreven hoe Diomedes en Odysseus een nachtelijke
verkenningstocht ondernemen, daarbij de paarden van Rhesos stelen en de hand
leggen op Dolon, die voor de Trojanen op verkenning is uitgegaan. Dolon wordt
uitgehoord en daarna gedood. Ook in andere teksten wordt Diomedes opgevoerd als
krijgsmakker van Odysseus: de twee roven het Palladion, het houten beeld van
Athena, uit haar tempel in Troje. Daarmee werd een van de voorwaarden voor de
val van Troje vervuld. Met Odysseus doodt hij »Palamedes. Bij de inname van Troje
zit Diomedes in het houten paard. Over zijn leven na de oorlog is weinig bekend.
Verhalen over Diomedes moeten behalve in de Ilias en door Hyginus ook verteld
zijn in de uit latere uittreksels bekende Ilioupersis en de Kleine Ilias. De
Rhesos-episode is door Euripides behandeld in een grotendeels verloren gegaan
satyrspel. Her en der worden details gegeven over de roof van het Palladion,
Diomedes' belangrijkste heldendaad. Diomedes en Odysseus zouden als bedelaars
vermomd via het riool of over de muur de stad zijn binnengedrongen en daarbij zijn
geholpen door Helena. Het Palladion zou via Zuid-Italië in Rome terecht zijn
gekomen. Volgens Romeins-gezinde bronnen echter zouden Odysseus en Diomedes
een vals beeld hebben meegenomen en was het de Trojaan Aeneas zelf die het voor
Rome zo belangrijke beeld naar Rome bracht.
In de kunst van de oudheid is Diomedes vanaf de 5e eeuw veelvuldig afgebeeld,
soms als edele strijder alleen (beeld van Kresilas ca. 450, bekend uit kopieën, uit
gemmen en uit afbeeldingen op vazen), soms in duels of als bijfiguur in een van de
genoemde scènes. De roof van het Palladion is vaak uitgebeeld. Een gem van de
beroemde stenensnijder Dioskourides ca. 20 v.C. werd talloze malen gekopieerd. In
de villa van Tiberius in Sperlonga zijn resten van een levensgrote beeldengroep
gevonden en ook van elders zijn (delen van) beelden met dit motief uit de 1e eeuw
v.C. of het begin van onze jaartelling bekend. Opvallend in alle uitbeeldingen is, dat
de godin als een ouderwets, archaïsch beeld wordt voorgesteld. De geïllustreerde
handschriften van de Ilias vanaf de 5e eeuw n.C. stellen Diomedes vaak en prominent
voor, onder meer bij de lijkspelen ter ere van Patroklos, waarin hij de paardenraces
won.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd maakt Diomedes vooral opgang in cycli
of afzonderlijke kunstwerken die putten uit het vijfde boek van de Ilias. Giulio
Romano decoreerde rond 1530 de Troje-zaal in het Palazzo Ducale te Mantua met
afbeeldingen uit dit boek, waaronder vijf met Diomedes. Pleidooien van Caylus en
Diderot voor het schilderen van gebeurtenissen uit de Ilias die zouden getuigen van
ongecorrumpeerde onverschrokkenheid, waarbij ze de in boek V beschreven gevechten
als voorbeelden aanvoerden, droegen bij tot de populariteit van Diomedes in de
beeldende kunst van de 18e eeuw. Het Koninklijk Paleis te Madrid bewaart een
wandtapijt met de verwonding van Aphrodite naar een karton van Deshayes 1761,
hetzelfde jaar waarin Doyen een inmiddels verloren gegaan schilderij met dit tafereel
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maakte. Latere schilderijen zijn er van Vien 1775, Callet 1795, Ingres ca. 1805 en
Vinchon 1827. Sergel maakte in 1771 een gipsmodel voor een Diomedes-standbeeld.
Siefert 1988.
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Dionysos
(ook wel Bakchos; door de Romeinen, die hem identificeerden met de oude godheid
van Italiaanse bodem Liber, BACCHUS genoemd), zoon van Zeus en Semele. Bij
Semele is de geschiedenis van verwekking en geboorte beschreven. Na de geboorte
liet Zeus het kind door Hermes overbrengen naar het mythische land Nysa, waar het
werd grootgebracht door nimfen. Volgens sommige schrijvers zou het kind eerst zijn
toevertrouwd aan een zuster van Semele, Ino, getrouwd met Athamas, koning van
Orchomenos. Dionysos was toen weliswaar verkleed als meisje, maar de
wraakzoekende echtgenote van Zeus, Hera, keek door deze vermomming heen en
sloeg de pleegouders Ino en Athamas met waanzin waarin ze hun eigen kinderen
doodden.
De volwassen Dionysos trekt door vele landen, tot in het verre India, met in zijn
gevolg de »Mainaden (ook wel Bakchai, Lat. Bacchantes). Deze ‘bezeten vrouwen’
geven zich over aan de door Dionysos geïnspireerde ‘ekstasis’ (het buiten zichzelf
treden) en ‘enthousiasmos’ (de vervuldheid van god) en worden in de ‘thiasos’ één
met de god. Zij dragen, zoals alle volgelingen van Dionysos, de thyrsos: een staf met
een granaat of pijnappel aan de bovenzijde, omrankt met wijn- en klimopbladeren.
Tot Dionysos' gevolg behoren verder de »Satyrs en Silenen, van wie er één
geïndividualiseerd wordt als Silenos, die de opvoeding van Dionysos zou hebben
voltooid. Onderweg stuit hij op geringschatting en op twijfel omtrent zijn macht en
zijn goddelijke afkomst. De orgiastische cultus roept eveneens weerstand op. Zo
tracht de Thracische koning Lykourgos hem gevangen te nemen, zodat hij in zee
beschutting moet zoeken bij Thetis. Hij wreekt zich door de koning waanzinnig te
laten worden. Die ziet aldus zijn zoon Dryas aan voor een wijnstok en doodt hem
met een kapmes. Het land wordt onvruchtbaar en de bewoners, gehoor gevend aan
een orakelspreuk, doden Lykourgos om de vruchtbaarheid te doen terugkeren.
Om het eiland Naxos te kunnen bereiken maakt hij gebruik van een schip dat door
piraten bemand blijkt te zijn. Als de zeerovers aanstalten maken hem als slaaf te
verkopen, verandert hij hun roeispanen in slangen en laat hij het schip overwoekeren
door wijnranken. De piraten verdooft hij met het schrille geluid van onzichtbare
fluiten: ze springen overboord en veranderen in dolfijnen. Aangekomen op het eiland
wekt hij »Ariadne en trouwt hij met haar.
Ook later wordt hij geconfronteerd met geringschatting en met een afwerende
houding tegenover de aan hem gewijde erediensten. Een drietal verhalen leggen
daarvan getuigenis af. In Argos weigeren de dochters van koning Proitos van Tiryns
zich aan te sluiten bij de Mainaden en de god te vereren. Ze worden waanzinnig,
trekken de bergen in, zien zichzelf aan voor koeien en verslinden hun eigen
borelingen. De waarzegger Melampous geneest hen van hun waanzin, maar ontvangt
de toegezegde beloning (een derde of in ieder geval een aanzienlijk deel van het
koninkrijk) pas nadat de ziekte steeds meer inwoners van Argos getroffen heeft. Op
gelijke wijze worden in Boiotië de dochters van koning Minyas van Orchomenos,
die weigeren deel te nemen aan de erediensten, ertoe aangezet een van hun eigen
zonen te verscheuren. Het bekendste verhaal in dit verband betreft Pentheus; het is
onderwerp van de tragedie Bakchai van Euripides. Dionysos keert terug naar zijn
plaats van herkomst Thebe, geregeerd door Pentheus, kleinzoon van Kadmos en zoon
van Agaue. De koning verzet zich, anders dan de bejaarde Kadmos en Teiresias,

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

heftig tegen de orgiastische riten waaraan de Thebaanse vrouwen, onder wie zijn
moeder Agaue, zich in het nabije gebergte overgeven. Hij neemt een vermeende
afgezant van Dionysos (in werkelijkheid de god zelf) gevangen, maar deze bevrijdt
zich van zijn ketenen en laat het ko-
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ninklijk paleis in vlammen opgaan. Pentheus wordt dan uitgedaagd om zelf op de
berg Kithairon de bezeten vrouwen te observeren. Als hij zich in een boom heeft
verscholen, vestigt de god de aandacht van de vrouwen op hem. In razernij houden
ze Pentheus voor een leeuwejong en hij wordt verscheurd door zijn eigen moeder en
haar zusters Ino en Autonoë. Als Agaue het hoofd van Pentheus zegevierend de stad
binnendraagt, wordt ze

Maarten van Heemskerck: schetsboekblad met het Dionysos-beeld van Michelangelo, 13 × 20,5 cm,
ca. 1535. Kupferstichkabinett, Berlijn. Het beeld van Michelangelo bevond zich in de tuin van diens
opdrachtgever Jacopo Galli te midden van antieke beelden. In de muur is een Persephone-sarkofaag
ingemetseld die zich nu in het Louvre bevindt.

door Kadmos tot bezinning gebracht en dringt het tot haar door dat ze zich heeft
schuldig gemaakt aan een gruwelijke daad: een straf voor de door Pentheus getoonde
geringschatting jegens Dionysos en voor haar eigen ongeloof van destijds betreffende
de goddelijke afkomst van het kind Dionysos (»Semele).
Gaandeweg vestigt Dionysos aldus zijn gezag over de hele wereld en kan hij zich
opmaken om zich bij de goden te voegen. Voordien daalt hij nog af in het dodenrijk
en
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krijgt hij van Hades toestemming om zijn moeder Semele uit de onderwereld en naar
de goden te voeren. Zijn ontmoeting en huwelijk met Ariadne vinden plaats na de
opneming onder de Olympische goden (een positie die bij Homeros nog niet voor
hem is weggelegd). In de Gigantomachie (»Giganten) doodt hij Eurytos met een slag
van zijn thyrsos, zijn traditionele attribuut. Uit een verhouding met Aphrodite zou
de vruchtbaarheidsgod Priapos zijn geboren, steeds herkenbaar aan de phallos. Met
hem deelt Dionysos het machtsgebied van vruchtbaarheid en vegetatie. In het
bijzonder is Dionysos de god van de wijn en uitvinder van de wijnbouw. Mythografen
als Hyginus en Apollodoros vertellen dat Dionysos verliefd werd op het Atheense
meisje Erigone en haar vader Ikarios kennis deed maken met de wijnbouw. Ikarios
deelde de wijn met herders die, toen ze dronkenschap voelden opkomen, meenden
dat ze vergiftigd werden en Ikarios doodden. Erigone zou zichzelf daarna hebben
opgehangen. Dionysos zette andere Atheense meisjes ertoe aan zich te verhangen
en aan de golf van zelfmoorden kwam pas een eind, toen de Atheners de herders
tuchtigden.
Wijngebruik speelt ook een rol in andere vertellingen rond Dionysos. Zo zou hij
»Hephaistos, die weigerde zijn plaats onder de Olympische goden in te nemen, hebben
beneveld en aldus naar de Olympos hebben kunnen voeren. De roes neemt een
belangrijke plaats in in de ‘bacchanalen’ van de orgiasten, de ingewijden in de cultus
van Dionysos (en soms ook Ariadne). Bij Euripides speelt drankgebruik nog geen
rol: het gaat dan om een extatische vereniging buiten de normale levenssfeer van de
volgelingen van Dionysos, die zijn thiasos vormen.
Mogelijk drukken de legenden van Proitos, Minyas en Pentheus de afkeer uit tegen
de her en der in Griekenland als bedreigend ervaren Dionysoscultus. In tegenstelling
tot vele andere goden werd Dionysos ook religieus als belangrijk beschouwd. Zijn
mysteriën, slechts bestemd voor ingewijden (mystai), waren zeer populair in de
Romeinse tijd. Gezien de geheimhouding waartoe de gelovigen verplicht waren, is
onze kennis schaars en vertroebeld door speculaties. Talrijke voorstellingen met
Dionysos zijn in verband met de cultus geïnterpreteerd, bijvoorbeeld de grootste
geschilderde figurenfries van de oudheid in de Villa dei Misteri te Pompeii ca. 70-60
v.C. en het Dionysos-mozaïek in Keulen uit het begin van de 3e eeuw n.C.
De Bakchai van Euripides drukt op indringende wijze de extatische en gevaarlijke
vervoering uit. Een Lykourgos-trilogie van Aischylos is op enkele fragmenten na
verloren gegaan. Tot de belangrijkste literaire teksten waarin een beeld wordt gegeven
van Dionysos, behoren verder drie Homerische hymnen en het epos Dionysiaka van
Nonnos (5e eeuw v.C.).
In de beeldende kunst ondergaat Dionysos een ontwikkeling van waardige, rijzige,
geklede en baarddragende gestalte naar een naakte, enigszins weke, soms door drank
benevelde jongeman zonder baard. Ook hier kan men de tegenstelling constateren
met de god van de rede en de maatvoering, Apollo, die wordt afgebeeld als jeugdige,
atletische en fiere verschijning. Met name op vazen wordt Dionysos door de eeuwen
heen afgebeeld met zijn thyrsosstaf midden tussen wijn- of klimopranken, met een
wijnschaal in de hand en met de huid van een panter over de schouder, vergezeld
door een van de hem gewijde dieren (panter, geit). Hij bevindt zich veelal te midden
van zijn thiasos, de mainaden, satyrs en silenen, rijdend op een wagen of lopend,
bijvoorbeeld bij het terugvoeren van Hephaistos naar de Olympos. We kennen ook
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beelden van de god die op Silenos of een satyr leunt, bijvoorbeeld een barnstenen
beeldje uit Esch (Noord-Brabants Museum Den Bosch) eind 2e eeuw n.C. Ook is in
de beeldhouwkunst Silenos met de jonge Dionysos op zijn arm voorgesteld. Van de
talrijke mythologische verhalen zijn vooral
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vaasschilderingen en reliëfs bekend. In de 6e eeuw v.C. is dat bij voorkeur Hephaistos,
vanaf de 5e eeuw zien we Lykourgos en Pentheus, pas in het hellenisme is Ariadne
in verband met Dionysos voorgesteld (Naxos, triomftocht, huwelijk), bijvoorbeeld
op Romeinse sarkofagen.
In 1496-97 creëert Michelangelo opnieuw het type van Dionysos als wekelijke
jongeman: een beeld dat in de beeldhouwkunst van Sansovino midden 16e eeuw tot
Thorwaldsen o.m. 1805 van grote invloed is geweest. Caravaggio schildert Dionysos
rond 1590 als een jongen die zich al te goed gedaan heeft, in 1596-97 is het een
vadsige jongeman die een glas wijn heeft ingeschonken. Wat later wordt Dionysos
dikwijls een dikke drinkebroer, soms nauwelijks te onderscheiden van de dronken
Silenos, aldus onder meer bij Jordaens ca. 1650 en Woutiers 1652.
Dionysos is vele malen geschilderd in het bonte gezelschap van de mainaden,
satyrs en silenen, soms ook van Kentauren en van Pan, o.a. door Cima da Conegliano
ca. 1505-10, Cornelis van Haarlem ca. 1608 (Museum Boymans-van Beuningen
Rotterdam), Moeyaert 1624 (Mauritshuis Den Haag) en Vigée-Lebrun 1785. Gaat
het om het triomf-motief, dan heeft hij dikwijls Ariadne op zijn wagen of in zijn
nabijheid, bijv. in de fresco's van Peruzzi ca. 1511 in de Villa Farnesina te Rome,
van Annibale Carracci 1597-1600 in het Palazzo Farnese te Rome en in de schilderijen
van Maarten van Heemskerck ca. 1540, Pietro da Cortona ca. 1620, Rubens ca. 1637,
Jordaens ca. 1645 en Natoire 1747.
Bacchanalen kennen we onder meer van Titiaan ca. 1518 in opdracht van Alfonso
d'Este en van Maarten van Heemskerck ca. 1536. Poussin schilderde ca. 1635 drie
bacchanalen met als hoofdpersonen Pan, Silenos en Dionysos, alsmede een
tegenhanger ‘ter zee’, nl. een bruiloft van Poseidon en Amphitrite, in opdracht van
kardinaal Richelieu. Het van de 16e tot in de 18e eeuw veelvuldig voorkomend motief
verzinnebeeldt het ideaal van de jeugd en de schoonheid, de natuurlijke vreugde en
de bevrijding van de zorgen. De thiasos, maar dan uiteraard zonder Ariadne, is soms
aanwezig op voorstellingen waar de kleine Dionysos door Hermes aan de nimfen
wordt overgedragen of waar deze zijn opvoeding behartigen, bijv. Giovanni Bellini
ca. 1505, Boucher 1734, Reynolds 1773 (met Lady Hartley als nimf) en Gérôme
1848. Beelden met dit thema zijn er van onder meer Canova 1797 en Clesinger 1869.
Poussin schildert rond 1657 het grootbrengen van Dionysos, zinnebeeld van
vruchtbaarheid en vreugde, in combinatie met de scène van Narkissos en Echo,
symbool van steriliteit.
In personificaties van de vier seizoenen staat Dionysos met zijn druiventrossen en
drinkbeker, en dikwijls ook met Ariadne, voor de tijd van de wijnoogst, de herfst.
Een greep uit tal van voorbeelden, enkel al voor de 18e eeuw: de seizoenencycli
1701 van Terwesten in het huis Fagel te Den Haag dat nu in de tuin van het paleis
aan het Noordeinde is opgenomen, en van Charles de La Fosse e.a. in het Pavillon
Royal van het paleis te Marly (zelfde tijd, nu verspreid); de plafondschildering van
Dominici tweede helft 18e eeuw in de ‘herfstsalon’ van het paleis te Caserta.
Gaat het bij de seizoen-verbeelding om een veel terugkerend thema, uniek is de
schildering door Velázquez ca. 1628-29 van Dionysos die Spaanse boeren vertroosting
komt brengen. Vergelijk voorts de voorstellingen met »Ariadne en met de geboorte
(»Semele).
Zowel in de literatuur als in de beeldende kunst van de middeleeuwen wordt
Dionysos beschouwd als een prefiguratie van Christus, omdat hij zoon van god en
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van een sterfelijke moeder is, onder de mensen verblijft en dezen een hemels
hiernamaals belooft. Daarnaast geldt hij ook als personificatie van onmatigheid. In
de literatuur van de nieuwe tijd ziet Heinsius in Hymnus of Lof-sanck van Bacchus
1614 de god als symbool van bedwinging van de doodsangst.
In de Duitse romantiek, bijvoorbeeld in de lyriek van Hölderlin, werd Dionysos
geëvoceerd als de ‘nieuwe god’. Het Dionysische
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wordt door Nietzsche in Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik 1872
geplaatst tegenover het Apollinische. Deze tegenstelling is vooral uitgewerkt in
bewerkingen van de Bakchai van Euripides. Een recente behandeling van het contrast
tussen ratio en duistere en gevaarlijke vervoering vinden we in het libretto van Auden
en Kallmann voor de opera van Henze 1966. De Dionysische extase wordt ook
centraal gesteld in enkele nummers van het surrealistische tijdschrift Acéphale (1936
en 1937). Een dichterlijke evocatie van de zegetocht van Dionysos en de verspreiding
van diens gaven vol positieve rijkdom op aarde geeft de roman Dionyzos van Couperus
1904. Holst toonzette in 1913 delen uit de tragedie van Euripides in de vorm van een
hymne.
Carpenter 1990; Christopolis-Mortoia 1964; Van Dorst 1984;
Emmerling-Skala 1994; Fehl 1974; Gesing 1988; Horster 1968; Jeanmaire
1951; Kerényi 1961; Merkelbach 1988; Nilsson 1957; Otto 1933; Pichelt
1949; Pochmarski 1974; Schöne 1987; Warners/Rank 1968 en 1971; Wind
1946.

Dioskouren
(Lat. DIOSCURI; zonen van Zeus), de tweelingbroers KASTOR en POLYDEUKES (Lat.
CASTOR en POLLUX), grootgebracht als zonen van het Spartaanse koningspaar
Tyndareos en Leda en als broers van Helena en Klytaimnestra. Over de verschillende
versies rond de verwekking en geboorte van de twee broers en de twee zusters zie
Leda.
De twee broers, van oudsher gedacht als bekwame ruiters, zijn de Dorische,
Spartaanse helden bij uitstek. Ze worden in de legenden herhaaldelijk geplaatst
tegenover Athene en Attika, zo in het verhaal dat ze hun zuster Helena, geschaakt
door de Athener »Theseus, gewapenderhand terughaalden en daarbij ook de moeder
van Theseus, Aithra, ontvoerden.
Gewoonlijk figureren ze als deelnemers aan de grote jacht op het zwijn van Kalydon
(»Meleagros). Ze worden ook gerekend tot de »Argonauten. Voor Kastor, de beste
ruiter van de twee, was tijdens deze expeditie geen bijzondere rol weggelegd, terwijl
Polydeukes, een kundig bokser, in een vuistgevecht afrekende met de koning van de
Bebryken, Amykos, die elke reiziger placht uit te dagen tot een vervolgens voor deze
fatale tweestrijd.
Het bekendste verhaal over hen betreft hun vete met een andere tweeling, Idas en
Lynkeus, hun neven, want zonen van een broer van Tyndareos, Aphareios, koning
van Messenië. Idas en Lynkeus zijn verloofd met de twee dochters van Leukippos,
de ‘Leukippiden’. Kastor en Polydeukes laten hun oog op deze meisjes vallen en
ontvoeren hen naar Sparta. In de daaropvolgende gevechten wordt Kastor gedood
door Idas en doodt Polydeukes Lynkeus. Zeus doodt daarop met zijn bliksemschicht
Idas en neemt zijn zoon Polydeukes op onder de onsterfelijken. Deze wil echter niet
dat hem onsterfelijkheid ten deel valt terwijl zijn broer gedoemd is tot een eeuwig
verblijf in het dodenrijk, waarop Zeus hun toestaat om per dag van positie te wisselen:
de een onder de onsterfelijken, de ander in het dodenrijk.
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Aan de Dioskouren is een Homerische hymne gewijd evenals een hymne van
Theokritos. In de Romeinse cultuur stonden de Dioskouren reeds vanaf het begin
van de 5e eeuw v.C. in hoog aanzien, aangezien in de slag bij het Regillusmeer in
499 twee geheimzinnige ruiters de Romeinse troepen naar de overwinning hadden
geleid. Kort daarna kregen deze, inmiddels geïdentificeerde Castor en Pollux een
tempel op het Forum. De snelle invoering van hun cultus vanuit het Griekse Zuid-Italië
is te danken aan de aristocratie, die de ruiterij vormde. Ze gelden als beschermheren
van de cavalerie.
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Vanaf de archaïsche periode worden ze op vazen en in de beeldhouwkunst veelal als
ruiters of als menners van paarden afgebeeld, bijv. op Spartaanse reliëfs. Op twee
metopen van de zgn. Monopteros der Sikyoniërs in Delphi ca. 560 zijn de twee als
veedieven met de Apharetiden en als Argonauten met Orpheus voorgesteld. In de
oudste voorstellingen dragens ze wapens, later niet meer. De konische zeemansmutsen
verschijnen als vast

Antonio Salamanca, Kastor en Polydeukes op het Quirinaal te Rome, 1540, ets van de marmeren
beeldengroep. Deze ca. 550 cm hoge beelden waren oorspronkelijk opgesteld in de Thermen van
Constatijn. Het linker paard is later ‘gereconstrueerd’. Op de sokkels staan niet-correcte toeschrijvingen
aan Pheidias en Praxiteles; deze moesten de (kunst)waarde van de beelden verhogen.

kledingstuk in de 5e eeuw v.C. en geven blijk van hun veranderde functie: die van
beschermers van de zeelieden. Wellicht duiden deze op de herkomst van de tweeling
uit het ei. Talrijk zijn vanaf de hellenistische tijd de beeldengroepen waar ze als
menners van de paarden naakt, met de muts op het hoofd en een mantel om de
schouders, zijn uitgebeeld. Twee bekende groepen zijn die op het Quirinaal en op
het Capitool te Rome. Door hun
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band met de ruiterij zijn ze in het Romeinse leger zeer vereerd. Vanaf de 3e eeuw
v.C. worden ze als sterrenbeeld Tweelingen (Gemini) vereerd. Op de Romeinse
sarkofagen passen ze bij uitstek, gezien hun afwisselend verblijf in wereld en Hades.
Uit de Griekse keramiek kennen we voorstellingen van mythen (Lynkeus, Idas,
Leukippiden enz.).
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd is de ontvoering van de Leukippiden aan
te treffen bij onder meer Rubens ca. 1619, Boeckhorst ca. 1638 en Roussel 1922.
Als martiale figuren staan zij met Herakles en Ares een Medici-telg bij in de
plafondschildering van de Sala di Marte van het Palazzo Pitti te Florence, van de
hand van Pietro da Cortona 1642-44. Afbeeldingen van de twee met paarden gaan
dikwijls terug op de beeldengroep op het Quirinaal. Dat geldt voor een beeld van
Thorwaldsen 1799 en enkele schilderijen van De Chirico vanaf de jaren dertig van
deze eeuw. In de emblematiek staan de Dioskouren herhaaldelijk voor broederliefde
tot in of voorbij de dood. Daarnaast zijn er specifieke toepassingen van het
broederpaar, bijv. als tegenbeeld van het Franse koninklijke broederpaar Charles IX
en Henri II. In een aan de Romeinse geschiedenis gewijde frescoreeks rond 1590 in
het Romeinse Palazzo dei Conservatori beeldde Laureto de slag aan het Regillusmeer
uit. Marcks bracht de Dioskouren aan op het voor de Olympische Spelen 1972 in
München vervaardigde eremetaal.
Danchet 1707 bewerkt het thema van de broederliefde tot een toneelstuk. Van een
aantal 18e-eeuwse opera's op basis van dit motief is de ‘tragédie lyrique’ van
Rameau/Bernard 1737 (2e versie 1754) de belangrijkste: muzikaal heeft zij
standgehouden, en het libretto van Bernard lag via bewerkers als Frugoni ten
grondslag aan een reeks andere opera's, onder meer van Traetta 1760 en Vogler 1787.
Castores 1994; Chapouthier 1935; Harris 1903 en 1906.

Elektra,
dochter van Klytaimnestra en »Agamemnon; zuster van »Orestes en »Iphigeneia.
Wanneer Agamemnon terugkeert van de Trojaanse oorlog in Mykene, wordt hij door
zijn vrouw Klytaimnestra en haar minnaar Aigisthos vermoord. Terwijl Orestes elders
in veiligheid is gebracht, is zijn oudere zuster Elektra alleen aan het hof achtergebleven
en ondergaat daar schijnbaar gelaten de vernedering van de kant van haar moeder
en Aigisthos. Ze ziet uit naar de komst van Orestes, die wraak zal moeten nemen op
Klytaimnestra en Aigisthos. Over de voltrekking van deze wraak zie Orestes. Later
huwt zij haar neef Pylades die Orestes had geholpen bij zijn wraakactie.
Elektra wordt ten tonele gevoerd in Choëphoroi van Aischylos, in Elektra van
Sophokles en in Elektra en Orestes van Euripides. Het stramien is bij Aischylos en
in de twee tragedies van Euripides hetzelfde: Orestes keert terug, doet zich voor als
boodschapper van de dood van Orestes, onthult zijn identiteit aan Elektra en beraamt
samen met haar de moord op Klytaimnestra en Aigisthos. De schilderingen van de
positie en het karakter van Elektra lopen echter uiteen. Bij Aischylos is zij in de loop
van haar verblijf aan het hof vernederd en gebroken, maar richt zij zich op bij de
terugkeer van Orestes. Bij Sophokles wordt zij verteerd door haat - anders dan een
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door de schrijver ten tonele gevoerde zuster, Chrysothemis - en wijst zij elke
toenadering van de zijde van Klytaimnestra af. Als ze het valse bericht verneemt van
de dood van Orestes, maakt ze zich op om zelf de wraakactie ten uitvoer te brengen.
Na Orestes te hebben herkend is zij de drijvende kracht achter de moord. Gaat het
bij Sophokles nog om de vervulling van een goddelijke opdracht, bij Euripides handelt
Elektra (uitgehuwelijkt aan een arme boer, opdat zij geen adellijke wreker ter wereld
zal brengen) in
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blinde en wilde wraakzucht en begaan Orestes en Elektra smerige moorden. Ook in
de Orestes van Euripides ontwikkelt zij zich gaandeweg tot een maniakale
moordenares. In Seneca's Agamemnon speelt zij eveneens een belangrijke rol.
Het stuk van Sophokles genoot in de 17e en 18e eeuw een grote bekendheid en
werd onder meer in het Nederlands vertaald door Vondel 1639. Het werd vaak
bewerkt, met dien verstande dat in een aantal stukken (Crébillon 1709, Longepierre
1719, Bodmer 1760) het aspect van de moedermoord enigszins wordt teruggedrongen
en de wraakactie zich vooral richt op Aigisthos.
De pathologische Elektra herleeft in de 20e eeuw. Het meest sprekende specimen
is Elektra van Hofmannsthal 1904, dat Richard Strauss 1909 diende tot libretto voor
zijn opera: Elektra als een bezeten, extatische, op (zelf)vernietiging gerichte
moordenares. Bij Giraudoux 1937 wijst zij elke toenadering van de kant van een
redelijke Aigisthos van de hand. Een heel andere adaptatie is die van O'Neill 1931:
Elektra breekt ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog uit haar benauwende kring.
Hauptmann schrijft zijn Elektra 1944, deel van een Atriden-tetralogie, meer in de
geest van Aischylos: Elektra is slachtoffer van een niet te beïnvloeden lotsbepaling.
In de muziekgeschiedenis werd de opera van Richard Strauss 1908 voorafgegaan
door opera's van onder meer Grétry en Lemoyne (beide 1782). Xenakis 1966,
Stockhausen 1972 en Henze eveneens 1972 behoren tot de moderne componisten
die balletmuziek schreven voor het Elektra-thema. De Nederlandse
muziekgeschiedenis kent een opera van Diepenbrock 1920 op basis van het stuk van
Sophokles.
In de Griekse keramiek van de 5e eeuw v.C. en op enkele reliëfs 340-330 v.C. zijn
Elektra, Orestes en Pylades voorgesteld. Meestal naderen de twee vrienden Elektra
die op het graf van haar vader zit te treuren. Een beeldengroep van Stephanos (1e
eeuw v.C.) in het Museo Nazionale te Napels van een jongen en een jonge vrouw
wordt als voorstelling van broer en zus geïnterpreteerd. In de nieuwe tijd is Elektra
uiterst sporadisch voorgesteld. Te noemen is een doek van Leighton ca. 1869.
Michael Cacoyannis verfilmde het Elektra-verhaal in 1961 met in de titelrol Irene
Papas. De film van Götz Friedrich 1981 is een verfilming van de opera van Strauss.
Davies 1971; Heinemann 1920.

Endymion,
koning van Elis, zoon of althans afstammeling van Zeus; een jeugdige en mooie jager
of herder en de geliefde van de godin van de maan, Selene (Lat. Luna), die overigens
van oudsher gelijkgesteld wordt met Artemis/Diana. Van de godin kreeg hij maar
liefst vijftig dochters.
Hij sliep een eeuwige slaap, omdat Selene het niet kon velen dat hij eens zou
moeten sterven, en zij placht hem 's nachts ongezien te bezoeken. Plato, Aristoles,
Apollodoros en Pausanias geven uiteenlopende verklaringen voor die slaap tijdens
welke hij overigens zijn ogen openhield en Selene kon zien. Selene zou hem hebben
doen inslapen vanwege haar voorkeur voor een kuise liefde of Endymion zou Zeus
of Selene hebben gevraagd om die eeuwige slaap, opdat hij zijn schoonheid niet zou
verliezen. Propertius dicht dat beiden tijdens de liefdesslaap naakt waren.
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De eeuwige slaap van Endymion en het bezoek van Selene met een maansikkel op
het voorhoofd, die daartoe uit de hemel neerdaalt of van haar wagen stijgt, zijn
onderwerp van Romeinse schilderingen, reliëfs en mozaïeken. Het thema komt
veelvuldig voor op Romeinse sarkofagen, naar sommigen aannemen vanwege de
symbolische duiding
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Gerard Lairesse, Artemis en Endymion, 1677-80, doek, 177 × 118,5 cm. Rijksmuseum, Amsterdam.
In zijn slaap wordt Endymion bezocht door Artemis/Selene.
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van het verhaal: de dood als een bevrijding door een godheid van het aardse bestaan.
Ook in de literatuur van de nieuwe tijd is de mythe symbolisch voor de ontrukking
aan het aardse bestaan (bijv. Lyly, een toneelwerk 1591), een gedachte die ook
terugkeert in de emblematiek. Daarnaast kan de mythe verwijzen naar de superioriteit
van de kuise liefde (Drayton, pastoraal gedicht 1595); naar de superioriteit van de
idee boven de werkelijke ervaring (Wieland, verhalend gedicht 1762); naar de
superioriteit van de liefde jegens het goddelijke boven de aardse passie (Keats, gedicht
1816); naar de onbereikbare liefde van (een) god (Platen, gedicht 1820); tenslotte
naar de eeuwige slaap in intacte schoonheid (bijv. Wilde, gedicht 1881).
Moeilijker vast te stellen is wat de beeldende kunstenaars aanzet tot het uitbeelden
van de mythe, al is aan te nemen dat een Endymion-stuk in een aantal gevallen
bestemd was voor het slaapvertrek. Van de talrijke geschilderde voorstellingen
noemen we Cima da Conegliano ca. 1500, Zucchi 1572 (plafondschildering in het
Uffizi te Florence), Van Dyck ca. 1622-27, Poussin ca. 1632 (bij uitzondering een
niet-slapende Endymion), Guercino ca. 1640 en 1647, Mola ca. 1654, Lairesse ca.
1677-80 (Rijksmuseum Amsterdam, afkomstig uit een slaapkamer van Soestdijk),
Jean-Baptiste van Loo 1731 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel), Gran 1755
(fresco in Schloss Friedau in Obergrafendorf), Girodet 1793, Etty ca. 1833-37 en
een beeldengroep van Canova ca. 1820.
Een libretto van Metastasio 1721 is op muziek gezet door onder anderen Sarro
1721, Hasse 1743, Jommelli 1756 en J.C. Bach 1774.
Dowley 1973.

Eos
(Lat. AURORA), godin van de dageraad; dochter van de Titaan Hyperion en Theia,
zuster van de maangodin Selene en de zonnegod Helios. Ze is een rozerode,
safraangele en gouden gestalte die, Helios voorafgaande, dagelijks op haar gespan
door het luchtruim trekt en de nacht verdrijft.
Ze had, vermoedelijk door toedoen van Aphrodite, die haar een verhouding met
Ares kwalijk nam, ongelukkige liefdes met de schone en jeugdige stervelingen »Orion,
»Kephalos en Tithonos, een zoon van de Trojaanse koning Laomedon. Eos nam
Tithonos bij zich op en verkreeg van Zeus voor haar levensgezel de onsterfelijkheid.
Ze vergat echter voor hem de eeuwige jeugd te vragen, zodat hij zoals alle stervelingen
verouderde, maar niet kon sterven en ineenschrompelde tot een krekel (vgl. Sibylle
van Cumae, »Sibyllen). Uit deze verhouding werden Emathion en Memnon geboren.
Memnon, koning van Ethiopië en bondgenoot van de Trojanen, viel door de hand
van »Achilleus. Ovidius verklaart de ochtenddauw als de tranen die Eos over dit
verlies vergiet.
De godin wordt als een jonge vrouw in dunne, fladderende mantel voorgesteld, in
archaïsche en klassieke tijd zonder vleugels en verdere attributen, later gevleugeld
en met een nimbus, rijdend op een twee- of een vierspan. In Etrurië heeft ze evenals
Hermes vleugels aan de voeten en is ze met Kephalos voorgesteld.
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Buiten de voorbeelden met Kephalos is Eos in de beeldende kunst van de nieuwe
tijd aanwezig in het in de late renaissance en vooral in de barok talloze malen
geschilderde motief van de ‘triomf van Aurora’ als allegorie van de dageraad, in een
decoratieschema dat betrekking heeft op de afwisseling van dag en nacht. Eos/Aurora
trekt dan, soms met achterlating van een duidelijk oudere Tithonos, met haar
wagenspan door het lucht-

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

100
ruim of vliegt met haar toorts voor Helios uit en verdrijft de duisternis. Enkele bekende
voorbeelden zijn: Zelotti ca. 1565 in de Villa Foscari bij Venetië, Cavaliere d'Arpino
1593 in het Palazzo dell' Sodalizio dei Piceni te Rome, Carducho ca. 1605 in El Pardo
bij Madrid, Reni 1613-14 (Palazzo Rospigliosi te Rome), Guercino 1620-23 (Villa
Ludovisi te Rome), Le Brun 1674 (Casino d'Aurore te Sceaux) en Pellegrini ca. 1718
in het Mauritshuis te Den Haag. Het decoratiethema kent uitlopers in de 19e eeuw:
bijv. de plafondschildering van Girodet ca. 1814 in de Chambre de l'Impératrice in
het paleis te Compiègne. Losse schilderwerken, zoals van Elsheimer ca. 1606, Pietro
da Cortona ca. 1620, Watts 1843 en Fantin-Latour 1887 kunnen van zulke schema's
deel hebben uitgemaakt. Vanaf eind 19e eeuw keert Eos/Aurora frequent terug in de
beeldhouwkunst: werken van o.m. Rodin 1885, Bourdelle meerdere werken tussen
1894 en 1904, Puech 1900, Matisse 1907 en Marcks 1934.
Opera's kennen we van Cavalli/Faustini 1645 over de liefde van Tithonos, en van
Schweitzer/Wieland 1764 over Kephalos. Heywood en Milton in de 17e eeuw,
Meredith en Leconte de Lisle in de 19e eeuw behoren tot de dichters bij wie de
Eos/Aurora-gestalte regelmatig terugkeert. Bij Tennyson 1860 en 1864 bezingt
Tithonos zijn liefde, uit hij evenwel ook klachten over zijn lot en zodoende zijn
twijfels over de waarde van de onsterfelijkheid.

Erinyen
(Lat. FURIAE, ook wel Dirae, Ned. Furiën), onderaardse wraakgodinnen, geboren uit
het bloed dat na de ontmanning van »Ouranos op de aarde (Gaia) druppelde. Ze
maken dus deel uit van de voor-Olympische godengeneratie. Volgens een andere
overlevering zijn zij dochters van Nyx (de nacht). Hun aantal blijft voorshands
onbepaald, maar wordt sinds een vermelding bij Euripides gesteld op drie, die later
namen krijgen: Alekto, Teisiphone en Megaira.
Ze kastijden degenen die de orde der dingen schenden. In het bijzonder maken ze
meedogenloos jacht op degene die een moord heeft gepleegd, zeker als het gaat om
een moord op ouders of andere verwanten. Wat ook de drijfveer of rechtvaardiging
is geweest, als gemene slangen achtervolgen ze de betrokkene, drijven hem tot
waanzin of zorgen ervoor dat andere stervelingen wraak op hem nemen. Zo laten ze
de koningin van Kalydon Althaia in een vlaag van blinde woede het leven beëindigen
van haar zoon »Meleagros, nadat deze zijn ooms heeft gedood, en achtervolgen ze
»Alkmaion na de moord op zijn moeder Eriphyle.
Uiterst fel jagen ze »Orestes voor zich uit, die toch op aanwijzing van Apollo zijn
moeder Klytaimnestra heeft gedood, zoals we weten uit Euripides' Orestes. In het
derde deel van Aischylos' Orestes-trilogie, Eumeniden, zijn zij het schrikwekkende
koor dat Orestes geen gemoedsrust gunt. In het genoemde stuk van Euripides wordt
de hoofdpersoon door hen op de rand van de waanzin gebracht. Aischylos schildert
hoe Orestes door Apollo in bescherming wordt genomen tegen de Erinyen en hoe
hij tenslotte door de Atheense jury-rechtbank de Areiopagos wordt vrijgesproken
dankzij de doorslaggevende stem van de godin Athena. De benaming ‘Eumeniden’
(goedgezinden) is hetzij een eufemisme waarmee de boze krachten van de Erinyen
worden bezworen, hetzij - zo bij Aischylos - een uitdrukking van de uitschakeling
van deze boze krachten, nu de rechtspraak in de plaats is getreden van de blinde
kastijding door de Erinyen.
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In de antieke verbeeldingswereld wordt het verblijf van de Erinyen van oudsher
gesitueerd onder de aarde. Naarmate zich een notie vormt van een ‘hiernamaals’
waarin zielen worden gestraft, gaan de godinnen der wrake daarin functioneren. Zo
schrijft Ver-
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gilius dat ze in de Tartaros de zielen geselen en verschrikken.
In de vroege Griekse kunst is te zien hoe de moordenaar in gewetensnood wordt
gebracht door de vermoorde zelf, die als slang wordt afgebeeld: op vazen uit de 6e
eeuw v.C. zien we Eriphyle als slang Alkmaion belagen, en Klytaimnestra in dezelfde
gedaante

Heinrich Füssli, Het visioen van Orestes, ca. 1800, potlood- en pentekening, gewassen, 43,2 × 57,5
cm, illustratie bij Euripides' Iphigeneia bij de Tauriërs. Privé-verzameling, Londen. Na de moord op
Klytaimnestra wordt Orestes door de Erinyen opgejaagd.

Orestes in het nauw drijven. Als vanaf de 5e eeuw, naar is aan te nemen onder invloed
van Eumeniden van Aischylos, die functie toevalt aan de Erinyen, die nu als
personages worden gedacht, dragen ze slangen in de hand of in hun haar. Aldus
belagen ze meestal Orestes. In de Romeinse kunst zijn ze op sarkofagen soms
afgebeeld in samenhang met het Meleagros/Althaia-verhaal. Op Italische vazen
treden ze op als straffers in de onder-
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wereld, in samenhang met onder meer Sisyphos en Ixion.
In de 13e-eeuwse Roman de la rose van Jean de Meun en Guillaume de Lorris
treden de Erinyen in gekerstende vorm op als uitvoersters van de helse straffen. In
het Inferno-deel van Dantes Divina commedia ca. 1315 bewaken de angstwekkende,
monsterlijke Erinyen de poort van Dis. In de literatuur van de nieuwe tijd worden
ze vooral geëvoceerd door Engelse dichters, onder wie Drayton 1627, D.H. Lawrence
1916 en Aldington 1924. Goethe brengt de Erinyen ten tonele in het tweede deel van
Faust 1828. Een opvallende expressie is een toneelstuk 1873 van Leconte de Lisle,
met muzikale intermezzi van Massenet.
Het door Dante beschreven tafereel is geïllustreerd door o.m. Botticelli ca. 1485,
Flaxman ca. 1792, Blake ca. 1825 en Rauschenberg 1960. Op een schilderij van
Füssli 1821 is de verdrijving van Alkmaion door de Erinyen voorgesteld. Rond de
laatste eeuwwisseling treden de Erinyen, wrekend of dreigend, enkele malen naar
voren in werken van Oostenrijkse en Duitse symbolisten: Stuck 1891, Klimt 1907
(plafondschildering op het thema recht en rechtswetenschap in de hal van de
universiteit te Wenen).

Eros
(Lat. AMOR of CUPIDO) wordt door Hesiodos onder de oerkrachten geschaard naast
Chaos en Gaia. Door hem komt de verbinding tussen de oermoeder Gaia en de
oervader Ouranos tot stand. Bij Homeros is het woord Eros aanduiding voor behoefte
aan eten, drinken, slapen en vrijen. Hij is in de oudste tijden symbool van de vleselijke
liefde waardoor het voortbestaan van mensen, dieren en planten verzekerd is. Later
wordt Eros beschouwd als de zoon van Aphrodite en Hermes of van Aphrodite en
Ares. Ook andere genealogieën zijn bekend. De god wordt voortdurend gezien in
relatie met Aphrodite en geldt als de uitvoerder van haar bevelen. Hij maakt mensen
verliefd door pijlen met een gouden punt in hun hart te schieten, waardoor hij vaak
ontwrichtend weet te werken. Ongelukkige liefdes veroorzaakt hij bijvoorbeeld bij
»Medeia en bij »Dido. Ovidius verhaalt hoe Eros een pijl met loden punt zendt naar
»Daphne, die van de liefde dan niets meer moet hebben, en een goudgepunte pijl
naar Apollo, die dientengevolge in liefde ontsteekt. De dichter vertelt voorts dat
Aphrodite, haar zoontje omhelzend, geschramd werd door een pijl. Het gevolg was
dat ze reddeloos verliefd werd op »Adonis.
Eigen mythen zijn voor Eros niet bekend, op de liefdesgeschiedenis met »Psyche
na. De (half)broer Anteros, zoon van Ares, personificatie van de tegenliefde, speelt
in de oudheid geen belangrijke rol. In de filosofie van Plato is Eros het
ordescheppende principe door wie het goede bereikt kan worden.
Eros wordt in de vroege kunst als een volwassen man voorgesteld, vanaf de 5e eeuw
meer en meer als een jongen met vleugels, gewapend met pijl en boog. Vanaf het
hellenisme wordt hij een genrefiguur en kan hij in grotere aantallen tegelijk optreden,
bijvoorbeeld in het gevolg van Aphrodite in Het graf van Adonis van Bion van Smyrna
2e eeuw v.C. (de latere putti). Hij is dan in gezelschap van Aphrodite of andere met
haar verbonden goden. Zo speelt hij met de wapens van Ares of met de knots van
Herakles en zien we zelfs verkoopsters van Eroten. Met een omlaaggehouden fakkel
is hij voorgesteld in de functie van genius van de dood.
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Druivenoogstende en wijnmakende Eroten gecomponeerd in ranken rond de Herfst, midden 4e eeuw
n.C., plafondmozaïek in de Santa Costanza te Rome. De voorstelling verwijst naar het beeld van
Christus als de wijnstok.
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Hij komt in alle vormen van de kunst vanaf de archaïsche tijd voor, met name in het
hellenisme. Lysippos maakte 330-320 v.C. een veel gekopieerd beeld van de
boogschietende Eros. Als tuinbeeld kennen we de jongen in hellenistische tijd,
worstelend met voor hem eigenlijk veel te grote dieren, bijv. met een gans (van
Boëthos, rond 150 v.C.), of als ‘Herakliskos’ (kleine Herakles). Een strijd tussen
Eros en Pan, symbolisering van de strijd tussen hemelse (hogere) en aardse (lagere)
krachten, is in de schilderkunst en mozaïek tot in de late oudheid geliefd, bijvoorbeeld
in de 4e-eeuwse villa te Piazza Armerina (Sicilië); vaak zijn Aphrodite en Ares
daarbij aanwezig.
In de middeleeuwen zijn voorstellingen van Eros talrijk, bijvoorbeeld op gotische
bruidskistjes en in handschriften met minnepoëzie. In specifiek christelijke zin treden
ze naar voren als personificaties van de vleselijke liefde tegenover de liefde tot God.
In de nieuwe tijd staat Eros voor de liefde in al haar vormen en verwikkelingen.
Een sluimerende Eros duidt op het ontbreken van liefdesverlangen (bijv. op
Adonis-voorstellingen). Soms versterkt hij met zijn aanwezigheid de erotische
strekking van een bepaald tafereel (het Danaë-schilderij van Titiaan ca. 1545).
Wanneer hij huilend is afgebeeld (zoals op het Danaë-schilderij van Rembrandt 1636)
staat hij voor de gedwongen kuisheid.
Wanneer Eros streng wordt aangepakt door Aphrodite of anderen, betekent dat
een beheersing van het lukraak toeslaande, ontwrichtende, onbeheerste
liefdesverlangen. Het kan gaan om een streng toespreken door Aphrodite, die haar
zoontje ook wel bestraft door hem tikken toe te dienen: beeldje van Riccio begin 16e
eeuw; fresco van Rosso Fiorentino 1535-40 te Fontainebleau. Dikwijls ontwapent
Aphrodite hem door zijn boog weg te nemen: Cambiaso 1568, Veronese ca. 1580,
Reni ca. 1626, Watteau ca. 1715. Ze kan hem ook krachteloos maken door zijn
vleugels te binden (Fragonard ca. 1750) of te verbranden (Susini in een beeldje 1639).
Maar ook anderen dan Aphrodite kunnen tegen Eros optreden. De drie Chariten, de
Gratiën, kunnen hem ontwapenen door hem zijn pijlen en boog te ontnemen
(Bourdelle, fresco 1912 in het Théâtre des Champs-Elysées te Parijs) of hem te
ketenen met bloemenstrengen of rozetakken (schilderijen van Natoire en Boucher
1738, een reliëf van Thorwaldsen 1831). Ook Artemis' nimfen kunnen hiertoe
overgaan: schilderijen van Vleughels 1720, Angelica Kauffmann ca. 1777, Corot
1857. De relatie met de kuise godin wordt uitgedrukt in een beeldengroep van Stone
1636 voor het kasteel te Windsor: Artemis rust, na Eros zijn pijl en boog te hebben
ontnomen.
Twee Eroten, zeker indien in oppositie tot elkaar of zelfs vechtend met elkaar, zijn
uitbeelding van Eros en Anteros, die in de renaissance te boek komen te staan als
symboliseringen van vleselijke en geestelijke liefde. Zo zijn er schilderijen van
Mantegna begin 16e eeuw, Sodoma midden 16e eeuw en Reni ca. 1623. Het aantal
afbeeldingen van de twee Eroten loopt in later tijd duidelijk terug, maar de literaire
belangstelling blijft levendig: een komedie van Calderón 1652, een toneelscène van
Jonson 1643, een gedicht van Nerval 1854.
Wanneer een der twee Eroten geblinddoekt wordt, is het de vleselijke liefde die
door de geestelijke wordt overwonnen: de geblinddoekte Eros staat voor de wellustige
liefde. Wanneer het jongetje zich ontdoet van de blinddoek krijgt de hogere liefde
de overhand: aldus bijvoorbeeld bij Baldung Grien 1524 (Museum Kröller-Müller
Otterlo), Lucas Cranach ca. 1530 (Eros staat op de werken van Plato en neemt de
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blinddoek af) en Titiaan ca. 1515-16. Eros die Pan bevecht en overwint geldt in de
nieuwe tijd niet alleen als uitdrukking van de overwinning op de lage lusten (Pan),
maar symboliseert eveneens de suprematie over de natuur in het algemeen. Paolo
Veronese 1570 stelt deze dubbele karaktertrekken voor door middel van twee honden:
terwijl de ene rustig aan Eros' voeten zit, moet de andere getemd worden. De
beeldhouwer Bandinelli 1545 stelt Eros
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tegenover Apollo, welke laatste dan de ratio vertegenwoordigt, de eerste uiteraard
de zinnelijkheid.
De overwinning van Eros (naar Vergilius' uitdrukking ‘Omnia vincit Amor’) is
dus, zeker als het gaat om de overwinning op Pan of een satyr, de overwinning op
de zinnelijke lusten door de geest. In deze traditie staan werken van Filarete (reliëf
ca. 1440 aan de bronzen deur van de Sint-Pieter te Rome), fresco's van Agostino
Carracci 1592 in het Palazzo Masetti te Bologna en van Annibale Carracci tegen
1600 in het Palazzo Farnese te Rome, schilderijen van Caravaggio en Baglione 1602.
In later tijd worden andere ‘overwonnenen’ opgevoerd om de overwinning op het
lagere tot uitdrukking te brengen, zoals de wilde dieren op het schilderij van Gérôme
1899.
Evenals in de oudheid is de Eros met omgekeerde toorts symbool van de dood,
preciezer soms van de beëindiging van de aardse genoegens, bijv. in grafmonumenten
als dat voor de Stuarts van Canova 1819 in de Romeinse Sint-Pieter. De putto is
overigens in veel gevallen niet meer dan een genrefiguur, vaak ook gebruikt voor de
voorstelling van engelen. Ook het 18e-eeuwse Manneken Pis in Brussel is een Eros.
Beter herkenbaar is de beroemde Eros van Alfred Gilbert 1886-93 op Piccadilly
Circus te Londen.
In de vroege 16e eeuw is het thema populair van Eros die bij een poging om honing
te stelen is gestoken door een bij en troost zoekt bij zijn moeder Aphrodite. Het zijn
uitbeeldingen van een aan Anakreon (6e eeuw v.C.) toegeschreven maar uit later tijd
stammend gedichtje waarin Aphrodite zegt dat Eros' pijlen niet minder steken dan
de beten der bijen, en dat hij nu kan weten wat hij teweegbrengt. Het thema maakt
eerst opgang in de Duitse renaissance: een tekening van Dürer 1514 en een reeks
variaties en versies van Lucas Cranach na 1530 (o.m. Museum Kröller-Müller Otterlo
en Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel). Voor later tijd zijn te noemen een
beeld van Bouchardon 1750, vier schilderijen van West laatste kwart 18e eeuw en
een reliëf van Thorwaldsen 1809. Ronsard 1553, Belleau 1556, Watson 1582, Tasso
1586, Spenser 1595 en Guarini 1598 zorgen met hun gedichten, bewerkingen soms
van het Anacreontische gedicht, voor verspreiding van het tot in de 18e eeuw
(Bilderdijk 1797, Leopardi 1816) bekende literaire thema.
Tenslotte is er dan nog het tafereel van de opvoeding van Eros door zijn moeder
Aphrodite, in samenwerking met de god Hermes, die hier niet naar voren treedt als
mogelijke vader van Eros maar als symboolfiguur voor opvoeding, kunde, beschaving.
Deze allegorische constellatie gaat terug op passages bij Bion en Loukianos. Tot de
vroegste afbeeldingen behoren een schilderij van Correggio ca. 1525 en een reliëf
uit het atelier van Giulio Romano ca. 1530 voor het Palazzo del Te te Mantua. Daarna
zijn er afbeeldingen overwegend in de Franse en Italiaanse schilderkunst tot in de
19e eeuw.
Ook buiten verhalende of allegorische context is het knaapje vanaf de renaissance
tot in de rococo een geliefd motief. Zo is hij zijn boog aan het snijden op een schilderij
van Parmigianino ca. 1543 (nageschilderd door Heintz ca. 1603 en Rubens 1614) en
in een beeldhouwwerk van Bouchardon 1740.
Eros/Amor/Cupido is in de literatuur uiteraard de standaard-aanduiding voor de
liefde in het algemeen. Vondels De Jaght van Cupido 1607 is een minnedicht in
mythologische traditie. Platen gebruikt het beeld van Anteros in een gedicht van ca.
1812 voor de uitdrukking van zijn liefdesverdriet.
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De vondst in 1759 van een Romeinse wandschildering van een verkoopster van
Eroten in de Villa van Ariadne te Stabiae leidde tot talrijke bewerkingen: in de eerste
plaats het schilderij van Vien 1763, voorts porselein (Meissen en Wedgwood) en
appliqués op meubels.
Albert 1979; Hartmann 1969; Kunstmann 1964; Lunsingh Scheurleer
1936-37; Niccoli 1989; Panofsky 1933 en 1962; Schenkeveld-van der
Dussen 1975; Söldner 1986; Stuveras 1969; Verbrugge 1978.
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Europa,
dochter van Telephassa en van de Phoenicische koning Agenor; zuster van Kadmos.
Zeus werd verliefd op haar en nam, om in haar nabijheid te kunnen komen, de
gedaante aan van een prachtige stier. Op het strand waar Europa met vriendinnen
speelde, legde hij zich aan haar voeten. Europa streelde in haar bewondering de stier,
omkranste het dier met bloemen en durfde op een gegeven moment zelfs op zijn rug
te gaan zitten. Daarop rees het dier op en ging met de zich op zijn rug vastklampende
Europa de zee in. Pas op Kreta nam Zeus zijn eigen gedaante weer aan en verwekte
hij drie zonen: »Minos, Rhadamanthys en Sarpedon.
De ontvoering van Europa is in de oudheid een geliefd motief op vazen, reliëfs (bijv.
een metope in Delphi ca. 560 en een in Selinous ca. 560) en op mozaïeken en
wandschilderingen (onder meer te Pompeii). Soms zien we Europa met de stier op
het strand, meestal zit zij op de rug van het in zee zwemmende dier. Ook tal van
dichters vertellen het verhaal, bijvoorbeeld Hesiodos, Moschos, Ovidius, Horatius
en Apuleius.
In de 14e-eeuwse Ovide moralisé wordt het thema geïnterpreteerd als het voeren
van de ziel naar God. Mogelijk hebben dergelijke verklaringen - die ook te vinden
zijn in de Wtleggingh van Van Mander en in de werken van Alciati en Ripa - na
menging met neoplatoons gedachtengoed bijgedragen tot de frequentie van het thema
in de humanistische cultuur van de Italiaanse renaissance. Poliziano behandelt het
verhaal in zijn gedichten tussen 1470 en 1480, en Colonna verwijst ernaar in enkele
passages van zijn Hypnerotomachia Poliphili 1499. In de beeldende kunst maakt
het, na enkele vroege afbeeldingen, o.m. van Filarete ca. 1440 aan de bronzen deur
van de Sint-Pieter te Rome en van Giovanni di Paolo ca. 1460, opgang in het eerste
decennium van de 16e eeuw, met schilderijen van Giorgone of omgeving en
Beccafumi, fresco's van Peruzzi (Villa Farnesina te Rome), Pinturicchio (eertijds in
het Palazzo Petrucci te Siena) en Luini (destijds in de Casa Rabia te Milaan, thans
in Berlijn). Daarna zijn er in de Italiaanse renaissance en barok onder vele andere
werken van Titiaan ca. 1560, de gebroeders Carracci in de fries 1584 van de Camerina
d'Europa van het Palazzo Fava te Bologna, Paolo Veronese ca. 1580, Cavaliere
d'Arpino ca. 1605, Reni ca. 1630-40 en Luca Giordano (negen bewaarde of
geregistreerde werken in het laatste kwart van de 17e eeuw; in de Lage Landen van
Sustris ca. 1541 (Rijksmuseum Amsterdam), Maarten de Vos ca. 1572, H. van Balen
ca. 1610, Rubens ca. 1630, Rembrandt 1632, Jordaens vier werken tussen 1615 en
1643, Lorrain 1647 (Rijksmuseum Amsterdam) en Berchem 1649: in de 18e eeuw
Ricci ca. 1720, G.B. Tiepolo ca. 1720-22, Lemoine 1725, N.-N. Coypel 1727 en
Boucher ca. 1735 en 1747; in de 19e eeuw Moreau (enkele schilderijen rond 1869)
en Watts 1898. In de 20e eeuw is er een schilderij van Bonnard 1919 en zijn er
sculpturen van Manship 1917, Marcks 1927, Bourdelle 1929 en Lipchitz (enkele
versies tussen 1938 en 1941).
Europa met de stier behoort tot de meest voorkomende mythologische thema's
voor decoratieve voorwerpen van allerlei aard: van 16e-eeuws majolica uit Urbino
(bijv. Nicola da Urbino herhaaldelijk ca. 1525) en email uit Limoges tot terracotta
beeldjes in de 18e eeuw en Duits porselein tot in deze eeuw.
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In de muziekgeschiedenis is het verhaal onderwerp van een ‘opéra-minute’ van
Milhaud/Hoppenot 1927.
Verführung 1988; Zahn 1983.
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Europa op de stier, ca. 560 v.C., kalkstenen metope, 84,2 cm hoog, van een onbekende tempel in
Selinous. Museo Nazionale Archeologico, Palermo.
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Flora,
een godin van Italiaanse bodem, met als machtsgebied de lente en de bloei van bomen
en planten. Alleen in de Fasti van Ovidius speelt ze een rol in een mythe. De dichter
verhaalt hoe Zephyros, de god van de Westenwind (geassocieerd met de lente) verliefd
werd op de nimf Chloris, en haar nazat en veroverde. Ze werd getransformeerd in
de godin Flora.
Ovidius verhaalt voorts dat Flora de hand zou hebben gehad in de geboorte van
Ares. Hera had zich eraan geërgerd dat haar echtgenoot Zeus zonder tussenkomst
van haar of van een andere vrouw het leven had geschonken aan Athena en wilde
harerzijds eveneens onafhankelijk het leven schenken aan een kind. Ze kreeg van
Flora een bloem, bij de aanraking waarvan ze zwanger werd. Daarop bracht ze Ares
ter wereld.
Flora, bezongen door enkele Romeinse schrijvers onder wie Ovidius, Lactantius en
Augustinus, herleefde in de literatuur van de late middeleeuwen (Jean de Meun in
de Roman de la rose ca. 1275, Boccaccio in De mulieribus claris ca. 1370) en blijft,
meestal te zamen met Zephyros, in de volgende eeuwen frequent aanwezig in de
dichtkunst (Poliziano ca. 1476 en Lope de Vega ca. 1603), in de toneelliteratuur (een
‘masque’ van Campion 1607, een optreden in Winter's Tale ca. 1611 van
Shakespeare), in het ballet (vier balletten van Didelot in de decennia rond 1800) en
zelfs in het vaudeville-theater (Scribe 1816).
Flora is in de beeldende kunst van de oudheid slechts bekend van munten, maar
moet voorgesteld zijn geweest in de vorm van (tuin)beelden. Geen werk kan met
zekerheid als Flora worden geïnterpreteerd.
In de vroege renaissance is er een opmerkelijke uitbeelding van de dubbelgestalte
van Flora èn Chloris in de ‘Primavera’ van Botticelli 1477-78. Daar en later,
bijvoorbeeld door G.B. Tiepolo ca. 1730 in een uit Ca' Pesaro naar Ca' Rezzonico
te Venetië overgebrachte plafondschildering en in een doek van Bouguereau 1875,
is ze afgebeeld in gezelschap van Zephyros. Ook neemt ze deel aan triomftochten,
dikwijls in het gevolg van Aphrodite, bijvoorbeeld in schilderijen van Heiss 1683
en Kern 1747. Poussin schildert haar omstreeks 1630 te midden van in bloemen
getransformeerde mythologische figuren, zoals Hyakinthos, Adonis en Narkissos.
Vanaf de 16e tot in de 18e eeuw worden vrouwen in de gedaante van Flora
geportretteerd, bijv. Saskia door haar man Rembrandt in 1634 en 1635.
Flora met haar bloemen alleen of met Zephyros geldt ook als personificatie van
de lente. Enkele Franse voorbeelden: het beeldhouwwerk van Tuby ca. 1672-75 in
het park van Versailles; een schilderij van Antoine Coypel 1699, gemaakt voor het
paleis te Marly; een schilderij van Troy voor een Bourbon-residentie, nu Hôtel de
Ville, te Versailles. En Flora is prominent in de interieur- en parkdecoraties van tal
van zomerresidenties, zoals de nu in een buitenwijk van München gelegen
Nymphenburg (17e-18e eeuw). Flora-reliëfs van Carpeaux ca. 1864 vonden in vele
replica's en varianten hun weg door heel Europa, en is Flora nog te vinden in
beeldhouwwerken van o.m. Maillol 1912 en Zadkine 1966.

Galateia,
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dochter van de zeegoden »Nereus en Doris, woont aan de kust van Sicilië, waar de
»Kykloop Polyphemos zijn vee weidt. Er zijn verhalen waarin Polyphemos erin
slaagt met zijn fluitspel en zang de schone Galateia onder zijn bekoring te brengen.
In latere teksten (bijv. in een idylle van Theokritos en bij Loukianos) wordt beschreven
hoe Polyphemos vergeefs dingt naar de gunsten van Galateia, die wel met Polyphemos
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Sandro Botticelli, Primavera, rechterhelft, 1477-78, doek, 203 cm hoog. Galleria degli Uffizi, Florence.
Zephyros benadert Chloris, die in de volledig voorgestclde Flora verandert.
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koketteert maar steeds aan hem ontsnapt door zich in haar element, de zee, terug te
trekken.
Andere auteurs - de meest bekende versie is van Ovidius - vertellen dat Polyphemos
verliefd is op Galateia, die echter de voorkeur geeft aan de jonge herder Akis boven
de monsterlijke en onbeholpen Kykloop. Deze verrast het tweetal als ze aan de kust
in elkaars armen liggen, en doodt Akis op diens vlucht met een enorm rotsblok. Aan
het rotsblok ontspringt een rivier waarvan Akis de riviergod wordt.
Uit de oudheid zijn vrijwel uitsluitend Romeinse wandschilderingen en enige
mozaïeken met dit thema overgeleverd. Soms zijn Galateia en Polyphemos in
omarming, soms ziet men Eros die, gezeten op een dolfijn, een brief aan de Kykloop
brengt. In het huis van de latere keizerin Livia in Rome ca. 30 v.C. wordt Polyphemos
door Eros meegetroond. Er zijn voorts enkele reliëfs en mozaïeken. Polyphemos die
op een lier of fluit speelt, wordt ook alleen voorgesteld, maar moet dan als de naar
Galateia smachtende minnaar worden geïnterpreteerd.
De tegenstelling tussen de monsterlijke, veelal op een enorme panfluit spelende
Polyphemos en de schone Galateia maakt furore in de beeldende kunst van de
renaissance. Annibale Carracci beeldt in 1597-1600 het tafereel uit in het Palazzo
Farnese te Rome. Rafaël schildert 1511 in een fresco in de Villa Farnesina te Rome
Galateia op zee; ernaast troont op een fresco van Sebastiano del Piombo een somber
ogende Polyphemos. De dreigende gestalte van Polyphemos domineert in de
wandschildering van Giulio Romano in het Palazzo del Te te Mantua ca. 1528. Het
motief van Galateia die op een dolfijn of in een door zeepaarden getrokken wagen,
omstuwd door zeewezens, over de golven dartelt, ontwikkelt zich tot een veel
voorkomend zelfstandig triomfmotief, dat doorloopt tot laat in de barok, bijv. bij
Van Thulden ca. 1650, Van Nieulandt 1656 (Rijksmuseum Amsterdam) en Ricci ca.
1716 en in werken van Jean-Baptiste van Loo tussen 1720 en 1745. (‘De triomf van
Galateia’ is overigens niet goed te onderscheiden van ‘De triomf van Amphitrite’
die haar huwelijk met de zeegod Poseidon viert.)
Poussin stelt Galateia in 1630 met Akis voor en in 1649 is Polyphemos dreigend
op de achtergrond aanwezig. Schilderijen van een droevige of dreigende Polyphemos
zijn er ook nog van Moreau ca. 1880 en 1896 en Redon ca. 1895-1900 (Museum
Kröller-Müller Otterlo).
Het verhaal is een geliefd motief voor pastorale dichtwerken (onder meer van
Lorenzo de' Medici ca. 1486, Lyly 1584, Cervantes 1585, Hooft 1636 en La Fontaine
ca. 1674), literatuur waarin Galateia dikwijls wordt voorgesteld als herderin, als een
aanpassing wellicht aan het pastorale karakter van de vertelling van Theokritos. In
de muziekgeschiedenis kennen we opera's van onder meer Lully/Campistron 1686,
Bonincini/Ariosti 1702, Literes/Cañizares 1708, Händel/Gay 1720 en
Haydn/Migliavacca 1763.
Röhrich 1962; Thoenes 1977.

Ganymedes,
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zoon van de stichter van Troje, Tros, en Kallirhoë; herder van het vee van zijn vader.
De goden, in het bijzonder Zeus, lieten, aldus Homeros in de Ilias, hun oog vallen
op deze jongeling, de mooiste ter wereld, en lieten hem van de aarde opstijgen door
een wervelwind of een adelaar om te dienen als wijnschenker. Hermes krijgt de
opdracht de bedroefde Tros te verwittigen van de eer die Ganymedes ten deel is
gevallen en geschenken te brengen: twee goddelijke merries voor de koninklijke
renstal van Troje en een door Hephaistos gesmede gouden wijnrank.
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Odilon Redon, Galateia gadegeslagen door de Kykloop Polyphemos, 1895-1900, paneel, 64 × 51
cm. Museum Kröller-Müller, Otterlo.
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Vanaf de Homerische hymne voor Aphrodite ca. 600 v.C. krijgt het verhaal rond
Ganymedes een expliciet homo-erotische strekking, doordat alleen Zeus een oogje
op hem heeft laten vallen, en in de 4e eeuw wordt toegevoegd dat deze in de gestalte
van een adelaar - of een adelaar in zijn opdracht - de jongen is komen halen. Dit
gegeven kennen we aanvankelijk alleen uit de beeldende kunst, maar het zal zeker
in de poëzie zijn verdicht. Loukianos voert in zijn Godengesprekken Ganymedes
veelvuldig op als bedgenoot van Zeus. De soms door de Romeinen gebruikte
benaming Catamitus leeft in het Engels voort als ‘catamite’: schand- of lustknaap.
In de archaïsche kunst wordt Ganymedes afgebeeld als wijnschenker of lieveling
van Zeus. Een terracotta groep in Olympia ca. 480-470 laat zien hoe Zeus de jongen
met zijn rechterarm van de grond heeft getild, terwijl hij krachtig voorwaarts schrijdt;
zelf draagt hij in zijn linkerhand een stok, Ganymedes heeft een zojuist ten geschenke
gekregen haan in zijn hand. Ook op zwart- en roodfigurige vazen is Ganymedes met
of zonder geschenk voorgesteld, dan wel met Phrygische muts, wijnbeker, herdershond
of herdersfluit, ontvoerd door of in gezelschap van een adelaar. Leochares beeldt ca.
330 de roof door de adelaar uit in een beeldhouwwerk, onder meer bekend door een
Romeinse kopie in het Vaticaan. Een grote marmeren groep van de adelaar met de
herder in zijn klauwen naar een ander hellenistisch voorbeeld is in een als feestzaal
gebruikte grot in Sperlonga gevonden en dateert uit het begin van de 2e eeuw n.C.
In de middeleeuwse Ovide moralisé is Ganymedes een prefiguratie van Johannes
de Evangelist, de geliefde apostel van Jezus. Renaissance-humanisten zagen in het
omhoogvoeren van Ganymedes een allegorie van het opstijgen van de ziel van de
onschuldige naar God. In een gedicht van Goethe uit 1774 (getoonzet door Schubert
1817) is daarvan een naklank te horen.
Het motief met de door de adelaar omhooggevoerde jongen is in de beeldende
kunst van de Italiaanse renaissance aanwezig o.m. op een van de bronzen reliëfs ca.
1440 van Filarete voor de hoofddeur van de Sint-Pieter te Rome, in een tekening van
Michelangelo ca. 1533, in fresco's van Cavaliere d'Arpino 1594-95 (Palazzo del
Sodalizio dei Piceni te Rome) en Annibale Carracci tussen 1597 en 1600 (Palazzo
Farnese te Rome) en in een schilderij van Correggio ca. 1531-34 (in een reeks met
de liefdes van Zeus). Cellini transformeerde in 1545-46 een Romeinse torso uit de
oudheid tot een Ganymedes die een adelaar streelt. Daarna zijn er, in het bijzonder
in Italië, tal van wand- en vooral - zeer geëigend voor het thema van de
omhoogvoering - plafondschilderingen: bijvoorbeeld Mazzoni begin 17e eeuw in
het Palazzo Spada te Rome, Giovanni da San Giovanni ca. 1634 in de Villa Corsini
bij Florence. Lang niet altijd is uit te maken of het tafereel van de omhoogvoering
een allegorie is voor het streven van de mens naar God of anderszins naar het hogere.
Een enkele keer geeft ruimte of context of toelichting een indicatie. Federico Zuccaro
schilderde het tafereel ca. 1603 als symbool van goddelijke inspiratie in zijn eigen
palazzo in de ruimte waarin de leden van de Accademia di S. Luca bijeenkwamen.
De ontvoering kan, zoals blijkt uit het werk van Correggio, ook deel uitmaken van
een serie van liefdesgeschiedenissen van de goden. Een betrekkelijk laat voorbeeld
zijn de negen supraporti van Natoire ca. 1731 die zich hebben bevonden in het kasteel
La Chapelle-Godefroy bij Nogent-sur-Seine.
In de Lage Landen zijn er schilderijen van Rubens 1611 en 1636-37 (het laatste
werk, nu in het Prado te Madrid, werd gemaakt voor de enorme mythologische serie
voor de Torre de la Parada van El Pardo bij Madrid), Rembrandt 1635 en Van Campen
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ca. 1647 (Huis ten Bosch 's-Gravenhage). In het neoclassicisme kennen we
beeldhouwwerken van onder meer Houdon 1815 en Thorwald-
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Penthesileia-schilder: Zeus ontvoert Ganymedes, ca. 470 v.C., binnenzijde van een roodfigurige
Attische kylix (drinkschaal), 36,5 cm doorsnede. Museo Archeologico Nazionale, Ferrara.
Links liggen de gevleugelde bliksem en de scepter van Zeus; Ganymedes houdt de zojuist aan hem
geschonken haan in zijn linkerhand. Het moment van de ontvoering wordt zelden voorgesteld.
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sen (enkele werken tussen 1815 en 1841) en tenslotte schilderijen van Moreau 1886
en Marées 1887. Mengs vervaardigde in 1759 een quasi-antiek fresco (of gaf daartoe
opdracht) waarmee hij zijn vriend Winckelmann om de tuin leidde.
Het thema stelt in renaissance en barok soms het sterrenbeeld Waterman voor,
bijvoorbeeld bij Peruzzi ca. 1511 in de Villa Farnesina te Rome, en mogelijk ook in
het genoemde schilderij van Rembrandt, waarop in afwijking van de gebruikelijke
iconografie de als baby voorgestelde Ganymedes watert. Maes maakte in de periode
1660-78 een reeks portretten van gestorven kindertjes, weggevoerd door een adelaar.
In het enige voltooide deel van Okeanos van Kloos uit 1883, dat handelt over
Ganymedes, is de onbeantwoorde liefde voor Albert Verwey allegorisch verdicht.
Kempter 1980; Kruszynski 1985; Mayo 1967; Preston Worley 1994;
Saslow 1986; Sichtermann 1953 en 1976.

Giganten,
geboren uit het bloed dat na de ontmanning van Ouranos door »Kronos op de aarde
viel; reusachtige en monsterlijke wezens, met benen in de vorm van slangen; wegens
hun afstamming van Gaia, de aarde, ook vaak ‘Gegeneis’ (uit de aarde geborenen)
genoemd.
Met hun enorme kracht, die hen in staat stelde bergen opeen te stapelen, rotsblokken
te slingeren en boomstammen te gebruiken als stokken of als vlammende speren,
bedreigden ze de Olympiërs, omdat dezen hun voorvaderen, de »Titanen, hadden
opgesloten in de Tartaros. Zeus en Athena namen de leiding in de strijd tegen de
Giganten en kregen de steun van Zeus' zoon Herakles, die mede daarom na zijn dood
onder de goden werd opgenomen. Sommige Giganten worden met name genoemd:
Herakles nam Alkyoneus voor zijn rekening, Athena rekende af met Enkelados, die
daarna werd bedolven onder de Etna of zelfs het hele eiland Sicilië.
De ‘Gigantomachie’, in de Griekse en hellenistische cultuur symbool van de
overwinning van de orde en de beschaving op de barbarij, is bekend uit tal van antieke
dichters, van Hesiodos en Pindaros tot Horatius, Ovidius en Claudius Claudianus.
In de monumentale kunst van de oudheid is het thema voorgesteld vanwege de
allegorische betekenis: de Grieken overwinnen de barbaren. Te noemen zijn de fries
van het schathuis van de Siphniërs te Delphi ca. 525 v.C., de metopen van het
Parthenon uit de werkplaats van Pheidias 447-438 en het altaar van Zeus te Pergamon.
Dit laatste heeft een 120 m lange fries, nu in Berlijn, die de overwinning van
Pergamon op de Galliërs uitbeeldt en geldt als hoogtepunt van de hellenistische
realistische beeldhouwkunst (midden 2e eeuw v.C.). Ook op het fries van de
Hekate-tempel te Lagina (nu Archeologisch Museum Istanbul) is het thema 130-100
v.C. voorgesteld.
In de nieuwe tijd is de Gigantomachie vooral onderwerp van wand- en
plafondschilderingen, waarin de Giganten omlaag tuimelen en bedolven worden
onder de rotsblokken en boomstammen, situatie vergelijkbaar met de val van de
opstandige engelen. Een vroege, spectaculaire uitbeelding is die van Rinaldo
Mantovano naar een ontwerp van Giulio Romano 1532-34 in het Palazzo del Te te
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Mantua, waarschijnlijk bedoeld als huldeblijk aan Karel V, de bedwinger van de
pauselijke troepen, die een bezoek aan de stad bracht in 1534. Een omlaaggetuimelde
Enkelados in het park te Versailles van de beeldhouwer Gaspard Marsy ca. 1675 is
een gelijksoortig huldeblijk aan Lodewijk XIV. Uit 1530 dateert een fresco van Perino
del Vaga in het Palazzo del Principe te Genua 1530, uit 1734 een plafondschildering
van Longhi in het Palazzo Sagredo te Venetië.
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Filippo Tagliolini, De val van de Giganten, 1787, biscuit, 162 cm hoog. Museo Nazionale di
Capodimonte, Napels. Zeus verjaagt, gezeten op zijn adelaar, met zijn bliksem de Giganten van de
Olympos.
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Pietro da Cortona neemt ca. 1633-39 de val van de Giganten op in zijn grote
schildering van de Goddelijke Wijsheid in de Gran Salone van het Palazzo Barberini
te Rome. Bayeu y Subías kwam 1764 kwam voor een plafond in het Koninklijk Paleis
niet verder dan een voorstudie in de vorm van een schilderij. Tekenend is dat Belluci
in zijn decoratie begin 18e eeuw van twee belendende zalen van het Palais
Liechtenstein te Wenen in de ene zaal een plafondschildering aanbrengt met de val
van de Giganten, in de andere in een verwante vorm de triomf van de Kerk over de
als een Gigant voorgestelde ketterij.
Zoals dat voor veel uitbeeldingen geldt, is ook in de literatuur van renaissance en
barok het oproepen van de overwinning van Zeus en zijn Olympische goden dikwijls
een lofprijzing aan het adres van de vorst: een gedicht van Ronsard 1553 voor Henri
II, passages in The Faerie Queene 1590 van Spenser. Voor het theater zijn er onder
meer een tragedie van Hardy ca. 1610 en een opera van Gluck/Vanneschi 1746.
Men bedenke overigens dat in de literatuur en beeldende kunst Giganten en Titanen,
Gigantomachie en Titanomachie, dikwijls niet gemakkelijk te onderscheiden zijn en
zelfs herhaaldelijk dooreenlopen.
Mayer 1887; Vian 1951.

Gorgonen,
de drie dochters van de zeegoden Phorkys en Keto, broeder en zuster; hun namen
zijn Stheno, Euryale en Medousa. Woonachtig in het verre Westen (vgl. Geryon en
de Hesperiden, »Herakles) zijn zij vrouwen met bronzen handen, gouden vleugels,
reusachtige tanden en slangen als haar. Omdat hun ogen een verstenende werking
hebben, kan niemand hun blikken verdragen, op Poseidon na, die Medousa zelfs
zwanger maakt. Terwijl Stheno en Euryale onsterfelijk zijn, is Medousa vanwege
haar sterfelijkheid de enig mogelijke prooi voor »Perseus en wordt dan ook door
hem gedood. Uit de wond die ontstaat bij het afslaan van haar hoofd, worden als
Poseidons kinderen het gevleugelde paard Pegasos en de reus Chrysaor (later vader
van de driekoppige Geryon) geboren.
Medousa is de meest voorgestelde Gorgo. Haar hoofd, door Perseus immers
overhandigd aan Athena, prijkt op het schild of de aigis van deze godin en kan dankzij
zijn verstenende werking dienen als instrument voor de verdelging van het kwaad.
Ten gevolge daarvan geldt het als een kwaadwerend symbool dat dan ook overal in
kunst en architectuur is toegepast als een soort bliksemafleider en als
versieringselement. Vanaf het hellenisme boet het aan angstaanjagende kracht in en
wordt het een populair versieringsmotief. Een indrukwekkende voorstelling is die
van de westgevel van de Artemistempel op Korfoe ca. 590 v.C., waar Medousa door
haar zonen Pegasos en Chrysaor wordt geflankeerd. De onthoofding is reeds op een
grote vaas met reliëfversiering ca. 680 te Thebe voorgesteld, waar zij een paardelijf
(vgl. Kentauren) heeft. Op een ivoren reliëf uit Samos 630-620 v.C. en een metope
uit Selinous ca. 530 v.C. heeft ze, zoals op Korfoe, haar gebruikelijke vorm: een
groot rond hoofd met slangehaar, opengesperde ogen en open mond met uitgestoken
tong. Terwijl Perseus haar bij het haar vasthoudt en het hoofd van de romp scheidt,
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heeft zij haar eerste zoon Pegasos reeds op schoot. De ‘Medousa Rondanini’, kopie
van een werk uit ca. 330 v.C., mist de angstaanjagende gelaatstrekken, zoals ook
andere hellenistische en Romeinse voorstellingen, o.a. een uit halfedelsteen geslepen
schaal uit de 1e eeuw n.C., de ‘Tazza Farnese’ in Napels. De drie Gorgonen samen
komen zeer zelden voor, bijvoorbeeld op een vaas van de ‘Gorgonenschilder’ ca.
590 v.C.
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Filippo Negroli: ijzeren pronkschild voor Karel V met de Medousa, ca. 1541.
Kunsthistorisches Museum, Wenen. Karel V kreeg het schild ten geschenke na zijn veldtocht in
Algerije. De Tritonen en Nereïden in de buitenste cirkel verwijzen naar de overtocht. Op de associatie
van de keizer met Perseus wijzen de Medousa en de Griekse inscriptie ‘pros ta astra dia tauta’ (door
deze daden naar de sterren): Perseus werd na zijn heldendaden een sterrenbeeld.
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In de Griekse literatuur behoren de Gorgonen tot de oudste godengeneratie. Ovidius
verklaart Medousa's uiterlijk anders. Ze zou een mooi meisje zijn geweest dat prat
ging op haar prachtige lokken. Toen ze door Poseidon werd verleid in een tempel
van Athena, werd niet de god, maar zij gestraft, doordat Athena het haar in slangen
veranderde.
In kunst en literatuur van de nieuwe tijd zijn de kunstenaars vooral gefascineerd
door de tegenstelling tussen het mooie gezicht en de gruwelijke haardos, daarbij
teruggrijpend op Ovidius. Leonardo da Vinci zou dit aspect als eerste hebben
voorgesteld. Caravaggio ca. 1592 laat de vrouw zien met verschrikt gelaat, emotie
die bij het afhouwen van het hoofd is opgewekt. In deze traditie staat Rubens ca.
1617.
Vanaf Goethe, die gefascineerd was door de Medousa Rondanini als uitdrukking
van smart èn wellust, komt het thema in de 19e eeuw veel voor, bijvoorbeeld in
gedichten van Shelley 1819 en Rossetti 1865 (bij een tekening). Burne-Jones
besteedde veel aandacht aan Medousa in zijn Perseuscyclus 1875-98 voor Lord
Balfour (schetsen nu in Stuttgart). Khnopff 1896 gebruikt de Medousa als uitbeelding
van de ziel van de kunstenaar, terwijl de drie Gorgonen in een dergelijke context
figureren in het Beethoven-fries van Klimt 1902 te Wenen. Bij de dichter P.N. van
Eyck 1947 is de sterfelijke Medousa slachtoffer van Athena en kan zelfs haar geliefde,
de god Poseidon, haar niet helpen.
Floren 1977; Hartlaub 1951; Kolsteren 1982.

Hades
([H]aides of Plouton, Lat. PLUTO of Orcus), zoon van Kronos en Rheia; de goddelijke
heerser over het dodenrijk. Hij verdeelde met zijn twee broers de machtsgebieden
binnen het heelal. Zeus kreeg de heerschappij over de hemel en werd daarmede
oppergod, Poseidon ging heersen over de zee en de aarde en Hades kreeg de macht
over hetgeen zich daaronder bevindt, woonplaats van de bloedeloze schimmen van
de overledenen, naar hem Hades genoemd.
De naam Hades betekent ‘de onzichtbare’, hetgeen uiteraard met de functie van
de god strookt. Hades bezit een magische helm die de drager onzichtbaar maakt;
onder meer Perseus mocht er gebruik van maken, toen hij de Medousa (»Gorgonen)
moest doden. De Grieken hoedden zich er overigens voor de naam Hades uit te
spreken om te voorkomen dat de aandacht van de god op hen zou vallen. Een van
de eufemistische aanduidingen was ‘Plouton’, de ‘rijke’, een toespeling op de
onuitputtelijke rijkdom die vanonder de aarde komt. In de bronnen wordt de ingang
op verschillende plaatsen gesitueerd: Aeneas betreedt de Hades bij Cumae, Persephone
wordt bij Henna (nu Enna) op Sicilië ontvoerd; volgens de meeste schrijvers bevond
de toegang zich ergens in het zonloze Westen.
Handelend treedt Hades alleen op in het verhaal van de ontvoering van
»Persephone, die zijn vrouw wordt en met hem heerst over de onderwereld. Over
zijn ontmoetingen met de enkele levenden aan wie het vergund is zijn domein te
betreden èn te verlaten, zoals Herakles, Orpheus en Theseus, wordt enkel gemeld
dat hij zwicht voor hun aandrang. Aeneas en Odysseus krijgen hem bij hun afdaling
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in de Hades niet te zien. Voor het overige toont Hades zich onverbiddelijk: aan de
zielen van de overledenen, eenmaal door Hermes in het dodenrijk gebracht, is de
terugkeer naar het rijk der levenden definitief ontzegd. De in/uitgang wordt bewaakt
door de driekoppige, monsterlijke hond Kerberos. Bovendien is er de barrière van
de onderaardse rivier de Styx, die men slechts met hulp van de gemelijke veerman
Charon kan oversteken; bij deze rivier zweren de goden hun heiligste eden. Ook
andere rivieren als de Acheron grenzen de onderwereld af.
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Men stelde zich het dodenrijk als een triest verblijf voor, maar niet als een hel. Hades
gold als een kille maar niet onrechtvaardige of slechte godheid. Alle overledenen
was hetzelfde lot beschoren. In de Odyssee laat Homeros Odysseus enkele op
bijzondere wijze gestrafte figuren waarnemen: Tityos, Tantalos en Sisyphos. Pas
gaandeweg wordt onderscheid gemaakt tussen het lot van de rechtvaardigen en dat
van de boosdoeners en worden de rechters »Minos, Rhadamanthys en Aiakos
genoemd. Blijkens het relaas van Aeneas, weergegeven door Vergilius, ondergaan
de boosdoeners in de Tartaros, een oord van eeuwige duisternis, hun straf; de zielen
van de rechtvaardigen verkeren in een ander deel van het dodenrijk, het Elysium (of
Elyseïsche Velden).
De god komt behalve in algemene godenvoorstellingen en als strijder in de
Gigantomachie zelden in de antieke kunst voor (vgl. Persephone), en dan vooral in
de archaïsche en klassieke vaasschilderkunst. Op terracotta votiefplaten uit het
Persephone-heiligdom in Lokri zien we hem naast zijn vrouw, zittend op een troon
en met een granaatappel, scepter of hoorn des overvloeds in zijn hand. Soms is hij
uitgebeeld in Etruskische graven. Hij heeft strenge gelaatstrekken en een ruwe
haardos, die hem doen lijken op Poseidon en Zeus.
We mogen aannemen dat middeleeuwse afbeeldingen van het koningspaar dat in
en over de hel presideert, reminiscenties zijn van Hades en Persephone. In de
beeldende kunst van de nieuwe tijd is Hades/Pluto als god van de onderwereld te
vinden o.m. in fresco's van Paolo Veronese ca. 1560-61 in de Villa Barbaro-Volpi
te Maser en Agostino Carracci 1592 voor het Palazzo dei Diamanti in Ferrara (nu in
de Galleria Estense te Modena), in schilderijen van Ricci ca. 1698 en Meynier 1827
en in sculpturen van Poggini 1573 en Pajou 1760 (met een aangelijnde Kerberos).
Een enkele maal stelt Hades/Pluto de winter voor, bijvoorbeeld op een Brussels
tapijt ca. 1650 en op een doek van Lairesse 1675 voor het Leprozenhuis (beide
Rijksmuseum Amsterdam).
Uiteraard gebruikt Dante in zijn Inferno van de Divina commedia ca. 1315 talrijke,
reeds in de oudheid bekende motieven voor de schildering van de hel. Latere auteurs
maken van dezelfde elementen gebruik. Literaire evocaties van de plaats Hades zijn
er in werken van onder anderen Ronsard 1572, Jonson ca. 1612, Goethe 1822 en
Quasimodo 1946. Specifiek op de mythologische gestalte Hades betrekking hebbende
literaire werken zijn niet bekend. Een suggestieve voorstelling van de figuur Hades
vinden we in de Orfeo 1607 van Monteverdi/Striggio.
Botticelli (tekeningen ca. 1485), Flaxman (tekeningen ca. 1792) en Blake
(aquarellen ca. 1825) behoren tot de beeldende kunstenaars die de hel evoceren aan
de hand van Dantes Inferno. Afzonderlijke schilderijen of fresco's, al dan niet
geïnspireerd door Dante, hebben meestal betrekking op de oversteek van de Styx in
de boot van Charon: Primaticcio en Niccolò dell'Abbate 1551-56 in het kasteel te
Fontainebleau, Patinier eerste kwart 16e eeuw, Van Swanenburgh begin 17e eeuw
(Museum De Lakenhal Leiden), Subleyras tweede kwart 18e eeuw, Delacroix 1822,
Burne-Jones 1872 en Böcklin 1876.
Anton 1967; Felten 1975.
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Harpijen,
dochters van de zeegod Thaumas en de Okeanide Elektra. Ze behoren, twee (Hesiodos:
Aëllo en Okypete) of drie in getal, tot de vóór-Olympische godengeneratie. Het zijn
gevleugelde en monsterlijke gestalten, snel als de stormwind, met een vrouwenhoofd
en met het lijf, de vleugels, veren en scherpe klauwen van een vogel. Vaak werden
ze verantwoordelijk gesteld voor het raadselachtige verdwijnen van zaken of men-
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Een Harpij als kwaadwerend symbool, ca. 490 v.C., terracotta antefix (dakversiering), 60 cm hoog,
van de tempel van Mater Matuta te Satricum. Museo Nazionale di Villa Giulia, Rome.
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sen. Volgens velen zouden ze de zielen van de overledenen in hun klauwen
meevoeren.
In de Argonautika van Apollonios (»Argonauten) zijn ze Phineus' kwelgeesten
die zijn voedsel roven en zijn tafel bevuilen, totdat ze worden verdreven door de zelf
ook gevleugelde zonen van de noordenwind Boreas, Zetes en Kalaïs. Vergilius vertelt
in de Aeneis hoe de Harpij Kelaino Aeneas met haar waarzeggingen helpt de weg te
vinden naar zijn plaats van bestemming in Italië.
Buiten de vaasvoorstellingen met Phineus treft men de Harpijen zelden aan. Op de
in het British Museum te Londen bewaarde reliëfs van het zogeheten
Harpijen-monument uit Xanthos in Turkije van ca. 480-470 v.C. voeren zij, of andere
op die wijze voorgestelde zielengeleidsters, op hun vlucht kleine menselijke figuren
met zich mee die de zielen van de doden voorstellen.
Geopperd is dat op laat-middeleeuwse fresco's met de dood als thema, zoals de
‘Triomf van de dood’ op het Campo Santo te Pisa rond 1330, de demonische vrouwen
die op levenden neersuizen en hen uit het leven maaien, teruggaan op de antieke
Harpijen. Daartoe kan hebben bijgedragen dat Dante de Harpijen opvoerde in het
Inferno-deel van zijn Divina commedia. In de middeleeuwse kunst is ook de
personificatie van een van de zeven hoofdzonden, de Avaritia, hebzucht, een
Harpij-achtige gestalte: een vrouw met vleugels en vogelklauwen, die in de hel de
hebzuchtigen kwelt.
In de kunst van de nieuwe tijd komen ze eeuwenlang slechts incidenteel voor. Er
zijn enkele afbeeldingen van de Harpijen als kwelgeesten van Phineus, o.m. van
Rubens 1638 en Ricci eerste helft 17e eeuw. Voorts treden ze wel eens aan als
onderdeel van een allegorische voorstelling van het menselijk leven (bijv. Guercino
in een fresco 1683 in het Palazzo Medici-Riccardi te Florence) of in Dante-illustraties
(Flaxman 1792, Blake 1827). In de 20e eeuw zijn ze wat meer afgebeeld: schilderijen
o.m. van Picabia ca. 1930 en Hofer 1954.

Hekabe
(Lat. HECUBA), dochter van Kisseus of van de Phrygische koning Dymas, echtgenote
van de Trojaanse koning Priamos. Ze schonk hem vele kinderen - sommigen noemen
een aantal van negentien, anderen zelfs van vijftig - onder wie Hektor, Paris, Helenos,
Dephobos en Troilos, en de dochters Polyxena en Kassandra. In de Ilias speelt zij
geen prominente rol, wèl in de literatuur die handelt over de gebeurtenissen na de
val van Troje, behalve in de Odyssee.
In Euripides' tragedie Hekabe wordt zij na de nederlaag van Troje toegewezen aan
de Griekse legeraanvoerder Agamemnon. In het stuk verliest zij eerst, na een verbitterd
dispuut met Odysseus, haar dochter »Polyxena, die wordt geofferd op het graf van
de gevallen Griekse held Achilleus. Daarna wordt ze geconfronteerd met het lijk van
haar zoon Polydoros. Deze was vóór Trojes einde met Trojaanse schatten naar een
bondgenoot van Priamos, de Thracische koning Polymestor, gezonden. Om deze
schatten in handen te krijgen had Polymestor hem omgebracht en het lijk in zee
geworpen. Hekabe beraamt, na vergeefs Agamemnon om steun te hebben gevraagd,
een eigenhandige en gruwelijke wraak op Polymestor. Met haar Trojaanse vrouwen
vermoordt ze diens twee zonen, hemzelf beneemt ze het licht van zijn ogen.
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Polymestor voorspelt haar dan dat ze zal veranderen in een hond - een einde dat ook
elders is terug te vinden en mogelijk een uitdrukking is van haar bezwijken onder
een ondraaglijke smart.
In Euripides' Trojaanse vrouwen wordt zij tot aan de grens van het draaglijke
getroffen door de toewijzing van haar dochter Kassandra aan Agamemnon, van haar
schoondochter Andromache aan Achilleus' zoon Neoptolemos, van haarzelf aan de
gehate Odysseus (anders dus dan in de Hekabe), en tenslotte door de moord op
Hektors zoon Astyanax. Toch toont zij, onder meer in haar aanval op Helena, een
onwrikbaar karakter.
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In de Latijnse literatuur zijn Hekabe-tragedies van Ennius en Accius verloren gegaan.
Seneca geeft in zijn tragedie Troades een bewerking van Euripides' Trojaanse vrouwen
en vlecht er het conflict in tussen Agamemnon en Neoptolemos over het lot van
Polyxena en dat tussen »Andromache en Odysseus over het doden van Astyanax.
Voorts voegt hij het motief van Polymestor uit de Hekabe van Euripides toe.
Het stuk van Seneca geldt in de 16e en 17e eeuw als de ‘regina tragoediarum’ en
is door Vondel bewerkt onder de titel De Amsteldamsche Hecuba 1625. In
bewerkingen van de drie genoemde antieke tragedies en in andere literatuur wordt
Hekabe door de eeuwen heen opgevoerd als heidens tegenbeeld van Job en van de
Moeder van Smarten, als draagster van ondraaglijk (oorlogs)leed, bijv. door F.
Schlegel 1797 en door Werfel in 1914, op de drempel van de Eerste Wereldoorlog.
In de beeldende kunst van de oudheid treft men Hekabe slechts hoogst zelden aan.
Ook voor de nieuwe tijd zijn er slechts enkele werken te noemen. Op een schilderij
van Callet 1785 smeekt zij Achilleus het lichaam van haar zoon Hektor te mogen
begraven. Bramer schilderde haar ca. 1630 in haar rouw om Polydoros en Polyxena.
Crespi schilderde omstreeks 1700 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel) hoe
zij met andere vrouwen Polymestor blind maakt.
Moret 1975.

Hekate,
dochter van de Titaan Perses en van Asteria, chthonische (uit de aarde ontstane)
godheid. Tot haar domein behoorden tovenarij en hekserij, driesprongen, de
onderwereld en vruchtbaarheid, later ook van de maan. Hesiodos laat haar macht
zelfs uitstrekken tot de hemel, het land en de zee. Zij
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Alkamenes: Hekate Triformis, ca. 420 v.C., Romeinse marmeren kopie, 70 cm hoog. Rijksmuseum
van Oudheden, Leiden.
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verkeert in gezelschap van Persephone en Artemis, met welke laatste ze dikwijls
gelijkgesteld wordt. Ze wordt veelvuldig vereerd op splitsingen van wegen in de
gedaante van een vrouw met drie lichamen.
Dit alles maakt Hekate tot een hulp maar ook onheil brengende macht. Als
vruchtbaarheidsgodin stond zij in contact met Demeter en wordt ze soms als haar
dochter beschouwd. Met Artemis deelde ze de macht over de maan, met Medeia die
over de tovenaressen, met Persephone die over de onderwereld. Nachtelijke reizigers
liepen het risico door haar en haar hellehonden te worden belaagd.
Werd ze in de archaïsche tijd als één vrouw met fakkels in beide handen voorgesteld,
Alkamenes maakte in het midden van de 5e eeuw een beeld van de godin, bestaande
uit drie vrouwenfiguren die met de rug tegen elkaar staan en die in de voorwaarts
gestrekte handen fakkels houden. We kennen er kleine bronzen reprodukties van en
afbeeldingen op munten. Een ander type rond 420 v.C. stelt Hekate voor als een
vrouw met één onderlichaam en drie rompen en hoofden en zes armen, de Hekate
triformis (o.a. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden). In mythologische voorstellingen
komt ze niet voor, behalve op de fries met de Gigantomachie van het Zeus-altaar uit
Pergamon midden 2e eeuw v.C. (nu te Berlijn).
In de nieuwe tijd wordt zij her en der geëvoceerd in de dichtkunst, van Scève 1544
tot Claus 1978, en als nevenfiguur opgevoerd in allegorische fresco's of schilderijen
(een fresco van Rosso Fiorentino ca. 1540 in Fontainebleau, een ets van Blake rond
1795, een schilderij van Moreau 1895), maar hoofdpersoon is zij niet.
Kraus 1960.

Hektor,
zoon van het Trojaanse koningspaar Hekabe en Priamos; echtgenoot van Andromache
en vader van Astyanax; de werkelijke leider van Troje in de Grieks-Trojaanse oorlog
en een van de hoofdpersonen van Homeros' Ilias.
Omdat hij uitsluitend tegen Achilleus niet opgewassen is, heeft hij in de eerste
negen jaren van het beleg de rechtstreekse confrontatie met Achilleus vermeden.
Nadat deze zich echter na zijn botsing met Agamemnon uit de strijd teruggetrokken
heeft, zorgt Hektor ervoor dat de Trojanen de overhand krijgen, waarbij hij zich
beschermd weet door Apollo, die een Trojaanse overwinning wenst. Na de eerste
gevechten neemt Hektor afscheid van vrouw en kind - Astyanax schrikt even van de
schitterende wapenrusting van zijn vader - om de Grieken de beslissende klap toe te
brengen. Een tweegevecht met de ‘grote’ »Aias blijft onbeslist, onder meer vanwege
de invallende duisternis, waarna de twee volgens geldende erecode geschenken
uitwisselen. In de daaropvolgende dagen dringt Hektor door tot in het door de Grieken
inderhaast ommuurde kamp en tot bij de schepen. Op dit voor de Grieken kritieke
moment verkrijgt Patroklos van zijn vriend Achilleus toestemming om zich in diens
wapenrusting in de strijd te storten. Hij slaat de Trojanen een eind terug, maar wordt
dan door Hektor gedood.
Het is deze gebeurtenis die Achilleus weer aan de strijd doet deelnemen. Hij dringt
de Trojanen terug tot in de stad, maar Hektor weigert, ondanks aansporingen van
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zijn bezorgde en vanaf de muren van de stad toekijkende ouders, de wijk te nemen
binnen de beschermende muren en stelt zich op tegenover Achilleus. Op het laatste
moment verliest hij de moed, waarop Achilleus hem driemaal de stad rondjaagt.
Inmiddels heeft Zeus het lot van beide helden gewogen en de beslissing is dat
Hektor
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moet sterven. Apollo moet zijn beschermeling in de steek laten. De godin Athena
neemt de gedaante aan van Hektors broer Deïphobos en moedigt hem aan zich
opnieuw te weer te stellen tegenover Achilleus. Als Hektor dit doet, wordt hij door
deze gedood. Al stervende doet hij het verzoek, toe te laten dat zijn lijk binnen de
muren wordt gebracht, maar de wraakzuchtige Achilleus snijdt de hielpezen van
Hektor door, bindt het lijk aan zijn strijdwagen en sleept het in de twaalf dagen daarna
aldus rond de stadsmuren. Apollo weet verminking en verrotting van het lichaam te
voorkomen. Achilleus, in opdracht van Zeus door Thetis gemaand wegens deze
schending van de heilige regels, ontvangt tenslotte de oude Priamos, accepteert een
losgeld en staat het lijk af. Hij gunt de Trojanen elf dagen voor het rouwbeklag,
waarin Hekabe, Andromache en Helena voorgaan, de gebeurtenis waarmee de Ilias
afsluit.
Het afscheid van Andromache is vereeuwigd op Grieks aardewerk vanaf de 6e eeuw
v.C. tot op een schildering in Nero's Gouden Huis (1e eeuw n.C.). Het gevecht bij
de schepen vinden we op Etruskische askisten en op vazen. Voorts zijn de strijd met
Hektor en het voortslepen van diens lijk in 5e-eeuws keramiek voorgesteld. Dit laatste
tafereel is ook veelvuldig op Romeinse sarkofagen aan te treffen. Uiteraard figureert
hij ook in de talrijke »Achilleus-cycli.
Hektor, in de Ilias van Homeros een karakter zonder schaduwzijden en door
Vergilius in de Aeneis beschreven als een edele held, krijgt via de geschriften van
Dares en Diktys en de Roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure ca. 1165 in de
pro-Trojaanse middeleeuwse literatuur en beeldende kunst de trekken van de ideale
ridder.
Aldus wordt hij opgenomen in de reeks van de Neuf Preux (de negen koene ridders,
Nine Worthies). In deze reeks representeert hij met Alexandros en Caesar het antieke
heldendom. De twee andere drietallen worden gevormd door de bijbelse helden
Josua, David en Judas Maccabeus en door de riddervorsten Arthur, Godfried van
Bouillon en Karel de Grote. De hoofse roman die als eerste het raamwerk levert voor
de grote daden van dit negental, is Les voeux de Paon ou le roman de Cassamus van
Jacques de Longuyon 1312-13. Deze topos maakt vooral opgang in
Noordwest-Europa, bij onder meer Guillaume de Machaut ca. 1370, Jan de Clerk
(Leken Spieghel, ca. 1330), Willem van Hildegaersberch (Een exemple van heren en
Van Neghen den Besten 2e helft 14e eeuw) en in de Histoire des neuf preux en de
Triumphe des neuf preux 1487. In de beeldende kunst komen de Neuf Preux reeds
rond 1330 voor in de Hansazaal van het stadhuis te Keulen (de beelden zijn nu in
het Wallraf-Ricgartz-museum), maar ze zijn vooral vanaf de 15e eeuw uitgebeeld,
bijvoorbeeld op fresco's in kasteel La Manta bij Saluzzo (Piemonte) ca. 1420-30 en
kasteel La Valère in Sion (Zwitserland), op glasschilderingen in Augsburg ca. 1535-40
en op gobelins in kasteel La Pailisse (Allier) 1498-1527 en in New York uit het bezit
van Jean Duc de Berry, gemaakt in 1485 door Bataille. Op houtsneden is het thema
populair vanaf 1500, o.a. bij Van Oostsanen midden 16e eeuw, Burgkmair 1516 en
Solis ca. 1540. Ze komen voor in ‘Fassnachtspiele’ van Sachs en zelfs op kaartspelen.
In de literatuur en beeldende kunst van de nieuwe tijd speelt hij tot het einde van
de 17e eeuw geen grote rol, maar dan gaat hij dankzij de toegenomen appreciatie
voor de Ilias een belangrijker plaats innemen. David 1783 en Angelica Kauffmann
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1772 brengen het rouwbeklag van Andromache bij het lijk van Hektor in beeld, in
navolging van G. Hamilton 1761.
Zeer populair in de 18e eeuw en in de eerste decennia van de 19e eeuw is het af-
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Jacques-Louis David, Andromache en Astyanax bij het lijk van Hektor, 1783, doek, 275 × 203 cm.
Musée du Louvre, Parijs.
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scheid van Hektor en Andromache, met als nevenmotief het zoontje Astyanax dat
schrikt van de schitterende wapenrusting van zijn vader. De afbeelding van dit tafereel
bedoelt veelal tot uitdrukking te brengen dat een man ter vervulling van zijn militaire
plichten afscheid moet kunnen nemen van zijn geliefde gezin. Zo zijn er tientallen
schilderijen die deze combinatie van heroïek en sentiment uitdragen: Pellegrini 1709,
Antoine Coypel ca. 1712 en 1732, Restout 1727 en 1728, Hoet in dezelfde tijd
(Stedelijk Museum Zutphen), West in een aantal werken tweede helft 18e eeuw,
Angelica Kauffmann tweemaal ca. 1770, Vien 1786, Ingres 1801, Hayez 1811 en
Thorwaldsen (relief 1837). Het motief wordt later hernomen door De Chirico (1917,
1918, 1924) en Warhol 1982.
Trumbull 1785 schildert hoe Priamos terugkeert met het lijk van Hektor. De held
is ook voorgesteld in beeldhouwwerken van Canova 1808 en Thorwaldsen 1809
(verwijt aan Paris wegens diens lafheid in aanwezigheid van Helena).
Een weerklank van de middeleeuwse Troy Romances en van de ridderlijke gestalte
van Hektor is nog te vinden in de gedichtencyclus van de pre-rafaëliet William Morris
onder de titel Scenes from the Fall of Troy 1858. In 1935 portretteert Giraudoux
Hektor in het toneelstuk La guerre de Troie n'aura pas lieu als een enigszins naïeve
representant van de oprechte levensvreugde, tegenover de bedachtzame Odysseus.
Het afscheid van Hektor en Andromache wordt bezongen in een ballade van Schiller
1780.
Carrara 1992; Schefold/Jung 1989; Scherer 1963; Wiebenson 1964.

Helena.
Naar de vrijwel algemene opvatting was zij een dochter van Zeus, maar over de
identiteit van haar moeder (Leda of Nemesis) en over verwekking en geboorte lopen
de berichten uiteen. De overheersende traditie wil dat zij werd geboren uit een ei,
door haar moeder »Leda gelegd, nadat Zeus als zwaan gemeenschap met haar had
gehad. Zij is een zuster of halfzuster van Klytaimnestra en van de »Dioskouren,
Kastor en Polydeukes.
Ze werd grootgebracht als dochter van Tyndareos, koning van Sparta en Leda's
echtgenoot, en ze groeide op tot een beeldschone vrouw. Al op jeugdige leeftijd zou
ze zijn ontvoerd door »Theseus en teruggehaald door de Dioskouren.
Toen ze op huwbare leeftijd was gekomen, dongen vele Grieken van koninklijken
bloede naar haar hand. Gezien de oplopende spanningen tussen de pretendenten liet
Tyndareos hen op aanraden van één hunner, Odysseus, zweren dat ze allen de rechten
van de uiteindelijke echtgenoot van Helena zouden respecteren en zo nodig
gewapenderhand zouden verdedigen. De hand van Helena werd daarna, op voorspraak
van de met Klytaimnestra gehuwde Agamemnon, gegund aan diens broer Menelaos,
die later Tyndareos opvolgde als koning van Sparta. Uit het huwelijk werd Hermione
geboren.
Dan brengt de Trojaanse koningszoon Paris, aan wie door de godin Aphrodite de
mooiste vrouw ter wereld is beloofd, een bezoek aan het hof van Sparta. Hij wordt
gastvrij ontvangen, maar profiteert van Menelaos' tijdelijke afwezigheid om Helena
te schaken en haar met schatten en slaven weg te voeren naar Troje. Dit is de oorzaak
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van de Grieks-Trojaanse oorlog, want de vrijers van destijds worden gehouden aan
hun eed, en brengen een expeditieleger bijeen onder aanvoering van Agamemnon.
Over de houding van Helena bij deze ont-
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voering wordt in tal van schakeringen bericht. De meeste auteurs houden het erop
dat Helena, onder de indruk van de schoonheid van Paris, van ganser harte met de
schaking instemde. Anderen benadrukken dat Aphrodite een en ander bewerkstelligde
en dat ze Paris zelfs tijdelijk de gestalte van Menelaos had doen aannemen.
Ook de positie van Helena in Troje wordt in uiteenlopende zin geschetst. Zeker
is dat ze door de Trojanen met argwaan en afkeer werd bejegend als de Griekse die
hun de oorlog had gebracht. Alleen met Priamos en Hektor heeft ze een goede
verhouding: zij begrijpen dat het lot van Helena en Troje is bepaald door de goden.
Stellig wordt ze geplaagd door heimwee naar Griekenland. Maar er zijn ook berichten
dat ze daadwerkelijk de Griekse zaak steunt: bijvoorbeeld door Odysseus, die als
spion in Troje doordringt en die door haar herkend wordt, niet te verraden en zelfs
door in de fatale nacht van de val van Troje de Grieken met lichtsignalen de weg te
wijzen.
In de laatste fase van de Trojaanse oorlog is ze overigens niet meer de vrouw van
Paris, die dan immers al is gesneuveld door toedoen van Philoktetes. Ze is toegewezen
aan een andere zoon van Priamos, Deïphobos. Hierdoor voelt weer een andere zoon
van Priamos zich gepasseerd, Helenos, een ziener, die daarom de Grieken van nuttige
raadgevingen voorziet. Deïphobos wordt na de val van Troje met haar hulp gedood
door Menelaos. Over Helena's confrontatie met Menelaos wordt uiteenlopend bericht,
meestal toch dat hij haar aanvankelijk ruw bejegende en met de dood bedreigde,
maar ter plekke nog of tijdens de reis naar Griekenland bezweek voor haar charme.
Homeros vertelt in de Odyssee hoe vele jaren later Telemachos, op zoek naar zijn
vader Odysseus, de twee aantreft als het in harmonie levend koningspaar van Sparta.
Ze vertellen hem dat ze na het vertrek uit Troje door verkeerde winden waren
afgedreven naar Egypte en daardoor pas zeven jaren later waren thuisgekomen, om
daar de moord van Klytaimnestra op Agamemnon te vernemen.
Over de lotgevallen van Helena sinds haar vertrek uit Sparta hebben echter nog
heel andere, zonderlinge verhalen de ronde gedaan. Zo is er een traditie die wil dat
Paris slechts een schijngestalte meevoerde naar Troje en dat de echte Helena tijdens
de gehele Grieks-Trojaanse oorlog in Egypte verbleef. De ontwrichtende oorlog zou
dus slechts een fantoom tot inzet hebben gehad.
Men kan de Griekse literatuur rond Helena lezen als een dispuut over schuld en
onschuld, de wil der goden, de fatale uitwerking van de mannelijke schoonheid (Paris)
maar vooral van de vrouwelijke schoonheid (Helena), over de macht van de liefde
en van Aphrodite, de amoraliteit of immoraliteit van Helena en de onkwetsbaarheid
van de schoonheid. Homeros gaat op deze vraagstukken nog nauwelijks in, maar
rond 600 v.C. opent de dichter Stesichoros de aanval op Helena. Naar Plato (in
Phaidra) en Pausanias meedelen, werd hij om die reden met blindheid geslagen en
pas genezen, toen hij in zijn Palinodia (‘Herroeping’) deze ‘lasterpraat’ herriep en
Helena ontlastte door het motief van de schijngestalte te ontwikkelen. Ook Herodotos
neemt aan dat zij al die tijd in Egypte is gebleven en daar door Menelaos is opgehaald;
de historicus veronderstelt immers dat de Trojanen toch niet omwille van een vrouw
een oorlog zouden zijn begonnen.
In het werk van de tragici vindt het dispuut zijn neerslag. In Agamemnon van
Aischylos en in Euripides' Andromache en Iphigeneia in Aulis wordt ze door
verschillende protagonisten gezien als de schuldige aan de fatale oorlog en als een
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gewetenloze cocotte. In Orestes van Euripides beraamt het na de moord op
Klytaimnestra geheel ontketende drietal Orestes, Pylades en Elektra een moord op
Helena om daardoor weer in de gunst te komen bij de bewoners van Argos. Maar
als Helena zelf het toneel betreedt, blijkt ze een edel karakter en uiteindelijk wordt
ze door

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

128
Apollo in veiligheid gebracht en opgenomen onder de onsterfelijken. Ook in Euripides'
Trojaanse vrouwen kan ze een overtuigend beroep doen op haar positie als slachtoffer
van de mysterieuze en onberekenbare manipulaties van de goden. Euripides is ook
degene die in de in vergelijking met genoemde tragedies lichtvoetige Helena een
schets geeft van de ontmoeting tussen de echte Helena, die in Egypte verblijft, en
Menelaos, die er als schipbreukeling aanspoelt.
De 5e-eeuwse sofist Gorgias en de 4e-eeuwse redenaar Isokrates trekken in
redevoeringen, geschreven als oefenstof voor hun leerlingen in het voeren van een
pleidooi, nog partij voor Helena. In de Romeinse en de daardoor beïnvloede
middeleeuwse literatuur is het beeld van Helena meestal uitgesproken ongunstig.
Vergilius schetst in zijn Aeneis Helena als een verraadster die ertoe bijdroeg dat de
Grieken Troje konden binnendringen en die de hand had in het ombrengen van
Deïphobos. Horatius laat Hera/Iuno een klaagzang aanheffen over de onjuiste keuze
van Paris en de daardoor veroorzaakte ondergang van Troje. Pas in de hoofse poëzie
van de late middeleeuwen is er weer enige appreciatie voor Helena.
Tussen middeleeuwen en 19e eeuw treedt Helena in de literatuur slechts incidenteel
naar voren. Heywood laat haar in zijn drama The Iron Age (begin 17e eeuw) zelfmoord
plegen omdat zij het verlies van haar schoonheid niet wil meemaken. Marlowe, in
deze voortbouwend op een traditie waarin Helena te boek staat als een figuur met
boze magische krachten, voert haar ten tonele in zijn Dr. Faustus 1594. Daarna maakt
Helena furore in de literatuur van de 19e eeuw. Voor Goethe (Faust II en een fragment
uit 1800, voltooid in 1827) is zij de volmaakte schoonheid waarvoor men ziel en
zaligheid offert. In de decadente en symbolistische literatuur wordt zij opgevoerd
als de fatale schoonheid bij uitstek (bijv. gedichten van Poe 1831 en 1849), als
eeuwige prostituée (Wilde 1879) of als perverse hoer (gedichten D'Annunzio 1893).
Boeken 1902 parodieert op de Helena-gestalte. Er zijn ook andere accenten. Voor
De Vigny 1822 is zij symbool van de Griekse beschaving, voor Leconte de Lisle
1852 slachtoffer van de verleidingskunsten van Paris, voor Verhaeren (tragedie 1912)
een vrouw die eronder gebukt gaat dat zij bij iedereen begeerte oproept. Ook Rossetti
en Morris karakteriseren haar als een vrouw die zich wel bewust is van haar fatale
aantrekkingskracht, maar daarin niet zelf de hand heeft.
In onze eeuw zijn er dezelfde schakeringen. Masefield vergelijkt haar in zijn
tragedie A King's Daughter 1923 met Jezebel; in Giraudoux' La guerre de Troie
n'aura pas lieu 1935 staat Helena machteloos tegenover haar eigen aard. A. Roland
Holst 1911 beschrijft de overpeinzingen van Stesichoros over de fatale schoonheid
van Helena. Opvallend is de herleving van het motief van Helena's schijngestalte in
Troje en de echte Helena in Egypte, bijv. in een gedicht van Doolittle 1961 en
muziektheaterwerken van Antheil/Erskine 1932 en Strauss/Hofmannsthal 1928.
Eerdere opera's zijn er van de hand van onder meer Gluck/Calzabigi 1770,
Offenbach/Meilhac 1864 (Helena als vrolijke cocotte) en Saint-Saëns 1904.
In de beeldende kunst van de oudheid betreffen afbeeldingen van Helena, vanaf
de archaïsche periode op vazen, later in schilderkunst en mozaïek, vooral de
ontvoering door Theseus, de ontmoeting met Paris of haar schaking dan wel de
confrontatie met een haar bedreigende Menelaos, aan wie echter op sommige
afbeeldingen het zwaard ontvalt, getroffen als hij wordt door haar charme.
In middeleeuwen en nieuwe tijd gaat het vooral om de ontvoering van Helena door
Paris. Deze scène (maar het kan ook gaan om de terugkeer met Menelaos) komt in
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aansluiting op een relaas bij Benoît de Sainte-Maure voor op een mozaïek eind 12e
eeuw in de dom van Pesaro, in combinatie met de schaakspelende Odysseus en
Palamedes. In de vroege renaissance zijn er afbeeldingen van
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Aphrodite overreedt Helena om met Paris mee te gaan, marmeren kopie, 67 × 66 cm, uit de 1e eeuw
v.C. van een hellenistisch reliëf uit de 2e eeuw. Museo Nazionale, Napels. Links achter de vrouwen
zit op een verhoog Peitho (godin van de overreding), rechts staat Eros bij Paris. Boven de figuren is
in het Grieks hun naam aangegeven.
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Gozzoli ca. 1447, Vivarini ca. 1450 en Liberale da Verona ca. 1470. Daarna volgen
talloze afbeeldingen, in Italië bijvoorbeeld een fresco van Giulio Romano 1539 in
het Palazzo Ducale te Mantua, schilderijen van Tintoretto ca. 1580-85, Reni ca. 1630
en Luca Giordano ca. 1683, elders bijvoorbeeld Maarten van Heemskerck ca. 1535,
Primaticcio ca. 1535 (fresco te Fontainebleau) en Tischbein 1787. Incidenteel zijn
daarnaast Paris en Helena als liefdespaar afgebeeld, bijv. door David 1788. In de 19e
eeuw is Helena alléén, als fatale vrouw, aan te treffen in het werk van symbolistische
schilders als Moreau (meermalen tussen 1852 en 1897) en Burne-Jones 1871.
Backès 1984; Castores 1994; Ghali-Kahil 1955; Homeyer 1977; Scherer
1966-67.

Hephaistos
(Lat. VULCANUS of Mulciber). Alleen Hesiodos meldt dat, toen Zeus het leven schonk
aan Athena, die uit zijn hoofd verrees, Hera als ‘tegenzet’ zonder tussenkomst van
Zeus of een andere man het leven schonk aan Hephaistos. Bij Homeros en latere
auteurs is hij zoon van Zeus en Hera en splijt hij met een dubbele bijl de schedel van
Zeus open, zodat Athena kan worden geboren.
Hephaistos blijkt bij zijn geboorte lelijk en kreupel. Hera zou zo ontgoocheld zijn
geweest over het kind dat ze het vanaf de Olympos in zee wierp, waar het gered en
grootgebracht werd door Thetis en een dochter van Okeanos, Eurynome. Ook Zeus
slingerde hem eens van de Olympos, en wel toen hij in een twist tussen Zeus en Hera
de zijde koos van zijn moeder. Na een val die een dag duurde, belandde hij op
Lemnos, dat voortaan zijn lievelingseiland zou blijven. Uit een gedicht van Alkaios
uit de 6e eeuw weten we hoe Hephaistos zich op zijn moeder wreekte door haar een
gouden troon te zenden waaruit zij niet meer kon opstaan zonder zijn hulp. Pas
Dionysos gelukte het Hephaistos, door hem dronken te voeren, naar de Olympos
terug te leiden, waar hij zijn moeder uit haar benarde positie bevrijdde.
Hephaistos is de god van het vuur - hij hanteert het soms als wapen, met
gebruikmaking van een gloeiende tang of blaasbalg, bijvoorbeeld op het
Grieks-Trojaanse slagveld door daar de Skamandros droog te leggen en zo Achilleus
voor een verdrinkingsdood te behoeden - en patroon van de smeden en van de
handwerkers in het algemeen. Hij is ook zelf een bekwame handwerker, uitvinder
en kunstenaar: bouwer van goddelijke paleizen, smid voor de goden en soms ook
voor stervelingen. De tegenstelling tussen zijn lichamelijke gebreken en zijn
schitterende produkten wordt regelmatig in literatuur en kunst benadrukt. Allerhande
voorwerpen en wapenen komen uit zijn smidse, bijv. de bliksemschichten van Zeus,
de pijlen van Artemis en Apollo en de halsband van Harmonia. Homeros beschrijft
door hem vervaardigde automaten: twintig gouden drievoeten die de goden van spijs
en drank voorzien, en drie gouden meisjes die hem, de lamme, ondersteunen. Op
verzoek van Thetis smeedt hij na de dood van Patroklos een nieuwe wapenrusting
voor haar zoon Achilleus, hetgeen Aphrodite hem ook laat doen voor Aeneas. Het
schild van Achilleus wordt door Homeros als een waar kunstwerk uitvoerig
beschreven. Op bevel van Zeus ketent hij »Prometheus aan de Kaukasus en maakt
hij de eerste vrouw, »Pandora.
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Is in de Ilias Charis zijn vrouw, in de Odyssee is het Aphrodite, beiden godinnen
die schoonheid en charme belichamen en zo-
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François Boucher, Aphrodite krijgt van Hephaistos de wapens voor Aeneas, 1732, doek, 252 × 175
cm. Musée du Louvre, Parijs. Rechtsonder werken de Kyklopen in de smidse, boven zijn Aphrodites
zwanen voorgesteld.
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doende met de smidsgod contrasteren en tegelijk ook zijn kundigheid ‘belonen’.
Wanneer Hephaistos zijn echtgenote Aphrodite met Ares betrapt in zijn eigen echtelijk
bed, spreidt hij over hen een alleen door hem te openen net uit en roept hij de andere
goden erbij, die in een homerisch lachen uitbarsten. Zelf trachtte hij »Athena te
verleiden.
De werkplaats van Hephaistos is in de loop der eeuwen op verschillende plaatsen
gesitueerd: naast Lemnos vinden we de Vesuvius of de Etna dan wel de Liparische
eilanden. Vooral in de latere literatuur worden hem de »Kyklopen als assistenten
toegedacht.
In de archaïsche en klassieke tijd vinden we in de kunst voornamelijk het terugvoeren
van Hephaistos naar de Olympos en de geboorte van Athena, waarvan de oudste
voorstelling al van ca. 680 v.C. dateert. Het gaat vrijwel uitsluitend om afbeeldingen
op vazen. Voor het laatst is Athena's geboorte voorgesteld op de oostgevel van het
Parthenon van Pheidias 438-432 v.C. In de Gigantomachie bedient de god zich soms
van de blaasbalg (fries van het schathuis van de Siphniërs te Delphi ca. 525 v.C.).
De mankheid is vaak aangegeven in de vorm van kromme benen of verdraaide voeten.
Voorts is de smidsgod herkenbaar aan zijn korte kleed, hamer of tang en muts. Het
cultusbeeld in de Hephaistos-tempel op de Agora te Athene van Alkamenes ca. 420
is helaas niet bewaard gebleven, maar bekend in de vorm van marmeren en bronzen
kopieën en van voorstellingen op munten en reliëfs. Vanaf het hellenisme is
Hephaistos geliefd in schilderkunst en mozaïek en wordt hij in zijn smidse afgebeeld,
vaak terwijl hij voor Thetis de nieuwe wapens maakt. Op Romeinse sarkofagen is
de moeder van Achilleus meestal afwezig.
In de nieuwe tijd is de smidse van Hephaistos dikwijls onderwerp van een
schoorsteenstuk, bijvoorbeeld een schildering van Peruzzi ca. 1511 in de Villa
Farnesina te Rome en van Luini ca. 1520 voor de Villa Pelucca te Milaan, thans in
de Brera te Milaan. Andere vroege werken zijn er van Mantegna 1497 en Il Sodoma
ca. 1510. Hephaistos kan staan voor het vuur als een van de vier elementen (bijv. bij
Gherardi in het Palazzo Vecchio te Florence 1555-56 en werken van de gebroeders
Bassano tweede helft 16e eeuw), voor de bekwaamheid van de werkman of voor de
militaire bewapening. Het laatste is het geval bij Tintoretto ca. 1578 in het Palazzo
Ducale te Venetië, bij Pietro da Cortona 1644 in het Palazzo Pitti te Florence en bij
Van Thulden ca. 1647 in Huis ten Bosch te Den Haag. Soms gaat het om het smeden
van de wapenrusting van Achilleus (bijvoorbeeld Rinaldo Mantovano ca. 1528-32
in het Palazzo del Te te Mantua), vaker om de wapenen van Aeneas: aldus tweemaal
Van Dyck in de periode 1627-32 en de gebroeders Le Nain 1641. In de barok en
vooral in de rococo wordt daarbij veelal de tegenstelling tussen de verleidelijke
Aphrodite en de ruwe werkman geaccentueerd: Rubens ca. 1617, Natoire 1734 en
Boucher ca. 1750.
Hephaistos is hoofdpersoon in drie stukken van Maarten van Heemskerck ca. 1540
die misschien bijeen hebben gehoord: Aphrodite in de smidse; het smeden van de
wapenen voor Achilleus; het vangen van Aphrodite en Ares in het net. Voor andere
afbeeldingen van Hephaistos in deze situatie zie Ares. Een schildering van Velázquez
ca. 1630 met de werkplaats van Hephaistos heeft met deze overspelige verhouding
een zeker verband: Apollo komt Hephaistos dit feit berichten. Tintoretto stelt hem
ca. 1541 voor met Eros, en in het genoemde stuk in het Palazzo Ducale met de
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Kyklopen, die hier als zijn knechten optreden. Ook J. de Bray 1683 (Frans
Halsmuseum Haarlem) stelt de god als smid voor. Piero di Cosimo ca. 1492 beeldt
de jonge Hephaistos op Lemnos uit in een nieuwe niet aan de oudheid ontleende
iconografie, terwijl een pendant de god met Aiolos (god der winden) in zijn smidse
toont.
Brommer 1973b en 1978; Markx-Veldman 1973.
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Hera
(Lat. IUNO), dochter van Rheia en »Kronos, die haar bij haar geboorte verslond. Ze
werd uit het lichaam van haar vader bevrijd door haar broer Zeus, met wie zij een
heilig huwelijk (‘hieros gamos’ of ‘hierogameia’) sloot. Ze schonk Zeus vier kinderen:
Ares, de godin van de geboorte Eileithyia, Hebe en Hephaistos. Dit laatste kind vond
zij zo lelijk dat ze het van de Olympos slingerde.
Hera wordt vereerd als de schutsvrouwe van de getrouwde vrouwen, door haar
bijgestaan bij de bevalling en de instandhouding van de echtelijke trouw. In de op
haar betrekking hebbende mythen, soms met burleske kleuring, toont zij zich een
echtgenote die zich niet neerlegt bij de veelvuldige overspeligheid van Zeus en die
zijn minnaressen en hun door Zeus verwekte kinderen achtervolgt met haar
wraakzucht. Zo richt haar gramschap zich onder meer op »Kallisto, »Semele, Ino,
»Leto, Alkmene en Zeus' zoon »Herakles. Een van Zeus' minnaressen, »Io, die tot
koe is getransformeerd, laat zij bewaken door de met een groot aantal ogen uitgeruste
herder Argos. Deze wordt op bevel van Zeus door Hermes gedood en zijn ogen
krijgen plaats in een pauwestaart. Dit dier is aan Hera gewijd.
Toen op een dag haar jaloezie Zeus te ver ging, hing deze haar aan polsen aan de
Olympos op, terwijl hij aan haar voeten aambeelden bevestigde.
Zeus ondernam eens een poging Herakles onsterfelijk te maken door hem aan de
borst van de slapende Hera te zogen, maar zij stiet het kind van zich af, verloor daarbij
echter enige druppels moedermelk die aan de hemel als Melkweg vereeuwigd werden.
Haar wrok jegens de Trojanen, die leidt tot een aantal door Homeros in de Ilias
beschreven conflicten met Zeus, gaat terug op het oordeel van »Paris die niet haar
of Athena maar Aphrodite had aangewezen als schoonste van de godinnen. Zelfs
Aeneas, die na de

Honoré Daumier, Hera, 1853, krijttekening en waterverf, 27 × 19 cm. Ontwerp van een toneelkostuum
voor een ‘Féerie’ in het Theâtre Porte-Saint-Martin te Parijs.
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val van Troje als overlevende naar Italië trekt, moet daarvan nog de gevolgen
ondervinden. Vaak treedt ze dan ook samen met Athena in de strijd. De Argonauten
zijn steeds van haar hulp verzekerd evenals de ‘Zeven tegen Thebe’ (»Alkmaion) in
Boiotië (= Koeienland). Elementen uit deze mythen en de vaste aanduiding ‘koe-ogig’
bij Homeros wijzen op Hera's functie als beschermster van de kudden.
In Rome wordt zij gezamenlijk met Iupiter en Minerva op het Capitool vereerd
als de Trias Capitolina. Op die heuvel staat ook de tempel voor Iuno Moneta (wellicht
te duiden als ‘de waarschuwster’ vanwege de ganzen die op deze heuvel eens de
wacht waarschuwden toen de vijand een aanval ondernam) met ernaast de munt,
welk woord van die bijnaam is afgeleid.
De verering van Hera en Zeus samen is pas in de archaïsche tijd zeker. Hun
hiërogameia zou op de berg Ida (Kreta) hebben plaatsgevonden.
De hiërogameia is op een metope van Selinous ca. 460 v.C. (nu Archeologisch
Museum Palermo), voorgesteld en wellicht reeds op een metope in de burcht te
Mykene van ca. 620 v.C. In de Romeinse tijd keert het thema in de wandschilderkunst
terug. De godin neemt in de Gigantomachie en godenverzamelingen (bijv. het fries
van het Parthenon) een prominente plaats in. Ze is overigens reeds in prehistorische
tijden in de vorm van plankvormige idolen voorgesteld en vanaf de 8e eeuw als
hiëratische gestalte in hout (Samos, 650) en steen. Op het hoofd heeft de altijd als
matrone voorgestelde godin vaak een torenvormige kroon of een sluier. Attributen
zijn scepter, diadeem en pauw, soms ook leeuw of rund. Romeinse beelden als de
Hera Borghese en de Hera Barberini gaan op klassieke voorbeelden van ca. 420
terug. De Iuno Ludovisi, een classicistisch werk van ca. 40 n.C., gold voor
Winckelmann, Goethe en Schiller als het absolute hoogtepunt in de antieke kunst
(‘Junonische Schönheit’). Goethe bezat een gipsen, in Rome gekochte kopie van dit
beeld, dat vermoedelijk een prinses uit de Julisch-Claudische dynastie, Antonia
Minor, voorstelt. De Trias Capitolina is door munten, reliëfs en sinds 1992 door een
marmeren beeld uit de omgeving van Tivoli bekend.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd neemt zij, veelal herkenbaar aan haar
pauw, uiteraard haar plaats in te midden van de goden en voorts in het »Paris-oordeel
of aan de zijde van »Zeus (bijv. Annibale Carracci in het Palazzo Farnese te Rome
ca. 1597-1600). Hoofdpersoon is zij vooral in de scène waarin zij, ten vervolge op
het doden door Hermes van de door haar als bewaker aangestelde veelogige Argos,
diens ogen overplant of doet overplanten in een pauwestaart (»Io).
In het mythologisch geïnspireerde baroktheater is Hera een standaardverschijning:
als voorvechtster van de huwelijkstrouw treedt zij op als antagoniste van de tot
overspeligheid aanzettende Aphrodite. In de literatuur en het theater is zij hoogst
zelden een personage van het eerste plan. O'Casey 1924 geeft haar naam aan een
realistische en vitale proletarische vrouw in Dublin, omgeven door nietsnutten.
Pötscher 1987.

Herakles
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(Lat. HERCULES), zoon van Zeus en Alkmene. Bij Amphitryon & Alkmene is
beschreven hoe hij werd verwekt door Zeus, die daartoe de gestalte van Alkmenes
echtgenoot Amphitryon had aangenomen, en hoe de jaloerse Hera ervoor zorgde dat
een andere telg uit het geslacht van Perseus, Eurystheus, iets eerder werd geboren
dan Herakles, zodat deze Eurystheus het door Zeus aan Herakles toegedachte
koningschap over Argos verwierf en mede daardoor in de
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positie kwam om Herakles onmenselijk zware taken op te leggen.
Herakles groeide mogelijk onder de naam Alkide (naar zijn grootvader Alkaios)
op in Thebe, samen met zijn ‘tweelingbroer’ Iphikles, een echte zoon van Amphitryon.
Hij was nog geen jaar oud toen hij twee door zijn levenslange vijandin Hera gezonden
dan wel door Amphitryon in bed gelegde giftige slangen te lijf ging en eigenhandig
wurgde. Zo werd duidelijk wie van de twee kinderen de zoon van Zeus was.
Met betrekking tot zijn opvoeding weten we dat Amphitryon hem leerde paardrijden
en wagenmennen, en dat hij het boogschieten leerde van Eurytos. In het lierspel,
waarin zijn muziekleraar Linos hem trachtte te bekwamen, vond hij geen genoegen.
Toen Linos zijn leerling, die weigerde zich in te spannen, wilde bestraffen, sloeg
Herakles hem met het muziekinstrument de schedel in.
Op zijn achttiende jaar verrichtte hij zijn eerste heldendaad door een leeuw te
doden die rond de berg Kithairon huishield onder het vee van Amphitryon en van
Thespios, koning van het aangrenzende gebied. Vanuit Thespios' paleis maakte
Herakles gedurende vijftig dagen elke dag jacht op het dier. Thespios liet bij die
gelegenheid elke nacht een andere van zijn vijftig dochters bij zijn gast slapen. Terwijl
de door vermoeidheid en drankgebruik overmande jager meende steeds met hetzelfde
meisje te slapen, wist de koning zo vijftig door Herakles verwekte nakomelingen te
krijgen.
Vervolgens bond Herakles de strijd aan met de koning van Orchomenos, Erginos,
die na een eertijds behaalde overwinning een zware schatting had opgelegd aan
Thebe. Na het behalen van de overwinning schonk de koning van Thebe, Kreon, uit
dankbaarheid Herakles de hand van zijn oudste dochter Megara, die hem drie zonen
schonk. Iphikles kreeg een andere dochter van Kreon tot vrouw, terwijl hij uit een
vorig huwelijk een zoon Iolaos had. Het huwelijk met Megara eindigde in een tragedie
toen Hera Herakles met waanzin sloeg en hij zijn eigen kinderen en enkelen van
Iphikles doodde. Door het ingrijpen van Athena bleven Amphitryon, Iphikles, Megara
en Iolaos gespaard. Toen Herakles weer tot zichzelf kwam, verliet hij Thebe, liet
zich door Thespios zuiveren en trok naar Delphi. Het orakel aldaar droeg hem op
zich in dienst te stellen van Eurystheus en de door deze op te leggen opdrachten ten
uitvoer te brengen. Daar zou dan wel onsterfelijkheid tegenover staan.
Van de gangbare traditie wijkt Euripides in zijn tragedie Herakles af met een
andere chronologie: Herakles keert pas ná het verrichten van zijn opdrachten terug
naar Thebe om pas dan door de fatale vlaag van waanzin te worden getroffen.
De onmenselijk zware opdrachten die Herakles van Eurystheus opgelegd krijgt,
zijn gaandeweg gecanoniseerd in een twaalftal: de ‘dodekathlos’. Tijdens zijn tochten
overkomen Herakles gebeurtenissen die tot andere heldendaden aanleiding geven.
Op cruciale momenten geniet hij bijstand van Athena, die hem ook het merendeel
van zijn wapenen verschaft, terwijl Hermes voor de pijl en boog, Hephaistos voor
het kuras en Poseidon voor de paarden zouden hebben gezorgd. De meest
kenmerkende attributen heeft Herakles zelf weten te bemachtigen: de enorme knots
en de huid van de leeuw van Nemea, waarmee hij zich in zijn eerste opdracht moest
meten. De kop van het dier diende hem als helm, met de opengesperde muil als vizier.
De meeste opdrachten houden een krachtmeting in met monsterlijke wezens.
Enkele van deze monsters, zoals de leeuw van Nemea en de Hydra van Lerna, zouden
zich hebben ontwikkeld onder bescherming van Hera. Soms moet Herakles het ondier
doden, soms moet hij het levend naar Eurystheus brengen. In het laatste geval wordt
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Eurystheus meestal door vrees bevangen, als Herakles hem met de buit confronteert.
In het algemeen weet Eurystheus ook niet wat hij met de buit moet aanvangen.
De eerste krachtmeting was die met de
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leeuw van Nemea. Het dier ging verwoestend rond in Nemea, ten noorden van Argos,
en verslond mensen en vee. De leeuw toonde zich onkwetsbaar voor de pijlen van
Herakles. Deze maakte een knots en dwong het dier in zijn hol, sloot een van beide
uitgangen af, klemde het in zijn armen en wurgde het.
De Hydra van Lerna was een draakachtig dier met ten minste vijf maar volgens
sommige schrijvers wel honderd koppen, die een dodelijke adem uitbliezen. Hera
maakte het Herakles nog extra lastig door een landkrab te sturen die hem in het
onderbeen beet. De held, geholpen door zijn neef Iolaos, ging het monster te lijf met
brandende pijlen en een kort zwaard. Omdat uit elke doorgehakte nek twee nieuwe
koppen zouden aangroeien, schroeide Iolaos met brandende stukken hout de wonden
dicht. De middelste, onsterfelijke kop werd door Herakles begraven onder een
rotsblok. In het gif uit het lijf van de Hydra doopte Herakles zijn pijlen, die daarmee
ongeneeslijke wonden konden veroorzaken.
De volgende opdracht was de vangst van de snelle en vervaarlijke hinde van
Keryneia, die aan Artemis toebehoorde. Pas na een jacht van een jaar wist Herakles
het dier zo af te matten dat het zich liet vangen. Van Artemis en haar broer Apollo
kreeg hij gedaan dat ze hem met het dier lieten gaan, mits hij het vervolgens weer
zou vrijlaten.
Ook het zwijn van de berg Erymanthos moest levend gevangen worden. Herakles
joeg met kreten het dier uit zijn schuilplaats, dreef het een dik sneeuwveld in, ving
het met een net en bracht het op zijn schouders naar Eurystheus.
Tijdens de tocht naar de Erymanthos kwam Herakles in conflict met de Kentauren.
Hij werd naar behoren ontvangen door de Kentaur Pholos, die voor zijn bijzondere
gast op diens verzoek een aan de Kentauren gezamenlijk toebehorend vat wijn
aansloeg. De wijngeur trok de andere Kentauren aan, die in hun wildheid of
dronkenschap Herakles tartten en hem dwongen zich te verdedigen met zijn giftige
pijlen. Pholos kwam tijdens de begrafenis van zijn mede-Kentauren om, toen hij een
schram opliep van een giftige pijl die in het lichaam van een gedode Kentaur was
blijven steken.
De vogels van het Stymphalos-meer bevuilden de gewassen of lieten de oogsten
op andere wijze mislukken en verslonden mogelijk zelfs mensen. Hun ijzeren veren
gebruikten zij als dodelijke pijlen. Ze werden door Herakles opgeschrikt met een
door Hephaistos vervaardigde en hem door Athena ter hand gestelde bronzen ratel
en vervolgens een voor een met zijn pijlen neergehaald.
De stallen van Augias. Augias, koning van Elis en bezitter van een grote veestapel,
had zoveel mest in zijn stallen opgeslagen dat ze onbruikbaar waren geworden en
het omliggende land onvruchtbaar. Eurystheus droeg Herakles op de stallen binnen
één dag uit te mesten. Herakles bedong, in aanwezigheid van Augias' zoon Phileus,
als beloning een tiende van de veestapel. Hij klaarde het karwei door een bres te
slaan in de stalmuren en de rivieren Alpheios en Peneios door de stallen te leiden.
Augias onthield, tot ongenoegen ook van Phileus, Herakles de toegezegde beloning.
Het conflict met Augias zou later, na voltooiing van de twaalf heldendaden, worden
beslecht. Een eerste expeditie had voor Herakles een ongelukkig verloop. De twee
door Augias te hulp geroepen neven, Eurytos en Kteatos, de ‘Molioniden’,
vernietigden de troepen van Herakles en brachten zijn broer Iphikles dodelijke wonden
toe. Nadien lokte Herakles de twee in een hinderlaag en doodde hen, trok op naar
Elis en doodde Augias. Phileus werd op de troon geïnstalleerd.
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De stier van Kreta is volgens de meeste auteurs de stier die Poseidon aan »Minos
ter beschikking had gesteld om te offeren, maar die door Minos aan zijn kudde was
toegevoegd. Poseidon maakte dat de stier dol werd en hevig huishield op Kreta.
Herakles moest hem levend vangen en overbrengen naar Mykene als offer voor Hera.
Maar deze godin weigerde het offer. Het beest werd vrijgela-
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ten en zou pas bij Marathon worden gevangen en gedood door »Theseus.
De merries van Diomedes, koning van de Bistonen, in Thracië, aten mensen.
Herakles had de opdracht deze paarden te vangen. Hij joeg de Bistonen uiteen en
gaf Diomedes te eten aan de paarden, die daarna mak werden en door Herakles
werden overgebracht naar het hof van Eurystheus.

Herakles doodt de leeuw van Nemea, ca. 150-175, marmeren sarkofaag, 85 × 210 cm, gebruikt als
graf voor Giovanni Arberini (IM 1476), Santa Maria sopra Minerva te Rome. Aan de authenticiteit
van het stuk is lange tijd getwijfeld omdat de voorstelling iconografisch niet aansluit bij het
gebruikelijke schema.

De mythografen situeren tijdens deze reis naar Thracië de interventie van Herakles
in de lotgevallen van »Alkestis & Admetos: de worsteling van Herakles met de Dood,
waarna hij Alkestis kon terugleiden naar het rijk der levenden.
De gordel van Hippolyte, koningin van de Amazonen, was een geschenk van Ares
en gold als symbool van haar macht over de Amazonen. Herakles, met een kleine
expeditie uitgezonden om zich van de gordel meester te maken, werd vriendelijk
ontvangen
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door Hippolyte, die hem zelfs de gordel toezegde. Maar Hera, vermomd als Amazone,
zette de vrouwen tegen hem op toen hij zich moeiteloos van deze opdracht had
gekweten. Herakles meende nu bedrogen te worden door Hippolyte, doodde haar,
rekende af met de Amazonen en zette met medeneming van de gordel koers naar
Mykene.
Tijdens deze terugreis landde Herakles bij Troje. De stad, onder koningschap van
Laomedon, ging gebukt onder een door Apollo gezonden pest en een door Poseidon
gezonden verslindend zeemonster: de wraak van dit tweetal omdat Laomedon hun
het voor de bouw van de stadsmuren overeengekomen loon niet had uitbetaald. De
koning stond op het punt zijn dochter Hesione aan het monster te offeren en had haar
daartoe vastgebonden aan een rots op de kust. Herakles verklaarde zich bereid het
monster te doden en aldus het meisje te redden, in ruil voor de door Zeus ooit aan
Laomedon geschonken merries. Hij slaagde hier met hulp van Athena in. Maar toen
Herakles zijn beloning opeiste, kwam Laomedon op zijn belofte terug. Herakles
vertrok maar zwoer wraak te zullen nemen.
Na de voltooiing van de twaalf opdrachten van Eurystheus zou die wraakactie
volgen. Herakles ging met een expeditie van achttien schepen en in het gezelschap
van zijn trouwe strijdmakker Telamon, koning van Salamis, scheep naar Troje.
Telamon slaagde er als eerste in een bres in de muren te maken en de stad binnen te
dringen, tot ongenoegen van Herakles. Telamon, dit ongenoegen bemerkend,
verklaarde dat hij met de stenen uit de bres een altaar wilde oprichten voor Herakles,
de overwinnaar. Herakles doodde Laomedon en al zijn kinderen, met uitzondering
van Hesione en op haar verzoek haar broer Podarkes (de latere koning Priamos).
Hesione werd tot vrouw gegeven aan Telamon.
De tiende daad was het buitmaken van de runderen van Geryoneus, een reus met
drie hoofden en drie lijven, die woonde op het eiland Erytheia, ver in het westen,
nog voorbij de Okeanos. Zijn immense kudden runderen werden bewaakt door de
herder Eurytion en door de monsterlijke hond Orthros. Op hetzelfde eiland werden
door de herder Menoites de kudden van Hades geweid.
Herakles trok naar het westen via de woestijn van Libië, maar geplaagd door de
hitte bedreigde hij met zijn pijlen de zonnegod Helios. Deze stelde hem daarom de
grote gouden beker ter beschikking waarin de zonnegod, na zijn baan te hebben
beschreven van het oosten naar het westen, dagelijks placht terug te keren naar het
oosten. Gezeten in deze beker stak Herakles in zee en belandde op het eiland. Bij de
vaart door de Straat van Gibraltar richtte hij de naar hem genoemde ‘Zuilen van
Hercules’ op.
Op het eiland doodde hij met zijn knuppel zowel Orthros als Eurytion om
vervolgens met succes de strijd aan te binden met de inmiddels door Menoites
gewaarschuwde Geryoneus. Met het buitgemaakte vee stak hij weer de Okeanos over
in de beker, die hij vervolgens aan Helios teruggaf, waarna hij te voet zijn tocht
oostwaarts voortzette. Tijdens deze tocht overkwamen hem nog tal van avonturen,
zoals de afrekening met de reus Alkyoneus die de beesten probeerde te stelen. Op
de Isthmos van Korinthe wierp de reus rotsblokken naar Herakles, die deze met zijn
knots terugsloeg en zo Alkyoneus dodelijk wist te verwonden.
De Romeinse mythografen situeren de door Herakles in Italië verrichte daden
gewoonlijk op deze terugreis. Op de plaats waar later Rome zou verrijzen, versloeg
hij de driekoppige Cacus, omdat die zich meester had gemaakt van enkele van de
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runderen van Herakles en deze in een hol had verstopt. Na nog een deel van zijn
kudde te hebben verspeeld doordat de dieren dol waren gemaakt door een door Hera
gezonden steekvlieg, keerde hij tenslotte aan het hof van Eurystheus terug.
De voorlaatste (of laatste) opdracht van Eurystheus betrof het hem bezorgen van
de
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gouden appelen van de Hesperiden, ooit door Gaia aan Hera gegeven als
huwelijksgeschenk. Ze groeiden in een tuin ergens aan de westelijke rand van de
wereld en werden bewaakt door een honderdkoppige draak en door de Hesperiden,
dochters van Atlas. Over de route die Herakles nam naar het verre land, doen
verschillende verhalen de ronde. Wel staat vast dat hij de nodige inlichtingen over
de te nemen route ontfutselde aan de oude zeegod Nereus. Zoals wel meer zeegoden
toonde Nereus zich weigerachtig om dergelijke informatie te verschaffen en hij
onttrok zich aan de hardnekkige ondervrager door een eindeloze reeks transformaties
te ondergaan. Herakles hield hem echter desondanks in zijn greep, tot hij ten langen
leste de gevraagde inlichtingen verschafte.
Onderweg moest Herakles de strijd aanbinden met Kyknos, een bloeddorstige
bandiet, zoon van Ares, die aan zijn vader de stoffelijke resten van zijn slachtoffers
placht te offeren. Hij doodde hem en bracht zelfs de te hulp geschoten Ares
verwondingen toe. Zeus wist wraakacties van Ares te voorkomen.
Hij werd ook geconfronteerd met de wrede koning van Egypte, Bousiris. Deze
offerde alle reizigers aan Zeus in de hoop op regen en goede oogsten. Ook Herakles
was daartoe bestemd, toen deze op weg naar de tuin van de Hesperiden door zijn
land trok. Herakles slaagde erin zich uit zijn boeien te bevrijden en doodde Bousiris.
In Libië kreeg Herakles Antaios tegenover zich, een reusachtige zoon van Poseidon
en Gaia, die alle passanten dwong om met hem op leven en dood te worstelen. Hij
was in feite onoverwinnelijk zolang hij maar contact met de aarde (zijn moeder)
behield. Herakles tilde hem van de grond en verpletterde hem in een houdgreep.
Voorts sloeg hij een aanval af van een andere zoon van Ares, Lykaon, die daarbij
het leven liet. Hetzelfde lot trof de Ethiopische koning Emathion.
Uiteindelijk belandde Herakles in de nabijheid van de tuin van de Hesperiden. Hij
trof er de Titaan Atlas die de hemel op zijn schouders torste. Atlas was bereid de
appelen op te halen, mits Herakles in de tussentijd zijn last overnam. Atlas keerde
terug met de appelen, maar gaf er bij nader inzien de voorkeur aan zelf de appelen
naar Eurystheus te brengen en het dragen van de hemel aan Herakles over te laten.
Deze verklaarde zich daartoe genegen en vroeg hem de last nog even over te nemen
zodat hij een kussen op zijn schouders zou kunnen leggen. Vervolgens verdween
Herakles met de appelen. Toen Eurystheus de appelen kreeg, wist hij niet goed wat
ermee te doen. Herakles stelde ze ter hand aan Athena, die ze terugbracht naar de
plaats van herkomst.
De in de gebruikelijke opeenvolging laatste opdracht was het ontvoeren van
Kerberos, de driekoppige hond die de toegang tot het dodenrijk bewaakte. Hij slaagde
erin bij Tainaron aan de zuidkust van de Peloponnesos de ingang tot de onderwereld
te vinden en boezemde de veerman Charon zoveel angst in dat deze bereid was
Herakles over de Styx te zetten. In het dodenrijk deinsde hij terug voor de schim van
de Medousa, maar zijn begeleider Hermes stelde hem gerust: de schim kon geen
kwaad doen. Hij trof er voorts »Meleagros die hem ontroerde met het verhaal over
zijn einde en aan wie hij beloofde in het huwelijk te treden met diens zuster Deianeira.
Ook ontmoette hij er »Theseus en Peirithoös.
Herakles verscheen voor de heerser van het dodenrijk, Hades, die hem toestond
Kerberos met zich mee te voeren op voorwaarde dat hij zonder hulp en met zijn blote
handen het dier zou kunnen overmeesteren. Herakles slaagde daarin en bracht het
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dier naar Eurystheus die echter verschrikt wegdook in een vat. Herakles bracht
Kerberos naar de Hades terug.
De dodekathlos is hiermee afgesloten. Er zijn nog andere verrichtingen, die met
deze twaalf daden geen duidelijk verband houden, de zogenaamde parerga of praxeis.
Uit twee verhalen blijkt de bijzondere relatie tussen Herakles en zijn goddelijke vader
Zeus. He-
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rakles bevrijdde de op bevel van Zeus voor eeuwig aan een rots in de Kaukasus
gekluisterde »Prometheus. De oppergod, trots op zijn zoon, gedoogde dit. Volgens
sommige bronnen deed Herakles dit tijdens de tocht naar het westen en gaf
Prometheus aanwijzingen om de appelen der Hesperiden te pakken te krijgen. In de
tweede plaats hielp Herakles Zeus en de zijnen in de strijd tegen de »Giganten door
de monsters met zijn pijlen neer te schieten. Deze assistentie zou zelfs de reden zijn
geweest waarom Zeus bij Alkmene een bijzondere zoon had verwekt. Als dank kreeg
hij na zijn dood een plaats op de Olympos. Met zijn vriend Hylas nam Herakles deel
aan de expeditie van de »Argonauten.
De volgende gebeurtenissen leidden tot het einde van Herakles' leven. Ter
vervulling van zijn belofte aan Meleagros trekt hij naar Kalydon om er te trouwen
met diens zuster Deianeira. Hij moet daartoe eerst de overwinning behalen op een
mededinger, Acheloös, de god van de gelijknamige rivier. In een tweegevecht neemt
deze allerhande gedaanten aan, maar als hij zich op een bepaald moment in een stier
heeft veranderd en Herakles een van zijn horens afbreekt, geeft hij zich gewonnen.
Herakles trouwt met Deianeira die hem een zoon schenkt, Hyllos, en een dochter,
Makaria. De afgebroken horen van Acheloös staat sinds Ovidius' beschrijving in de
Metamorfosen als de ‘horen des overvloeds’ bekend.
Wanneer Herakles, te gast bij Kalydons koning Oineus, in een vlaag van drift een
dienaar heeft gedood omdat die een tafel heeft omgestoten en wijn heeft gemorst,
begeeft hij zich met vrouw en kinderen in vrijwillige ballingschap naar Trachis.
Onderweg helpt de Kentaur Nessos hen de rivier Euenos over. Maar als hij Deianeira
naar de overkant brengt, maakt hij van de situatie misbruik door haar aan te randen,
waarop hij door Herakles vanaf de andere oever wordt neergeschoten met een van
diens giftige pijlen. De stervende Nessos raadt haar aan zijn bloed op te vangen en
het later te gebruiken om Herakles, indien nodig, op te wekken tot liefde jegens haar.
Deianeira gelooft dit en bewaart buiten medeweten van Herakles dit vergiftigde
bloed.
In de periode te Trachis ontstaat een conflict met Eurytos, een Messeense of
Thessalische koning en fameus boogschutter. Deze had een ieder uitgedaagd zich
met hem te meten in het boogschieten en aan de overwinnaar zijn dochter Iole in het
vooruitzicht gesteld. Maar als Herakles de uitdaging aanneemt en de overwinning
behaalt, weigert Eurytos hem de uitgeloofde prijs. In dit dispuut kiest van diens zonen
alleen Iphitos de zijde van Herakles. Eurytos zoekt ruzie en beschuldigt Herakles
van veediefstal. In een vlaag van waanzinnige woede doodt Herakles Iphitos wanneer
deze zich bereid verklaart te helpen in het oplossen van de veediefstal.
Herakles wil zich zuiveren en gaat het orakel te Delphi raad vragen. Hij krijgt
geen begrijpelijk antwoord en dreigt het heiligdom te vernietigen en een eigen
orakelplaats te vestigen. Hij grijpt de drievoet waarop de Pythia zetelt en geraakt dan
slaags met Apollo, die zijn heiligdom veilig wil stellen. Een uiteindelijk verkregen
begrijpelijk antwoord zegt dat hij zich voor een periode van drie jaar als slaaf moet
verkopen.
Het is de Lydische koningin Omphale die Herakles koopt. In dienst van deze
Omphale boekt Herakles nog enkele wapenfeiten. Hij rekent af met de twee Kerkopen,
bandieten die op alle mogelijke wijzen reizigers lastig vallen. Hij doodt ook Syleus,
een wijnboer die passanten dwingt in zijn wijngaard te werken: deze Syleus wordt
door Herakles met een kapmes gedood. Het verhaal lijkt op dat van Lityerses, een
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zoon van Midas, die als een waanzinnige de oogst van zijn velden maait, passanten
uitnodigt of dwingt op zijn veld mee te werken en hun krachten met de zijne te meten;
na het werk wordt de reiziger dan het hoofd afgesneden. Herakles handelt met
Lityerses zoals deze met de passanten heeft gedaan.

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

141

Portret van een onbekende vrouw in de gedaante van Omphale, begin 3e eeuw n.C., marmer, 182 cm
hoog. Musei Vaticani, Rome. Het hoofd is duidelijk ouder dan het lichaam, dat is gemodelleerd naar
de ‘Aphrodite Pudica’. Leeuwehuid en knots zijn Herakles' attributen.

Gaandeweg ontstaat tussen Omphale en Herakles een liefdesverhouding en weet
Omphale hem te temmen. Zij neemt Herakles' knots en leeuwehuid over, terwijl hij
zich hult in vrouwenkleren en zelfs muziek gaat spelen en garen spinnen.
De strafexpeditie tegen Eurytos wordt gesitueerd na de slavernij bij Omphale. Hij
doodt Eurytos en zijn zonen en maakt zich meester van Iole, die zijn concubine wordt.
Hij maakt zich dan op om naar zijn gezin in Trachis terug te keren en zendt Lichas
vooruit. Deze Lichas meldt Deianeira dat Herakles een liefdesverhouding heeft
aangeknoopt met Iole. Deianeira, in haar angst om de liefde van Herakles te verliezen,
geeft Lichas een in de vermeende liefdesdrank, in werkelijkheid het giftige bloed
van Nessos, gedrenkte mantel mee. Als Herakles de mantel aantrekt, wordt hij
gekweld door een vreselijke pijn die hem niet meer zal verlaten: hij kan zich niet
van de mantel ontdoen zonder zijn huid af te scheuren. In zijn razernij grijpt hij
Lichas bij een voet en slingert hem de zee in. Hij laat zich vervoeren naar Trachis,
waar Deianeira, die nu beseft wat ze gedaan heeft, zelfmoord pleegt. Herakles bouwt
op de berg Oita een grote brandstapel om aan zijn lijden een einde te maken. Hij
vraagt zijn dienaren deze aan te steken, maar die deinzen hiervoor terug: alleen
Philoktetes of diens vader Poias durft aan het verzoek gehoor te geven, waarop hij
van Herakles de fameuze pijlen en boog ten geschenke krijgt. Een machtige
bliksemschicht daalde op de brandstapel neer, toen Herakles stierf.
Herakles wordt na zijn dood opgenomen in het gezelschap van de onsterfelijke
goden. Het komt tot een verzoening tussen Hera en Herakles, en hij krijgt een dochter
van Zeus en Hera, Hebe (godin van de jeugdige schoonheid en schenkster van de
goden), tot vrouw.
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Bij talrijke auteurs in de oudheid vinden we verwijzingen naar Herakles' daden en
lotgevallen. De mythograaf Apollodoros geeft de
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meest complete biografie. Herakles is de bij uitstek doortastende held die recht op
zijn doel afgaat, een man van weinig woorden, kortaangebonden, doordrongen van
de op hem rustende plicht om de ondraaglijk zware taken te vervullen.
In de loop der eeuwen krijgen zijn karakter en lotsbestemming veel verschillende
kleuringen. Voor de moralisten en filosofen is hij het toonbeeld van menselijke (of
mannelijke) deugdzaamheid en doorzettingsvermogen, waarmee hij zijn apotheose
verdient. Zo ontwikkelde de sofist Prodikos in de 5e eeuw v.C., in navolging van
Hesiodos' opmerking in Werken en Dagen, het thema van ‘Herakles op de
tweesprong’: de in twee vrouwen gepersonifieerde keus tussen de deugd die naar de
onsterfelijkheid voert, of een leven in wellust dat tot niets leidt. De uitgebreide versie
in het Symposion van Xenophon is uitermate populair geworden in later eeuwen. De
letter Y stelt in dit verband vanaf de 1e eeuw v.C. deze driesprong voor en
dientengevolge de keuze van de mens. In deze traditie staan zijn daden voor de
beproevingen van de ziel. In de hellenistische literatuur wordt hij geschetst als een
sombere held en enigszins dreigende gestalte, die bijvoorbeeld tijdens de expeditie
van de Argonauten Iason en de zijnen op ruwe wijze maant tot het vervullen van hun
plichten. Tegelijkertijd ook worden in deze periode zijn menselijke trekken
geaccentueerd. Zo schetst Apollonios hoe Herakles zich overgeeft aan een intense
smart als hij zijn vriend en metgezel Hylas verloren heeft. Zijn lotgevallen kunnen
ook aanleiding zijn voor burleske teksten: aldus Loukianos over zijn ‘rolwisseling’
met Omphale.
Herakles speelt een bijrol of een ‘postume’ rol in een aantal tragedies. Aan te
nemen is dat hij in een verloren gegane tragedie van Aischylos, De bevrijding van
Prometheus, degene is die Prometheus bevrijdt. In Euripides' Alkestis haalt hij de
vrouw van Admetos terug uit het dodenrijk. Euripides behandelt in een ander stuk,
Herakliden, de naweeën van de conflictueuze verhouding tussen Eurystheus en
Herakles na diens dood. Eurystheus bedreigt het leven van de inmiddels bejaarde
neef van Herakles, Iolaos, en van een aantal kinderen van Herakles (de Herakliden)
die beschutting hebben gezocht in Athene. Als deze stad weigert hen uit te leveren,
verklaart Eurystheus Athene de oorlog. Hij wordt verslagen door de dan terugkerende
zoon van Herakles, Hyllos.
Herakles zelf is de hoofdpersoon in Euripides' Herakles. In afwezigheid van
Herakles heeft Lykos de rechtmatige koning van Thebe, Kreon, gedood en de troon
bestegen. Hij bedreigt het leven van de vrouw van Herakles, Megara, van hun drie
zonen en van diens oude stiefvader Amphitryon. Herakles keert juist op tijd terug
en doodt Lykos. Maar Hera slaat hem met een vlaag van waanzin waarin hij zijn
vrouw en kinderen doodt en bijna zijn vader Amphitryon. Als hij tot zichzelf komt,
is hij vervuld van wanhoop. Hij wordt door Theseus in bescherming genomen en
naar Athene geleid om er van de moorden te worden gezuiverd.
Het thema is ook behandeld door Seneca in zijn tragedie Hercules Furens (De
razende Herakles). Hij brengt enkele veranderingen aan ten opzichte van het
Euripides-stuk: zo vindt het conflict met Lykos zijn oorzaak in het dingen van Lykos
naar de gunsten van Megara.
De gebeurtenissen die tot de dood van Herakles leiden, zijn thema van Sophokles'
De vrouwen van Trachis: een tragedie die ook mythografisch van belang is, omdat
zij de biografie een chronologisch kader heeft gegeven: achtereenvolgens de twaalf
daden, de conflicten met Eurytos, de dood van Iphitos, de indiensttreding bij Omphale,

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

de expeditie tegen Eurytos, de liefdesverhouding met Iole, het zenden van de mantel
met giftige stof
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Herakles biedt het zwijn van Erymanthos aan Eurystheus aan, ca. 510 v.C., zwartfigurige buikamfoor,
45 cm. British Museum, Londen. Eurystheus duikt weg in een vat; rechts staat Athena, links Iolaos.
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door Deianeira en de dood op de brandstapel. Seneca behandelt in de Hercules
Oetaeus (Herakles op de Oita) dezelfde stof maar maakt van Deianeira een jaloerse
virago en voegt de apotheose van Herakles toe.
De daden van de dodekathlos zijn alle uit vaasschilderingen van de 8e tot 5e eeuw
bekend, maar populair waren met name de Nemeïsche leeuw (meer dan 550 vazen),
het Erymanthische zwijn, de stier van Kreta, de Amazonen (zeker 300 vazen) en de
Hydra van Lerna en Kerberos. Details als de krab bij de Hydra van Lerna zijn
geprononceerd voorgesteld. Van de verdere verhalen is vooral de roof van de drievoet
geliefd geweest. Op oudere vaasschilderingen staan Apollo en Herakles naast de
drievoet, op latere achtervolgt Apollo Herakles of is de laatste alleen afgebeeld. Uit
de beeldhouwkunst zijn enige series met de dodekathlos als onderwerp bekend. Tot
de oudste voorbeelden in reliëf behoren de 33 metopen van het Heraion te Paestum,
ca. 530 met naast de Werken de Kerkopen, Pholos en Deianeira en taferelen van
andere mythologische gestalten. Uit deze tijd stamt ook een reeks metopen van de
zogeheten tempel C in Selinous (nu Archeologisch Museum Palermo). In de klassieke
tijd volgen de metopen van de Zeustempel in Olympia ca. 480-470 en die van het
Hephaisteion in Athene ca. 430. De 4e-eeuwse Lysippos zou de dodekathlos in de
vorm van bronzen beeldengroepen hebben voorgesteld; alleen de hinde is uit een
kopie uit de omgeving van Pompeii (nu in Palermo) bekend, andere kennen we van
muurschilderingen. In de Romeinse tijd kennen we een serie reliëfs in het theater
van Korinthe, sarkofagen uit Klein-Azië en een mozaïek uit de 4e eeuw n.C. in Lerida
(Spanje) met deze daden. In het hellenisme komt Omphale met name in de
schilderkunst voor. Een dronken Herakles, vaak met Eroten die met de knots spelen,
en beelden van een pissende Herakles zijn met deze episode te verbinden. De muziek
leidt tot een band met de Muzen, met wie de held soms is voorgesteld en naast wie
hij als ‘Hercules Musarum’ te Rome werd vereerd. Het vinden van »Telephos komt
dan in schilderkunst en reliëf voor (o.m. altaar van Pergamon, midden 2e eeuw v.C.).
Het wurgen van de slangen is eveneens van schilderingen (bijv. huis van de Vettii
te Pompeii) bekend. Bijzonder is een zilveren schaal uit het begin van onze jaartelling
met als versiering aan de binnenzijde dit verhaal in hoog reliëf, gevonden in
Hildesheim en nu in de Antikenabteilung in Berlijn.
Niet alleen in verhalende context, maar ook afzonderlijk is Herakles de meest
afgebeelde held uit de oudheid: een forse gestalte, met of zonder baard, kortharig,
uitgerust met knots en leeuwehuid. In de beeldhouwkunst is hij de canon van een
reusachtige lichaamskracht. In talloze kopieën, bijv. de ‘Hercules Farnese’ in Napels,
kennen we een werk van Lysippos ca. 320: de held steunt op zijn knots en houdt in
zijn rechterhand op de rug de appelen van de Hesperiden. De zogenaamde Herakles
Lansdowne gaat terug op een bronzen of marmeren werk van Skopas ca. 340 v.C.
Uit de 1e eeuw v.C. stamt de ‘Torso Belvedere’ in het Vaticaan te Rome. Flaxman
‘reconstrueerde’ in de vorm van een tekening 1792 hieruit een Herakles en Hebe.
Reconstructies in de vorm van sculpturen bevinden zich in Kopenhagen (Jerichau
1845, Ny Carlsberg Glyptotek) en Londen (naar Flaxman, Victoria and Albert
Museum).
In de Romeinse tijd laten privé-personen en keizers zich gaarne als Herakles
portretteren. Beroemd is het portret van Commodus ca. 190 n.C. in de Capitolijnse
Musea te Rome: een buste met de Nemeïsche leeuwekop als helm wordt door
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overwonnen Amazonen gedragen, terwijl de keizer in zijn handen de knots en de
appels van de Hesperiden houdt.
Vanaf de 3e eeuw n.C. wordt Herakles in de christelijke cultuur gezien als de slaaf
die door hard werken een plaats in de hemel weet te krijgen. Zo is te verklaren dat
Herakles met nimbus afgebeeld is op schilderingen in catacomben te Rome. De
allegorische traditie van de middeleeuwen en de vroege renaissan-
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ce heeft deze visie op Herakles uitgewerkt en de held als het ware gekerstend. Hij
geldt als heidense tegenhanger en voorafschaduwing van Christus zelf als Heiland.
Zijn positie als halfgod komt overeen met die van Christus als Mensenzoon; zijn
afdaling in de onderwereld en de bedwinging van Kerberos met de afdaling van
Christus in de hel en het verslaan van Satan; zijn lijden vanwege het brandende gif
met het lijden van Christus op de Calvarieberg; zijn dood op de brandstapel met de
dood aan het kruis; zijn apotheose tenslotte met Christus' Hemelvaart. Ook is hij het
tegenbeeld van bijbelse helden en van heiligen: hij versloeg Geryoneus zoals Sint
Joris de draak en hij liet Antaios het onderspit delven zoals David Goliath.
Herakles fungeert in negatieve zin als heidens tegenbeeld van oudtestamentische
figuren. Hij liet zich door Deianeira in het ongeluk storten zoals Adam door Eva en
hij liet zich zijn kracht ontnemen door Omphale zoals Samson door Delila:
waarschuwingen tegen de verleidingskunsten en de te grote invloed van de vrouwen.
Indien hij niet wordt vergeleken met een concrete gestalte, staat Herakles model
voor de perfecte ridder of de ‘vir perfectissimus’, bijvoorbeeld in Le Fèvre, Roman
du fort Hercules 1464 en Salutati, De laboribus Herculis eind 14e eeuw. In de
christelijke beeldvorming is hij de personificatie van de heroïsche deugd en van de
kracht van het geloof, van de Fortitudo, in een traditie die doorloopt in de renaissance
en tot in de barok, bijv. in de dichtkunst van Ronsard.
In aansluiting daarop keert het thema van Herakles op de tweesprong (‘Hercules
in bivio’) terug als parallel van het christelijke beeld van de smalle en de brede weg:
de held moet de moeilijke keuze maken tussen de zondige genoegens van de Wellust
(Voluptas, een naakte vrouw) die naar de hel voeren, en de strenge Deugd (Virtus,
een kuise vrouw) die naar de hemel voert of, minder uitgesproken christelijk, naar
de ware roem. Het thema is in woord en beeld populair geworden door geïllustreerde
uitgaven van werken als Brants Das Narrenschiff 1494 en van de Latijnse vertaling
en bewerking daarvan door Locher, Stultifera navis 1497. Tot in de 18e eeuw speelt
het motief een rol in de beeldende kunst en in de literatuur- en theatergeschiedenis.
Zo werd het libretto Alcide al bivio van Metastasio in de 18e eeuw vele malen op
muziek gezet, onder meer door Hasse 1760. Een toneelstuk van Wieland 1773 werd
in hetzelfde jaar verklankt door Schweitzer.
Daarnaast ontwikkelt Herakles zich tot het toonbeeld van en model voor de goede
vorst en wordt anderzijds de vorst geprezen als een ware Herakles. Al in 1475 schrijft
Bassi in deze geest voor hertog Ercole d'Este van Ferrara Le fatiche d'Ercole en zo
figureert Herakles ook vaak in de Franse dichtkunst van de 16e eeuw (o.a. Du Bellay).
De vorsten en andere machtigen hebben zich vanaf de renaissance tot in de 18e eeuw
veelvuldig laten vergelijken met Herakles of hem in de decoratiesystemen van hun
paleizen (zie hierna) doen opvoeren als zinnebeeld van hun militaire macht en kracht.
Ook de frequentie van het thema van de apotheose van Herakles en zijn huwelijk
met de goddelijke Hebe in het baroktheater kan een weerspiegeling zijn van een
opvatting van de vorsten: aan buitengewone stervelingen zal na het overlijden de
apotheose ten deel vallen. Het thema leverde opera's op van onder meer Keiser/Postel
1699, Porpora 1744 en Gluck/Mingotti 1747. Een dergelijke apotheose is soms
sluitstuk van de tragisch dan wel komisch gepresenteerde amoureuze verwikkelingen
van Herakles met Deianeira en Iole. Veel toneelstukken en opera's uit de 17e en 18e
eeuw gaan terug op de stukken van Sophokles en Seneca en op Ovidius: toneelstukken
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van Rotrou 1634 en Calderón 1669 (Fieras afemina amor) en opera's van Cavalli/Buti
1662 en Händel/Broughton 1745.
In literatuur en (muziek)theater van de 19e en 20e eeuw keert de Herakles-gestalte
in de verschillende connotaties incidenteel terug: als Heiland in Brownings gedicht
Balaus-
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tion's Adventure 1871 en in het Herakles-drama van Cabot Lodge 1908; verstrikt in
amoureuze verwikkelingen bij Saint-Saëns/Gallet 1911; als bastaard tussen goden
en mensen bij Wedekind 1917; als hardhandige wereldverbeteraar bij Dürrenmatt
1954 en H. Müller 1966, met Stalin-achtige trekken zelfs bij Lange 1968. In Nederland
kennen we een roman van Couperus 1913 en gedichten en proza van Van de Woestijne
1910, 1912, 1914 en 1924.
In de kunst van de middeleeuwen is de gekerstende Herakles soms met Samson
als tegenhanger aan te treffen in de gotische beeldhouwkunst van kerken als de
St.-Trophîme te Arles en de kathedralen te Moissac en Langres. Ook zijn daden zijn
voorgesteld in de beeldhouwkunst van de middeleeuwen, bijvoorbeeld op ivoren
reliëfs van de Troon van Petrus in de Sint-Pieter (datering omstreden, vóór 850) en
daarna in de vroege renaissance, bijvoorbeeld in een reliëf uit de 13e eeuw in de San
Marco te Venetië en in een reliëf van Antonio Federighi ca. 1462-63 in de dom te
Siena. De gelijkstelling van Herakles met bijbelse helden is nog te zien in een reeks
schilderstukken van Van Heemskerck ca. 1545 (deels in het Rijksmuseum te
Amsterdam): uitbeeldingen van daden van Herakles naast die van onder anderen
Samson.
In de beeldende kunst vanaf de renaissance zijn de voorstellingen van de werken
- dikwijls proeven van bekwaamheid in het vastleggen van heftige bewegingen talrijk en we volstaan dan ook met een kleine selectie (voor cycli zie hierna). Nessos
is te vinden bij Pollaiuolo ca. 1467, Spranger ca. 1580 en Giambologna 1594 (Loggia
dei Lanzi Florence); Antaios bij Lucas Cranach ca. 1530, Baldung Grien 1531,
Gossaert 1523, Guercino 1631 en in een schilderij ca. 1460 en een beeldhouwwerk
ca. 1476 van Pollaiuolo; Cacus bij Goltzius 1613 (Frans Halsmuseum Haarlem) en
in beeldhouwwerken van Bandinelli o.a. 1534 (op de Piazza Signoria te Florence),
Angelo de' Rossi 1560 en Maderno ca. 1610; de Stymphalische vogels bij Dürer
1500 en Moreau 1865 en 1872; de Kentauren bij Ricci 1706-07 (Palazzo Marucelli
te Florence). De Hydra is onderwerp voor Pollaiuolo ca. 1475, Peruzzi 1510 en
Moreau 1876, terwijl de leeuw van Nemea uitgebeeld is door Leonardo da Vinci ca.
1500-10 en Poussin 1642, Acheloös door Jordaens 1649 en Jan Steen 1659-60 en de
paarden van Diomedes door Le Brun 1641-42 en Moreau 1866 en in een beeldengroep
van De' Rossi 1568. Canova maakt ca. 1795-1802 een beeld van het wegslingeren
van Lichas.
Hoe Herakles als baby de twee slangen wurgt, wordt in de 17e en 18e eeuw in
beeld gebracht door bijvoorbeeld Van der Werff 1715 (Rijksmuseum Amsterdam),
Reynolds 1753-54 en Taraval 1767.
Het moraliserende motief van ‘Herakles op de tweesprong’ domineert de
emblematiek en grafiek vanaf de 15e eeuw en wordt nog tot rond 1900 (zo door West
ca. 1764 en Bourdelle 1910) geschilderd. In de Italiaanse schilderkunst geldt een
werk van Annibale Carracci ca. 1595, allegorie op de wijsheid van Odoardo Farnese,
als voorbeeld voor onder meer Batoni ca. 1748. In onze streken zijn er schilderijen
van Lucas Cranach na 1537, uit het atelier van Rubens (de twee vrouwen tussen wie
Herakles moet kiezen hebben de trekken van een Athena en een Aphrodite), Maarten
de Vos ca. 1570-75, Van Dyck ca. 1627-32, Gaspar de Crayer ca. 1650 en Tidemann
ca. 1703-04 (de keus tussen een op Athena gelijkende gestalte en uitgesproken
sloeries) en Lairesse ca. 1680-90 (vijf grisailles uit Slot Zeist, Rijksmuseum
Amsterdam).
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Wordt zijn verhouding met Deianeira betrekkelijk zelden uitgebeeld, bijv. door
Jan Gossaert 1517, Spranger ca. 1590, Ricci ca. 1706 en 1725 en Moreau 1872
(‘L'automne’), een veelvuldig terugkerend motief is Omphale, soms met accentuering
van de rolwisseling, bijv. bij Lucas Cranach 1532 en 1537, Cornelis van Haarlem
1587, Spranger ca. 1590, Rubens 1606 (Ompahle trekt Herakles aan een oor!) en
Lemoine 1724. De morele strekking van het verhaal wordt geëxplici-
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teerd bijv. door het gebruik van een schilderij van Hallé 1759 met Herakles en
Omphale in een grafiekreeks met de titel ‘Les dangers de l'amour’. In veel gevallen
staat echter het erotische gehalte van de uitbeelding voorop: het geldt voor het
genoemde werk van Spranger en voorts voor werken van Boucher ca. 1728 en de
prerafaëliet Genelli ca. 1860. Bij Rubens

Annibale Carracci, Herakles op de tweesprong, ca. 1595, doek, 167 × 237 cm. Museo Nazionale di
Capodimonte, Napels. Dit schilderij was oorspronkelijk het centrale stuk in de plafonddecoratie van
de studeerkamer van kardinaal Odoardo Farnese in het Palazzo Farnese te Rome: het geldt als allegorie
van de deugden van de kardinaal, zoals ook de andere voorstellingen op het plafond.

ca. 1612-74 is Herakles dronken voorgesteld.
Burne-Jones ca. 1870 en Marées 1884-85 hebben de voor het overige nauwelijks
voorgestelde Hesperiden geschilderd. Een politieke prent van M. Liebermann na de
slag bij Tannenberg in augustus 1914, ‘Hercules-Hindenburg erschlägt den russischen
Bären’, moest de Duiters opwekken tot de oorlog; alleen hier maakte Liebermann
van een antiek motief gebruik. François Lemoine schilderde rond 1730 de zelden
afgebeelde bevrij-
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ding van Hesione uit haar ketenen. In de Villa Emo te Fasolo schilderde Zelotti
1565-70 een cyclus waarin de ongelukkige gebeurtenissen die leidden tot Herakles'
einde, centraal staan. Het is mogelijk een waarschuwing tegen de ontwrichtende
werking van een al te hevige liefde.
In de Herakles-iconografie stijgen echter de talloze Herakles-cycli in de vorstelijke
en adellijke residenties van de 16e tot in de 19e eeuw in omvang en frequentie boven
alles uit. Het gaat in deze cycli veelal om zijn reeks daden, zinnebeeld van de militaire
macht en bestuurlijke kracht van de opdrachtgever en zijn familie. Enkele voorbeelden
uit vele van de cycli met zijn daden of met een aantal daarvan: Mantegna ca. 1473
in het Palazzo Ducale te Mantua, Romano/Mantovano ca. 1530 in het Palazzo del
Te, eveneens te Mantua; Vasari 1558 in het Palazzo Vecchio te Florence; Zurbarán
1631 voor het Buen Retiro-paleis te Madrid (nu in het Prado); Le Brun ca. 1650 in
het Hôtel Lambert te Parijs; Michel (reliëfs) ca. 1780 in El Pardo bij Madrid; Mignon
(reliëfs in een trapleuning) 1888 in het paleis Nassau (nu Koninklijke Bibliotheek)
te Brussel.
Ook de apotheose van Herakles wordt talloze malen gebruikt ter uitdrukking van
de bijzondere positie van de heerser en zijn geslacht: onder meer Pacheco 1630 in
het hertogelijk paleis te Sevilla, Le Brun ca. 1655 in Vaux-le-Vicomte, Lemoine
1733-36 in het paleis te Versailles en Bayeu y Subías ca. 1789 in het Koninklijk
Paleis te Madrid. De apotheose van Herakles wordt ook dikwijls als centraal element
van een plafondschildering omringd door een dadenreeks. Tot de meest omvangrijke
decoraties met deze combinatie behoort de plafondschildering van Pozzo 1704-08
in het Palais Liechtenstein te Wenen.
De verbinding met Herakles kan iconografisch nog explicieter worden uitgedrukt
door leden van de familie te schilderen in het gezelschap van Herakles. Pietro da
Cortona schildert tussen 1640 en 1647 in het Palazzo Pitti te Florence hoe een
Medici-telg door »Athena aan de armen van Aphrodite wordt ontrukt en overgedragen
aan Herakles. Chiari 1698-1702 beeldt in de Galleria Colonna te Rome uit hoe
Herakles de vorst leidt naar de overwinning in de slag van Lepanto in 1571. Een
door Le Brun ontworpen schildering van de daden van Herakles in de Galerie des
Glaces te Versailles is te elfder ure door Lodewijk XIV afgewezen om te worden
vervangen door een door dezelfde schilder 1672-73 uitgevoerde decoratie waarin de
Zonnekoning zelf optreedt, geassisteerd door Herakles.
Tenslotte is er het verhaal dat Herakles ooit Gallië zou hebben geciviliseerd. Deze
‘Hercules Gallicus’ ontwikkelt zich in de embleemboeken rond 1600 van Alciatus
en anderen tot zinnebeeld van de welsprekendheid die sterker is dan brute kracht.
Het verklaart de aanwezigheid van Herakles in bibliotheken, bijvoorbeeld in die van
het Escoriaal, in een door Tibaldi en Carducho in 1592 uitgevoerde decoratie in het
aan de retorica gewijde deel daarvan, of zij figureren in G.B. Tiepolo's allegorie van
de welsprekendheid ca. 1725 in het Palazzo Sandi te Venetië.
Brommer 1953 en 1984; Clausen/Staubach 1994; Galinsky 1972; Isler
1970; Jung 1966; Kray/Oettermann 1994a en b; Ling 1974; Nees 1991;
E. Panofsky 1930; Schefold 1987; Simon 1955; Small 1982; Vollkommer
1988.
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Hermaphroditos,
zoon van Hermes en Aphrodite. Zijn lotgevallen zijn beschreven door Ovidius.
Hermaphroditos werd op de berg Ida grootgebracht door nimfen en trok al op jeugdige
leeftijd de wereld in. In Klein-Azië werd de nimf van een meertje, Salmakis, op hem
verliefd, maar de jongen weerde haar avances af. Toen hij een bad nam in het meertje,
nam Salmakis hem in haar armen en de goden verhoorden haar bede om hem
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Bartholomeus Spranger, Hermaphroditos en de nimf Salmakis, ca. 1581, doek, 110 × 81 cm.
Kunsthistorisches Museum, Wenen.
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voor altijd met haar te verenigen: ze maakten van het tweetal één, dubbelslachtig
wezen. Door medische auteurs als Galenos (2e eeuw n.C.) wordt met de term
‘Hermaphroditos’ een wezen met de geslachtskenmerken van beide seksen aangeduid.
Gezien het feit dat Hermaphroditos vanaf de 4e eeuw v.C. in de kunst wordt
voorgesteld, moet het verhaal ouder zijn dan onze oudste bronnen: Diodorus Siculus
en Ovidius (1e eeuw v.C.). Staande is hij zelden voorgesteld: naakt en dansend of
met een kleed dat wordt opgehouden om het geslacht te laten zien. In sommige
gevallen is het gezien de weke vormen van mannefiguren niet mogelijk de precieze
identiteit uit te maken en kan verwarring met Apollo of Dionysos ontstaan. Een beeld
uit het begin van de 1e eeuw v.C. in het Allard Pierson Museum te Amsterdam is
gemodelleerd naar een staande Aphrodite. Liggend is hij vanaf de 2e eeuw veelvuldig
voorgesteld (kopieën Parijs, Florence en Rome, rond 120 v.C.), soms terwijl hij
verrast wordt door Pan die, hem ontblotend, terugdeinst. Een groep met een satyr
die hem tracht te verkrachten uit de late 2e eeuw v.C. is in zeker twintig marmeren
kopieën en uit de schilderkunst van Pompeii bekend.
In de nieuwe tijd is het verhaal onderwerp van gedichten van onder meer Beaumont
1602, Swinburne 1866, Annunzio 1885-89 en Stefan George 1907-09. Afbeeldingen
van de verliefde Salmakis met Hermaphroditos komt voor in het werk van onder
meer Gossaert ca. 1516-17 (Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam), Spranger
ca. 1581, Annibale Carracci (1597-1600, fresco Pallazzo Farnese Rome), Van
Uyttenbroeck 1627, Saraceni 1606-07 (gekopieerd door Pynas ca. 1625 in een ets),
Glauber 1677-80 (Rijksmuseum Amsterdam, uit Soestdijk), Navez 1829 (Museum
voor Schone Kunsten Gent) en Beardsley (verschillende tekeningen 1893-98).
Moormann 1989; Raehs 1990.

Hermes
(Lat. MERCURIUS), zoon van Zeus en van Atlas' dochter, de bergnimf Maia. Hij komt
ter wereld in een grot in de berg Kyllene in Arkadia en toont zich uitgesproken
vroegrijp, zoals verhaald wordt in een aan hem gewijde Homerische hymne. Nog op
de dag van zijn geboorte bevrijdt hij zich uit zijn windselen, doodt hij een schildpad
en maakt hij - het is zijn eerste uitvinding - een lier uit het schild, om in de late middag
vijftig koeien van zijn halfbroer Apollo te stelen. Mogelijk op aanwijzingen van een
zekere Battos, die Hermes heeft beloofd hem niet te verraden maar tegenover Apollo
dit stilzwijgen doorbreekt, spoort Apollo de dieren op in de grot waar Hermes zich
inmiddels weer in zijn windselen heeft gehuld. De betrapte Hermes biedt Apollo als
zoenoffer zijn nieuwe lier aan. Bij die gelegenheid zou Apollo Hermes de magische,
met twee slangen omwonden staf (kerykeion, Lat. caduceus) hebben geschonken die
zijn vaste attribuut wordt en oorspronkelijk ertoe diende de mensen te wekken of te
laten inslapen. Battos werd, aldus Ovidius, in een blok basalt veranderd.
Hermes is de bekwame, welsprekende en - dankzij de vleugels aan reishoed
(‘petasos’) en schoeisel - snelle boodschapper van de goden, vooral van Zeus. In die
functie speelt hij in tal van verhalen een rol. Op verzoek van Zeus doodt hij de
veelogige Argos, die in opdracht van Hera »Io bewaakt. Hij onttrekt het kind Dionysos
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aan de wraakacties van dezelfde jaloerse Hera. Hij zorgt ervoor dat »Paris een oordeel
moet vellen in de strijd tussen Hera, Athena en Aphrodite. Homeros laat hem in de
Ilias de oude Priamos geleiden naar de tent van »Achilleus, wanneer deze komt
vragen om het lijk van zijn zoon »Hektor. In de Odyssee helpt hij Odysseus om te
ontsnappen aan de tovenarijen van Kirke en in het verbreken van de verhouding met
Kalypso. In de Aeneis van Vergilius is het Hermes die Aeneas in scherpe
bewoordingen
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Giovanni Bologna, Hermes, ca. 1580, brons, 170 cm hoog. Bargello, Florence. Het voetstuk bestaat
uit het hoofd van Aiolos, die een voor Hermes gunstige wind doet waaien.

maant de verhouding met Dido te beëindigen en de tocht naar Italië te vervolgen.
Aan Hermes worden verschillende liefdesverhoudingen en kinderen toegeschreven.
Uit een verhouding met Aphrodite zijn Hermaphroditos en wellicht Priapos en Eros
geboren. Bij Herse, een dochter van »Kekrops, verwekte hij Kephalos, bij Chione
of Stilbe Autolykos, de grootvader van Odysseus, aan wie hij het dievenhandwerk
leerde.
Dankzij de mythen kennen we talrijke domeinen van Hermes. In de eerste plaats
is hij de patroon van de herders. De diefstal van vee gold in de vroegste tijden nog
niet als iets verkeerds maar als bewijs van moed en slimheid. Hieruit afgeleid is
Hermes' functie als god van steelse, snelle en voordelige acties, eventueel diefstal,
en van de kooplieden. Hij is voorts de beschermer en begeleider van de reizigers.
De steenhopen die de wegen markeerden en oorspronkelijk weiden afbakenden,
waren hem gewijd en heetten hermaion (zoals ook een voordeeltje, buitenkans) of
herme. Rechthoekige palen waaraan bevestigd of in reliëf een phallos en met als
bekroning een kop van Hermes worden ook hermen genoemd. Indien de hypothese
dat deze hermen in oorsprong gefungeerd hebben als grafmonumenten, juist is, is de
associatie met de Hades logisch. Zij dienden voorts als afbakening van terreinen en,
opgesteld naast de huisdeur, ter bescherming van de woning. Een beroemde, talloze
malen gekopieerde herme is die van Alkamenes, eind 5e eeuw. Hermes belichaamt
eveneens vruchtbaarheid en jeugdige kracht in zijn hoedanigheid van beschermheer
van sporten als worstelen, en heeft een band met de Dionysos-cultus. Hij is de
intelligente, sluwe, welsprekende en inventieve overbrenger van de wil van de goden
en is in de rol van intermediair tussen goden en mensen van alle goden de mensen
het meest nabij: heraut van de goden, de mensen een gids. Deze laatste functie maakt
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Hermes tenslotte ook zielengeleider (‘psychopompos’): hij voert de overledenen naar
de Hades. Aldus figureert hij bijvoor-
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Hendrick Goltzius, Hermes en Athena, 1611, beide doeken 214 × 120 cm. Frans Halsmuseum, Haarlem.
Hermes met kerykeion en petasos heeft de hem gewijde haan als teken van oplettendheid bij zich.
Palet en penselen duiden op zijn functie als beschermer van de kunsten, de ekster op de diefachtigheid
en de handel. De vrouw achter Hermes is een personificatie van de Nijd. Wellicht is hier uitgebeeld
dat de Nijd tot zwijgen wordt gebracht door de Welsprekendheid (Hermes), zeker nu deze gepaard
gaat met Wijsheid (dat wil zeggen Athena). Ook kan het een verwijzing zijn naar het verhaal van de
antieke schilder Apelles, die, belasterd, naast andere figuren ook de Nijd zou hebben geschilderd in
een uitbeelding van het lasteren.
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Op het Athena-schilderij staat Midas als symbool van de domheid vóór het Colosseum, rechts van
de godin zit de uil. Athena's linkerarm rust op een glazen Medousa. Haar helm wordt bekroond door
Pegasos.
Aan de twee doeken, waarschijnlijk portretschilderingen in mythologische vorm, werd in 1613 door
Goltzius een derde toegevoegd (thans in het Mauritshuis te Den Haag): Herakles, personificatie van
de Virtus, die Cacus heeft gedood.
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beeld in de mythe van »Orpheus en Eurydike: hij leidt Eurydike terug naar het
dodenrijk als Orpheus te vroeg, vóór het betreden van het land der levenden, zijn
blik op haar heeft laten rusten.
In de Romeinse keizertijd is Hermes uitermate belangrijk als symbool van de orde
en de beschaving. Keizer Augustus zou zijn aardse afbeelding zijn als Novus
Mercurius. Er is een associatie met Toth (de Egyptische god), met Wodan (vgl.
woensdag/mercredi/mercoledì) en Hermes Logios, een Grieks-Egyptische mengfiguur.
In de beeldende kunst van de oudheid komt Hermes in zijn hoedanigheid van
boodschapper van de goden en gids en begeleider van de stervelingen of hun
schimmen talloze malen voor. De diefstal van de runderen van Apollo is in de 6e
eeuw v.C. op vazen voorgesteld; verdere specifiek op Hermes betrekking hebbende
voorstellingen ontbreken. Aanvankelijk wordt hij afgebeeld als een rijpe man met
spitse baard. Vanaf de 5e eeuw v.C. ondergaat hij zoals veel goden en helden de
ontwikkeling naar een naakte en jeugdige verschijning. Evenals Apollo wordt hij in
de 4e eeuw drager van de canon van jeugdig-mannelijke schoonheid, evenwel steeds
herkenbaar aan de gevleugelde reishoed en de gevleugelde sandalen en aan het
kerykeion. Met name in de Romeinse tijd is de geldzak (marsupium) als attribuut
geliefd, bedoeld om het commerciële aspect van zijn wezen aan te geven, hetgeen
ook in zijn naam (merx betekent handelswaar) is uitgedrukt.
Al in de archaïsche kunst wordt hij afgebeeld als herdersgod, met een ram of lam
op zijn schouder. Praxiteles stelt hem ca. 340-330 voor met een jeugdige Dionysos
in zijn armen. Het beeld in het museum te Olympia dat op basis van een beschrijving
van Pausanias als dit kunstwerk werd geïdentificeerd, stamt waarschijnlijk in
werkelijkheid uit de hellenistische tijd. Een bronzen tuinbeeld van de rustende Hermes
van begin 1e eeuw n.C. (Museo Nazionale Napels) gaat wellicht terug op een origineel
van Lysippos ca. 330. In Pompeii en Ostia vindt men afbeeldingen van Hermes bij
winkels en werkplaatsen, uiteraard bedoeld als voorstellingen van de god van de
handel.
In de beeldhouwkunst van de renaissance keert hij terug bijv. in een beeld van de
hand van Sansovino 1540-45 in de Loggetta te Venetië en volgens sommigen reeds
in de zogeheten ‘David’ van Donatello ca. 1430-40 (met aan de voet van het beeld
in dat geval niet het hoofd van Goliath maar van Argos).
In de schilderkunst voert Tintoretto hem op in een allegorische reeks ca. 1576 in
het Palazzo Ducale te Venetië in samenhang met de Chariten. Hermes is dan de
personificatie van handelsgeest, cultuur, kennis en welsprekendheid van de
Venetianen. Nog op andere wijzen is Hermes de brenger of personificatie van kennis,
bijv. wanneer hij in aanwezigheid van Aphrodite de kleine Eros lezen en schrijven
leert (Correggio ca. 1525) of in de combinatie met Athena (bijv. Goltzius 1611, Frans
Halsmuseum Haarlem). Zijn rol als brenger van beschaving en als opvoeder verklaart
zijn aanwezigheid in allegorische schilderijen zoals dat van Jordaens in het Huis ten
Bosch te Den Haag ca. 1652: Hermes en Athena voeren de triomfwagen van Frederik
Hendrik, en Hermes onderwijst de jonge prins. Honthorst 1628 beeldt uit hoe Hermes
de Stadhouder de ‘artes liberales’ toevertrouwt. G.B. Tiepolo brengt in 1753 de
schilderkunst in beeld naast Hermes.
In de emblematiek en grafiek tot in de 18e eeuw is Hermes personificatie van
welsprekendheid, wijsheid en soms listigheid. In de schilderkunst van de barok
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domineren twee thema's: Hermes als doder van Argos (»Io) en Hermes die verliefd
is op Herse, dochter van »Kekrops.
In de beeldhouwkunst is er de treffende uitbeelding van Hermes als snelle
boodschapper van de hand van Giambologna, in verschillende versies tussen 1565
en 1598, en talloze malen gekopieerd, tot in de Effectenbeurs te Amsterdam. Een
beroemd beeld

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

155
door Pigalle 1744 stelt Hermes voor terwijl hij zijn sandalen vastbindt. Rude laat
hem in een beeld 1827 zijn vleugels vastmaken. Verder zijn er beelden van o.m.
Donner ca. 1735, Hildebrand 1887 en Baskin 1973.
Combet-Farnoux 1980; Van Es 1964; De Mirimonde 1969; De Waele
1927; Zanker 1965.

Hero & Leandros.
De jongeman Leandros, die woont in Abydos aan de Hellespont, wordt tijdens een
Aphrodite-feest verliefd op Hero, priesteres van Aphrodite in Sestos, aan de andere
oever van de Hellespont. Omdat het meisje tot kuisheid verplicht is, moet de
verhouding geheim blijven en daarom steekt Leandros elke nacht zwemmend de
Hellespont over om zijn geliefde te ontmoeten. Hij richt zich naar een lamp die voor
het raam van de toren waarin Hero woont, is geplaatst. Als op een nacht door een
storm de lamp uitwaait, verdrinkt Leandros. In haar vertwijfeling na het vinden van
het lijk van haar geliefde pleegt Hero zelfmoord.
Het verhaal, waarnaar wordt verwezen in de Georgica van Vergilius en de Ars
Amatoria van Ovidius, die in zijn Heroides het tweetal ook liefdesbrieven aan elkaar
laat schrijven, is ons overgeleverd in een episch gedicht van de Griekse dichter
Mousaios uit de 5e eeuw n.C.
Hero en Leandros zijn vanaf de 14e eeuw in verschillende taalgebieden een
beroemd liefdespaar. In ons land wordt het verhaal met enige misvormingen (Leandros
is Adonis) verteld in Der Minnen Loep van Dirc Potter, eind 14e eeuw. Christine de
Pisan refereert aan het verhaal in haar Livre de la cité des dames 1405. Het is in de
Duitse literatuur onderwerp van een dichtwerk van Sachs 151, in de Nederlandse
van een toneelstuk van Houwaert 1583, in de Spaanse literatuur van het eerste grote
mythologische gedicht, van Boscán 1543, daarna van o.m. Góngora ca. 1600. Het
thema werd dankzij een gedicht van Marlowe 1598, een lofzang op jeugdige passie,
in de Elizabethaanse renaissance zo populair (Nashe 1599, Campion 1601) dat Ben
Jonson er in 1614 een parodie op kon schrijven. In de ‘Sturm und Drang’ en ten
vervolge daarop bij Hölderlin 1788 en Schiller 1801 geldt het als beeld van trouw
tot in de dood. Byron zwemt, dit verhaal indachtig, in 1810 de Hellespont over, zij
het in omgekeerde richting. Zijn tijdgenoten J. Hunt 1819 en Hood 1827 laten zich
ook door dit thema inspireren, gevolgd door Tennyson 1830. Bilderdijk vertelt het
verhaal in dichtvorm in zijn Krekelzangen 1822.
Hero en Leandros leveren ook stof voor een aantal opera's, bijv. Boito/Mancinelli
1896 en Bialas/Spiess 1965 met een libretto op basis van het toneelstuk Des Meeres
und der Liebe Wellen van Grillparzer 1831.
In de Romeinse beeldende kunst vanaf de 1e eeuw n.C. (wandschilderingen te
Pompeii, gemmen, munten, reliëfs en mozaïeken) wordt de oversteek van Leandros
in beeld gebracht. Meestal zit Hero in haar toren, soms staat ze aan de kust.
De fatale oversteek of de vondst van het lijk is onderwerp van een reeks schilderijen
van de barok tot in de romantiek: van Rubens ca. 1605, Fetti ca. 1622-23 en Van den
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Hoecke ca. 1636 tot Taillasson 1798, Etty 1827, Turner 1837, Chassériau 1894 en
Leighton ca. 1887.
Jellinek 1890.
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Horen
(Horai of Kairoi, Lat. HORAE of TEMPORA ANNI), dochters van Zeus en Themis. Ze
dragen bij Hesiodos de namen Eunomia (ordening), Dike (gerechtigheid) en Eirene
(vrede), in Attika worden ze Auxo, Karpo en Thallo genoemd. ‘Hora’ betekent in
oorsprong uur, maar eigenlijk verzinnebeelden zij drieën de cyclus van het jaar, die
aanvankelijk driedelig was. Pas onder invloed van de oosterse astronomie, in de
5e-4e eeuw, werd de cyclus vierdelig. De Horen corresponderen dan met lente, zomer,
herfst en winter en hebben geen aparte namen meer. Zij behoren met de Chariten en
de Moiren tot de godinnen van het leven en bevinden zich dan ook in gezelschap
van Persephone, Aphrodite, Hera en Zeus en met name Dionysos. In de Ilias van
Homeros bewaken zij de poorten van de Olympos.
In de literatuur hebben zij geen eigen mythen. In een verloren gegane komedie Horai
stelt Aristophanes hen voor als de godinnen van het goede klimaat en de rijke
landbouw in Attika.
In de kunst komen ze met Dionysos reeds voor op de François-vaas uit ca. 570 te
Florence als gasten van de bruiloft van Peleus en Thetis. Vooral vanaf het hellenisme
worden ze vaak afgebeeld en krijgen ze attributen: de lente heeft bloemen of een
jong bokje, de zomer aren, de herfst wijnranken en de winter dieren als jachtbuit aan
een stok. De kleding past bij de temperatuur van het seizoen en is soms ook wat
kleuren betreft aangepast (strogeel, wijnrood). Hoewel we pas uit de Romeinse tijd
voorstellingen van mannelijke Horen kennen, zijn ook die vermoedelijk van
hellenistische oorsprong. Talloze malen vinden we ze op schilderingen in huizen in
Pompeii in de 1e eeuw n.C. en in de latere oudheid in graven, op mozaïeken en op
sarkofagen, waar ze het leven van geboorte tot dood voorstellen. In de grafkunst
symboliseren zij volgens sommigen het Epicureïsche idee van ‘pluk de dag’ en
‘gedenk te sterven’.
Ook in de vroeg-christelijke kunst blijven ze als symbool van de levenscyclus
voorgesteld, zij het soms slechts door middel van hun attributen zoals in een kapel
van het baptisterium van de St. Jan van Lateranen (5e eeuw) te Rome in het
gewelfmozaïek.
Hanfmann 1951; Kranz 1984; Müller 1994c.

Hypnos & Thanatos
(Lat. SOMNUS & MORS), Slaap en Dood, tweelingbroers, zonen van Nyx (de Nacht)
en Erebos. Volgens Homeros, die vertelt hoe Hypnos op verzoek van Hera Zeus doet
inslapen, zodat zij in de Trojaanse oorlog naar eigen inzicht kan interveniëren, wonen
zij op Lemnos; Vergilius situeert hen in de onderwereld. Ovidius geeft een
gedetailleerde beschrijving van Hypnos' verblijf in het land van de Kimmeriërs, een
mythisch, in het noorden of noordwesten wonend volk. Hypnos sluimert evenals zijn
vele zonen, onder wie de god van de dromen Morpheus, in een grot waardoor de
slaapbrengende rivier Lethe stroomt. Voor de grot groeien papavers en andere
bedwelmende planten.
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Thanatos wordt door Euripides genoemd als degene met wie Herakles moest
worstelen om »Alkestis uit het dodenrijk weer naar het rijk der levenden te kunnen
brengen. Hypnos liet »Endymion een eeuwige slaap met open ogen genieten, zodat
deze voortdurend zijn geliefde Selene kan zien. Gezamenlijk treden de twee broers
op het slagveld op, vanwaar zij gesneuvelden wegdragen, soms op expliciet bevel
van een god.
De twee zijn gevleugeld, veelal naakt of met wapenen voorgesteld. Hypnos is steeds
jonger dan zijn broer. In de archaïsche en klassie-
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ke keramiek zien we voorstellingen van de twee wanneer ze Sarpedon van het slagveld
voor Troje wegdragen, zulks op verzoek van Zeus of Eos (moeder van Memnon,
Sarpedons tegenstander) dan wel van Apollo. In de beeldhouwkunst kunnen twee
werken worden genoemd. Aan Praxiteles of Skopas (midden 4e eeuw) wordt een
beeld van een gevleugelde, voortijlende Hypnos toegeschreven dat in bronzen en
marmeren kopieën bekend is. Uit de 1e eeuw v.C. stamt de zg. San Ildefonso-groep
(Prado Madrid) van de elkaar omarmende broers, die door een neerwaarts gerichte
fakkel als symbolen van slaap en dood gekenmerkt zijn. Behalve bij Endymion komt
Hypnos een enkele maal bij de op Naxos achtergelaten slapende Ariadne voor. Beiden
figureren op Etruskische spiegels en op Romeinse en vroeg-christelijke sarkofagen.
Zoals in de Romeinse funeraire kunst symboliseert de omgekeerde fakkel ook in
de kunst van de barok en renaissance dood en vergankelijkheid, maar is dan dikwijls
in de handen van Eroten (»Eros). Een als Thanatos zelf aangeduide figuur met zijn
fakkel keert pas terug in de neoclassicistische grafkunst, en wel in Canova's
grafmonument 1787-92 voor Clemens XIII in de Sint-Pieter te Rome, later onder
meer in Thorwaldsens ontwerp ter nagedachtenis van een in 1812 gestorven jongeman.
Carstens tekent in 1795 naar Hesiodos de Nacht omringd door haar kinderen:
Hypnos en Thanatos, maar ook Nemesis en de Moiren. Hypnos zonder zijn broer is
aan te treffen in een reeks schilderingen, naar de beschrijving van Ovidius, van ‘het
rijk van Hypnos’: onder meer Peruzzi ca. 1511 in de Villa Farnesina te Rome en
Naldini ca. 1572 in het Palazzo Vecchio te Florence.
Bérard 1974; Eger 1966; Hartmann 1969.

Iason,
telg uit het koninklijk geslacht van Iolkos in Thessalië. Zijn vader Aison, erfgenaam
van de troon, was door diens halfbroer Pelias van de troon gestoten. Volgens een
andere versie had Pelias het door hem voor Aison uitgeoefende regentschap niet
beeindigd, toen Aison volwassen was geworden.
Iason was na zijn geboorte in veiligheid gebracht bij en sindsdien opgevoed door
de ‘goede Kentaur’ Cheiron. Volwassen geworden trekt Iason naar Iolkos om het
koningschap op te eisen. Onderweg voldoet hij aan het verzoek van een oude vrouw
om haar de rivier over te dragen en verliest daarbij een van zijn sandalen. Iason weet
niet dat de oude vrouw Hera is, die wrok koestert jegens Pelias omdat hij haar in zijn
offers verwaarloost. De godin wil zich van Iason bedienen om Pelias te treffen en
zal hem dan ook in zijn avonturen bijstaan.
Als Iason zich in Iolkos bij Pelias vervoegt, is deze reeds voorbereid. Van een
orakel had hij ooit de waarschuwing gekregen op zijn hoede te zijn voor een man
die aan een van zijn voeten zijn schoeisel miste, en de vreemdeling met slechts één
sandaal, de monosandalos, is hem inmiddels door een bode aangekondigd. De koning
kan zich niet veroorloven Iason, zijn gast en bovendien een zoon van Aison, zonder
meer om te brengen. Hij bedenkt een andere manier om van hem af te komen en
belooft hem het koningschap, mits hij een menselijkerwijs niet te vervullen opdracht
tot een goed einde weet te brengen: het bemachtigen van het ‘gulden vlies’. Dit is
de gouden vacht van een gevleugelde ram waarop een zekere Phrixos ooit voor zijn
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stiefmoeder Ino naar Kolchis aan de zuidoostkust van de Zwarte Zee was gevlucht.
Het gulden vlies is door de koning van Kolchis, Aietes, aan Ares gewijd en
opgehangen in een bos, waar het onder bewaking staat van een vuurspuwend monster.
Dit gulden vlies is doel van de expeditie
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van de »Argonauten. Dat de Argonauten erin slagen het vlies te bemachtigen, hebben
ze te danken aan Aietes' dochter Medeia. Medeia is door Aphrodite en haar zoon
Eros aangezet tot liefde jegens Iason en ze zegt hem haar hulp toe, nadat hij heeft
beloofd haar mee te nemen naar Griekenland en haar tot vrouw te nemen.
Aietes is niet van zins het gulden vlies af te staan en legt Iason een onmogelijk te
vervullen opdracht op die deze echter met behulp van Medeia en haar toverkunsten
tot een goed einde weet te brengen. Ze geeft hem een wonderzalf die hem grote
kracht verleent en hem onkwetsbaar maakt, zodat hij twee vuurspuwende stieren
voor een juk weet te spannen om een groot veld te ploegen. In de voren moet hij
draketanden zaaien waaruit reusachtige gewapende krijgers opschieten, met wie hij
moet afrekenen. De krijgers gaan elkaar te lijf en slachten elkaar af wanneer Iason
een geweldig rotsblok tussen hen werpt (vgl. Kadmos) en zij denken dat een van hen
dat heeft gedaan. Zo heeft Iason zijn opdracht vervuld, maar Aietes weigert het vlies
af te staan waarop de Argonauten besluiten het te stelen. Als de Argonauten daarna
in het bos doordringen om zich meester te maken van het gulden vlies, gebruikt
Medeia opnieuw haar toverkunsten, nu om het nimmer slapende monster dat het
vlies bewaakt, in slaap te sussen.
Bij Medeia is beschreven hoe het Iason verder vergaat: volgens de meest gevolgde
traditie vermoorden Iason en Medeia na hun terugkeer in Kolchis Pelias, omdat deze
de troon niet aan Iason wil afstaan. Op de vlucht voor diens zoon Akastos belanden
ze aan het hof van Korinthe. Als Iason daar Medeia wil verstoten ten behoeve van
Glauke (of Kreousa), dochter van de Korinthische koning Kreon, brengt Medeia
Glauke en de twee kinderen uit haar huwelijk met Iason om. Iason komt volgens
Euripides om doordat een balk van de vermolmde Argo op zijn hoofd valt. Diodoros
verhaalt dat hij zelfmoord beging na de dood van Glauke en de kinderen. In de
literatuur en de beeldende kunst neemt Iason vanaf de oudheid tot in de nieuwe tijd
geen prominente plaats in onder de deelnemers aan de expeditie van de »Argonauten.
Een unieke Pompeiaanse muurschildering toont het bezoek aan Pelias.
De gebroeders Carracci schilderden ca. 1584 in het Palazzo Fava te Bologna een
fresco-serie met een biografie van Iason vanaf zijn opvoeding door de Kentaur
Cheiron. Voorts is er een tapijtreeks naar ontwerp van Troy 1742-46 en een grisaille
van Lairesse ca. 1675 (Rijksmuseum Amsterdam) met Iason en het gulden vlies als
allegorie van de rijkdom.
In de 19e eeuw treedt Iason vaker naar voren. Füssli schilderde in 1806 de diefstal
van het gulden vlies. Morris wijdde in 1867 een episch gedicht aan Iason. Thorwaldsen
vervaardigde in 1812 een beeld van Iason met het gulden vies. Enkele malen is hij
samen met Medeia afgebeeld, bijv. door Turner 1802. Moreau schilderde in 1865 de
buitmaking van het vlies door Iason, in 1890 Medeia en Iason als liefdespaar.

Idomeneus,
koning van Kreta, afstammeling van Minos. Deze geduchte krijger was aanvoerder
van een groot contingent van tachtig schepen in de Trojaanse oorlog. Homeros meldt
in de Odyssee dat Idomeneus behoorde tot degenen aan wie een gelukkige terugreis
was beschoren, latere auteurs daarentegen vertellen dat Idomeneus op zijn terugreis
werd geteisterd door een hevige storm en dat hij Poseidon beloofde dat hij, bij een
behouden aankomst op Kreta, degene zou offeren die hij er het eerst zou ontmoeten.
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Bij zijn landing op Kreta trof hij als eerste zijn zoon, volgens sommigen zijn dochter.
Omdat hij getrouw aan zijn belofte het offer volbracht of juist omdat hij de gruweldaad
wei-
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gerde te voltrekken of slechts in schijn voltrok, kwam een pest over het eiland, die
pas een einde nam toen Idomeneus in ballingschap ging naar Italië.
Het verhaal vertoont gelijkenis met de geschiedenis van Jephta en zijn dochter
(Richteren II, 30-39). Met diverse laat-antieke en voorts met post-antieke varianten
levert het in de 18e eeuw de stof voor een aantal belangrijke theaterwerken, onder
meer een toneelstuk van Crébillon 1705 en opera's van Campra/Danchet 1712 en
Mozart/Varesco 1781.
Enige episoden uit Idomeneus' wedervaren in de Trojaanse oorlog vindt men in
drie illuminaties in een 5e- of 6e-eeuws Ilias-handschrift in de Bibliotheca Ambrosiana
te Milaan. In de beeldende kunst speelt hij verder geen rol.

Io,
dochter van Inachos, koning van Argos. Het meisje, priesteres van Hera, werd
geplaagd door dromen waarin Zeus haar trachtte te verleiden. Ze vertelde deze dromen
aan haar vader, die naar Delphi en Dodona trok om raad te vragen. Deze orakels
rieden hem zijn dochter te laten toegeven aan de liefde van Zeus, op straffe van de
vernietiging van zijn geslacht door Zeus' bliksem. Zeus kon zich aldus met haar
verenigen. Om deze liefdesverhouding voor zijn echtgenote Hera verborgen te houden
veranderde hij Io in een koe. Hera kreeg echter argwaan en ofschoon Zeus ontkende
een verhouding te hebben met het dier, eiste Hera de koe op en stelde zij die onder
bewaking van de herder Argos, die uitgerust was met vele, volgens sommigen wel
honderd ogen die nooit alle tegelijk door de slaap gesloten waren.
Zeus, gedreven door medelijden of begeerte, wilde met Argos afrekenen. De met
deze opdracht belaste Hermes wist, gekleed als herder, met zijn fluitspel en
vertellingen de ogen van Argos gesloten te krijgen en stak Argos daarop neer of
onthoofdde hem. Hera bracht de ogen van Argos over op de staart van haar
lievelingsdier de pauw.
Aan de beproevingen van Io was hiermee geen einde gekomen, want Hera liet
haar achtervolgen door een venijnige horzel die Io tot razernij dreef en haar
achtervolgde waarheen ze ook trok: langs de kusten van de zee die sindsdien naar
haar de Ionische Zee wordt genoemd, vervolgens over de Bosporos (‘oversteekplaats
van de koe’) naar Azië, om uiteindelijk te arriveren in Egypte, waar ze haar
oorspronkelijke gestalte herkreeg. Ze beviel er van de door Zeus verwekte Epaphos
en eindigde als koningin van Egypte.
Elementen van dit verhaal zijn, met enige varianten (zo is het Hera die ter
voorkoming van de verhouding met Zeus Io in een koe verandert), te vinden in
Aischylos' De geketende Prometheus en De smekelingen. In de eerstgenoemde
tragedie stuit Io tijdens haar dooltocht op de geketende Prometheus, een ander
slachtoffer van Zeus, en doet zij hem haar bittere verhaal. In de tweede tragedie zijn
het de afstammelingen van Io, Danaos en zijn vijftig dochters, de »Danaïden, die het
verhaal vertellen wanneer ze bescherming zoeken bij Pelasgos, koning van Argos,
tegen de hen achtervolgende zonen van Aigyptos.
Volgens Ovidius krijgt Hera argwaan als ze boven het paleis in Argos een wolk
ziet hangen, waarmee Zeus zijn overspelige verhouding aan haar jaloerse blikken
trachtte te onttrekken. En de dichter voegt het element toe dat Inachos, op zoek naar

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

zijn dochter, stuit op de koe en deze haar verhaal met een poot voor hem in het zand
schrijft.
In de beeldende kunst van de oudheid is de dood van Argos al vanaf de 6e eeuw op
vazen afgebeeld. Een enkele maal zien we Io in het Hera-heiligdom vóór de
transformatie. Op Romeinse mozaïeken en schilderingen is zowel het Argos-verhaal
(bijvoorbeeld in het
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huis van keizerin Livia te Rome, ca. 30 v.C.) als Io in Egypte voorgesteld. In het
laatste geval heeft de vrouw kleine horens op het hoofd.
In de renaissance zijn er vroege afbeeldingen van meerdere elementen van het
verhaal bij Filarete ca. 1440 in een serie reliëfs aan de bronzen deur van de Sint-Pieter
te Rome en in twee panelen van Bartolomeo di Giovanni ca. 1488; later zijn er
fresco-series van Cambiaso 1544 in het Palazzo della Prefettura te Genua en van
Zelotti 1565-70 in de Villa Emo te Fasolo.
In de schilderkunst van het Cinquecento is de verhouding tussen Zeus en Io te
vinden bij Correggio 1530 (hier heeft Zeus in de gedaante van een wolk gemeenschap
met Io) en Bordone 1559. Elders en later zijn er vooral in Frankrijk schilderingen
van de twee: bijvoorbeeld F. Lemoine ca. 1726, Natoire ca. 1731 en Fragonard ca.
1750. Ook de afzonderlijke taferelen met Hermes, Argos, Io en/of Hera komen vanaf
die tijd herhaaldelijk voor. Tintoretto schildert tussen 1540 en 1545 tweemaal hoe
Hermes Argos doet inslapen. Dezelfde scène kennen we van Elsheimer ca. 1600 en
Poussin ca. 1659. Deze scène of een andere scène met Io doet veelvuldig dienst als
landschapsstoffage, bijv. bij Bril ca. 1612, Lorrain (enkele malen tussen 1644 en
1668) en Mola (driemaal in of rond de periode 1640-50).
Het verhaal maakt vooral opgang in de schilderkunst van de Lage Landen, zoals
moge blijken uit de volgende selectie. Lastman 1615 schildert hoe Hera Zeus en Io
verrast, Rubens ca. 1611 en Goltzius ca. 1615 (Museum Boymans-van Beuningen
Rotterdam) hoe Hermes de ogen van Argos overhandigt aan Hera, die er haar pauw
mee siert. Rubens tweemaal ca. 1635-38 en Both ca. 1650-51, daarna onder meer
Knüpfer ca. 1651 en Fabritius 1662 beelden, in navolging van A. Bloemaert ca. 1592,
het in slaap brengen van Argos uit; Jordaens ca. 1620 laat zien hoe Hermes de in
slaap gebrachte Argos gaat doden. Hermes, Argos en Io zijn voorts onderwerp van
een viertal tekeningen van Rembrandt tussen 1640 en 1650 en van schilderijen rond
of enige tijd na het midden van de 17e eeuw van Flinck en Berchem (Rijksmuseum
Amsterdam), Van Campen (Mauritshuis Den Haag), H. Bloemaert en Bronckhorst
(Centraal Museum Utrecht).
De beeldende kunstenaars van de Lage Landen grijpen het thema dikwijls aan
voor het uitbeelden van een welhaast idyllisch en pastoraal tafereel. Een andere reden
voor de populariteit van het verhaal, zeker in de schilderkunst van de Noordelijke
Nederlanden, kan zijn de moraliserende verklaring zoals Van Mander deze geeft in
zijn Wtleggingh: Argos, de belichaming van het waakzame gezonde verstand, wordt
omgebracht door Hermes, die pleitbezorger is van egoïsme en wellust. Een
vergelijkbare interpretatie is te vinden in Spaanse geschriften uit de 17e eeuw (de
slaap der rede of de verslapping van de waakzaamheid), en kan geleid hebben tot
het schilderij van Velázquez ca. 1659. Tekenend is dat in een reliëf van A. Quellinus
tussen 1650-54 in de Burgerzaal van het stadhuis op de Dam Argos níet in slaap valt:
de burgemeesteren die de stad (Io) bewaken, laten zich niet in slaap wiegen.
Anders dan in de beeldende kunst vindt het thema in literatuur en theater slechts
spaarzaam weerklank. Er is een drama in verzen van Heywood ca. 1613 en er zijn
gedichten van Garnett 1859, Beresford 1908 en Durrell 1966. Van een opera van
Bontempi/Dedekind 1673 is slechts de tekst bewaard gebleven. Een ballet van Rameau
was bij diens dood in 1674 niet af.
Engelmann 1903; Freyer-Schauenburg 1983.
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Ion,
in de gelijknamige komisch getinte tragedie van Euripides de zoon van de Atheense
koningsdochter Kreousa en Apollo, die zich op ruwe wijze aan haar had opgedrongen.
Na de bevalling verbergt Kreousa haar zoontje in een grot in de helling van de
Akropolis, maar vindt hem er kort daarop niet terug: op verzoek van Apollo heeft
Hermes het kind weggevoerd naar de tempel van Apollo in Delphi. In deze tempel
groeit Ion op, onwetend omtrent zijn afkomst, en doet dienst als tempeldienaar.
Kreousa trouwt met Xouthos, die heerser wordt over Athene. De echtelieden
blijven kinderloos en gaan in Delphi de raad vragen aan het orakel. Kreousa beklaagt
zich tegenover de aanwezige functionaris, Ion, in verhulde bewoordingen over haar
bitter lot: dat zij het slachtoffer is geworden van Apollo die zich van haar meester
heeft gemaakt en vervolgens haar - en zijn - kind geen bescherming heeft geboden.
Intussen krijgt Xouthos van het orakel te horen dat hij niet kinderloos uit Delphi
zal vertrekken: de eerste op wie hij bij het verlaten van de tempel zal stuiten, is zijn
zoon. Xouthos ontmoet dan Ion en verwelkomt hem als zijn zoon. Deze schikt zich
in zijn kennelijke bestemming dat hij als zoon van Xouthos de troon van Athene zal
erven. Kreousa wenst zich echter niet teruggedrongen te zien in de rol van
onvruchtbare stiefmoeder en probeert de jongen met gif om het leven te brengen.
Als Ion aan deze gifmoord ontsnapt en zich op Kreousa wil wreken, komt Pythia,
de priesteres van Apollo, tussenbeide en toont de door Kreousa destijds achtergelaten
wieg en kleren, zodat deze haar zoon herkent.
Ion geldt als stamvader van de Ioniërs. Bij Strabo is hij bovendien de eerste koning
van Athene, die de staat politiek georganiseerd heeft.
Het verhaal van Ion is in de oudheid vanaf de 6e eeuw v.C. een enkele keer op
Grieks aardewerk voorgesteld; meestal gaat het om de herkenning van Ion door
Kreousa. In de westgevel van het Parthenon was hij als een van de stamvaders van
Athene afgebeeld (verloren gegaan).
Heeft het thema in de beeldende kunst van de nieuwe tijd geen weerklank gevonden,
in de literatuur van de nieuwe tijd is het stuk van Euripides - een spel van vergissingen
met ironische elementen: het wangedrag van de goden, de merkwaardige orakelspreuk
- enkele malen voor het theater bewerkt. Zo zijn er ‘veredelde’ versies van A.W. von
Schlegel 1803 en van Leconte de Lisle in L'Apollonide 1888; een stuk van Eliot, The
Confidential Clerk 1952, waarin de geschiedenis, vol onzekerheid over
verwantschappen en identiteit, is gesitueerd in het contemporaine Engeland. In de
Engelse of Engelstalige literatuur is er trouwens verhoudingsgewijs veel aandacht
voor dit verhaal: tragedies van Whitehead 1754 en Talfourd 1835 en een
vertaling/bewerking van het stuk van Euripides door de dichteres Hilda Doolittle
1937.
Heinemann 1920; Lippa 1931.

Iphigeneia,
dochter van Agamemnon en Klytaimnestra; zuster van Elektra en Orestes. Als
Agamemnon de Griekse vloot met bestemming Troje heeft verzameld bij Aulis,
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wordt die door een hardnekkige windstilte afgehouden van vertrek. De waarzegger
Kalchas geeft als verklaring dat Artemis verbolgen is, omdat Agamemnon haar in
zijn offers heeft verwaarloosd of op andere wijze heeft gekwetst. De godin vergt van
Agamemnon het offer van zijn dochter Iphigeneia.
Agamemnon lokt, na veel aarzelingen en onder druk van het leger, zijn dochter
naar
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Aulis onder het voorwendsel dat zij de vrouw van Achilleus zal worden. Volgens
een onder meer door Aischylos in zijn Agamemnon verwoorde versie komt Iphigeneia
ook werkelijk door slachtoffering op het altaar aan haar einde. In Euripides' Iphigeneia
in Aulis vervangt Artemis haar op het laatste moment door een hert en wordt
Iphigeneia weggevoerd naar Taurië. Achilleus verschijnt ten tonele als iemand die
vooral beledigd is, omdat zijn naam is misbruikt als huwelijkskandidaat om
Klytaimnestra en Iphigeneia naar Aulis te lokken.
In Taurië, waar Thoas de scepter zwaait, wordt zij priesteres in een tempel, gewijd
aan Artemis. Alle vreemdelingen die het land betreden, worden geofferd voor het
daar opgestelde houten beeld van de godin. Vele jaren later arriveert haar broer
Orestes met zijn neef en vriend Pylades in Taurië. Hij is na de moord op zijn moeder
Klytaimnestra met waanzin geslagen en moet als boetedoening het houten beeld uit
Taurië halen. Zoals alle vreemdelingen wordt ook hij, samen met zijn metgezel
Pylades, gevangen genomen en voor Iphigeneia bij de tempel gevoerd om te worden
geofferd. Iphigeneia en Orestes herkennen elkaar en ze weten met medeneming van
het houten beeld samen te ontsnappen.
Bij Euripides eindigt het leven van Iphigeneia in Brauron in Attika, waar zij een
belangrijk Artemis-heiligdom sticht. De tragedie beschrijft dus de mythische
voorgeschiedenis van deze cultusplaats. Hyginus vermeldt op basis van een verloren
gegane tragedie van Sophokles latere lotgevallen van Iphigeneia te Delphi. Elektra
heeft te horen gekregen dat haar broer Orestes in Taurië om het leven is gebracht,
gaat in Delphi raad vragen aan het orakel en ontmoet er een vrouw, de door haar niet
herkende Iphigeneia, die aan de dood van Orestes schuldig zou zijn. Als ze op het
punt staat deze vrouw te doden, komt Orestes tussenbeide en herkennen de zusters
elkaar.
De gebeurtenissen in Aulis en Taurië zijn door Euripides behandeld in Iphigeneia
in Aulis en Iphigeneia bij de Taurirs. In het eerste stuk toont zij, een meisje nog, zich
een dapper slachtoffer van de manipulaties en belangenafwegingen. In de tweede
tragedie is Iphigeneia de rijpe, bedachtzame hoofdpersoon en houdt zij beschouwingen
over de perfiditeit van de Grieken, het lijden, de positie van de vrouw, de godsdienst
en de familiebanden.
De antieke voorstellingen zijn gebaseerd op de tragici en beelden de
hoofdmomenten uit: het offer in Aulis en de herkenning van broer en zus in Taurië.
Een beeldengroep in Kopenhagen, 2e eeuw v.C., toont Artemis die Iphigeneia optilt
van het altaar. De episode in Taurië is vaak uitgebeeld op vazen, Etruskische askisten
en op Romeinse sarkofagen en wandschilderingen. Orestes en Pylades zijn dan met
geboeide handen voorgesteld, terwijl Iphigeneia soms het cultusbeeld van Artemis
in haar handen houdt. In het heiligdom van Brauron zijn wijreliëfs met Iphigeneia
en beelden van haar priesteressen (de zogenaamde arktoi, berinnen) gevonden uit de
5e eeuw v.C. en later.
Vertalingen en bewerkingen van de drama's van Euripides zijn er vanaf de 16e
eeuw: een vertaling door Erasmus in het Latijn 1506, een bewerking door Dolce ca.
1545, een vertaling door Vondel in het Nederlands 1666; bewerkingen door Rotrou
1640 en Coster 1617 (een ‘sleutelstuk’ van anti-klerikale strekking, dat betrekking
heeft op de strijd tussen calvinisten en vrijzinnigen). Bij Rotrou is Iphigeneia een
offerbereide heldin. In de tragedie van Racine 1674 wordt het Aulis-verhaal vooral
een liefdesgeschiedenis tussen Achilleus en het meisje. Belangrijke Duitse werken

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

zijn er van F. Schlegel 1737 en Goethe 1787. In diens Iphigenie auf Tauris is
Iphigeneia een edele gestalte die haar vrijheid herkrijgt, niet door Thoas om de tuin
te leiden maar door hem de waarheid te vertellen.
In onze eeuw neemt Hauptmann een Aulis-bewerking op in zijn Atriden-tetralogie
(voor het eerst compleet opgevoerd in 1947,

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

163

Iphigeneia wordt geofferd op het strand van Aulis, 1e eeuw n.C., wandschildering, 118 × 100 cm, uit
het Huis van de tragedieschrijver te Pompeii, naar een werk van Timanthes (4e eeuw v.C.). Museo
Nazionale, Napels. Odysseus en een helper slepen het meisje aan onder toezicht van de ziener Kalchas.
Links staat de treurende Agamemnon bij het beeld van de godin Artemis, terwijl deze rechtsboven
als Selene verschijnt. Linksboven wordt Iphigeneia op een hert weggevoerd.
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een jaar na zijn dood), waarin hij ook de episode in Delphi behandelt. Beide stukken,
zoals ook de twee overige in de tetralogie (Agamemnons Tod en Elektra), staan in
het teken van de onkenbaarheid van en de onmacht tegenover het lot. In Nederland
is er een bewerking van Euripides' Taurië-tragedie van Nijhoff met muziek van
Badings 1951.
In de Engelse en Duitse literatuur van de 19e en 20e eeuw is er enige belangstelling
voor de lotgevallen van Iphigeneia in Delphi, nadat al Goethe in 1786 aan een,
onvoltooid gebleven, toneelstuk had gewerkt: tragedies van o.m. Halm 1856 en
Garnett 1890. Zoals gezegd is deze episode onderdeel van de tetralogie van
Hauptmann.
In de opera-geschiedenis spelen de gebeurtenissen in Aulis en in Taurië een
prominente rol vanaf de eerste helft van de 18e eeuw. Zo werd een libretto over
Iphigeneia in Aulis van Zeno op muziek gezet door Caldara 1718 en Porta 1738, een
libretto over Iphigeneia in Taurië van Duché & Danchet door Desmarest & Campra
1704. Enige werken die van belang zijn in de vernieuwing van de opera in de tweede
helft van de 18e eeuw, handelen over Iphigeneia. Dat geldt al enigszins voor de
Taurië-opera van Jommelli/Verazi 1771, maar vooral voor twee van de drie
ophefmakende ‘Reform-Opern’ van Gluck: 1774 (een Aulis-libretto van Le Blanc
du Roullet) en 1779 (een Taurië-libretto van Guillard), in de ‘opera-oorlog’
beantwoord door Piccinni/Congé Dubreuil 1781. In veel van deze neoclassicistische
opera's - te noemen is ook nog de Aulis-opera van Cherubini/Moretti 1782 - wordt
teruggegrepen op Euripides. Voor zover het gaat om het Taurië-verhaal dient als
‘tussentekst’ soms het neoclassicistische toneelstuk van La Touche 1757, bij het
Aulis-verhaal is de schakel veelal de genoemde tragedie van Racine.
In de beeldende kunst van de 17e en met name de 18e eeuw treedt Iphigeneia
regelmatig naar voren. G.B. Tiepolo maakte twee frescocycli met haar lotgevallen:
1736 in het Palazzo Cornaro di San Maurizio in Merlengo, 1757 in de Villa Valmarana
in Vicenza. Vooral het offer in Aulis is een veel geschilderd thema: bijv. Bramer ca.
1625-30 (Prinsenhof te Delft), Steen 1671 (Rijksmuseum Amsterdam), Jouvenet ca.
1683, C.-A. Coypel 1737, herhaaldelijk Pittoni tussen 1730 en 1740, Maulbertsch
ca. 1750, Carlo van Loo 1757 en G.D. Tiepolo ca. 1760. Het Rijksmuseum te
Amsterdam bezit een tapijtserie ca. 1651, mogelijk naar een ontwerp van Salomon
de Bray, dat het Taurië-verhaal uitbeeldt. Lastman 1614 (Rijksmuseum Amsterdam)
en West 1766 schilderen Orestes en Pylades als gevangenen voor Thoas en Iphigeneia.
Tischbein schilderde Iphigeneia en Orestes in 1788, toen Goethe hem zijn tragedie
voorlas. Een doek van David 1819 is een van de weinige uitbeeldingen van de woede
van Achilleus als deze verneemt welk lot Iphigeneia is toegedacht. Feuerbach 1862
en 1871 stelt Iphigeneia als priesteres in Taurië voor, weemoedig over de zee starend.
Dowley 1968; Fazio 1932.

Ixion,
zoon van Phlegyas en broer van Koronis (»Apollo); koning der Lapithen. Door aan
Deioneus een grote bruidsschat te beloven verwierf hij de hand van diens dochter
Dia. Deioneus viel, op weg om de geschenken te halen, in een door Ixion gegraven
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kuil met gloeiende kolen en verbrandde. Pas na veel smeken wilde Zeus Ixion van
de bloedschuld zuiveren en hij noodde hem daartoe op de Olympos. Toen Ixion later
Hera wilde verleiden, stelde Zeus hem op de proef door Nephele (een wolk) in de
gedaante van zijn vrouw Hera te sturen. Omdat Ixion zich niet wist te beheersen,
veroordeelde Zeus hem tot een straf in de Tartaros: hij werd met slangen aan een rad
gebonden en moest voor eeuwig ronddraaien. Pindaros en Aischylos situeer-
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den deze bestraffing op de Olympos. Uit de gemeenschap met Nephele werd
Kentauros geboren, de stamvader van de »Kentauren.
Ixion, die in de oudheid als de eerste moordenaar van een verwant te boek stond,
leverde stof voor verloren gegane tragedies van Aischylos en Euripides en is bekend
dankzij onder meer Loukianos, die het verhaal gegoten heeft in de vorm van een
gesprek tussen Hera en Zeus.
Een metope van de tempel op het Foro Triangolare te Pompeii uit de 4e-2e eeuw
v.C. en een schildering in het huis van de Vettii aldaar uit de 1e eeuw n.C. behoren
tot de zeldzame antieke voorstellingen van dit thema. Soms is Ixion voorgesteld in
combinatie met Sisyphos, Tantalos en Tityos, andere eeuwig gestraften.
In de middeleeuwen en nieuwe tijd geldt Ixion als personificatie van een van de
hoofdzonden, Luxuria (wellust). Ook dan wordt hij in combinatie met Sisyphos en
Tantalos voorgesteld, bijv. in een reeks van Ribera ca. 1632. Een verloren gegane
afbeelding van de bestraffing van Ixion moet deel hebben uitgemaakt van een reeks
van Titiaan ca. 1548 met Sisyphos, Tantalos en Tityos, gemaakt voor Marie van
Oostenrijk. Cornelis van Haarlem schildert rond 1588 (Museum Boymans-van
Beuningen Rotterdam) hoe Ixion in de Tartaros wordt gestort, in een serie waarin
ook de andere genoemde gestraften werden uitgebeeld en die gegraveerd is door
Goltzius. Rubens ca. 1615, Van Couwenbergh 1640 en Füssli in drie tekeningen
1809 hebben de misleiding door Zeus uitgebeeld.
In de literatuur zijn het vooral Engelse dichters die Ixion evoceren: Drayton 1619,
Browning 1883 en Pound 1968.
Felten 1975.

Kadmos,
zoon van koning Agenor in Tyros of Sidon (Phoenicië) en Telephassa, broer van
»Europa, stichter en koning van Thebe. Toen Europa door Zeus ontvoerd was, zond
Agenor zijn zonen uit om haar op te sporen en hij verbood hun zonder haar naar huis
terug te keren. Na verloop van tijd gaven de broers, de een na de ander, de speurtocht
op en vestigden zij zich in verschillende landen. Kadmos trok met zijn moeder
Telephassa naar Thracië.
Na de dood van zijn moeder begeeft hij zich naar Delphi om er het orakel te
raadplegen over hetgeen hem te doen staat. Hij krijgt de opdracht een koe, herkenbaar
aan een maansikkelvormige vlek op de flank, voor zich uit te jagen en op de plaats
waar zij zal neerzijgen een stad te stichten. Kadmos' drijfjacht brengt hem tot in
Boiotië (‘Koeienland’). Hij ziet de orakelspreuk aldus vervuld, wil de koe offeren
aan Athena en draagt zijn mannen op water te putten uit een nabijgelegen, aan Ares
gewijde bron. De bron wordt echter bewaakt door een draak, die de mannen aanvalt
en de meesten doodt en verslindt. Kadmos schiet te hulp en slaat de draak met een
steen de kop in. Athena draagt hem op de ene helft van de tanden van het monster
uit te zaaien, de andere helft is voor koning Aites van Kolchis (»Iason). Uit de aarde
rijzen gewapende mannen op, de Spartoi (‘gezaaiden’), die een dreigende houding
aannemen. Kadmos werpt dan stenen tussen hen, waarop ze, niet wetend waar de
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stenen vandaan komen, elkaar verdenken en afslachten (vgl. Iason). De vijf die de
strijd overleven, worden trouwe volgelingen van Kadmos.
Kadmos moet, om boete te doen voor het doden van de draak, gedurende acht jaar
Ares dienen. Daarna bouwt hij Thebe en krijgt hij Harmonia, dochter van Ares en
Aphrodite, tot vrouw. Het huwelijksfeest wordt door alle Olympische goden met hun
aanwezigheid opgeluisterd. Tot de geschenken voor
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Harmonia behoren een wonderschoon gewaad, vervaardigd door de Chariten, en een
door Hephaistos gesmede halsketen: voorwerpen die in de latere geschiedenis van
Thebe een rol zullen spelen (»Alkmaion). Het echtpaar krijgt vier dochters, Autonoë,
Ino, Agaue en Semele, en één zoon, Polydoros. Ovidius beschrijft hoe Kadmos en
Harmonia op latere leeftijd Thebe verlaten en in slangen veranderen.
Dit stichtingsverhaal van Thebe, te vinden bij auteurs als Ovidius, Hyginus, Pausanias
en Nonnos, is in de beeldende kunst van de oudheid met name in de Griekse wereld
en bij de Etrusken voorgesteld. Op Etruskische spiegels en archaïsche en klassieke
Griekse vazen zien we Kadmos, soms bijgestaan door Athena, in zijn gevecht met
de draak. Ook andere episoden komen een enkele maal voor.
In de post-klassieke literatuur doet het verhaal van Kadmos zijn intrede via de
Roman de Thèbes. Boccaccio neemt het op in zijn De casibus virorum illustrium ca.
1365. In de eeuwen daarna wordt vooral door Engelse dichters aan het verhaal rond
Kadmos gerefereerd: Milton in Paradise Lost 1667, Arnold 1852, Pound 1930.
In de nieuwe tijd wordt het woeste gevecht met de draak afgebeeld door o.m.
Cornelis van Haarlem 1588 en Bramer 1674. In de schilderkunst van de barok wordt
ook het uitzaaien van de draketanden afgebeeld, bijv. door Rubens ca. 1637, Rosa
1661 en Gran ca. 1728 (fresco Nationalbibliothek Wenen). De avonturen van Kadmos
zijn onderwerp van een reeks tekeningen van Goltzius ca. 1590.
In het muziektheater is Kadmos hoofdpersoon van enkele opera's, waaronder een
‘tragédie lyrique’ van Lully/Quinault 1673. Met deze opera, die het geijkte stramien
van de barok-opera's volgde - de held bereikt na allerhande beproevingen zijn
einddoel, in casu een huwelijk met Harmonia - kregen componist en librettist vaste
voet aan de grond aan het hof van Lodewijk XIV.
Krauskopf 1974; Schauenburg 1957; Small 1981.

Kallisto,
een nimf of dochter van Lykaon, een Arkadische vorst, had zich voorgenomen maagd
te blijven en haar leven te wijden aan Artemis, in wier gevolg ze verkeerde. Zeus,
die wist dat ze mannen schuwde, gelukte het in de gedaante van Artemis tot haar
door te dringen en gemeenschap met haar te hebben. Ze werd hierop zwanger.
Toen het gezelschap van Artemis ging baden, moest Kallisto zich ontkleden en
werd haar schandelijke zwangerschap ontdekt. Artemis ontstak in woede, veranderde
haar in een berin en zette haar honden tegen haar op. Ze werd gered door Zeus, die
haar veranderde in het sterrenbeeld Grote Beer. Hun zoon Arkas werd door Zeus
toevertrouwd aan Maia, de moeder van Hermes.
Het volgens Ovidius aldus verlopen verhaal kent varianten. Volgens sommigen
was het Zeus zelf die, om zijn liefdesverhouding te onttrekken aan de speurende
blikken van zijn jaloerse echtgenote Hera, hen beiden tijdens de paringsdaad in een
wolk hulde en Kallisto in een berin veranderde. Anderen schrijven dat Hera dat laatste
deed en bovendien Artemis tegen haar opzette. Een derde traditie wil dat Zeus niet
de gedaante van Artemis maar van Apollo aannam om tot Kallisto te geraken.
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Het Kallisto-verhaal, een andere bijdrage tot het beeld van Artemis als onverbiddelijke
bewaakster van de kuisheid naast dat over »Aktaion, vindt in de versie van Ovidius
een literaire weerklank bij een handvol dichters, onder wie Gower ca. 1390, Lefèvre
1464 en Heywood 1609. In de theatergeschiedenis is er een opera van Cavalli/Faustini
1651.
In de oudheid komt de geschiedenis in de beeldende kunst niet vaak voor; Griekse
vazen en een enkel mozaïek beelden de verandering van het meisje in een berin uit.
Een zeer grote populariteit echter geniet het thema in de schilderkunst van de late
renaissance
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(een vroege voorstelling is een fresco van Peruzzi ca. 1511 in de Villa Farnesina te
Rome) en van de barok. Veelal gaat het om de ontdekking van de zwangerschap, zo
bij Dossi ca. 1538, Schiavone ca. 1547, Titiaan ca. 1556-59 (met als pendant een
Aktaion-schilderij) en ca. 1567, Cambiaso ca. 1570, Annibale Carracci ca. 1599,
Rottenhammer 1615 in een landschap, Rubens ca. 1638-40, Rembrandt 1634 in
combinatie met Aktaion, Van Poelenburch o.m. 1670 en W. van Mieris o.m. 1706.
In de verleidingsscène wordt meestal Artemis (in werkelijkheid Zeus dus) in beeld
gebracht: Rubens 1613, Jordaens ca. 1640, W. van Mieris 1710, De Wit 1727 (een
plafondschildering, thans in het Rijksmuseum Amsterdam), Boucher 1759 en Turner
1796. Een enkele keer wordt Zeus in eigen gestalte afgebeeld, bijvoorbeeld door Van
Everdingen 1655.
Niet duidelijk is in hoeverre de schilders met hun dikwijls tamelijk prikkelende
werken tevens hebben willen verwijzen naar de moraliserende uitleg. In de literatuur
van de 16e en 17e eeuw geldt het verhaal, in afwijking van de strekking in de
vertelling van Ovidius, als exempel van een gerechte straf voor onkuisheid, zoals tot
uitdrukking wordt gebracht bijvoorbeeld in het leerdicht Pegasides Pleyn, ende den
lusthof der maeghden van Houwaert 1582.
Legrand 1954; Sluijter 1986.

Kassandra,
ook Alexandra genaamd, bij Homeros nog slechts de mooiste en geliefde dochter
van het Trojaanse koningspaar Priamos en Hekabe, worden in de latere literatuur
profetische gaven toegedicht, evenals aan haar tweelingbroer Helenos. Volgens de
traditie, verwoord door onder meer Aischylos, was Apollo ooit verliefd geworden
op Kassandra en had hij haar ingewijd in de zienerskunst, in ruil voor haar belofte
zich aan hem te geven. Toen ze na het onderricht op haar belofte terugkwam, strafte
Apollo haar door haar het vermogen te ontnemen anderen te overtuigen van de
juistheid van haar profetieën. Die straf verklaart haar vergeefse onheilsvoorspellingen
vóór, tijdens en na de Trojaanse oorlog. Zo waarschuwt ze dat de schaking van Helena
door Paris zal leiden tot de ondergang van Troje. Later verzet ze zich tegen het
binnenhalen van het door de Grieken achtergelaten houten paard (»Laokoön).
Na de val van Troje zoekt ze in de tempel van Athena bij het beeld van de godin
bescherming tegen de ‘kleine’ Aias, zoon van Oïleus, die haar echter overweldigt
en daarbij het beeld omverwerpt. Deze schanddaad wekt de woede op van Athena
en leidt tot de vernietiging van een groot deel van de Griekse vloot tijdens de terugreis.
Kassandra wordt als oorlogsbuit toegewezen aan Agamemnon, die liefde voor
haar opvat. Bij hun aankomst in Mykene worden ze omgebracht door Agamemnons
vrouw Klytaimnestra en haar minnaar Aigisthos: onderwerp van Aischylos' tragedie
Agamemnon.
Haar tragische gestalte, die zolang gebukt is gegaan onder de voorkennis van onheil,
krijgt met name bij Aischylos reliëf: ze beklaagt zich tegenover Apollo over haar
bittere bestaan, ziet voor haar geestesoog de tragische gebeurtenissen die zich binnen
het geslacht van Pelops reeds hebben voorgedaan, en voorspelt in een profetische

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

trance de dubbele moord op Agamemnon en haarzelf. Ook in Euripides' Trojaanse
vrouwen voorziet ze die moord, evenals de ongelukkige omzwervingen van de gehate
Odysseus. In het begin van de 2e eeuw v.C. voert Lykophron haar in zijn gedicht
Alexandra op als brengster van een groot aantal onheilsvoorspellingen, die Priamos,
deze voorspellingen moe, ertoe brengen haar op te sluiten.
Het meest populaire thema, Kassandra en Aias, verschijnt in de 6e eeuw v.C. op
vazen,
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schildbanden en reliëfs en blijft in reliëfs en schilderkunst ook in de Romeinse tijd
geliefd. De oostgevel van de Asklepios-tempel in Epidauros had een fragmentarisch
bewaard gebleven beeldengroep met dit thema van Tektorides ca. 380-75. Steeds
omklemt Kassandra het Palladion, terwijl Aias haar met een zwaard bedreigt of aan
de haren trekt. Op een schildering in het huis van de Menander te Pompeii uit de 1e
eeuw n.C. ziet Priamos machteloos toe terwijl links van hem Helena wordt beetgepakt
door Menelaos en rechts Kassandra door Aias. We kennen slechts luttele
voorstellingen in keramiek en sarkofaagreliëfs van de voorspellingen aan Priamos
en Paris.
Via Boccaccio (o.m. De mulieribus claris ca. 1370) en Chaucer maakt Kassandra
in de nieuwe tijd vooral opgang in de Engelse literatuur: Barnfield 1595, een optreden
in Shakespeare's Troilus and Cressida ca. 1602, in Settle's libretto voor de opera van
Finger 1701 (Virgin Prophetess), in een burleske van Recce 1868 en in tal van
gedichten, o.m. van Heywood 1609, Meredith 1862 en Rossetti 1870. Een tragedie
van La Calprenède midden 17e eeuw maakte enige opgang in Frankrijk en daarna
in vertaling in Engeland. In de 19e- en 20e-eeuwse Duitse literatuur speelt Kassandra
een belangrijke rol, van gedichten van Schiller 1802 en Platen 1832, toneelwerken
van Zirndorf 1856, Gessler 1877, Kastropp 1890, König 1903, Ernst 1915 en Schwarz
1941 tot een roman van Christa Wolf 1983.
In de beeldende kunst is Kassandra na de oudheid maar zelden voorgesteld. Een
enkele schilder, bijv. Rivalz eerste kwart 18e eeuw, beeldt af hoe Aias Kassandra
ruw bejegent. In de meeste kunstwerken, vooral in de 19e en 20e eeuw, is zij de
sombere zieneres: Langlois 1817, Haydon 1834, Sandys ca. 1864 en Hofer 1936. In
de beeldhouwkunst komt zij voor bij Pradier 1843, Klinger 1895 en Marcks 1947.
Davreux 1942; Ledergerber 1950.

Kekrops & zijn dochters.
Kekrops, de mythische stichter of althans een van de eerste koningen van Athene,
ontsproot aan de bodem van Attika en had het onderlichaam van een slang. Hem
wordt de bouw toegeschreven van de burcht van Athene, de Kekropeia (later de
Akropolis), en hij zou ook het geschil tussen Poseidon en Athena om de heerschappij
over Attika hebben beslecht ten gunste van »Athena. Hij trouwde met Aglauros, die
hem één zoon schonk, Erysichthon, en drie dochters: Herse, Aglauros en Pandrosos.
Toen de godin Athena eens werd aangerand door Hephaistos, veegde ze zijn zaad
van haar lichaam. Het zaad viel op aarde, en daaruit schoot Erichthonios op, naar
verluidt eveneens met het onderlichaam van een slang. De godin borg Erichthonios
in een mand en vertrouwde hem toe aan de dochters van Kekrops met het verbod die
te openen. Toen ze dat toch deden, waren ze zo ontzet over wat ze zagen dat ze zich
in hun schrik en waanzin van de Akropolis stortten. Later zou Kekrops de macht
over Athene hebben overgedragen aan Erichthonios.
De mededelingen van de schrijvers (Apollodoros, Hyginus, Plinius, Euripides in
zijn stuk Ion) over genealogie en gebeurtenissen lopen overigens sterk uiteen. Ovidius,
die geen melding maakt van het monsterlijke kind maar van een normale baby met
naast zich een slang, laat de dochters van Kekrops overleven ondanks hun
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nieuwsgierigheid. Hij voegt toe dat Hermes verliefd werd op Herse. Athena, nog
steeds wraakzuchtig, en vooral jegens Aglauros die het initiatief had genomen tot
het openen van de mand, geeft haar een ziekelijke jaloezie in jegens Herse. Als
Hermes Herse wil bezoeken, blokkeert Aglauros de toegang en zweert ze dat ze zich
niet van haar plaats zal roeren totdat Hermes is verdreven. Hij slaat haar daarop met
een eeuwig onvermogen om zich te bewegen, waardoor ze uiteindelijk versteent.
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Op 5e-eeuwse Attische vazen wordt afgebeeld hoe Gaia, de personificatie van de
aarde, Erichthonios na diens geboorte overhandigt aan Athena. Kekrops, herkenbaar
aan zijn slangestaart, is aanwezig bij de strijd tussen Athena en Poseidon in het reliëf
van Pheidias' atelier 438-432 op de westgevel van het Parthenon.
In de nieuwe tijd zijn er, na een vroege voorstelling van de hand van Sebastiano
del Piombo ca. 1511 in de Villa Farnesina te Rome, in navolging van illustraties in
uitgaven van Ovidius vanaf midden 16e eeuw (bijv. gravures van Goltzius ca. 1590),
schilderijen met de vondst van Erichthonios van onder meer Rubens ca. 1615 en ca.
1633, Jordaens ca. 1617 (Kon. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen), Heerschop
ca. 1650-60 (Rijksmuseum Amsterdam) en Rosa ca. 1660 en drie tekeningen van
Rembrandt tussen 1637 en 1648.
Herse en de verliefde Hermes komen in de Hollandse school voor in het werk van
onder meer Van Poelenburch ca. 1624 en Moeyaert 1624 (beide Mauritshuis te Den
Haag). In de Zuidelijke Nederlanden is er een schilderij van J. Quellinus 1696 (Kon.
Musea voor Schone Kunsten Brussel). Turner schilderde het thema in 1811.
Het door Ovidius beschreven blokkeren van de kamer van Herse door Aglauros
is geschilderd door Paolo Veronese ca. 1580, Poussin ca. 1627, Flinck ca. 1640 en
Pierre 1763. In dit verband verdient een gobelin in het stadhuis van Nijmegen,
vervaardigd met het oog op de onderhandelingen over de Vrede van 1678 naar
ontwerp van Romanelli, vermelding; het maakt deel uit van een metamorfosen-reeks
van zeven stuks. Op een fresco van Pietro da Cortona ca. 1645 in het Palazzo Pitti
te Florence bevindt Kekrops zich bij Athena die ter symbolisering van de vrede een
olijfboom plant.
Stechow 1963.

Kentauren,
wezens bestaande uit het bovenlichaam van een mens en de romp en benen van een
paard; soms zijn ook de voorbenen menselijk. Ze zijn kinderen van Kentauros, zoon
van Nephele en »Ixion, en wonen in Thessalië op de Pelion. De oorsprong van deze
paardmensen is vermoedelijk oosters evenals het naar hen genoemde sterrenbeeld
Boogschutter (Sagittarius). Deze natuurwezens zijn wild en drankzuchtig met
uitzondering van Pholos (»Herakles) en Cheiron, kinderen van respectievelijk Silenos
en een nimf en van Kronos of Poseidon en Pheileia. Toen een Kentaur tijdens een
bruiloft aan het hof van de koning van de Lapithen Peirithoös zich aan de bruid
Hippodameia vergreep, ontstond een bloedige strijd, de Kentauromachie. Pas met
hulp van Nestor en Theseus wisten de gastheren de Kentauren te verdrijven. De
onkwetsbare reus Karneus kon alleen bedwongen worden door hem onder
boomstammen te bedelven.
Vrouwen zijn voor hen niet veilig. Nessos tracht Deianeira te verleiden, Eurytion
de dochter van Dexamenos. Nessos wordt door Herakles met een van zijn giftige
pijlen neergeschoten. Uit wraak vertelt de stervende Nessos aan Deianeira dat zijn
bloed een wondermiddel is waarmee zij de liefde van Herakles kan stimuleren. In
werkelijkheid was dit giftig en leidde het tot Herakles' dood.
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De goede Kentaur Cheiron, als zoon van Kronos onsterfelijk, is leermeester van
»Aktaion, »Asklepios, »Iason, »Herakles en »Achilleus en helpt »Peleus bij het
veroveren van de Nereïde Thetis. Om door de dood verlost te worden uit zijn lijden,
veroorzaakt door een ongeneeslijke, door Herakles toegebrachte wond, draagt hij
zijn onsterfelijkheid over aan »Prometheus, waarna hij in rust kan sterven.
In de beeldende kunst van de oudheid zijn de Kentauren vanaf de archaïsche tijd
voorgesteld, met name in de Kentauromachie, die
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zinnebeeld is van de strijd tussen woestheid en beschaving en, in politieke zin, tussen
barbaren (= Perzen) en Grieken. Friezen en metopen van na de Perzische oorlogen
(490-480) van onder meer de Zeustempel in Olympia, het Hephaisteion en het
Parthenon in Athene en de Poseidontempel in Sounion hebben dit thema. Vanaf de
5e eeuw treden ze ook op, en dan veel vreedzamer, in de thiasos van Dionysos. Een
bekende hellenistische beeldengroep is die van Papias en Aristeas, nu in de
Capitolijnse Musea te Rome. In de hellenistische en Romeinse tijd worden de
Kentauren en de dan als vrouwelijke pendanten gecreëerde Kentauressen als
genrefiguren talloze malen in de omgeving van Dionysos en als symbool van ongerept
natuurleven voorgesteld in alle vormen van kunst.
In de middeleeuwen blijft de Kentaur als sterrenbeeld bestaan. Hij wordt gezien
als symbool van het heidendom, en de strijd tussen Kentauren en leeuwen (het geloof)
wordt uitgebeeld bijvoorbeeld op een kapiteel van de kerk te Hamersleben ca. 1130
en in de kapel van Castle Cormac 1127-34. Ook komen Kentauren voor in een
hertenjacht-schildering te St. Gilles 12e eeuw, naar een miniatuur in een
Aratus-handschrift, en in een Annunciatie in Santiago de Compostela ca. 1105.
In de nieuwe tijd komt de Kentauromachie enkele malen voor in de
beeldhouwkunst: Michelangelo ca. 1492, De Vries ca. 1625, Canova rond 1810 en
Rodin omstreeks 1889. Picasso beeldde het thema af in keramiek 1948. Veel vaker
komt het thema voor in de schilderkunst: o.a. Piero di Cosimo ca. 1505-07, Rubens
ca. 1637, Luca Giordano ca. 1682, Ricci ca. 1705, Stuck 1894, Redon enkele malen
rond 1900. Le Brun ca. 1670 en Fromentin 1868 beelden Kentauren en Kentauressen
als boogschutters af.
Het schilderij van Botticelli ca. 1482 waarop Athena een Kentaur bij de haren
grijpt, is waarschijnlijk een allegorie van de Goddelijke Wijsheid die ons in staat
stelt het slechte in ons te overwinnen. G.D. Tiepolo

Kentaur, ca. 650 v.C., bronzen greep van een deksel, 8,5 cm hoog. Kestner Museum, Hannover. De
figuur is met lendendoek, baard en kapsel als mens voorgesteld, terwijl het paardelijf aangezet lijkt.
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1771 beeldt hen in fresco's (nu in Ca' Rezzonico te Venetië) met satyrs en faunen af
en laat de Kentauren onderling slaags raken om een satyr-vrouw. Böcklin gebruikt
in een reeks doeken tweede helft 19e eeuw het thema om de ongeremde, lustige of
vechtende natuurmens voor te stellen, en deze symbolisering ligt waarschijnlijk ten
grondslag aan het frequente voorkomen van Kentauren in het oeuvre van tijdgenoten
en latere kunstenaars: Redon, Stuck, Chirico, Manship, Picasso e.a. Moreau 1890
schildert hoe een Kentaur een dode dichter ten grave draagt, uitdrukking van het
respect van de natuurlijke mens voor de poëzie. Een beeld van Paolini 1977 (Stedelijk
Museum Amsterdam) stelt Nessos voor.
Een van de weinige literaire werken over Kentauren is het episch gedicht Het
gelag bij Pholos 1914 van Van de Woestijne over het bezoek van Herakles. In Aktaion
onder de sterren 1941 van Vestdijk wordt de Kentaur Cheiron gaandeweg steeds
minder paard, als blijk van de overwinning van de geest op de natuur. In de poëzie
van de Franse Parnassus-dichters in de tweede helft van de 19e eeuw (Leconte de
Lisle, Maurice de Guérin, Henri de Régnier) treedt Cheiron naar voren als een wijs
man, drager van het geheim van onze lotsbestemming.
Isard 1939; Schiffler 1976; M. Vogel 1978.

Kephalos & Prokris,
naar de meeste auteurs berichten beiden telg uit het koninklijk geslacht van Athene;
een echtpaar. Kephalos was de zoon van de Phokische koning Deion en Diomede of
van Hermes en Herse (»Kekrops); Prokris was een dochter van Erechtheus.
Eos, de godin van de dageraad, wordt verliefd op Kephalos en voert hem naar haar
verblijf, maar Kephalos blijft smachten naar zijn vrouw en keert na enige tijd naar
haar terug. Voordien echter heeft Eos bij hem twijfel gezaaid omtrent de
huwelijkstrouw van Prokris. Hij neemt de proef op de som, vermomt zich, overlaadt
Prokris met geschenken en weet haar aldus te verleiden tot ‘overspel’. Als Kephalos
zijn vermomming aflegt, vlucht Prokris in haar schaamte en woede van hem weg.
Later komt het tot een verzoening tussen de twee, maar daarna is het Prokris die een
jaloers wantrouwen koestert jegens Kephalos. Ze volgt en bespiedt hem tijdens een
van zijn langdurige jachtpartijen. Kephalos hoort geritsel in de struiken, werpt zijn
speer naar het vermeende wild en treft Prokris dodelijk. Door de rechters van de
Areiopagos werd hij uit Athene verbannen.
In de beeldende kunst van de oudheid is vrijwel alleen de ontvoering van Kephalos
door Eos aan te treffen, bijvoorbeeld op een metope in Selinous ca. 500 v.C. De
huwelijksperikelen worden beschreven door onder meer Ovidius en Hyginus.
Het verhaal, dat in de late middeleeuwen is te vinden in de Ovide moralisé en in
Boccaccio's De genealogiis deorum gentilium, wordt in de Italiaanse renaissance
populair dankzij Cefalo 1487 van Niccolò da Correggio, een van de eerste
toneelstukken met een mythologisch thema. Deze auteur voegt eigen elementen in:
een satyr zet Prokris tot jaloerse achterdocht aan en rouwt over de gevolgen; in een
gelukkige ontknoping wekt Artemis Prokris tot leven. Op deze wijze legt hij er de
moraal in dat echtelieden zich moeten hoeden voor een overmaat aan jaloezie en
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achterdocht. Deze moraal staat veelal ook voorop in latere toneelstukken, bijvoorbeeld
Calderón 1660 en J.E. Schlegel 1749, en in muziektheaterwerken van o.m.
Keiser/Bressand 1694, Grétry/Marmontel 1773 en F. Benda/Ramler 1805. Het verhaal
is ook onderwerp van de eerste opera van Russische bodem, van Araja/Sumarokov
1755.
Kephalos' ontvoering door Eos is onder-
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werp van een toneelstuk van Chiabrera 1600 en van een werk dat gezien wordt als
voorloper van het genre opera, Il rapimento di Cefalo van Caccini/Chiabrera 1600.
Wieland heeft een van zijn Komische Erzählungen 1764 aan Kephalos gewijd.
De door Niccolò geïntroduceerde satyr komt voor in enkele schilderingen in de
renaissance: Piero di Cosimo ca. 1500-10 en een cyclus van Luini 1520-21 in de
Casa Rabia te Milaan (nu in Washington). Latere afbeeldingen van de dood van
Prokris zijn er onder meer van de hand van Paolo Veronese tweemaal tussen 1560
en 1580, Wtewael ca. 1597, Guercino 1644, Verschoor 1657 en W. van Mieris 1682
(beide Centraal Museum Utrecht) en Angelica Kauffmann 1779. Een 17e-eeuws
Antwerps wandtapijt in het stadhuis van Nijmegen gaat terug op een ontwerp van
Romanelli.
Agostino Carracci 1596-1600 (fresco Palazzo Farnese te Rome), Poussin tweemaal
1625-30, Rubens ca. 1636-38, Solimena 1728, Boucher viermaal tussen 1733 en
1764, P.-N. Guérin 1810 en Flaxman (beeldengroep ca. 1790) beelden de ontvoering
door Eos/Aurora uit.
Lavin 1954.

Keyx & Alkyone.
Het tweetal - Alkyone een dochter van de god van de winden, Aiolos; Keyx een zoon
van Phosphoros (de ochtendster) - vormde het koningspaar van Trachis. De
echtelieden durfden zich in hun huwelijksgeluk, naar Apollodoros meedeelt, te
vergelijken met Zeus en Hera. Zeus veranderde haar in een ijsvogel, hem in een
zeemeeuw.
Anders is het verhaal in de uitvoerige versie van Ovidius. Keyx moest een zeereis
ondernemen, in weerwil van de angstige waarschuwingen van zijn geliefde echtgenote.
Hij werd verrast door een storm, verdronk en verscheen aan Alkyone in een droom
om haar over zijn verdrinkingsdood te berichten. Toen Alkyone de volgende ochtend
op het strand zijn lijk aantrof, werd ze in haar wanhoop veranderd in een vogel met
klaaglijk geluid. De goden stonden Keyx toe dezelfde transformatie te ondergaan.
Op deze wijze leefden ze gelukkig verder. Ook zonder Ovidius' expliciete mededeling
is het waarschijnlijk dat ze werden veranderd in ijsvogels (in het Grieks ‘alkyones’).
Aiolos verschaft hun jaarlijks tijdens hun broedtijd, die in de winter valt, zeven kalme
dagen.
IJsvogels zijn in de middeleeuwen het symbool van gelukkige echtparen. Het verhaal
van Keyx en Alkyone doet reeds de ronde in 14e-eeuwse dichtwerken van Guillaume
de Machaut, Chaucer en Gower. Het vindt in de 18e eeuw enkele malen zijn weg
naar het muziektheater, bijv. in een opera van Marais/La Motte 1706.
Een enkele schilder brengt elementen van het verhaal van Ovidius (de droom, het
uitkijken over zee, het vinden van het lijk) in beeld: Carpaccio ca. 1495-1500, Gessi
eerste decennia van de 16e eeuw, Kratzenstein Stub 1810 en Eckersberg 1813.

Kirke,
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dochter van Helios en de Okeanide Perse, tovenares en tante van de tovenares Medeia.
Ze bewoont het eiland Aiaia, dat zou liggen voor de westkust van Italië en dat in de
Romeinse traditie (o.a. Vergilius) gesitueerd wordt op Monte Circeo bij Gaeta. Tijdens
hun terugreis uit Kolchis belanden de »Argonauten op Aiaia. Kirke zuivert Medeia
en Iason van de moord op Apsyrtos, maar kan hun desondanks geen gastvrijheid
verlenen en
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moet hen zelfs wegjagen als ze de aard en omvang van hun vergrijp te weten komt.
Bekender is haar rol in de lotgevallen van Odysseus. Homeros en Ovidius verhalen
hoe Odysseus op het eiland aan land gaat en een deel van zijn manschappen op
verkenning zendt. Ze worden door Kirke als gasten ontvangen, maar krijgen een
toverdrank toegediend om daarna door aanraking van haar toverstaf te veranderen
in zwijnen. Op weg naar het huis om zijn vrienden te helpen ontmoet Odysseus
Hermes, die hem voorziet van een kruid dat als tegengif zal dienen. Als Kirke probeert
ook Odysseus om te toveren, behoudt deze zijn normale gestalte en bedreigt hij haar
met zijn zwaard. Zoals Hermes heeft voorspeld, biedt de angstig geworden Kirke
zich aan Odysseus aan. Hij gaat met haar naar bed, maar niet dan nadat hij de belofte
heeft verkregen dat zij haar toverkunsten achterwege zal laten.
De volgende dag geeft Kirke Odysseus' manschappen hun oorspronkelijke gedaante
terug. Ze verblijven nog een jaar in het gastvrije paleis, totdat het verlangen naar hun
eindbestemming Ithaka de overhand krijgt en Kirke hen moet laten gaan. Ze geeft
Odysseus aanwijzingen over de toegang tot het Dodenrijk, waar hij de schim van
Teiresias zal moeten raadplegen over hetgeen hem te wachten staat.
Telegonos, de zoon van Kirke en Odysseus, speelt een vooraanstaande rol in de
mythische geschiedenis van Rome. Hij sticht Tusculum en helpt Aeneas in de strijd
tegen Turnus om de heerschappij over Latium. Hij wordt ook beschouwd als
stamvader van de Romeinse familie der Claudii zoals Aeneas de familie der Iulii zou
hebben gesticht.
Kirke vinden we in de oudheid voornamelijk op Griekse vazen van de 6e tot de 4e
eeuw afgebeeld. Soms is Odysseus duidelijk herkenbaar naast zijn in varkens
veranderde metgezellen. De bede om vergeving is op een van de
Odyssee-landschappen ca. 40 v.C. (Vaticaanse Musea) te zien.
In de middeleeuwse allegorische traditie is Odysseus een christelijke held, die op
weg naar zijn einddoel allerlei verleidingen moet weerstaan, waarvan Kirke er één
is. Deze traditie werkt in de literatuur en het theater van de nieuwe tijd door. In
Miltons Comus 1637 staat Kirke voor de verleiding van het vlees en het tegengif
waarover Odysseus beschikt, voor de christelijke leer - een gedachtengang die ook
te vinden is in Calderóns komedie El mayor encanto amor (1637). In het
muziektheater zijn er opera's van onder meer Purcell/Avenant 1685, Charpentier/Th.
Corneille 1675 en Gluck/Coltellini 1765 (Telemacco: hier bevrijdt Telemachos zijn
vader).
In de literatuur van de laatste decennia van de 19e eeuw is Kirke dikwijls een
sinister personage, bijvoorbeeld in een gedicht van Rossetti 1870, soms zelfs een
vampierachtige vrouw, zoals in de bundel Névroses 1883 van de decadente Franse
dichter Rollinat. Nadien keert ze onder meer in een van de Cantos van Pound ca.
1926-60 terug als gevaarlijke, vernietigende verleidster. Dezelfde karakteristieken
(Kirke dikwijls als gifmengster) zijn ook te vinden op werken van Burne-Jones ca.
1863-69, van de symbolist Moreau ca. 1883-86 en van Waterhouse 1891 en 1893.
In de 16e en 17e eeuw zijn er schilderijen van onder meer Stradano ca. 1572 in
de Studiolo van Francesco I van het Palazzo Vecchio te Florence, Dossi ca. 1530,
Tengnagel 1618 en J. van Mieris ca. 1680 (De Lakenhal Leiden): Kirke omringd
door allerhande huisdieren (in de beschrijving van Ovidius haar eerdere slachtoffers),
doende met de bereiding van haar toverdrank of in haar confrontatie of vrijage met
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Odysseus. Jordaens beeldt in 1635 Odysseus bij Kirke uit en in 1635-40 diens vertrek
van het eiland.
Stanford 1954.
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Kronos
(Lat. SATURNUS), de jongste zoon van Gaia (de aarde) en Ouranos (de hemel),
echtgenoot van Rheia; aanvoerder der Titanen. Hesiodos beschrijft hoe Ouranos bij
Gaia tegen haar wil talloze kinderen verwekte: de »Titanen, de Hekatoncheiren
(‘Honderdhanden’) en de »Kyklopen. Hij toonde zich een wrede vader door zijn
kinderen op te sluiten in het binnenste van de aarde. Gaia vond alleen haar zoon
Kronos bereid tot opstand tegen Ouranos. Zij gaf hem een sikkel waarmee hij zijn
vader ontmande toen deze zich over Gaia uitstrekte. Het geslachtsorgaan van Ouranos
werd in zee geworpen.
Kronos ontpopte zich echter als een wrede opperheerser, die op zijn beurt de
Hekatoncheiren en Kyklopen weer opsloot onder de aarde. Hij trouwde met een
zuster, de Titanide Rheia, en verwekte bij haar Hestia, Demeter, Hera, Hades,
Poseidon en tenslotte Zeus. Maar omdat Kronos van Ouranos en Gaia te horen had
gekregen dat hij door een van zijn kinderen van de heerschappij zou worden beroofd,
verslond hij ze onmiddellijk na de geboorte. Alleen »Zeus ontsnapte door een list
van Rheia aan dit lot. Deze bond later de strijd aan tegen Kronos en de Titanen en
sloot hen na het behalen van de overwinning op in de Tartaros, onder bewaking van
de door hem bevrijde Hekatoncheiren.
Volgens een traditie, weergegeven door Pindaros, zou het later zijn gekomen tot
een verzoening tussen Zeus en Kronos. Die betoonde zich vervolgens, residerend op
het ‘eiland der gelukzaligen’, een goede koning in de mythische Gouden Tijd, de
beste periode die de mensheid heeft gekend. Het is een mogelijke verklaring voor
de associatie van Kronos met de god van Italiaanse bodem, Saturnus, aan wie van
oudsher een donker karakter werd toegeschreven, maar die eveneens te boek stond
als god van landbouw, wetgeving en (dientengevolge) voorspoed en als voorvader
van de koningen van Latium. Die dubbele aard duidt de overgang van chaos naar
orde aan, welke hij in zijn koningschap tot uitdrukking had gebracht: hij schonk zijn
land beschaving, landbouw en wijnbouw, vanwaar zijn attributen, sikkel en zeis.
Van oudsher werd Kronos bovendien, vermoedelijk uit verwarring, gelijkgesteld
met Chronos, de tijd.
In de Griekse en hellenistische kunst draagt Kronos het mes waarmee hij zijn vader
ontmand heeft en dat voor de graanoogst gebruikt wordt. Hij is een oude man met
baard, die met zijn mantel zijn hoofd bedekt houdt. Op een Romeins reliëf is het
bedrog van Gaia voorgesteld. De in Rome belangrijke en oude Saturnus-cultus vond
in de tijd van het wintersolstitium zijn hoogtepunt in de Saturnalia, welk feest door
de christenen vervangen is door dat van de geboorte van Christus. Afbeeldingen van
de god zijn weinig talrijk en soms moeilijk herkenbaar.
De Kronos-gestalte heeft in de loop der tijden dus vele aspecten gekregen: de
ontmanning van zijn vader; de verslinding van zijn kinderen; de gelijkstelling met
Chronos; de contaminatie van de sikkel als instrument voor castratie en, naast de
zeis, voor de landbouw, met de instrumenten waarmee de Tijd de levenden wegmaait;
Saturnus als onheilspellende gestalte èn als personificatie van cultuur en intellect.
Al deze elementen leidden tot een uitermate ingewikkelde uitwerking van
Kronos/Chronos/Saturnus in iconografie en denken vanaf de vroege middeleeuwen
tot in de nieuwe tijd. Vanwege zijn sinistere karaktertrekken wordt hij in de anti-joodse
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volksliteratuur van de 14e en 15e eeuw beschouwd als de koning der joden. De oude
associatie met Chronos verklaart in de tot in de barok reikende grafiek en emblematiek
de uitbeelding van de Tijd: somber ogend, op leeftijd, maar met een stevige gestalte,
uitgerust met zeis of sikkel. Soms vreet de Tijd de dingen aan en verslindt hij de
mensen.
In de leer van de temperamenten, die samenhangt met die van de vier elementen
en
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Petrus Paulus Rubens, Kronos verslindt een van zijn kinderen, ca. 1636-37, doek, 180 × 87 cm. Museo
del Prado, Madrid.
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de seizoenen, staat Kronos/Saturnus voor de sombere herfst van het leven, voor de
zwartgalligheid, de ‘Saturnine mood’, de melancholie en in aansluiting daarop voor
het zwaarmoedige streven naar het onbereikbare en het tot intellectuele of artistieke
creaties leidende gepeins. Zodoende laat op Dürers beroemde gravure ‘Melencolia
I’ 1510 de vrouwelijke personificatie van de melancholie haar donkere gelaat steunen
op haar hand, een pose die door Saturnus in de antieke kunst reeds wordt aangenomen.
Ook is ze voorzien van een aantal attributen die horen bij Saturnus (een geldbuidel
bijvoorbeeld) of die verwijzen naar de intellectuele scheppingskracht.
Voor zover in de schilderkunst van de nieuwe tijd wordt teruggegrepen op het bij
Hesiodos te vinden verhaal, gaat het vrijwel steeds om het verslinden door Kronos
van zijn kinderen, bijv. Vasari ca. 1558 (als onderdeel van een serie Saturnus-fresco's
in het Palazzo Vecchio te Florence), Van Heemskerck ca. 1545 in een nu verspreide
cyclus met mythologische en oudtestamentische gestalten, Rubens ca. 1636-37 en
Goya ca. 1798.
Afbeeldingen van Kronos/Chronos als de Tijd, voorzien van een grote zeis, zijn
in de barok talrijk in grafiek, schilderkunst en beeldhouwkunst (de grafkunst vooral).
Als personificatie van de Tijd kan hij in combinatie met andere personificaties deel
uitmaken van de meest uiteenlopende allegorieën. Enkele voorbeelden slechts. Paolo
Veronese schilderde ca. 1580 in de Fondaco dei Tedeschi in Venetië een lofprijzing
van Duitsland (overgebracht naar Berlijn en daar verloren gegaan), waarin Kronos/de
Tijd de Religie helpt de Ketterij te verslaan. Vouet schilderde ca. 1640 hoe Kronos/de
Tijd wordt overwonnen door de Liefde (Eros en Aphrodite) en de Hoop. Van de hand
van Gros 1827 is er een plafondschildering in het Louvre te Parijs waarin Kronos/de
Tijd de Waarheid voert naar de Wijsheid in de persoon van Athena.
Van zijn grote plannen voor een epos Kronos voltooide Kloos slechts een deel
over Ganymedes. Van de Woestijne publiceerde in 1900 een fragment van een episch
gedicht over de verhouding van de god met zijn vrouw, waarin de eerste na de
liefdesdaad steeds ontgoocheld blijkt. Van Slauerhoff is er een gedichtenbundel
Saturnus 1930.
Chastel 1946; Greifenhagen 1935; Klibansky/Panofsky/Saxl 1964; Krause
1983.

Kyklopen
(‘Rondogigen’), de drie eenogige zonen van Gaia en Kronos: Brontes, Steropes en
Arges, die door Kronos in de Tartaros waren opgesloten. Door Zeus bevrijd, hielpen
zij de Olympische goden in hun strijd tegen de Titanen. Uit dank smeedden ze voor
Zeus de bliksem, voor Poseidon de drietand en voor Hades de onzichtbaarmakende
helm. De vriendelijk geaarde Kyklopen wonen in de Etna en zijn helpers van de
smidsgod »Hephaistos. Volgens sommige mythografen doodde Apollo hen (in deze
versie zijn zij kennelijk sterfelijk), toen Zeus met de door hen gemaakte bliksem
Apollo's zoon Asklepios had gedood.
Bij Homeros daarentegen zijn de Kyklopen een eenzaam levend volk dat zich in
stand houdt met wat de aarde voortbrengt en door veeteelt. Ze leven in grotten in
gelukkig gezinsverband, behalve dan de eenzame Polyphemos die smacht naar
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»Galateia, die echter de voorkeur geeft aan Akis. Deze laatste geldt in de Odyssee
als de zoon van Poseidon.
Er wordt tenslotte een volk Kyklopen genoemd dat bekend staat als de bouwers
van stadsmuren; zij zouden Perseus bij de bouw van Argos en Proitos bij de bouw
van Tiryns hebben geholpen. Muren uit grote steenblokken heten dan ook Kyklopische
muren.
Worden ze door Hesiodos beschreven in verband met de oertijd en gelden ze vaak
als
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symbool van de Gouden Tijd - toen men immers geen land hoefde te bewerken om
aan voedsel te komen -, bij Homeros en later leeft alleen Polyphemos als literaire
gestalte. In het satyrspel Kyklops van Euripides houdt Polyphemos Silenos en de
Satyrs gevangen op het moment dat Odysseus arriveert. Deze moet de Kykloop
dronken voeren en verblinden om naast zijn manschappen ook Silenos en de zijnen
te redden. Vanaf ca. 400 doet Galateia haar intrede in literatuur en kunst. Vergilius
laat Aeneas, in navolging van Odysseus, te maken krijgen met Polyphemos,
woonachtig op Sicilië.
In de beeldende kunst van de oudheid zijn de Kyklopen niet voorgesteld; alleen
het Odyssee-verhaal en het verhaal van Galateia en Akis zijn geliefd.
Ook in de nieuwe tijd komen zij buiten genoemde context zelden voor. Een enkele
maal zijn zij aanwezig bij het smeden van de wapens voor Achilleus in de smidse
van Hephaistos, bijv. bij Tintoretto ca. 1578 in het Palazzo Ducale te Venetië.
Andreae 1984; Derksen 1983.

Laokoön,
priester van Apollo en Poseidon te Troje. De Grieken, die zonnen op een list om
Troje eindelijk ten val te kunnen brengen, hadden een reusachtig houten paard
gebouwd, waarin zich een aantal strijders, onder wie Odysseus, had verborgen. Ze
hadden dit paard achtergelaten op het strand bij Troje en ogenschijnlijk de thuisreis
aanvaard, terwijl ze in werkelijkheid op de loer lagen, buiten zicht, achter het eiland
Tenedos.
Vergilius beschrijft hoe de Trojanen verdeeld zijn over de vraag of ze de constructie
binnen de muren zullen halen. Laokoön waarschuwt hen en drijft zijn speer in de
zijde van het paard. De Griekse dubbelspion Sinon houdt de Trojanen voor dat ze
voorgoed militair superieur zullen zijn aan de Grieken, als ze het gevaarte naar binnen
slepen. Het zou een offer voor Athena zijn als vervanging van het Palladion dat door
»Diomedes en Odysseus uit Troje was geroofd. En de Trojanen zijn er al helemaal
van overtuigd dat ze dat moeten doen wanneer Laokoön met zijn twee zoons kort
daarop door twee zeeslangen wordt gewurgd, volgens de Trojanen immers een straf
voor de schending van het heilige houten paard. Ze slaan een bres in de muren van
Troje - het paard kan niet door een poort - en trekken het dier naar binnen. Het lot
van Troje is hiermee bezegeld.
De werkelijke reden waarom Laokoön door de zeeslangen wordt gedood, blijft
intussen onduidelijk. Er zijn aanwijzingen dat volgens verloren gegane teksten als
het Ilioupersis-epos, de Laokoön van Sophokles of gedichten van Bakchylides de
priester door Apollo wordt gestraft, omdat hij tegen de wens van de god in zou zijn
getrouwd en kinderen zou hebben verwekt, dan wel omdat hij met zijn vrouw
gemeenschap zou hebben gehad in het aangezicht van een Apollobeeld.
Laokoön met zijn twee zoons in de macht van de zeeslangen komt in de Romeinse
schilderkunst, op gemmen en in handschrift-illustraties enkele keren voor, maar is
vooral beroemd van een Romeinse kopie (waarschijnlijk uit de tijd van Tiberius) van
een groep uit Pergamon van ca. 150 v.C. van de Rhodische kunstenaars Hagesandros,

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

Polydoros en Athenodoros. Deze werd in 1506 te Rome in de omgeving van Nero's
Gouden Huis gevonden en onder meer door Michelangelo herkend als het voorwerp
van een verrukte beschrijving van Plinius. Voortaan behoorde de Laokoön tot de
beroemdste uit de oudheid bewaard gebleven beelden, eeuwenlang gezien als ideaal
voorbeeld van de antieke kunst. Als zodanig was hij van grote betekenis in de
ontwikkeling van de kunsttheorie, met name in de periode van het neo-
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Laokoön, ca. 450 n.C., illustratie, 9 × 16 cm, in het Vergilius-handschrift Codex Vaticanus Latinus
3867. Musei Vaticani, Rome. Links brengt Laokoön een offer - de gebouwen stellen de tempel van
Apollo aan zee voor - en rechts wordt hij met zijn zonen door een zeeslang gewurgd.
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classicisme: door Winckelmann geïnspireerd zijn een essay van Lessing 1766 en
beschouwingen van Schiller, Herder en Goethe.
In de Italiaanse renaissance zijn er enkele werken die dateren van vóór deze vondst,
bijvoorbeeld een beeldengroepje van Francesco di Giorgio Martini ca. 1490. Na de
vondst van de antieke Laokoön-groep vormt deze een belangrijke inspiratiebron en
worden talloze bewegingsmotieven aan deze groep ontleend. Het Laokoön-thema
zèlf speelt een betrekkelijk bescheiden rol. Kopieën van of beelden naar de antieke
groep zijn gemaakt door bijv. Sansovino ca. 1510, Bandinelli ca. 1520 en Adriaen
de Vries ca. 1623. Girardon vervaardigde rond 1720 voor het landhuis Houghton
Hall van Robert Walpole een kopie op ware grootte. Voorts is de groep geschilderd
op een fresco van Rinaldo Mantovano naar een ontwerp van Giulio Romano ca. 1534
in het Palazzo Ducale te Mantua en, in een zeer eigen bewerking, door El Greco ca.
1601-06. De antieke groep of onderdelen daarvan zijn een inspiratiebron gebleven
tot in onze tijd: schilderijen van Hayez 1812 en Hofer 1935, sculpturen van Zadkine
1931 en Calder 1958.
Althaus 1968; Andreae 1988; Bieber 1967; Preiss 1990; Winner 1974.

Leda,
echtgenote van de koning van Sparta, Tyndareos. Het echtpaar bracht vier kinderen
groot als hun kinderen: Helena, Klytaimnestra en de twee Dioskouren, Kastor en
Polydeukes. Over de verwekking en geboorte van deze kinderen doen echter
verschillende verhalen de ronde. De oudste traditie wil dat althans Helena in
werkelijkheid een dochter was van Zeus en de godin Nemesis. Om te ontsnappen
aan Zeus, die zich aan haar wilde opdringen, nam Nemesis de gedaante aan van een
gans. Zeus veranderde zich daarop in een zwaan en had aldus gemeenschap met haar.
Nemesis legde na verloop van tijd een ei dat gevonden werd door een herder en naar
Leda werd gebracht. Leda voedde Helena, die uit dit ei geboren werd, op als haar
dochter.
Volgens een latere traditie, die onder meer wordt verwoord door Euripides in zijn
Helena, probeerde Zeus in de gedaante van een zwaan zich te verenigen met Leda,
die haar normale gestalte behield, en maakte hij haar zwanger van één of meer eieren,
waaruit Helena en de Dioskouren werden geboren. Een variant daarop is dat Helena
en Polydeukes de kinderen waren van Zeus, geboren uit een ei, terwijl Kastor en
Klytaimnestra normaal ter wereld kwamen als kinderen van Leda en Tyndareos.
De oudere traditie is terug te vinden in de archaïsche en vroeg-klassieke kunst, waarin
op vazen is uitgebeeld hoe Leda in gezelschap van de Dioskouren het door Nemesis
gelegde ei vindt. Vanaf de 5e eeuw v.C. is in de Griekse, hellenistische en Romeinse
kunst, en dan vooral in de beeldhouwkunst, Leda met de zwaan een geliefd motief.
Zeer beroemd was de Leda van Timotheos ca. 370-360, bekend uit 28 marmeren
kopieën uit Romeinse tijd en van uitbeeldingen in schilderkunst en op gemmen: de
vrouw staat met een slip van haar kleed in de opgeheven linkerhand, terwijl ze de
zwaan met haar andere hand tegen zich aan drukt.
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In de late middeleeuwen vinden we de vergelijking tussen Leda, die door de god
Zeus in de vorm van een zwaan zwanger wordt gemaakt, en Maria, die door een duif
aangezegd krijgt dat ze een zoon zal baren. In het humanisme van de renaissance is
het een van de verenigingen met een god die dienen als metaforen van de dood. Het
kan zijn dat deze interpretaties ten grondslag hebben gelegen aan de herleving van
het motief van de gemeenschap met de zwaan in de schilderkunst van het Cinquecento.
Iemand uit de
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kring van Giorgone rond 1500, Leonardo da Vinci rond 1510 (verloren gegaan,
bekend van kopieën door Il Sodoma en Andrea del Sarto ca. 1540-50, Kon. Musea
voor Schone Kunsten Brussel) en Bacchiacca eerste helft 16e eeuw (Museum
Boymans-van Beuningen Rotterdam) schilderden een staande Leda met de zwaan.
Een schilderij van Michelangelo uit 1529-30 van een liggende Leda ging

Eugène Delacroix, Leda en de zwaan, 1834, fresco, 67 × 88 cm.
Abbaye de Valmont (Frankrijk).

verloren, maar is gekopieerd door onder meer Rosso Fiorentino ca. 1538 en Rubens
1603-04. Eveneens rond 1530 schilderde Correggio een erotische uitbeelding. Nadien
volgt een lange reeks werken in en buiten Italië, van Cambiaso 1544 (fresco, Palazzo
della Prefettura te Genua), Tintoretto ca. 1551-55 en 1578, Paolo Veronese ca. 1580
en Boucher 1741-42 tot Moreau 1846, tweemaal
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1875 en 1882, Gérôme 1895 en Corinth achtmaal tussen 1890 en 1924. Danti legde
de paringsdaad ca. 1570 vast in een beeldhouwwerk.
Het thema blijkt daarna vitaal in de moderne kunst: een schilderij van Cézanne
ca. 1886-90, grafiek en sculpturen van Maillol vanaf 1900 tot in de jaren dertig,
reliëfs en fresco's van Bourdelle in de eerste decennia van deze eeuw, een schilderij
en grafiek van Dufy ca. 1926, een schilderij en een tekening van Matisse ca. 1945
en beelden van Brancusi 1920 en Archipenko 1960.
Het thema wordt ook behandeld door een aantal dichters: herhaaldelijk door Rilke,
voorts door Huxley 1920 en door Yeats 1928, voor wie de half afgedwongen
gemeenschap een symbool is voor de spanningsverhouding tussen geweld en liefde.
Castores 1994; Knauer 1969.

Leto
(Lat. LATONA), een Titanen-dochter, was door Zeus zwanger gemaakt van de
goddelijke tweeling Apollo en Artemis. Zeus' jaloerse echtgenote Hera had zich
voorgenomen de bevalling van Leto te dwarsbomen. De zwangere Leto werd op
bevel van Hera door de Python opgejaagd en bovendien had Hera alle landen ter
wereld verboden Leto een rustplaats te bieden waar deze kon bevallen.
Over de wijze waarop het toch tot een geslaagde bevalling kwam, deden blijkens
een Homerische hymne en voorts teksten van Hesiodos, Homeros, Pindaros en latere
mythografen zoals Hyginus en Apollodoros, verschillende verhalen de ronde. Zo is
overgeleverd dat Delos, een zwervend en onvruchtbaar eiland dat dus niets te verliezen
had, aan Leto gastvrijheid bood. Het eiland werd daarop met vier zuilen op de
zeebodem verankerd en bovendien werd het vruchtbaar. Anderen vertellen dat Hera
had gezworen dat geen land dat door de zon werd beschenen Leto zou opnemen.
Delos werd daarom door Poseidon met een gewelf van water afgeschermd van de
zonnestralen.
Gemeld wordt ook, dat Hera de bevalling trachtte te blokkeren door de godin van
de zwangerschap en de bevalling, Eileithyia, te verbieden haar onontbeerlijke steun
te verlenen. Eileithyia liet zich echter met geschenken omkopen door de andere
godinnen, zodat na negen dagen en nachten van weeën de bevalling kon plaatsvinden.
Delos blijft de hele oudheid door de centrale cultusplaats van Leto en haar kinderen.
Na de bevalling liet Hera niet af Leto het leven zuur te maken. Volgens Ovidius
was het op haar instigatie dat bewoners van Lycië de uitgeputte Leto en haar kinderen
het recht ontzegden om zich te laven met het water uit een meertje. De bewoners
werden daarop veranderd in kikkers die gedoemd waren in dit meertje verder te leven.
Leto werd op verschillende manieren bijgestaan door haar kinderen Apollo en
Artemis. Apollo doodde de Python, en samen met Artemis strafte hij »Niobe, die
zichzelf vanwege haar talrijke kinderschaar had durven stellen boven Leto met haar
twee kinderen. De reus Tityos, die zich aan Leto wilde vergrijpen, werd door de
tweeling neergeschoten en in de onderwereld aan de aarde geketend, waarna hem
tot in de eeuwigheid de steeds weer aangroeiende lever werd uitgepikt door twee
adelaars of gieren, een soortgelijke straf als »Prometheus moest ondergaan.
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Leto komt vanaf de 6e eeuw v.C. regelmatig voor op Griekse vazen en reliëfs,
aanvankelijk vooral in de scène waarin zij wordt ontvoerd door Tityos en deze wordt
neergeschoten door Apollo en Artemis. Tityos' dood keert, zonder de
ontvoeringsscène, in de volgende eeuwen terug, zoals ook diens bestraffing in de
onderwereld.
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Leto bedreigd door de Lyciërs, ca. 1660, Vlaams wandtapijt naar ontwerp van Giovanni Romanelli.
Kunsthistorisches Museum, Wenen. Terwijl op de voorgrond Leto, geflankeerd door haar kinderen,
en de reeds ten dele in kikkers veranderde boeren zijn voorgesteld, zien we boven in het midden de
bevalling op Delos en links hoe de Python, opgehitst door Hera, Leto en haar kinderen achtervolgt.
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Deze laatste scène is enkele malen uitgebeeld in de nieuwe tijd: bijvoorbeeld in een
tekening van Michelangelo 1530-33 en in schilderijen van Titiaan 1548-49 (in een
serie met andere gestraften in de onderwereld: Sisyphos, Tantalos en »Ixion) en
Goltzius 1613 (Frans Halsmuseum Haarlem).
Leto zelf figureert in de beeldende kunst van de nieuwe tijd vrijwel uitsluitend in
het verhaal van de verandering van de bewoners van Lycië in kikkers: o.m. Tintoretto
ca. 1541, Giordano 1689 en Jouvenet 1700-01 (Fontainebleau). In de Lage Landen
dient het tafereel veelal als landschapsstoffage: bijv. J. Brueghel I o.m. 1605
(Rijksmuseum Amsterdam), Van Uyttenbroeck 1626, Breenbergh 1630 en A.
Bloemaert 1646 (Centraal Museum Utrecht).
Een prominente positie heeft Leto als moeder van Apollo in het park van de
Zonnekoning in Versailles: in het ‘Bassin de Latone’ van de gebroeders Marsy
1668-71 roept zij (in de oorspronkelijke opstelling wendde zij zich daartoe naar het
paleis) de interventie van Zeus/de vorst in en triomfeert ze over de Lyciërs, die de
transformatie in kikkers ondergaan.

Mainaden
(‘razende vrouwen’) of Bakchai (Lat. BACCHAE), leden van de thiasos van Dionysos.
De vrouwen zijn bezeten van de godheid (‘enthousiasmos’), hetgeen hen leidt tot
geëxalteerde dansen, die voor nietingewijden verboden zijn, en het rauw verslinden
van wilde dieren. Eigenlijk zijn alle vrouwen die aan de cultushandelingen deelnemen
als mainaden te beschouwen. Evenals de »Satyrs behoren ze tot het gevolg van
Dionysos; ze weren echter hun bentgenoten af. Zij dragen lange gewaden en hebben
een pantervel (pardalis) of hertevel (nebris) over de schouder, terwijl ze een thyrsosstaf
en muziekinstrumenten dragen. De oudst bekende zijn de nimfen van Nysa, die
Dionysos grootbrengen, later kennen we Agaue, koningin van Thebe, die haar eigen
zoon Pentheus verscheurt (»Dionysos). Verscheurd werd ook »Orpheus, die na de
dood van Eurydike vrouwen en dus ook de mainaden uit zijn omgeving weerde.
De eerste uitvoerige beschrijving bevindt zich in de Bakchai van Euripides. Uit
dezelfde tijd dateren de voorstellingen in reliëf van Kallimachos (ca. 420 v.C.).
Voorheen waren er reliëfs en vazen vanaf 550 v.C. Soms nemen ze deel aan de tocht
met Hephaistos naar de Olympos of zien we ze met een satyr, bijv. in een archaïsche
terracotta groep uit Satricum bij Rome. De mainade van Skopas, een sculptuur
340-330, kennen we in de vorm van Romeinse kopieën. In de Romeinse tijd zijn zij
ook op sarkofagen met Dionysosvoorstellingen aanwezig. In dat geval heeft men de
lijkkisten willen interpreteren als bestemd voor leden van de mysteriëncultus, hetgeen
een uiterst speculatieve theorie is.
Ook in de middeleeuwen zijn mainaden voorgesteld naar antiek voorbeeld, bijv.
op een ivoorreliëf uit de 12e eeuw in het Musée de Cluny te Parijs, waar twee
zwevende putti een mainade bekransen en zij door een Pan en een satyr geflankeerd
wordt. In later tijd zijn ze aanwezig in schilderingen van bacchanalen (»Dionysos)
en van het doden van »Orpheus. Individuele mainaden zijn gebeeldhouwd door o.m.
Thorwaldsen 1833 en 1841 en geschilderd door o.m. Savery ca. 1628 en Corot ca.
1855-60 (een mainade op een panter, een aan Dionysos gewijd dier).
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Jusepe de Ribera, Apollo vilt Marsyas, 1637, doek, 176 × 227 cm.
Museo Nazionale di San Martino, Napels. Satyrs kijken in ontzetting toe.
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Marsyas,
een satyr uit Phrygië. Volgens sommigen was hij de uitvinder van de fluit; anderen
noemen Hermes als zodanig. De meeste mythografen, onder wie Ovidius in de Fasti,
vertellen dat Athena de fluit uitvond, maar dat ze, toen ze erop speelde, bemerkte of
van anderen te horen kreeg dat haar gezicht daarbij vertrok in een lelijke grimas. Ze
wierp het instrument woedend weg, op voorhand iedereen vervloekend die het zou
oprapen en bespelen. En dit zou het ongelukkige lot van de vinder, Marsyas, verklaren.
Marsyas waagt het de lierspelende Apollo uit te dagen tot een muzikale tweestrijd.
Apollo neemt de uitdaging aan, op voorwaarde dat de winnaar naar goeddunken met
de verliezer zal mogen omspringen. De god treedt als winnaar uit de door Athena
zelf of de Muzen gepresideerde strijd, mede omdat hij zijn lier ook kan bespelen als
hij deze ondersteboven houdt, terwijl Marsyas dat met zijn fluit niet kan. Apollo
bindt Marsyas aan een boom en vilt hem of laat hem villen door een Skyth.
Het verhaal van Marsyas versus Apollo, met als dragende elementen de hybris van
Marsyas en de tegenstelling tussen het Dionysische, passionerende van de fluit en
het harmonische van de Apollinische lier, is in de oudheid beschreven door Herodotos,
Ovidius, Hyginus en Ploutarchos.
Marsyas is in de beeldende kunst van de oudheid aan te treffen vanaf de 5e eeuw
v.C. Hij is als half-dierlijke satyr herkenbaar aan de boksoren, een mager en wat
schonkig lichaam en een korte staart vlak boven het zitvlak. Rond 450 vervaardigt
Myron een dankzij kopieën in marmer bekende bronzen groep, waarin de godin
Athena haar afgrijzen uitdrukt door terug te deinzen voor de op de grond liggende
fluiten en de satyr met zijn paardestaart aanstalten maakt ze op te rapen. De gruwelijke
bestraffing door Apollo is rond 200 v.C. voorgesteld in een uiterst realistische
beeldengroep uit Klein-Azië: een Skyth grijpt een mes om de aan een boom hangende
Marsyas te gaan villen. Vermoedelijk was een zittende Apollo aan de twee
toegevoegd. Zulke voorstellingen geven de kunstenaar gelegenheid smart en emotie
en anatomische kennis (gespannen spieren van de hangende Marsyas) te laten zien.
De Skyth en Marsyas zijn in kopieën, eenmaal de satyr zelfs in rood marmer, bewaard
gebleven. Voorts vinden we het verhaal op wandschilderingen en sarkofagen uit de
Romeinse tijd.
Het villen van Marsyas is voor de Florentijnse humanisten zinnebeeld van de
bevrijdende blootlegging van het zuivere innerlijk, de ziel. Dit thema komt, vaak in
combinatie met het Midas-oordeel, dan ook voor in de beeldende kunst van het
Cinquecento: bijvoorbeeld op fresco's van Rafaël 1508 in de Stanza della Segnatura
van het Vaticaan te Rome, Peruzzi 1511-12 in de Villa Farnesina te Rome en Giulio
Romano ca. 1530 in het Palazzo del Te te Mantua, en op schilderijen van Bronzino
ca. 1531-32 in een reeks met de aan de bestraffing voorafgaande scènes, en Titiaan
ca. 1570-75. Meer weerklank nog is er in de barok. Vooral in Spanje en Italië gold
de hoogst gruwelijke straf als een exempel van de bestraffing die volgt op hoogmoed
tegenover God: Guercino 1618, twee werken van Reni tussen 1618-19, Ribera onder
meer 1637 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel), Pietro da Cortona 1645-61
en Velázquez ca. 1659. In de Lage Landen is de bestraffing afgebeeld door onder
meer Cornelis van Haarlem ca. 1588 en Jordaens ca. 1620, in Frankrijk door Poussin
ca. 1626 en Lorrain 1639-40. In een ander schilderij van Jordaens, ca. 1640 (Galerij
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Willem V, Buitenhof Den Haag) wordt getoond hoe de Muzen Marsyas gispen. De
tweestrijd zelf wordt uitgebeeld door onder meer Perugino ca. 1495 en Tintoretto
ca. 1545.
In de dichtkunst van het fin de siècle is er betrekkelijk veel aandacht voor het
Marsyas-
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thema: Heredia 1888, Régnier 1902, Annunzio 1903, Sassoon 1909. Claus heeft de
satyr in het gedicht ‘Marsua’ in de Oostakkerse Gedichten 1955 geschetst.
Diepenbrock schreef in 1910 muziek bij een toneelstuk van Verhagen.
Hofmann 1973; Meyer 1987; Rawson 1987; Small 1982; Weis 1992; Wind
1958.

Medeia
of Medea, dochter van de Okeanide Eidyia en van de koning van Kolchis, Aietes,
en daardoor kleindochter van de zonnegod Helios, en nicht van de tovenares Kirke.
Reeds Euripides schrijft haar in zijn tragedie Medeia toverkracht toe, en in de
hellenistische en Romeinse literatuur wordt zij naast Kirke de tovenares bij uitstek,
verwante of dochter zelfs van »Hekate, de godin tot wier machtsgebied men de toverij
en hekserij rekent.
De koning van Iolkos, Pelias, had zijn rivaal »Iason opdracht gegeven in het verre
Kolchis aan de Zwarte Zee het gulden vlies te bemachtigen, in de verwachting dat
Iason daarbij zou omkomen. Als Iason en zijn »Argonauten zich aan het hof van
Aietes vervoegen, blijkt deze niet van zins het gulden vlies af te staan. Aphrodite en
Eros zorgen ervoor dat Medeia verliefd wordt op Iason. Ze biedt hem haar hulp aan
en Iason belooft haar dat hij haar zal meenemen naar Griekenland en dat zij daar zijn
vrouw zal worden. Dankzij haar toverkunsten doorstaat Iason de hem door Aietes
opgelegde proeven en wordt ook de draak die het gulden vlies bewaakt, in slaap
gesust. Daarna vluchten de Argonauten weg uit Kolchis, achtervolgd door de schepen
van Aietes. Als de Argonauten dreigen te worden ingehaald en Medeia bemerkt dat
de Grieken desnoods bereid zijn haar achter te laten voor de achtervolgers, gaat ze
zover haar broer Apsyrtos in een val te lokken, zodat hij door Iason kan worden
gedood. Er wordt bovendien overgeleverd dat ze haar broer in stukken hakt en in
zee werpt, zodat Aietes tijd verliest met het bijeengaren van de lichaamsdelen. »Kirke
zou Iason en Medeia van hun bloedschuld bevrijden.
De geschiedenis wordt uitvoerig beschreven in de Argonautika van Apollonios
van Rhodos, midden 3e eeuw v.C., die verder verhaalt hoe het huwelijk tussen Iason
en Medeia tijdens hun terugreis wordt voltrokken ten paleize van de koning van de
Phaiaken, Alkinoös. Deze Alkinoös, bedreigd door de achtervolgers uit Kolchis, zegt
hun toe Medeia uit te leveren, tenzij blijkt dat Iason en Medeia inmiddels man en
vrouw zijn. Dit bericht wordt door Alkinoös' vrouw Arete toegespeeld aan het tweetal,
dat daarop ijlings trouwt. Alkinoös weerstaat daarna de druk van de troepen van
Aietes.
Diodoros, Ovidius en Pausanias vertellen hoe Medeia na aankomst in Iolkos de
wraak jegens de bedrieglijke opdrachtgever van Iason, Pelias, voltrekt. Ze overtuigt
diens dochters ervan dat ze levende wezens kan verjongen: ze laat een oude ram
doden, in stukken hakken en koken in een grote ketel, waarna hij als een jong
lammetje weer te voorschijn komt. De dochters van Pelias doen in hun enthousiasme
hetzelfde met hun vader die, aangezien Medeia nu haar toverkunsten achterwege
laat, jammerlijk omkomt.
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Medeia en Iason leven vervolgens als man en vrouw in ballingschap aan het hof
van Korinthe, waar Kreon regeert. Euripides zet in zijn Medeia uiteen, hoe Kreon
op een gegeven moment zijn dochter Glauke (elders: Kreousa) ten huwelijk wil geven
aan Iason, die bereid is daarvoor Medeia te verstoten. Deze neemt wraak tijdens de
ene dag respijt die haar gegund wordt voordat ze uit Korinthe moet vertrekken. Ze
verzekert zich eerst bij de bezoekende Atheense koning Aigeus van de toezegging
dat ze in Athene beschutting zal vinden. Ze zendt dan haar rivale als
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Medeia in somber gepeins vóór de moord op haar kinderen, 1e eeuw n.C., wandschildering, 137 ×
44 cm, afkomstig uit de zogenoemde Basilica te Herculaneum, een kopie van een schepping van
Timomachos uit de 4e eeuw v.C. Museo Nazionale, Napels.

gebaar van voorgewende verzoening een mantel, die echter in gif gedrenkt is. Zodra
Glauke deze mantel aantrekt, wordt ze aangevreten door een verterend vuur dat haar
en de te hulp snellende Kreon doodt. Intussen doodt Medeia de twee kinderen uit
haar huwelijk met Iason en vertrekt ze op een door Helios gezonden en door draken
getrokken wagen.
Ze weet aldus te ontsnappen naar Athene, waar ze de vrouw wordt van koning
Aigeus. Om de belangen te beschermen van Medos, de zoon die zij Aigeus
geschonken heeft, onderneemt ze een vergeefse poging om Aigeus' zoon uit een
eerder huwelijk, »Theseus, om het leven te brengen. Daarop wordt ze uit Athene
verbannen.
Tenslotte zou ze zijn teruggekeerd naar Kolchis. Ze zou er een zekere Perseus,
die haar vader van de troon had gestoten, hebben gedood en aldus haar vader Aietes
of Medos aan de macht hebben geholpen.
Euripides schetst in de genoemde Medeia de heftige botsing tussen de diep vernederde
en in wilde wraakzucht ontstoken Medeia en de trouweloze, cynisch-redelijke Iason,
die met de verstoting van de barbaarse Medeia en het huwelijk met een Griekse
koningsdochter rust en zekerheid wenst te verkrijgen. De ene dag respijt die de
niet-onredelijke Kreon aan de toch gevaarlijk geachte Medeia verleent, wordt hem,
zijn dochter en zijn aanstaande schoonzoon fataal. Voor de moord op haar twee
geliefde kinderen noemt Medeia verschillende redenen: wraak jegens de aldus
kinderloos gemaakte Iason en angst dat men haar daad op haar kinderen zal wreken.
Het stuk van Euripides staat aan het begin van een rijke theatertraditie. Andere
antieke tragedies zijn verloren gegaan, onder meer
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van Sophokles, Ennius en Ovidius (in wiens Heroides wel een ‘brief’ van Medeia
aan Iason bewaard bleef, die haar laat zien als toonbeeld van wraakzucht). Seneca
voert in zijn Medea een verstandige Iason op, zodat Medeia scherper naar voren
treedt als iemand die wordt gedreven door demonische wraakzucht, zelfs geen
innerlijke tweestrijd meer kent tussen wraakzucht en moederliefde en slechts uit is
op vernietiging.
Het verhaal van Iason en Medeia doet in de middeleeuwse literatuur van de 12e
tot in de 15e eeuw al volop de ronde, o.m. bij Benoît de Sainte-Maure, in de Roman
de la rose, bij Boccaccio, Chaucer, Christine de Pisan, Dirc Potter en Raoul Lefèvre.
De visie van Seneca zet de toon voor de eerste bewerkingen in de nieuwe tijd: in
de stukken van Dolce ca. 1547, La Péruse 1555, P. Corneille 1635, ten onzent bij
Jan Vos 1667 (een stuk met veel ‘konst- en vliegh-werken’) en nog bij Glover 1761
gaat het om de triomf van het kwaad. Longepierre 1694 schrijft daarentegen een
soort liefdesdrama, waarin Iason gedreven wordt door zijn oprechte liefde jegens
Kreousa, een versie waarop wordt teruggegrepen in de opera van Cherubini/Hoffmann
1797. Andere opera's gaan terug op de Seneca/Corneille-versie, bijv. Charpentier/Th.
Corneille 1693, evenals Xenakis in 1967.
De ‘Sturm und Drang’-auteur Klinger slaat in zijn tragedies Medea in Korinth
1786 en Medea auf dem Kaukasus 1790 een nieuwe weg in: een Medeia die zich aan
de normale samenleving niet weet aan te passen, maar desondanks na haar verbanning
uit Kolchis verlangend terugblikt. Enigszins in dezelfde geest schrijft Grillparzer
zijn Goldene Vlies-trilogie 1821 (Der Gastfreund, Die Argonauten en Medea), waarin
een barbaarse, dat wil zeggen niet-Griekse Medeia zich niet kan voegen in de Griekse
civilisatie. Ook Anouilh 1946 accentueert het bovenmatige van Medeia: haar absolute
liefde voor Iason slaat om in absolute haat. De adaptatie van het Medeia-thema in
het toneelstuk van Jahnn 1925 is weer een heel andere: een levenshongerige Iason,
die van Medeia de eeuwige jeugd gekregen heeft, verstoot de ouder wordende Medeia.
In een film uit 1970 van Pasolini geeft Maria Callas een indrukwekkende voorstelling
van al haar temperamenten.
In de beeldende kunst van de oudheid gaat het aanvankelijk vooral om afbeeldingen
van Medeia met de dochters van Pelias rond de kookketel, bijv. op een neo-Attisch
reliëf naar klassiek voorbeeld (ca. 420 v.C.). Vanaf het hellenisme wordt Medeia
somber voorgesteld, het zwaard in de hand, terwijl haar kinderen aan haar voeten
spelen, bijv. op muurschilderingen in Pompeii en Herculaneum. Het origineel wordt
toegeschreven aan Timomachos van Byzantium uit de 4e eeuw v.C. Op
sarkofaagreliëfs uit de 2e eeuw n.C. zijn de dood van de kinderen en de vlucht op
de drakenwagen vereeuwigd.
Nadat in de Italiaanse schilderkunst van de 16e en 17e eeuw een enkele maal de
moord op Pelias in beeld is gebracht, bijv. door Pietro da Mariscalchi ca. 1576 en
Macchietti ca. 1570-73, is een somber peinzende Medeia, soms al met de dolk
waarmee ze haar kinderen zal gaan doden, te vinden in het werk van o.m. Romney
1780, Turner 1828, Delacroix 1849 en 1862 en Feuerbach 1870 en 1871. Sandys
schildert haar in 1868 als gifmengster. Moreau 1865 toont Iason en Medeia als
liefdespaar. Beelden zijn er van Rodin 1865 en Paolozzi 1964 (Museum
Kröller-Müller Otterlo).
Fritz 1962; Heinemann 1920; Kenkel 1979; Meyer 1980; Schmidt 1968.
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Meleagros,
zoon van koning Oineus van de Aitoliërs in Kalydon, en Althaia. Na zijn geboorte
krijgt zijn moeder van de »Moiren te horen dat Meleagros even lang zal leven als
een stuk hout dat op dat moment in het vuur ligt, intact zal blijven. Althaia grist het
hout uit het vuur en bergt het zorgvuldig op.
Jaren later verwaarloost Oineus Artemis in zijn offerplechtigheden. De vertoornde
godin zendt naar Kalydon een enorm everzwijn dat verwoestend rondgaat. Meleagros
roept een aantal fameuze helden uit heel Griekenland op, onder wie Theseus, Peleus,
Iason, de Dioskouren, Telamon (enigen van hen behoren later tot de »Argonauten),
en de in de jacht zeer bekwame »Atalante, op wie hij verliefd wordt. Als het everzwijn
is gedood en Meleagros de eer daarvoor toekent aan Atalante door haar de huid van
het beest te geven, geraakt hij in een twist met twee broers van zijn moeder, Plexippos
en Toxeus, die hij doodt. Althaia, in haar smart om het verlies van haar broers en in
hevige woede jegens Meleagros, grijpt het destijds in veiligheid gebrachte stuk hout
en werpt het in het vuur. Als dit verteerd is, sterft Meleagros. Althaia pleegt zelfmoord.
Aldus het verhaal dat is overgeleverd door Ovidius en Apollodoros. De
oorspronkelijke bron zou een verloren gegaan epos uit Korinthe van ca. 600 v.C.
zijn, dat ook al ten grondslag lag aan evenmin bewaard gebleven tragedies van
Sophokles en Euripides. Homeros vertelt in de Ilias een ander verhaal, waarin van
Atalante geen sprake is. Na het vellen van het zwijn krijgen de bewoners van Kalydon
ruzie met de naburige Koureten over de verdeling van de buit. Het komt tot een
oorlog, waarin de Aitoliërs aan de winnende hand zijn zolang Meleagros hen aanvoert,
maar ernstig bedreigd worden, zodra hij zich, woedend omdat zijn moeder hem heeft
vervloekt vanwege het doden van een van haar broers, uit de strijd terugtrekt. Wanneer
Meleagros op het laatste moment de wapens weer ter hand neemt, keert het tij
voorgoed. De jager is bij dit gevecht omgekomen, volgens Hesiodos door ingrijpen
van Apollo.
De jacht op het zwijn van Kalydon is juist in de 6e eeuw v.C. veel uitgebeeld,
bijvoorbeeld op de zogeheten François-vaas ca. 570 te Florence. Aan Skopas ca. 340
wordt een ‘portret’ van de jager toegeschreven, bekend van liefst 31 Romeinse
kopieën, die is voorgesteld als een krachtige jongeman, aan wie de trieste
lotsbeschikkingen niet zijn af te lezen; aan zijn voeten liggen de kop van een ever
en een jachthond. Deze beeldhouwer maakte ook de fragmentarisch bewaard gebleven
reliëfs van de oostgevel van de Athena-Alaiatempel in Tegea met de jacht op het
zwijn, ca. 370-360. Vanaf de 4e eeuw wordt ook de dood van Meleagros afgebeeld:
een thema dat later vooral is te vinden op Romeinse sarkofagen. In de late oudheid
symboliseren Meleagros en Atalante de door het jagen te verwerven deugden,
bijvoorbeeld op een mozaïek in Antiochië (Antakya, Turkije) en op een uniek
Koptisch wandkleed uit Egypte ca. 400 (nu in Riggisberg).
Deze episode is in de beeldende kunst van de nieuwe tijd slechts zelden vereeuwigd,
bijvoorbeeld door Le Brun ca. 1658, Il Sarzana eveneens rond het midden van de
17e eeuw en Batoni 1743. Een enkele maal ook vindt men het jachttafereel,
bijvoorbeeld in wandschilderingen van Primaticcio voor het kasteel van Fontainebleau
1550-60, in een schilderij van Le Brun ca. 1658 en in een reeks reliëfs van François
Rude 1823-27 voor het kasteel te Tervueren (in kopie bewaard in de Kon. Musea

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

voor Schone Kunsten Brussel). Voor de voorstellingen waarin Meleagros aan Atalante
de zwijnskop aanbiedt en/of de boze jagers moet afweren, zij verwezen naar Atalante.
De dood van Meleagros, meestal naar het verhaal van Ovidius, is onderwerp van
drama's van o.m. Gager 1582, Hardy 1604, Lemercier 1788, Heyse 1854 en Trevelyan
1927.
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Een libretto van Bernardoni werd op muziek gezet door Ziani 1706 en Albinoni 1718.
Daltrop 1966; Fittschen 1975; Koch 1975; Raeck 1992.

Menelaos,
zoon van Atreus, koning van Mykene, en Airope; jongere broer van Agamemnon
(de broers worden te zamen aangeduid als de Atriden); koning van Sparta; echtgenoot
van Helena. Over de jeugd van de Atriden en de totstandkoming van het huwelijk
met Helena zie Agamemnon.
Op een gegeven moment brengt Paris, de zoon van de Trojaanse koning Priamos,
een bezoek aan het hof van Sparta. Menelaos, die op Kreta een verwant gaat begraven,
laat in weerwil van een in een orakelspreuk vervatte, door hem niet begrepen
waarschuwing Helena alleen achter met Paris, die daarop Helena schaakt en een
aantal kostbaarheden meeneemt. Als een diplomatieke missie van Odysseus en
Menelaos naar Troje geen succes heeft, organiseert Agamemnon het expeditieleger
dat naar Troje vaart. Dit bestaat grotendeels uit Griekse vorsten die tevergeefs naar
Helena's hand hadden gedongen en trouw hadden gezworen aan wie met haar zou
trouwen.
Homeros beschrijft in de Ilias hoe de Grieken en Trojanen in het tiende jaar van
de slepende oorlog overeenkomen dat het conflict zal worden beslecht door een
tweegevecht tussen Menelaos en Paris. Paris zou in deze tweekamp het onderspit
hebben gedolven, als niet Aphrodite haar beschermeling tijdig van het slagveld zou
hebben weggevoerd. Homeros beschrijft verder hoe Menelaos duelleert met Hektor
en zich weert in de strijd rond het lijk van Patroklos.
Na de inname van Troje vindt de confrontatie plaats tussen Menelaos en Helena,
die de inzet is geweest van de bittere oorlog en inmiddels - na het overlijden van
Paris - de vrouw van diens broer Deïphobos is geworden. Deze wordt door Menelaos
gedood. Over het verloop van de ontmoeting tussen de echtelieden lopen de berichten
uiteen. Volgens sommige auteurs zou Menelaos op het punt hebben gestaan zijn
trouweloze echtgenote te doden, of zouden althans de Grieken hebben verwacht dat
Menelaos op dat moment of tijdens of na de terugreis naar Griekenland Helena had
gedood, maar was hij ter plekke of gaandeweg opnieuw onder haar bekoring gekomen.
Volgens anderen, onder wie Vergilius, zouden bij de val van Troje tussen de twee
geen problemen zijn gerezen en zou Helena Menelaos de helpende hand hebben
geboden bij zijn afrekening met Deïphobos. Hoe dan ook: Helena keert behouden
terug in Griekenland en leeft er in harmonie aan de zijde van Menelaos.
In de Odyssee doet het paar aan Odysseus' zoon Telemachos verslag van de
avontuurlijke terugreis. Menelaos is met Helena eerder uit Troje vertrokken dan
Agamemnon. Hij is door verkeerde winden afgedreven naar Egypte, waar hij jarenlang
verblijft en grote rijkdommen vergaart. Als hij weer naar Griekenland wil vertrekken,
krijgt hij bij het eiland Pharos in de monding van de Nijl te kampen met een
hardnekkige windstilte. Hij wil de raad van de zeegod Proteus en dwingt deze tot
spreken door tijdens een worsteling zijn greep op Proteus, die een groot aantal
transformaties ondergaat, te behouden. Deze geeft tenslotte de gevraagde
aanwijzingen: Menelaos moet eerst naar het vasteland van Egypte terugkeren om er
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aanvullende offers te brengen, waarna hij behouden in Sparta kan thuiskomen. Daar
verneemt Menelaos het treurig lot van Agamemnon en de recente moord van Orestes
op Klytaimnestra en Aigisthos.
Voor een geheel andere versie, volgens welke Helena zich tijdens de Trojaanse
oorlog in het geheel niet in Troje zou hebben bevonden, maar bij Proteus in Egypte,
en
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waarin Menelaos, als schipbreukeling aangespoeld in Egypte, pas toen en daar de
echte Helena zou hebben gevonden, wordt verwezen naar Helena.
Menelaos is in de antieke kunst op Griekse vazen en op wandschilderingen te Pompeii
meestal afgebeeld in zijn duel met Hektor of bij het weerzien met Helena: een
confrontatie waarin hem veelal het zwaard ontvalt. Zeer populair is een beeldengroep
uit ca. 230 v.C. geweest, die voorstelt hoe Menelaos de zwaar gewonde, van zijn
wapens beroofde Patroklos van het slagveld sleept. Ten minste zes (fragmenten van)
Romeinse kopieën zijn bekend, onder meer de ‘Pasquino’-groep bij Palazzo Braschi
in Rome en beelden in de Loggia dei Lanzi en het Palazzo Pitti te Florence.
Menelaos speelt een bijrol in een aantal tragedies. Nu en dan vertoont hij, anders
dan bij Homeros, onaangename karaktertrekken. In Sophokles' Aias gedraagt hij zich
in de twist rond het lijk van de zelfmoordenaar Aias uitgesproken arrogant. In
Euripides' Iphigeneia in Aulis is hij in de disputen omtrent het lot van het meisje een
ruziemaker en opportunist. Arrogantie en opportunisme legt hij ook aan den dag in
Euripides' Andromache. Anderzijds voert Euripides hem in Orestes ten tonele als
een koel-verstandig en beheerst personage in zijn confrontatie met de waanzinnige
Orestes. In Euripides' Trojaanse vrouwen gaan de Grieken ervan uit, dat Menelaos
Helena in Troje of na terugkeer zal doden, maar heeft hij geen deugdelijk weerwoord
op haar verwijzing naar de kracht van Aphrodite en de wil van de goden. Hekabe
voorziet dat Menelaos zal bezwijken voor de bekoring van Helena. In Euripides'
Helena tenslotte is hij als schipbreukeling in Egypte een absurd personage.
In kunst en literatuur van de nieuwe tijd is Menelaos slechts zelden hoofdpersoon.
Een stuk van Paul Claudel 1927 over Menelaos' confrontatie met Proteus werd van
muziek voorzien door Milhaud.

Merope,
echtgenote van Kresphontes, koning van Messene en afstammeling van Herakles.
Haar echtgenoot en haar twee oudste zonen werden gedood door Polyphontes, die
de troon van Messene usurpeerde en Merope dwong met hem in het huwelijk te
treden. Zij wist haar jongste zoon, naar zijn vader Kresphontes geheten (volgens
Apollodoros echter is zijn naam Aipytos), elders in veiligheid te brengen. Polyphontes,
die zich bedreigd voelde door deze elders opgroeiende potentiële wreker, liet vergeefs
door huurmoordenaars naar de jongen speuren. Bovendien loofde hij een beloning
uit voor het doden van Meropes zoon.
Na te zijn opgegroeid begeeft Kresphontes zich naar Messenia, neemt de naam
Telephontes aan en meldt koning Polyphontes dat hij de jongste zoon van Merope
heeft gedood en de uitgeloofde beloning in ontvangst komt nemen. Merope wil de
vermeende moordenaar van haar zoon doden, maar herkent hem op het laatste moment
als haar zoon Kresphontes. Daarna brengt Kresphontes/Telephontes, door Polyphontes
uitgenodigd om met hem een dankoffer te brengen, aan het altaar niet het offerdier
maar de usurpator om en neemt de macht in Messene over.
Een Kresphontes-tragedie van Euripides is verloren gegaan; we zijn voor de
lotgevallen van Merope aangewezen op mededelingen van de mythografen Hyginus
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en Apollodoros en bij Pausanias. Er zijn vrijwel geen voorstellingen in de beeldende
kunst bewaard gebleven die met zekerheid scènes uit het Merope-verhaal weergeven.
In het Italiaanse renaissance-theater houden de auteurs (Cavallerino 1582, Torelli
1589) zich nog betrekkelijk strikt aan de antieke stof inzake de machtsusurpatie en
de bijna-vermoording van de zoon door de moeder, hun vooral bekend uit enkele
opmerkingen van Ploutarchos over het stuk van
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Euripides. In het Franse barok-theater (Gabriel Gilbert 1642, La Chapelle 1682)
worden zoals gebruikelijk enkele liefdesverwikkelingen toegevoegd. De Italiaanse
toneelauteur Maffei geeft in zijn Merope-tragedie 1713 aan het verhaal de wending
dat de jonge Kresphontes zich aanvankelijk niet bewust is van zijn afkomst, die voor
hem en anderen slechts bij toeval aan het licht komt door een ring in zijn bezit. Dit
werk had internationaal veel succes. Het werd nagevolgd door Voltaire 1736 in een
van zijn meer geslaagde toneelstukken, daarna door Alfieri 1782. Is in deze stukken
Polyphontes een onmiskenbaar wrede tiran, Arnold brengt in 1858 het verhaal als
een tragische botsing, waarin bij alle personages schuld en onschuld dooreenlopen.
Het verhaal was uiterst geliefd in de 18e-eeuwse opera, vooral dankzij een
succesvol libretto van Zeno, verklankt door onder meer Gasparini 1711, A. Scarlatti
1716, Albinoni 1731, Giacomelli 1734, Vivaldi 1738 (L'oracolo in Messenia), G.
Scarlatti 1740 en Traetta 1776. Daarnaast is er een opera van Graun 1756 op een
tekst van zijn opdrachtgever Frederik II van Pruisen naar het stuk van Voltaire.

Midas,
zoon van Gordios en Kybele, een rijke koning van Phrygië, over wie wordt verteld
door Ovidius. Als de opvoeder van Dionysos, Silenos, door Phrygiërs wordt bespot
wegens dronkenschap, ontfermt Midas zich over hem. De dankbare Dionysos verklaart
zich bereid een wens van Midas in vervulling te doen gaan. Midas spreekt de wens
uit dat alles wat hij zal beroeren in goud zal veranderen, zonder zich te realiseren dat
daarmee ook alle voedsel dat hij tot zich neemt, in goud verandert. Op de rand van
de hongerdood smeekt hij Dionysos om deze gave ongedaan te maken: hij moet zich
dan wassen in de rivier Paktolos, waaruit sindsdien goud wordt gewonnen.
Later toont Midas zich opnieuw onverstandig. Hij is getuige van een muzikale
tweestrijd tussen Apollo en de bosgod Pan, die zich erop had laten voorstaan dat hij
op zijn panfluit mooiere muziek kon voortbrengen dan Apollo op zijn lier. De berg
Tmolos zal het oordeel vellen en spreekt zich uit voor Apollo. Midas daarentegen
spreekt zich uit ten gunste van Pan, waarop Apollo Midas' oren doet uitgroeien tot
ezelsoren. Midas omwikkelt zijn hoofd en verbiedt zijn kapper om tegenover anderen
van deze deformatie melding te maken. Deze kan het echter niet geheel en al voor
zich houden en fluistert het in een kuiltje in de aarde. Het ruisende riet dat daar later
opgroeit, draagt het geheim uit.
Voorstellingen van Midas zijn in de oudheid schaars: enkele 5e- en 4e-eeuwse
vaasschilderingen en munten uit de Romeinse keizertijd in Klein-Azië.
Ovidius' Midas-verhaal heeft door de eeuwen heen bekendheid genoten. Lyly
schrijft in 1589 een satirisch toneelstuk, Vondel in 1654 het gedicht Speelstrijd.
Verder zijn er gedichten van Swift 1711, Landor 1795 en Plath 1959. Midas is voorts
onderwerp van een aantal opera's, waaronder Grétry/D'Hèle 1778 en
Hermann/Wieland 1905. J.S. Bach schreef op tekst van Picander een cantate in 1729.
In Die Liebe der Danae van R. Strauss/Gregor & Hofmannsthal 1944 wordt Midas
in verband gebracht met »Danaë.
In de schilderkunst wordt meestal het ‘oordeel van Midas’ uitgebeeld. Na
kunstenaars in het Cinquecento, onder wie Peruzzi in de Villa Farnesina te Rome
1511-12, Giulio Romano in Palazzo del Te te Mantua 1527-28 en Tintoretto 1543-44,
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zijn het vooral schilders in de Lage Landen die dit afbeelden. Op een schilderij van
Van Mander 1588 (het oordeel in een landschap van Gillis van Coninxloo) en een
gravure van Goltzius 1590 volgen schilderijen van onder meer Van Uyttenbroeck
1622 en 1625, Lastman ca. 1610-

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

193
20, Jordaens 1637 en Rubens 1636-38. Op een Athena-schilderij van Goltzius 1611
(Frans Halsmuseum Haarlem) staat Midas achter haar als symbool van domheid die
voor het aardse kiest (»Hermes). Buiten de Lage Landen zijn er werken van o.m.
Ricci ca. 1686, Mignard laatste kwart 17e eeuw en Kremser-Schmidt 1767.
Poussin behoort tot de weinigen die de goudzucht van Midas in beeld brengen,
met schilderijen van de koning die Dionysos om redding smeekt (ca. 1627-29) en
die zich wast in de Paktolos (ca. 1629-30).

Minos,
zoon van Europa en Zeus, werd opgevoed aan het hof van Asterion (of Asterios),
koning van Kreta. Hij geraakte met zijn broers Rhadamanthys en Sarpedon in een
twist, zodra hij na het overlijden van Asterion het koningschap voor zich alleen
opeiste. De twist werd in zijn voordeel beslecht, toen hij zich erop het voorstaan dat
de goden hem desgevraagd een waardevol offerdier ter beschikking zouden stellen
en Poseidon daarop een schitterende stier uit zee deed oprijzen.
Hij haalde zich echter de woede van Poseidon op de hals door het dier niet te
offeren maar in zijn kudde in te lijven. Poseidon maakte het dier dol (het zou later
door »Herakles worden gevangen, maar pas door Theseus gedood) en gaf bovendien
Pasiphaë, de echtgenote van Minos, een tegennatuurlijke liefde in jegens het dier.
Minos' architect »Daidalos ontwikkelde een apparaat in de vorm van een koe waarin
Pasiphaë plaats kon nemen om zodoende met de stier gemeenschap te hebben. Uit
deze verhouding werd de Minotauros geboren: een mensenverslindend monster, met
de romp en ledematen van een mens en de kop van een stier, dat werd opgeborgen
in het door dezelfde Daidalos ontworpen Labyrint.
Minos wordt een groot aantal liefdesverhoudingen toegeschreven, met vrouwen
maar ook met knapen en mannen. Volgens sommigen, onder wie Aristoteles, zou hij
de pederastie hebben uitgevonden. Laat-antieke auteurs melden vriendschappen met
Theseus en Ganymedes. Het meisje Britomartis, door hem nagezeten, zou zich in
zee hebben gestort, liever dan zich aan hem te geven. Deze relaties ergerden zijn
vrouw Pasiphaë zodanig dat ze hem met een vloek sloeg of hem een gif toediende
waardoor alle vrouwen die met hem gemeenschap hadden, omkwamen. Hij werd
hiervan bevrijd door de Atheense koningsdochter Prokris, die hem een tegengif
verschafte.
De machtige Minos legde aan Athene de verplichting op jaarlijks zeven jongens
en zeven meisjes te leveren om te worden geofferd aan de Minotauros. Daaraan
kwam een eind toen »Theseus, geholpen door Minos' dochter Ariadne, met het
monster afrekende.
Megara, waar Nisos regeerde, veroverde hij met de hulp van diens dochter Scylla
die, verliefd op Minos, bij haar vader een purperen haarlok afknipte die de stad had
beschermd tegen vreemde heerschappij. Minos walgde zo van deze daad dat hij haar
verdronk of tot zelfmoord dwong.
De naam Minos zou oorspronkelijk heerser/koning betekenen. Minos staat niet
alleen te boek als een machtig maar ook als een wijs koning. Zijn excellente wetgeving
zou hem rechtstreeks zijn ingegeven door Zeus, van wie hij eens per negen jaar
aanwijzingen verkreeg. Zijn reputatie van wijs koning verklaart wellicht dat hij samen
met zijn broer Rhadamantys en met Aiakos (de vader van Telamon en Peleus, en
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daarmee de grootvader van Achilleus) wordt genoemd als rechter over de schimmen
die in het dodenrijk arriveren.
Met name het Theseus-verhaal is waarschijnlijk een reminiscentie aan de dominerende
positie van Kreta in het gebied van de Egeïsche Zee in de loop van het tweede millen-
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Daidalos biedt aan Minos' vrouw Pasiphaë de kunstkoe aan, midden 2e eeuw n.C., Romeins marmeren
reliëf, 175 cm hoog. Palazzo Spada, Rome.
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nium v.C. De toen bloeiende cultuur van Kreta wordt thans wel aangeduid als de
‘Minoïsche’ cultuur.
De gegevens over Minos zijn verspreid aan te treffen bij mythografen als Diodoros
en Pausanias en historici als Ploutarchos en Herodotos. In afbeeldingen speelt hij
zelden een rol op het eerste plan. Zijn functie als rechter in de onderwereld wordt
tot uitdrukking gebracht in een schildering op de gevel van een graf in Vergina
(Macedonië) uit het einde van de 4e eeuw v.C., waarop hij samen met Rhadamantys,
Hermes en de overledene staat afgebeeld.
In de post-klassieke kunsten doet Minos zijn intrede in Dantes Divina commedia:
in de Hel (Inferno) wijst Minos op grond van zijn kennis van de zonden de zielen
een plaats toe in een van de hellecirkels. Na de eerste behandelingen door Boccaccio
in zijn De casibus virorum illustrium ca. 1365 en door Lydgate in The Fall of Princes
ca. 1435, duikt het verhaal van Minos en Scylla incidenteel op in de literatuur.
Het verhaal rond Britomartis is mogelijk het onderwerp van een fresco ca. 1511
van Sebastiano del Piombo in de Villa Farnesina te Rome, en is het in ieder geval
van enkele 16e-eeuwse tapijten, ontworpen door kunstenaars uit de School van
Fontainebleau. Tekeningen met Minos van Blake 1824-27 en Rauschenberg 1959-60
zijn illustraties bij Dantes Divina Commedia.

Moiren
(Lat. PARCAE of FATA). Het woord moira betekent ‘deel’ en duidt op het de mens
toekomende aandeel in het geluk. Homeros spreekt van één Moira: personificatie
van een ook door de Olympische goden niet te beïnvloeden lotsbestemming en
levensduur die ieder mens vanaf de geboorte krijgt toebedeeld. Bij Hesiodos vindt
men voor het eerst drie Moiren. Hij voert hen op de ene plaats op als dochters van
de Nacht, elders als dochters van Zeus en Themis. Gaandeweg worden deze drie
‘schikgodinnen’, verwanten van de Erinyen en van de godin van de zwangerschap
en bevalling Eileithyia, steeds meer verbonden met het beeld van de levensdraad een associatie die overigens ook al bij Homeros is te vinden. Klotho is aanwezig bij
de geboorte en houdt het spinrokken vast; Lachesis spint de draad van onze
lotgevallen; de ‘onafwendbare’ Atropos knipt of snijdt de draad door.
De Romeinen kenden aanvankelijk één Parca, godin van de geboorte. Uit deze
gestalte ontwikkelden zich naar analogie van de Griekse Moiren drie zusters, de
Parcae, ook wel de Tria Fata genoemd, die dezelfde namen droegen als hun Griekse
zusters.
In de Griekse beeldende kunst treft men hen hoogst zelden aan. Op Romeinse
sarkofagen treden ze soms op bij een geboorte of bij de schepping door Prometheus
van de eerste mens uit klei. In grafschilderingen in Ostia (2e-3e eeuw n.C.) zijn ze
samen of alleen met hun attributen aanwezig.
Na enkele keren te zijn voorgesteld in de literatuur en beeldende kunst van de
middeleeuwen worden ze in de nieuwe tijd meestal afgebeeld als vreeswekkende
gestalten, bijvoorbeeld door Il Sodoma ca. 1530, Eckersberg 1808, in de reeks ‘zwarte
schilderijen’ van Goya 1820-23 (Prado Madrid) en door Moreau 1890 (Parca met
de Engel des doods). Baldung Grien laat in een houtsnede 1513 de
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drie gestalten zelf de tekenen dragen van de bloei en het verval van het vlees: een
afgetakelde Atropos snijdt de levensdraad door.
Ook als dit sinistere vanitas-element ontbreekt, herinneren ze er meestal aan dat
het leven ook voor de machtigen der aarde eindig is en dat levensgang en levensduur
worden bepaald door hogere machten. Zo laat Rubens aan de ingang van de zaal met
24 allegorische voorstellingen van het leven van Maria de Medici 1623-25 (bestemd
voor het Palais de Luxembourg te Parijs, thans in het Louvre) de Moiren onder
toezicht van Zeus de levensdraad van Maria weven. Een soortgelijke functie vervullen
de Moiren in het allegorische fresco van G. da San Giovanni 1635-36 in het Palazzo
Pitti en dat van Giordano 1683 in het Palazzo Medici-Riccardi, beide te Florence,
betreffende de bloei van het Medici-geslacht. Een voorbeeld van hun aanwezigheid
in de grafkunst is een reliëf van Schadow 1790 in de Berlijnse Dorotheenstädtische
Kirche. De Moiren als symbool van de levenscyclus zijn ook aanwezig in een
Amsterdams herenhuis (nu Toneelmuscum) in een wanddecoratie van De Wit & De
Moucheron 1729-31. Welhaast uniek is het beeld ‘Die singende Parze Atropos’ 1794
van Carstens, bestemd voor een nooit voltooide groep van de Moiren. Deze gestalte
was eerder geschilderd door Reni ca. 1630-40.
Als symbolen van levensloop en vergankelijkheid worden ze vele malen geëvoceerd
in de dichtkunst: Spenser 1596, Schiller 1782, Hölderlin 1798, Foscolo 1814, Valéry
1917.

Muzen
(Mousai, Lat. MUSAE), de negen dochters van Mnemosyne (‘het geheugen’) en van
Zeus, in negen achtereenvolgende nachten door hem verwekt. Hesiodos is de eerste
die hun namen noemt: Kalliope, Kleio, Euterpe, Thaleia, Melpomene, Terpsichore,
Erato, Polymnia (later Polyhymnia) en Ourania. Hij schetst hun gemeenschappelijke
functie: ze brengen de mensen wijsheid, overtuigende welsprekendheid, een vredig
gemoed, de kracht van het geheugen, het vermogen om de daden van goden en
mensen te bezingen; ook de goden stemmen ze met hun verhalende gezang gelukkig.
Hesiodos situeert hen op de Olympos, in het gezelschap van Zeus en de andere
Olympische goden. Volgens latere bronnen wonen ze op de Helikon of op de
Parnassos en worden ze geacht hun gezang en kunst te beoefenen onder aanvoering
van »Apollo (‘Apollo Musagetes’). Gaandeweg ook krijgen ze individuele, specifieke
functies en attributen, die in de loop der eeuwen overigens sterk wisselen.
Kalliope, volgens Hesiodos de eerste in rang, is de Muze van de epische dichtkunst,
van de filosofie, van de retoriek, in het algemeen van de wetenschappen; ze is voorzien
van schrijfgerei (wastafel en schrijfstift). Kleio, de Muze van de geschiedenis, is
soms eveneens uitgerust met schrijfgerei, maar meestal met een boekrol. Euterpe,
de Muze van het fluitspel, heeft gewoonlijk een fluit in haar hand. Thaleia, de Muze
van de komedie, draagt een komisch masker, Melpomene, de Muze van de tragedie,
een tragisch masker of een met wijnranken of klimop omwonden, uit de
Dionysoscultus stammende ‘thyrsosstaf’. Terpsichore, de Muze van de dans en de
lichte poëzie, bespeelt een lier. Ook Erato, de Muze van de lyrische en de
liefdespoëzie, bespeelt een lier of citer. Polyhymnia, de Muze van de pantomime
(maar ook wel van de lyrische poëzie of het hymnische gezang), is soms zonder
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attributen, soms toegerust met een boekrol, een scepter en/of een sluier. Ourania
tenslotte, de Muze van de astronomie, is steeds uitgerust met een hemelbol.
De Muzen zijn aanminnige wezens, maar ze kunnen bestraffend optreden jegens
degenen die het wagen zich met hen te meten. Homeros verhaalt in de Ilias hoe de
Thracische zanger Thamyris zich had verstout de
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Muzen uit te dagen tot een muzikale tweestrijd. Ze sloegen hem met blindheid en
ontnamen hem zijn geheugen en zijn vermogen tot zang en snarenspel. Ook de
Sirenen, half vrouwen, half vogels, die met hun verlokkende gezang zeelieden naar
de ondergang trachtten te voeren, zouden ze eens hebben bestraft toen die zich te
zeer op hun zangkunst lieten voorstaan: ze trokken hun de veren uit.
De negen Muzen zijn in de beeldende kunst van de oudheid reeds te vinden op de
François-vaas

‘Sarkofaag Mattei’ met de Muzen, ca. 280 n.C., Romeinse marmeren grafkist, 129 × 265 cm. Museo
Nazionale Romano, Rome. Op de getoonde voorzijde staat in het midden Euterpe met lange fluiten
(theater), geflankeerd door Melpomene met masker links (tragedie) en Thaleia met masker en
herdersstaf rechts (komedie). Aan de buitenzijde staan Erato met citer en plectrum (liefdespoëzie) en
Terpsichore met lier (dans en lichte poëzie). Op de hier niet zichtbare zijkanten zijn de andere vier
Muzen afgebeeld.

uit ca. 570 v.C. te Florence. Vooral in de hellenistische en Romeinse kunst zijn ze
vereeuwigd in de vorm van beeldengroepen (dikwijls met Apollo en/of Athena in
hun midden). Dergelijke groepen - naar originelen uit de 2e eeuw v.C. van Philiskos
- stonden in de tuinen van villa's, in bibliotheken en in heiligdommen en gaven blijk
van de culturele interesse van de eigenaar of opdrachtgever van het complex. Derhalve
vinden we ze ook op schilderingen, staande op geschilderde consoles met Griekse
inscripties (Pompeii 1e eeuw n.C., Ostia 2e eeuw n.C.
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en Ephesos 5e eeuw n.C.) en mozaïeken (Noord-Afrika, Trier). Op een reliëf met de
vergoddelijking van Homeros (British Museum Londen) luisteren zij de gebeurtenis
op. Ook op Romeinse sarkofagen komen ze dikwijls voor, wellicht als blijk van de
ontwikkeling van de overledene. Vanaf de 2e eeuw n.C. dragen zij een veer op het
hoofd ter herinnering aan de overwinning op de Sirenen. Deze tweedimensionale
voorstellingen zijn dikwijls kopieën van de beeldengroepen.
Een aanroeping (‘invocatio’) van de Muzen of van één van hen, met het verzoek
de dichter te steunen in zijn herinneringsvermogen en hem inspiratie te schenken,
was in de antieke literatuur standaard: van Hesiodos en Homeros tot in de Romeinse
dichtkunst (bijv. Vergilius). Deze aanroeping keert later terug, zo bij Dante en in de
Elizabethaanse poëzie, bijvoorbeeld bij Spenser.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd zijn de Muzen, als personificatie van de
kunsten, vaste verschijningen in de emblematiek en in de allegorische prentkunst,
veelal met de door Ripa in zijn Iconologia 1593 voorgeschreven attributen. In de
beeldhouw- en schilderkunst gaat het, vanaf de 15e tot in de 19e eeuw, veelal om
afbeeldingen van de Muzen (musicerend of dansend, al dan niet op de Parnassos)
onder aanvoering van Apollo: zo in een reliëf van Duccio 1454-57 in de Cappella
San Francesco te Rimini, in wandschilderingen van Rafaël ca. 1509-11 (Stanza della
Segnatura in het Vaticaan), Giulio Romano (1527, met stuc-elementen, Palazzo del
Te te Mantua) tot Mengs 1761 (Villa Albani te Rome), en in schilderijen van onder
meer Maarten de Vos ca. 1590-95 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel), Palma
il Giovane ca. 1611, Spranger ca. 1619, Poussin ca. 1629 en Vouet ca. 1630-40. In
het Parnassos-schilderij van Mantegna ca. 1497 worden de Muzen gepresideerd door
het tweetal Ares en Aphrodite. Dit voor Isabella d'Este in Mantua vervaardigde doek
(nu in het Louvre te Parijs) is een allegorie van oorlog en vrede.
Ook in de Lage Landen zijn er veel schil-
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Kalliope, 1e eeuw n.C., fragment van een muurschildering uit het hotel van Julia Felix te Pompeii,
31 cm. hoog. Musée du Louvre, Parijs. De muze van de poëzie is herkenbaar aan haar boekrol en aan
het Griekse opschrift op de console. Door de console wordt de suggestie van een beeld gewekt.

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

199
deringen van de Muzen: elegante verwijzingen dikwijls naar de liefde van de
opdrachtgever voor de kunsten. De schilders, bijv. Jordaens 1665 (Kon. Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen), grijpen daarbij terug op Ovidius, die beschrijft
hoe Athena zich naar de Helikon begeeft, waar het gevleugelde paard Pegasos met
een hoef een bron geslagen heeft en waar zij zich, na deze bron te hebben bezichtigd,
onderhoudt met de aldaar verblijvende Muzen. Vandaar de aanwezigheid van het
goddelijke paard bij de Muzen, soms op de achtergrond zoals bij Wtewael ca. 1590,
soms prominent zoals bij de vier Muzen van Van Everdingen ca. 1650 in de
Oranjezaal van Huis ten Bosch te Den Haag. De andere vijf Muzen, geschilderd door
Jan Lievens, zoeken de geboortester van prins Frederik Hendrik. Het tafereel met
Athena neemt dikwijls de vorm aan van een ‘Muzenconcert’ zoals bij Maarten van
Heemskerck ca. 1549 en Rottenhammer 1603. In ‘Allegorie op de schilderkunst’
van Vermeer tussen 1652 en 1665 staat Kleio model voor de schilder die als
historieschilder uit de geschiedenis zijn stof moet putten. Toepasselijk is de uitbeelding
van een Muzenberg op het deksel van een virginaal door Maarten de Vos ca. 1590
(Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel). Betrekkelijk uitzonderlijk is de
uitbeelding van de Muzenberg als beeldengroep in een grote vijver: Tietz, Schloss
Veitshöchheim, eerste helft 18e eeuw.
Vooral in de 18e eeuw zijn er veel schilderijen waarin een dame die verdiensten
heeft voor het kunstleven wordt afgebeeld als Muze: bijv. F.-H. Drouais (Madame
Du Barry als Muze) en Angelica Kauffmann 1881 (een onbekende dame als Muze).
Eén Muze kan ook heel wel staan voor de schone kunsten als geheel, bijv. in de
allegorie van Lens 1763 (Kon. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen), waarin
Herakles de Muze beschermt tegen Jaloezie en Onwetendheid. De negen Muzen
afzonderlijk staan natuurlijk voor de kunsten. De negen Muzen-gestalten bijeen in
een cyclus of verzamelde voorstelling zijn dikwijls een grootschalige lofprijzing aan
het adres van een beschermer of beschermster van de kunsten (vader en dochter
Gentileschi 1639 in Queen's House te Greenwich) of decoreren in een vorstelijke of
particuliere residentie een ruimte die is bestemd voor of althans opgedragen aan de
kunstbeoefening: de negen Muzen van Baglione 1624 voor het Muzenkabinet van
Marie de Medici (nu Musée des Beaux-Arts te Arras); de plafonddecoratie van Le
Sueur ca. 1654 voor het Muzenkabinet van het Hôtel Lambert te Parijs. Later zijn er
decoraties met de negen Muzen in theaters: bijvoorbeeld het toneelgordijn van
Schadow 1799-1801 in het National-theater te Berlijn en dat van Klimt en Matsch
1886 in het gemeentelijke theater te Karlsbad.
In de 19e eeuw zijn de Muzen vaak uitgebeeld door onder meer Moreau, hetzij
met Apollo 1856, hetzij met Hesiodos (viermaal 1857-91. Dezelfde Hesiodos
geïnspireerd door een Muze is geschilderd door Delacroix 1838-47 in het Palais
Bourbon te Parijs. In deze eeuw is er Beckmann 1948.
Haak 1977; Mirimonde 1964; Pinkwart 1965; Schröter 1977; Wegner
1966.

Narkissos
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(Lat. NARCISSUS) is in de meest bekende vertelling - die van Ovidius - de zoon van
de god van de rivier Kephisos in Boiotië en van de nimf Liriope. Bij zijn geboorte
had de waarzegger Teiresias de raadselachtige voorspelling gedaan dat Narkissos
oud zou worden als hij géén blik zou werpen op zichzelf. Hij groeide op tot een
dermate mooie jongeman dat velen - jongens en meisjes - voor hem in liefde
ontstaken, een liefde die door hem nimmer werd beantwoord. Zelfs de nimf Echo
het hem onberoerd. Dit meisje was door Hera wegens haar babbelziekte gestraft,
zodat haar stem enkel nog de
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laatste lettergrepen van hetgeen tot haar werd gezegd, kon herhalen. Narkissos wees
haar zo bot af dat haar lichaam uit treurnis verdorde en versteende en alleen de
echoklanken bleven voortbestaan.
De afgewezen meisjes vroegen de godin Nemesis (volgens sommige auteurs echter
Aphrodite of Eros) wraak te nemen voor deze geringschatting van hen en van de
liefde. Nemesis bracht Narkissos ertoe na een jachtpartij verkoeling te zoeken bij
een bron. Hij werd prompt verliefd op zijn in het heldere water weerkaatste
spiegelbeeld en bleef aan dit beeld, het onbereikbare object van zijn liefde, gekluisterd
totdat hij weggekwijnd was. Zelfs bij de overtocht naar het dodenrijk zou zijn schim
nog hebben geprobeerd zich te spiegelen in het water van de Styx. Op de plaats waar
hij overleed bloeide een bloem: de narcis.
In een andere versie komt hij aldus aan zijn einde, nadat hij vervloekt is door de
hopeloos verliefde jongeman Ameinias, die hij door zijn afwijzing tot zelfmoord had
gedreven en daartoe zelfs een zwaard had gezonden. Volgens Pausanias tenslotte
zocht Narkissos in zijn spiegelbeeld de trekken van zijn al even mooie, overleden
zuster.
Het thema, dat waarschijnlijk in relatie staat met het in de oudheid aangenomen
verband tussen het zich spiegelen en de dood, is een hellenistische vinding en komt
dan ook pas vanaf die tijd in literatuur en beeldende kunst voor. Op Pompeiaanse
wandschilderingen en op mozaïeken onder meer te Antiochië zien we hem zittend
op een rots, terwijl hij zijn spiegelbeeld bekijkt. Reliëfs en gemmen laten de jongen
staande zien, het hoofd in de nek.
In de middeleeuwen is het thema van de schone schijn populair. Men vindt het
onder meer in de Alexanderroman 12e eeuw, de Roman de la rose 13e eeuw van
Guillaume de Lorris en Jean de Meun en in de Epistre d'Othéa à Hector ca. 1400
van Christine de Pisan. In L'amorosa visione ca. 1340 en De genealogiis deorum
gentilium 1350-60 van Boccaccio staat Narkissos voor vanitas.
De schrijver-etser Barlacchi (15e eeuw) levert het voorbeeld voor de kunst van
renaissance en barok; zijn bron van inspiratie was de beschrijving van een
Narkissos-paneel door Philostratos in diens Eikones (‘Schilderijen’, 2e eeuw n.C.).
In de emblematiek bevat het Narkissos-verhaal zowel positieve als negatieve waarden:
‘leer uzelf kennen’ staat tegenover ‘eigenliefde maakt blind’. De voorstelling
symboliseert eveneens een van de vijf zintuigen, het zien, en is in christelijke context
ook wel een allegorie van de godsdienst. Zelfkennis en kennis van God worden dan
in deze figuur tot uitdrukking gebracht. In de schilderkunst zien we de over het water
gebogen of al weggekwijnde Narkissos, al dan niet in combinatie met de treurende
Echo. Het thema is geschilderd door onder meer Tintoretto ca. 1555-56, Caravaggio
ca. 1595-1600, Poussin 1625 en 1627, Rubens ca. 1638 (Museum Boymans-van
Beuningen Rotterdam), Lorrain 1644 en Mola ca. 1666-68. Narkissos is gebeeldhouwd
door Cellini ca. 1518, Rodin 1889 en Brancusi ca. 1910. Later is het thema hernomen
door onder meer Turner 1804, Moreau 1875, Man Ray 1917 en Dalí 1937.
In de theaterliteratuur levert het verhaal de stof voor een noodlotsdrama van
Calderón 1661 en voor een stuk van Rousseau 1732-40 (première 1752), dat de geest
ademt van de cultus van het ik. Met name in de Franse symbolistische literatuur is
Narkissos de symboolgestalte voor de afwijzing van de lichamelijke liefde, de
uiterlijke schijn der dingen of de realiteit van het leven, ten gunste van de esthetische
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contemplatie of de onvergankelijkheid der ideeën: gedichten van Valéry 1891, 1922
en 1938, en een essay van Gide 1891. Talrijke schrijvers hebben ook in de 20e eeuw
Narkissos geëvoceerd: Rilke 19113, Lawrence 1918, Werfel 1920, Beckett 1935,
Housman en Ritsos. In het werk van Freud staat ‘narcisme’ voor de liefde en
waardering die men zichzelf toedraagt.
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In de opera-geschiedenis werd het verhaal verklankt in opera's van onder meer G.
Scarlatti/Zeno 1714 en Gluck/Tschudi 1779.
Albouy 1969; Goldin 1967; Panofsky 1949; Vinge 1967.

Nemesis,
dochter van Nyx (de nacht), is eerder een personificatie van een abstract begrip dan
een werkelijk handelende godin. Volgens sommige mythografen is zij, en niet »Leda,
de moeder van Helena en de Dioskouren. Haar status als wraakgodin zou de oorzaak
van alle ellende rond Helena zijn. Ook zou ze »Narkissos hebben aangezet tot zijn
fatale spiegeling in het water.
Dichters als Pindaros en Kallimachos en de tragicus Sophokles voeren haar op als
personificatie van de goddelijke en zo nodig wrekende gerechtigheid. Nemesis wordt
geacht te waken over de orde der dingen: dat ieder zijn deel - niet meer en niet minder
- krijgt van het geluk en het ongeluk; dat niemand zich boven de toegewezen positie
verheft en streeft naar meer dan het hem of haar toekomende (hybris). Vanaf het
hellenisme is ze de figuur bij uitstek tot wie sportlieden, geliefden en gelukzoekers
zich richten om hun wensen gerealiseerd te krijgen.
Het in fragmenten bewaarde, bovendien uit Romeinse kopieën bekende cultusbeeld
van Rhamnous door Agorakritos ca. 430 v.C. is de oudste met zekerheid bekende
uitbeelding van de godin. In het algemeen is zij voorgesteld op wijreliëfs en op als
amulet tegen het kwaad bestemde gemmen. In de late oudheid wordt ze vergezeld
door een vrouwelijke sfinx en heeft zij een rad dat haar als godin van de kosmos
definieert. De altijd in lang gewaad gehulde godin is verder nauwelijks door specifieke
attributen te herkennen.
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Nemesis en Zeus, ‘Jupitercamee’, sardonix, 14,6 × 10,2 cm. Württembergisches Landesmuseum,
Stuttgart. Keizer Claudius (41-54 n.C.) en keizerin Agrippina de Jongere zijn als de goden
geportretteerd en stellen op die wijze de door hen gegarandeerde orde in het Romeinse Rijk voor.
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In de literatuur en beeldende kunst van de nieuwe tijd is Nemesis nauwelijks aanwezig.
Greene 1963.

Neoptolemos
(of PYRRHOS), geboren uit de verhouding die »Achilleus op Skyros aanknoopte met
de dochter van koning Lykomedes, Deidameia. Na de dood van Achilleus kregen de
Grieken van de waarzegger Helenos te horen dat ze Troje niet ten val zouden kunnen
brengen dan met de deelname van Achilleus' zoon en dat ze bovendien de beschikking
moesten krijgen over de pijlen en boog van Herakles. Een deputatie, bestaande uit
Phoinix, Diomedes en Odysseus, haalt Neoptolemos op aan het hof van Lykomedes.
Aansluitend wordt »Philoktetes, die beschikt over de wapens van Herakles, van
Lemnos overgebracht naar het slagveld bij Troje.
Neoptolemos toont zich in de laatste fase van de oorlog een waardige zoon van
zijn vader. Van Odysseus heeft hij de wapenrusting van zijn vader gekregen (»Aias).
Hij behoort tot degenen die zich in het houten paard laten insluiten. Na de val van
Troje doodt hij de Trojaanse koning Priamos en werpt hij het zoontje van Hektor,
Astyanax, van de muur van Troje. Op verzoek van zijn vader, die hem als schim
verschijnt, of in ieder geval ter ere van Achilleus, slachtoffert hij op diens graf een
dochter van Priamos, »Polyxena. Bij de verdeling van de oorlogsbuit valt hem de
weduwe van Hektor, »Andromache, toe. Ze krijgen drie zonen: Molossos, Piëlos en
Pergamos.
Over de lotgevallen van Neoptolemos na het vertrek uit Troje lopen de versies
enigszins uiteen. De meeste auteurs - onder meer Euripides in zijn Andromache houden het erop dat hij zich vestigde in Epiros dan wel in het land van zijn vader
Phthia, en dat hij van Menelaos diens dochter Hermione tot vrouw kreeg, ofschoon
deze eerder was toegezegd aan en zelfs al zou zijn verloofd met Orestes. Het huwelijk
bleef onvruchtbaar, anders dus dan de verhouding tussen Neoptolemos en
Andromache. Toen Neoptolemos op een gegeven moment was afgereisd naar het
heiligdom te Delphi, trachtte Hermione zich te ontdoen van haar rivale, maar werd
daarin gedwarsboomd door de oude Peleus. Orestes arriveerde aan het hof en reikte
zijn vroegere verloofde de helpende hand door Neoptolemos in Delphi te doden en
Hermione met zich mee te voeren.
Wordt Neoptolemos in Philoktetes van Sophokles (»Philoktetes) nog ten tonele
gevoerd als een nobele gestalte, later, en vooral in de Romeinse literatuur, geldt hij
niet alleen als een krijgslustig maar ook als een wreed en wraakzuchtig man. Vergilius
schildert hem in de beschrijving van de moord op Priamos als een wrede woesteling.
Seneca voert hem in zijn Trojaanse vrouwen - anders dan Euripides in diens
gelijknamige tragedie - sprekend op en laat hem op hoge toon tegenover Agamemnon
Polyxena opeisen om te worden geofferd aan de nagedachtenis van zijn superieure
vader.
In de theatergeschiedenis van de nieuwe tijd keert Neoptolemos uiteraard terug
in de bewerkingen van het invloedrijke Senecastuk en van Euripides' Andromache,
voorts in stukken die zijn verhouding tot Hermione tot onderwerp hebben, bijv.
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Pyrrhus van Crébillon 1726 en in de Hermione-opera's van Rossini 1819 en Bruch
1872.
In de beeldende kunst van de oudheid is Neoptolemos op vazen uit de 5e en 4e
eeuw afgebeeld in zijn afscheid als jeugdige knaap van Lykomedes en Deidameia.
De strijd in en om Troje en de moord op Priamos, Astyanax en Polyxena komen
reeds aan het eind van de 6e eeuw in de keramiek voor. In deze scènes wordt hij als
wreed voorgesteld. Op Etruskische askisten figureert hij in gezelschap van
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Odysseus op Lemnos (»Philoktetes). Zijn dood in Delphi is afgebeeld op Pompeiaanse
wandschilderingen uit de 1e eeuw n.C.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd is zijn gestalte vrijwel niet aan te treffen.
In de context met Philoktetes is een schilderij van Taillasson 1784 vermeldenswaard.
Heinemann 1920.

Nereus & Nereïden.
Nereus is een van de ‘grijsaards van de zee’ naast Phorkys en Proteus. Anders dan
Poseidon, de Olympische zeegod, behoort hij tot de vóór-Olympische generaties,
want hij is een zoon van de oer-personificatie van de zee, Pontos, en van Gaia, de
aarde. Opnieuw in tegenstelling tot Poseidon heeft hij een vriendelijk, zij het schuw
karakter. Zoals de andere godheden van zeeën, rivieren en meren kent hij de toekomst
(volgens Horatius voorspelde Nereus de Trojaanse oorlog aan Paris) en bezit hij het
vermogen een onbeperkte reeks transformaties te ondergaan. Op die wijze kan hij
zich onttrekken aan hardnekkige vragenstellers. Herakles dwingt hem echter de weg
te wijzen naar de tuin van de Hesperiden, aangezien hij erin slaagt zijn greep op
Nereus te behouden, hoewel deze voortdurend van gedaante verandert. Ook »Triton
wordt in dit verband genoemd als tegenstander van Herakles.
Nereus trouwde met een dochter van Okeanos, Doris. Uit hun huwelijk werden
vijftig of meer dochters geboren, de Nereïden. Slechts enkelen van de Nereïden zijn
als afzonderlijke persoonlijkheden bekend: Amphitrite, echtgenote van Poseidon;
Thetis, echtgenote van de sterfelijke »Peleus en moeder van Achilleus, en »Galateia.
De Nereïden staan te boek als vriendelijke en charmante wezens en mooie vrouwen
(afbeeldingen en beschrijvingen van de Nereïden als zeemeerminnen zijn schaars).
Als ze opduiken uit het prachtige onderwaterpaleis van hun vader, dartelen ze, gezeten
op zeepaarden of dolfijnen, over de golven.
Nereus is vanaf de archaïsche tijd voorgesteld als een waardige grijsaard, met het
bovenlichaam van een man en het onderlijf van een vis, uitgerust met scepter en
drietand. Het enige mythologische verhaal is zijn worsteling met Herakles. Hij
figureert voorts met zijn vrouw in de Gigantomachie op de fries van het
Pergamon-altaar midden 2e eeuw v.C., nu te Berlijn. De Nereïden zijn vaker
voorgesteld dan hun vader. Het naar hen genoemde grafmonument van Xanthos
(Turkije) uit ca. 410 v.C. bevat zeven levensgrote beelden van meisjes, gehuld in
dunne gewaden, die op vissen, schildpadden en vogels over de zee lijken te worden
gedragen. Beelden en fragmenten van het gebouw zijn nu in het British Museum in
Londen. Vaak zijn de Nereïden toeschouwer bij de strijd tussen hun vader en Herakles
of tussen Peleus en »Thetis, soms luisteren ze de bruiloft van Poseidon en Amphitrite
met hun aanwezigheid op.
Vanaf de hellenistische tijd figureren de dan naakte meisjes slechts als onderdeel
van de zeepopulatie en zien we ze vaak op vloermozaïeken met de zee als hoofdthema.
Vooral in Syrië en Noord-Afrika zijn veel van dergelijke vloeren uit de 2e tot 5e
eeuw n.C. gevonden. Soms omringen ze dan een van de genoemde figuren of Galateia,
of verkeren ze in het gezelschap van hun mannelijke tegenhangers, de Tritonen. De
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combinatie Nereïden-Tritonen ontwikkelt zich op Romeinse sarkofagen vanaf de 2e
eeuw v.C. tot een zelfstandig motief - mogelijk omdat men meende dat ze de zielen
van de overledenen naar een wereld aan de andere kant van de oceaan brachten.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd keren ze, opnieuw in gezelschap van de
Tritonen, vooral terug in relatie tot Galateia, verder in de triomf van Poseidon of bij
diens
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huwelijk met Amphitrite. Op het schilderij dat de aankomst van Maria de Medici
vereeuwigt in de Medici-cyclus van Rubens ca. 1622-25, treden de Nereïden als
begeleidsters van de prinses op.
Clark 1955; Lattimore 1976; Rumpf 1939.

Nike
(Lat. VICTORIA) is veeleer personificatie van de overwinning dan een godin ‘van
vlees en bloed’. De godin beslist niet zelf over overwinning of nederlaag, maar brengt
de door de goden verleende victorie over. Zij treedt dan ook nauwelijks op in
mythologische verhalen. Hesiodos voert haar op als dochter van de Titaan Pallas en
de Styx en plaatst haar daarmee in de voor-Olympische godengeneraties. De Atheners
noemden Nike vooral in combinatie met Athena, of gaven Athena het epitheton
‘Nike’.
In de beeldende kunst van de oudheid is Nike een snelvoetige, in lang gewaad geklede
gestalte met vleugels, soms doende met het uitreiken van een lauwerkrans of palmtak
aan de zegevierende god, godin of held. In de archaïsche tijd wordt ze soms zonder
vleugels en lopend in het zogenaamde knieloop-schema uitgebeeld. Ze draagt steeds
een lang fladderend gewaad en moet door haar houding en de drapering van het
gewaad als snelvoetig overkomen. We kennen enige beelden uit Delos (van Achermos,
ca. 540), Syrakuse (ca. 490) en Athene (ca. 490), waar zij als wijgeschenk op de
Akropolis opgesteld stond. Attributen zijn palmtak en lauwerkrans.
Paionios van Mende vervaardigde in 421 v.C. een beeld van Nike dat door de
Messeniërs, als dank voor hun overwinning op de Spartanen, werd opgesteld in
Olympia. De vrouw lijkt uit de hemel zwevend neer te dalen. Voor de komende
eeuwen is deze wijze van uitbeelding uitermate belangrijk.
Soms zijn er enkele Nikai tegelijk op één voorstelling aanwezig. Zij kunnen dan
worden gezien als uitdrukking van het Griekse idee dat iedere overwinnaar zijn eigen
Nike bezit. De genoemde tempel op de Akropolis bevat voorstellingen in reliëf uit
409-406 v.C. van Nikai die een offerstier aanvoeren, een sandaal losmaken of met
Athena spreken. Op het Pergamon-altaar midden 2e eeuw v.C. bekranst een Nike
Athena die de Gigant Alkyoneus overwint. In de Romeinse tijd zijn de stier-offerende
Nikai zeer populair in de terracotta reliëfs, gebruikt in tempels. De beroemde ‘Nike
van Samothrake’ ca. 190 v.C. volgt Paionios.
Ook de Romeinse Victoria die met haar tenen een globe beroert, gaat wat houding
en kleding betreft op Paionios' schepping terug. Vanwege haar band met Athena is
zij voor de Romeinse keizers een belangrijke symbolische figuur. Zij verleent hun
de zegekrans (bijv. op een reliëf van de Boog van Titus op het Forum Romanum).
Ook in een symboliek die niet met de oorlog samenhangt, bevestigt zij de waardigheid
van de keizer.
Op vroeg-christelijke sarkofagen hebben engelen de gedaante van Nike en dragen
ze vaak een palmtak als attribuut. In de loop van de middeleeuwen krijgt de
geslachtloze engel, die van bijbelse afkomst is, de overhand. Vaak door de Nike van
Paionios geïnspireerd zijn de vele Victoria's op triomfbogen en erezuilen, bijv. die
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van Schadow 1793 op de Brandenburger Tor te Berlijn, waar Nike met Eirene (Vrede)
gelijkgesteld is (de poort heette indertijd Friedenstor): de godin ment daar een
vierspan. Ze doet dat ook in het Victoria-monument van Brock 1911 in Londen.
Saint-Gaudens 1900 stelt een Nike-gestalte op voor een ruiterstandbeeld van Generaal
Sherman in New York.
A. Beck 1936; Hölscher 1967.
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Augustus Saint-Gaudens, Generaal Sherman, 1900, meer dan levensgrote bronzen beeldengroep in
New York. Nike schrijdt voor de triomferende generaal Sherman uit.
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Paolo Persico, Luigi Vanvitelli e.a., Artemis te midden van haar nimfen, 1785-89, meer dan levensgrote
marmeren beeldengroep bij de Grote Cascade in het park van het koninklijk paleis te Caserta bij
Napels. De vrouwen wijzen naar Aktaion, die aan de andere zijde van de waterval is voorgesteld.
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Nimfen
(Nymphai), oorspronkelijk aanduiding voor huwbare meisjes, later godinnen. Deze
kinderen van Zeus, Okeanos, Acheloös en (soms) de godin Themis leven in de bossen
(Dryaden), bergen (Oreaden), bij zoet water (Naiaden) of in zee (Nereïden). Sommigen
zijn met naam bekend (de bronnimf Arethousa in Syrakuse bijvoorbeeld die door
een verliefde Arkadische riviergod Alpheios werd nagezeten en zich door Artemis
in een bron liet veranderen om aan hem te ontkomen) en hebben liefdesaffaires
(Salmakis). In andere gevallen loopt het met de minnaars slecht af (Hylas, Daphnis).
De vrouw van »Orpheus, Eurydike, is een Dryade. De nimfen zijn verbonden met
godinnen van de vruchtbaarheid als Artemis (bijv. »Kallisto), met Dionysos in hun
functie van opvoedster en met Aphrodite. Pan is hun leermeester. De cultusplaatsen
heten steeds ‘nymphaion’ en zijn met bronnen en fonteinen verbonden.
Ze zijn jong voorgesteld, gekleed of ongekleed (alleen waternimfen) en komen reeds
op de François-vaas te Florence ca. 570 v.C. voor. Reliëfs in hun heiligdommen
stellen hen vaak met Hermes of Pan voor. Als aanduiding van een landschap zijn ze
op mozaïeken en schilderingen (soms onder de naam ‘Aktai’ zoals op de
Odyssee-landschappen van ca. 40 v.C. in het Vaticaan) aanwezig. Zijn het
waternimfen, dan hebben ze een kruik en/of waterplanten als attribuut. In deze
gedaante zijn ze vaak als fonteinbeelden gebruikt.
De associatie met water bepaalt ook in de nieuwe tijd goeddeels het beeld van de
Nimfen. Beeldhouwers gebruiken hen als decoratief element voor fonteinen of
waterpartijen (bijv. Goujon ca. 1549 op de Fontaine des Innocents te Parijs, Adriaen
de Vries op de Herkulesbrunnen te Augsburg 1596-1602, aan het Nymphenbad in
de Zwinger te Dresden door Permoser 1712-19 en Girardon 1675 in het park van
Versailles) of laten hen uit bad verrijzen (bijv. Falconet 1757). Ook schilders beelden
hen dikwijls af bij een waterbekken (bijv. Lucas Cranach vanaf 1518 verschillende
malen) of bij een bron (bijv. Böcklin 1855, Ingres 1856, Renoir 1869-70, Stuck ca.
1911). ‘Nimf’ is de passende soortnaam voor een vrouwelijk naakt in ruste of in
slaap (een beeldje van Giambologna ca. 1580), in de schilderkunst gesitueerd in de
vrije natuur (een schilderij van Chassériau 1850). Uiteraard zijn de nimfen vele malen
afgebeeld in het gezelschap van Artemis, tot wier gevolg zij behoren. Voor de
mogelijke betekenissen van een nimf beloerd door een satyr, zij verwezen naar
»Satyrs.
Becatti 1971; Muthmann 1975.

Niobe,
dochter van de Lydische koning Tantalos en Dione. Uit haar huwelijk met de koning
van Thebe, Amphion, werden zeven zonen en zeven dochters geboren (maar ook
andere aantallen worden genoemd). Ze was zo trots op haar kinderen en haar kindertal,
dat ze het waagde zich te stellen boven de godin »Leto met haar twee kinderen, de
tweeling Apollo en Artemis. De gekwetste Leto vroeg haar kinderen deze smaad
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ongedaan te maken, waarop Apollo de zonen en Artemis de dochters neerschoot.
Slechts twee kinderen, één jongen en één meisje, zouden zijn gespaard.
Homeros vertelt in de Ilias hoe de kinderen gedurende tien dagen onbegraven
bleven liggen, waarna de goden zelf de begrafenis ter hand namen. Ovidius voegt
aan het verhaal toe, dat de wenende Niobe veranderde in een rotsblok waaruit een
bron ontsprong. Tot op de dag van vandaag wordt een rots in de omgeving van
Magnesia, in het Sipylosgebergte, gezien als de versteende Niobe.
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Het verhaal van de hybris van Niobe en van de dood van haar kinderen, de ‘Niobiden’,
moet blijkens tal van verwijzingen in de literatuur en in de beeldende kunst een grote
opgang gemaakt hebben. Tragedies met dit thema van Aischylos en Sophokles zijn
verloren gegaan.
Het neerschieten van de Niobiden verschafte de kunstenaars van de oudheid de
mogelijkheid om de emotie van lijden en sterven uit te beelden. Soms hebben zij niet
alle personages voorgesteld wegens plaatsgebrek (bijv. vaas van de ‘Niobidenschilder’
ca. 460 v.C. in het Louvre te Parijs). Van het rond 440 te dateren gevelveld van een
Griekse tempel stammen een gewonde Niobide in Rome en een liggende dode zoon
in Kopenhagen. Van een hellenistische groep van ca. 130 v.C. kennen we Romeinse
kopieën van twaalf figuren in het Uffizi te Florence, afkomstig uit het park van een
villa in Rome. In de keizertijd komt het thema in de schilderkunst en op
sarkofaagreliëfs herhaaldelijk terug. In het laatste geval wordt de toeschouwer wellicht
een memento mori voorgehouden.
Ook al wordt de bestraffing van Niobi door Alciati in een van zijn emblemen 1531
als voorbeeld van hoogmoed (superbia) opgevoerd, het is mogelijk deze bijbetekenis
aan alle kunstwerken van deze en latere tijden te hechten. Het motief komt opnieuw
voor in de schilderkunst van de 16e eeuw, bijv. bij Tintoretto ca. 1545, A. Bloemaert
1591 en Vicentino ca. 1600, en wordt voortgezet tot aan het einde van de 18e eeuw,
bijv. David 1772. Permeke 1951 maakte van Niobe een liggend naakt in brons
(Museum Kröller-Müller Otterlo).
In de literatuur van de middeleeuwen staat het verhaal altijd voor superbia,
bijvoorbeeld in de Ovide moralisé begin 14e eeuw, Dantes Divina Commedia ca.
1315, Boccacio's De genealogiis deorum gentilium 1350-60 en diens De mulieribus
claris ca. 1370. In de nieuwe tijd is het Niobiden-thema slechts zelden te vinden, en
dan overwegend in de Duitse literatuur: dramatische bewerkingen onder meer van
Sachs 1557 en F. Müller 1778, een ‘Sturm und Drang’-auteur, die Niobe schetst als
een heldin die de goden trotseert.
Geominy 1984; Wiemann 1986.

Odysseus
(Lat. ULIXES), hoofdpersoon in Homeros' Odyssee; zoon van Antikleia en koning
Laërtes; koning van het eiland Ithaka voor de westkust van Griekenland.
Uit zijn jeugd zijn geen bijzondere heldendaden bekend. In een jachtpartij met
broers van zijn moeder, de zonen van zijn grootvader Autolykos, loopt hij het litteken
op waaraan hij later door een oude dienstmaagd zal worden herkend. Als gast aan
het hof van Messene krijgt hij van zijn gastheer Eurytos de bijzondere boog ten
geschenke waarmee hij later zal afrekenen met de vrijers.
Zijn vrouw Penelope schenkt hem één zoon, Telemachos. Nadat Laërtes wegens
zijn hoge leeftijd het koningschap over Ithaka heeft neergelegd, regeert Odysseus
over het eiland. Hij simuleert waanzin om aan de deelneming aan de expeditie naar
Troje te ontkomen, maar zijn list wordt doorzien door »Palamedes.
Odysseus, eenmaal gedwongen om deel te nemen, toont zich toegewijd aan de
Griekse zaak. Hij is degene die »Achilleus, door zijn moeder Thetis verborgen aan
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het hof van Lykomedes op Skyros, opspoort. En hij is ook degene die samen met
Helena's echtgenoot Menelaos een overigens vergeefse diplomatieke missie
onderneemt naar Troje om Helena terug te krijgen en aldus de Grieks-Trojaanse
oorlog te voorkomen.
Zijn inbreng in het expeditieleger is betrekkelijk bescheiden: twaalf schepen; en
ook als strijder is hij niet van het niveau van een
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Achilleus of een Aias. Hij onderscheidt zich echter door zijn scherpzinnigheid,
vindingrijkheid, welsprekendheid en zo nodig scherpe tong. Zo beschrijft Homeros
in de Ilias hoe hij aan het hoofd staat van de delegatie die moet trachten Achilleus,
in conflict met de opperbevelhebber Agamemnon, ertoe te bewegen weer aan de
strijd deel te nemen. Ook lezen we daar dat hij met »Diomedes tijdens een nachtelijke
verkenningstocht in

Theseus-schilder: de verblinding van Polyphemos door Odysseus en zijn makkers, ca. 500 v.C.,
zwart-figurige attische skyphos (drinkbeker), 16 cm hoog. Antikenabteilung, Berlijn. De Kykloop
heeft niet één maar twee ogen in zijn hoofd en een op zijn borst; het laatste zou een magisch oog
kunnen zijn. Op de andere zijde van de skyphos zijn de Sirenen voorgesteld.

het Trojaanse kamp doordringt en de Trojaanse spion Dolon en de Thracische koning
Rhesos doodt. Na de dood van Achilleus ontbrandt er een bittere twist om de
wapenrusting van de gevallen held (»Aias). In Homeros' Odyssee, bij Vergilius en
bij de tragici worden nog andere daden genoemd die getuigen van zijn listigheid en
diplomatie. Hij zorgt ervoor dat »Iphigeneia naar Aulis wordt gelokt, om er te worden
geofferd voor het verkrijgen van gunstige winden. Hij weet Philoktetes en
Neoptolemos naar Troje te
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krijgen en rooft met Diomedes het heilige beeld van Athena, het Palladion. Dankzij
de door hem bedachte list met het houten paard weten de Grieken zich tenslotte van
Troje meester te maken.
Zijn lotgevallen tijdens de tien jaar durende terugreis naar Ithaka zijn onderwerp
van de Odyssee. Odysseus verliest zijn eerste manschappen op het eiland van de
Kikoniërs, waar zij na een braspartij, bekroning van een geslaagde rooftocht, in de
vroege ochtend overvallen worden door de bewoners. Vervolgens belandt hij met
zijn vloot op het eiland van de Lotofagen (lotos-eters). Wie van de lotos eet, wordt
vervuld van het verlangen op het eiland te blijven en er de bloemen te blijven eten,
en vergeet al het andere. De uitgezonden verkenners moeten dan ook met geweld
aan boord worden gesleurd.
Op een ander eiland leven de »Kyklopen, reusachtige, éénogige veeherders. Eén
van hen is Polyphemos, zoon van Poseidon. Odysseus dringt met een aantal mannen
door in diens grot, treft er niemand aan en besluit de terugkeer van de hopelijk
gastvrije bewoner af te wachten. Polyphemos toont zich echter een uiterst ruw
heerschap, verorbert per maaltijd enkele manschappen en houdt de overigen in de
grot opgesloten in de tijd dat hij er met zijn kudde op uit trekt. Odysseus laat een
boomstam aanpunten, voert de reus dronken en drijft hem, als hij in een roes wegzinkt,
de boomstam in het oog. De nu blinde Polyphemos tracht vergeefs de Grieken te
grijpen, en krijgt ook van zijn mede-Kyklopen geen hulp, wanneer hij op hun vragen
te kennen geeft dat hij is aangevallen door ‘Niemand’, de naam waaronder Odysseus
zich eerder heeft voorgesteld. Ze ontkomen uit de grot door zich vast te klampen aan
de onderkant van de grote en rijkbehaarde rammen die in de ochtend door Polyphemos
uit de grot worden gedreven.
Met de verblinding van Polyphemos haalt Odysseus zich de woede van Poseidon
op de hals: de zeegod zal hem in het vervolg dwarsbomen in zijn pogingen Ithaka te
bereiken. Overigens is een ernstige tegenslag ook te wijten aan de afgunstige
nieuwsgierigheid van Odysseus' manschappen. Na de ontsnapping aan de Kyklopen
is Odysseus te gast bij Aiolos, aan wie de goden het beheer over de winden hebben
toevertrouwd. Deze geeft zijn gast de in een zak gevangen verkeerde winden mee,
zodat Odysseus alleen met voorspoedige winden te maken zal krijgen. Maar de
manschappen denken dat Odysseus schatten heeft meegekregen, en openen de zak.
Aldus ontsnappen de verkeerde winden en worden de schepen, vlakbij Ithaka reeds,
teruggedreven.
In het land van mensenetende reuzen, de Laistrygonen, worden de troepen van
Odysseus opnieuw gedecimeerd. De verkenners wordt door een dochter van koning
Antiphates de weg gewezen naar het paleis, maar één van hen wordt prompt gegrepen
om te worden gereedgemaakt. De anderen vluchten terug naar de schepen, maar
worden achtervolgd door de talloze reuzen, die de schepen bekogelen met rotsblokken.
Alleen Odysseus slaagt erin met zijn schip en bemanning te ontkomen.
Na een verblijf van een jaar bij de aanvankelijk gevaarlijke, in tweede instantie
gastvrije »Kirke hervat Odysseus de terugreis. Eerst moet hij op haar aanraden afdalen
in het dodenrijk om daar de schim van de ziener Teiresias te raadplegen over hetgeen
hem nog te wachten staat. Odysseus heeft in de Hades ontmoetingen met vele treurige
schimmen: zijn moeder Antikleia; Agamemnon, die hem verhaalt over zijn
vermoording door Klytaimnestra; de droevige Achilleus; de jegens Odysseus nog
steeds verbitterde »Aias; de door eeuwige straffen gekwelde Tityos, Tantalos en
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Sisyphos; de schim van Herakles, die zelf overigens voortleeft onder de goden. Het
gesprek met Teiresias leert Odysseus dat Poseidon hem nog veel ongeluk zal brengen,
maar dat hij behouden zal aankomen op Ithaka, waar hij zal moeten afrekenen met
de brutale vrijers die zijn vrouw Penelope belagen en zijn bezit verbrassen.
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Dankzij de aanwijzingen van Kirke doorstaan ze enkele volgende beproevingen. Zo
komen ze behouden langs het eiland van de twee Sirenen, die met hun betoverende
gezang alle passanten naar zich toe lokken om hen dan op het eiland in ellende te
laten omkomen. Odysseus stopt de oren van zijn bemanningsleden dicht met was en
laat zichzelf aan de mast binden. Als hij te kennen geeft dat hij aan de lokroep van
de Sirenen gehoor wil geven, wordt hij overeenkomstig zijn eerder gegeven bevel
alleen maar steviger aangesnoerd.
Op advies van Kirke vermijdt hij de doorvaart tussen de Symplegaden
(Dwaalrotsen), waarin tot dusverre alleen de »Argonauten zijn geslaagd. Hij ontkomt
evenwel niet aan een doorvaart door de zeeëngte tussen de klippen van de Skylla en
de Charybdis. Op de ene rotsklip huist de gruwelijke zeskoppige Skylla die passerende
zeedieren en zeelui grijpt en ze op de rots te pletter slaat; aan de andere kant van de
zeeëngte verplettert Charybdis alles wat voorbijkomt door het zeewater in te slorpen
en uit te spugen. Odysseus kiest de zijde van Skylla en beperkt daarmee zijn verlies
tot zes manschappen.
Na deze beproeving gaat het gezelschap aan land op een eiland waar de runderen
van de god Helios grazen. Omdat ze daar vanwege verkeerde winden niet weg kunnen
komen, gaat na een maand de honger knagen en de manschappen slachten, in strijd
met het bevel van de daaromtrent door Teiresias en Kirke gewaarschuwde Odysseus,
enkele runderen. Meteen nadat het schip weer zee gekozen heeft, zenden de goden
daarom een zware storm, waarin het schip met man en muis vergaat. Alleen Odysseus
overleeft het en hij spoelt aan op het eiland van de nimf Kalypso.
Odysseus vertoeft jarenlang op dit eiland. Hij zou er, aan de zijde van de mooie,
eeuwig-jeugdige en op Odysseus verliefde godin een gelukkig leven kunnen leiden,
ware hij niet verteerd door verlangen naar Ithaka en Penelope. Tenslotte laat, op
voorspraak van Athena, Zeus door Hermes aan Kalypso het bevel overbrengen dat
ze Odysseus moet laten gaan. De nimf zwicht, helpt Odysseus met het bouwen van
een vlot en voorziet hem van voorraden. Opnieuw zendt Poseidon hem een woedende
storm, zodat Odysseus voor de zoveelste keer schipbreuk lijdt en op de kust van het
land van de Phaiaken wordt gesmeten.
Op het strand ontmoet hij de dochter van de Phaiaken-koning Alkinoös, Nausikaä,
die de naakte en door het zout van de zee vervaarlijk uitziende held onbevreesd te
woord staat, hem door haar begeleidsters laat verzorgen en hem de weg wijst naar
het paleis van haar vader. Alkinoös en zijn vrouw Arete ontfermen zich over de
smekeling, horen zijn verhaal aan, eren hem met wedstrijd-spelen en stellen hem een
schip met bemanning ter beschikking, waarmee hij uiteindelijk Ithaka bereikt.
Op Ithaka moet Penelope het al jaren stellen zonder Odysseus, van wie niet bekend
is of hij nog in leven is. Tientallen vrijers uit vooraanstaande families dingen naar
haar hand en leven intussen in het paleis op kosten van de koninklijke huishouding.
De trouwe Penelope blijft uitzien naar haar geliefde Odysseus en tracht de druk van
de zijde van de vrijers te weerstaan door uitstel van haar beslissing te bedingen totdat
ze het doodskleed voor Laërtes zal hebben voltooid, een weefsel dat ze echter elke
nacht opnieuw uithaalt. De jeugdige Telemachos, machteloos tegenover de brutale
vrijers, heeft op instigatie en met hulp van Athena, die de gestalte van zijn vriend
Mentor heeft aangenomen, een schip uitgerust om zijn vader te gaan zoeken. Hij
heeft bezoeken gebracht aan Nestor te Pylos en aan Menelaos en Helena te Sparta,
maar heeft er over het in leven zijn of de verblijfplaats van zijn vader geen uitsluitsel
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gekregen. Hij keert terug op Ithaka, kort nadat ook Odysseus daar voet aan wal heeft
gezet.
Odysseus, die zich op de hoogte wenst te stellen van de situatie op Ithaka alvorens
de strijd aan te binden met de vrijers, heeft de
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Joachim von Sandrart, Odysseus op het eiland van Nausikaä, 1638, paneel, 104 × 168,5 cm, afkomstig
uit het huis van Joan Heydecoper, waar het was aangebracht in een houten schoorsteenmantel (van
Philip Vingboons) om de gastvrijheid te benadrukken. Rijksmuseum, Amsterdam.
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gestalte aangenomen van een oude en haveloze bedelaar. In die vermomming heeft
hij onderdak gekregen bij zijn oude zwijnenhoeder Eumaios, die zich bitter beklaagt
over de afwezigheid van zijn meester en de toestand aan het hof. Als hij in Eumaios'
hut zijn zoon Telemachos treft, onthult hij aan deze zijn identiteit, die hij echter
voorlopig voor anderen verborgen houdt. De volgende dag trekt hij als bedelaar naar
het paleis om de situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen. Zijn oude hond Argos
sterft, nadat hij zijn meester herkend heeft. Odysseus doorstaat een reeks beledigingen
van de kant van de vrijers en weerstaat bij het weerzien van Penelope de neiging
zich bekend te maken. Alleen zijn oude voedster Eurykleia herkent hem aan zijn
litteken, maar moet zweren hierover het zwijgen te bewaren.
De ontknoping is nabij, als Penelope de volgende dag de vrijers te kennen geeft
dat ze haar hand zal geven aan degeen die de boog van Odysseus kan spannen en de
pijl door de gaten van twaalf strijdbijlen kan jagen. Het spannen van de boog lukt
geen van de vrijers maar wel Odysseus die, nu hij de boog in handen heeft, de vrijers
neerschiet, te beginnen met hun aanvoerder Antinoös. Hij wordt daarbij geholpen
door enkele getrouwen en Telemachos, die de wapenen van de vrijers hebben
weggeborgen en de uitgangen hebben bezet. Na de strijd volgt dan de hereniging
met Penelope en de hoogbejaarde Laërtes.
Over het einde van Odysseus doen heel verschillende verhalen de ronde. Hij zou
bij vergissing zijn gedood door Telegonos, een zoon die hij had verwekt bij Kirke,
of zijn omzwervingen hebben hervat en daarbij zijn omgekomen. Volgens weer
andere bronnen zou hij later een ontmoeting hebben gehad met de Trojaanse
overlevende, Aeneas, zich met deze hebben verzoend en ergens in Italië zijn
overleden.
In de antieke literatuur wordt Odysseus gekarakteriseerd als bij uitstek welsprekend
en intelligent, zij het dat de karakterisering gaat van milde wijsheid via slimheid en
handige diplomatie tot cynische arglist en doortraptheid (»Palamedes) en van het
verstandige overtuigen tot het ophitsen en geselen met scherpe tong. Uiteraard
overheersen in de Romeinse, pro-Trojaanse literatuur (Vergilius met name) de
negatieve kleuringen. Bij de Griekse tragici is het gehele spectrum aanwezig. In
Sophokles' Aias bepleit hij tegenover de arrogante Atriden, Agamemnon en Menelaos,
respect jegens het lijk van de zelfmoordenaar »Aias, zijn gewezen opponent in het
dispuut over de toewijzing van de wapenen van de omgekomen Achilleus. In
Sophokles' Philoktetes echter tracht hij omwille van de Griekse zaak Neoptolemos
ertoe te bewegen, aan »Philoktetes diens wapenen te ontfutselen om deze daarna
weerloos achter te laten op zijn eiland. In Euripides' Iphigeneia in Aulis wordt
Odysseus weliswaar niet sprekend opgevoerd, maar beramen de Atriden de
slachtoffering van »Iphigeneia mede uit angst voor de volksmenner Odysseus, die
de Griekse manschappen tegen hun leiders zou kunnen opzetten. In Euripides' Hekabe
tenslotte is hij de cynisch-redelijke uitvoerder van de door de schim van Achilleus
gewenste slachtoffering van »Polyxena (zoals hij veel later, bij Seneca, deze rol ook
vervult bij het doen executeren van Astyanax, het zoontje van Hektor en Andromache).
In de middeleeuwse pro-Trojaanse epiek, die overwegend teruggaat op Vergilius,
Dares en Diktys, blijft Odysseus te boek staan als doortrapt en laaghartig. In Dantes
Divina commedia ca. 1315 is hij een bedrieglijke raadgever. In het theater en de
literatuur van de nieuwe tijd balanceert hij veelal tussen intelligentie en listigheid:
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overwegend positief in bijv. Shakespeare's Troilus and Cressida ca. 1602, in Fénelons
Aventures de Télémaque 1699 (bedoeld als politieke aanval op de toenmalige wereld),
in de vele Skyros-opera's en bij Giraudoux in diens La guerre de Troie n'aura pas
lieu 1935; negatief daarentegen in de bewerkingen van het Philoktetes- en het Pa-
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lamedes-thema en van de lotgevallen van de Trojaanse vrouwen na de val van Troje
(zie Kassandra en Hekabe).
Een ander beeld verschaft de traditie omtrent Odysseus in zijn jarenlange ‘odyssee’.
Zijn onvermoeibare streven om terug te keren op Ithaka stempelt hem al bij de Griekse
Stoïci tot drager van deugdzaamheid en standvastigheid, een reputatie die in
christelijke gedaante als Constantia terugkeert bij de kerkvaders. Deze faam ligt ten
grondslag aan de allegorische traditie, waarin de tocht van Odysseus staat voor de
tocht van de ziel naar het eeuwige heil, de queeste, en waarin de verlokkingen van
de Sirenen, van Kirke, van Kalypso en van de lotosbloem staan voor de vleselijke
en andere verleidingen die door de mens moeten worden weerstaan om het eeuwig
heil te kunnen bereiken. In de literatuur van de nieuwe tijd, vanaf de gedichten van
Du Bellay in de 16e eeuw tot Régnier in de 19e eeuw en Kavafis en Seferis in deze
eeuw, is deze traditie nog te beluisteren.
Weer anders is de traditie van Odysseus als ongeneeslijke zwerver die niet naar
huis wìl terugkeren of na thuiskomst opnieuw aan het zwerven slaat. Enkele
voorbeelden uit verschillende tijden. Dante laat hem bekennen dat deze zwerflust,
waardoor hij na zijn afscheid van Kirke niet naar Ithaka is gegaan, hem naar de
ondergang gevoerd heeft. Tennyson in gedichten van 1833 en 1842 en Pascoli in het
gedicht Ultimo viaggio 1904 geven hem hetzelfde verlangen in. In het epos van
Kazantzakis 1928 is Odysseus een gedreven intercontinentaal reiziger, terwijl in het
toneelstuk Helena op Ithaka van Marnix Gijsen 1968 het ordelijke bestaan Odysseus
al snel de keel uithangt. In Odysseus' laatste tocht van F.C. Terborgh 1970 reist
Odysseus rusteloos in Noord-Griekenland en de Balkan, een reis ‘naar de ontdekking
van zichzelf’.
Tot de belangrijke literaire produkties waarin afzonderlijke gebeurtenissen uit de
Odyssee tot onderwerp worden genomen, behoren: de gedichten The Lotos-eaters
1833 en Ulysses 1842 van Tennyson (in het laatste de voorspellingen van Teiresias,
geïnspireerd door Dante); enige Cantos van Pound 1955, waarin afdalingen van
Odysseus in het dodenrijk het stramien vormen; Der Bogen des Odysseus van
Hauptmann 1914 over de koele afrekening met de vrijers; en Goethes
Nausikaä-fragment 1787, geïnspireerd door de reis naar Sicilië in dat jaar. Het hele
stramien van de Odyssee tenslotte (bijv. de tegengestelde ‘reis’-bewegingen van
Odysseus/Bloom en Telemachos/Dedalus) ligt ten grondslag aan Ulysses van Joyce
1922. Voor Horkheimer en Adorno in hun Dialektik der Aufklärung 1944 is Odysseus
de ‘eerste burger’: onmeedogend, belust op voordeel, de hartstocht onder controle
van de rede. In de opera Ulisse 1968 van Dallapiccola staat Odysseus voor de naar
de zin van het bestaan zoekende mens.
Uit het voorgaande blijkt dat Odysseus pas weer in de 19e eeuw een prominente
plaats krijgt. Enkele voortekenen zijn gedichten van Schiller 1795 en Bilderdijk
1808. Belangrijke literaire en theaterwerken uit voorgaande eeuwen zijn er slechts
sporadisch: Monteverdi/Badoaro 1641 (de afrekening met de vrijers) en enkele
stukken van Calderón 1637 en 1657.
De terugkeer van Odysseus is door Camerini in 1954 verfilmd; Kirk Douglas en
Silvia Mangano speelden de hoofdrollen.
Reeds aan het begin van de 7e eeuw v.C., dus niet al te lang na het ontstaan van
Ilias en Odyssee, vinden we afbeeldingen van de Sirenen en Polyphemos op Griekse
vazen. Scènes uit de Ilias zijn in de archaïsche tijd talrijker, maar Odysseus is dan
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slechts zelden hoofdpersoon. Later verschuift de aandacht naar de verhalen uit de
Odyssee. Niet alleen als hoofdpersoon (Kirke, Polyphemos, de Sirenen), maar ook
als bijfiguur (Achilleus op Skyros, Philoktetes en Iphigeneia) is hij veelal afgebeeld
als zeevaarder met konische muts en wordt hij voorgesteld als een enigszins gedrongen
gestalte met baard.
In de Romeinse muurschilderkunst en op mozaïeken blijven genoemde themata
tot in de late keizertijd populair. Op de wandschil-
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deringen uit ca. 40 v.C., die bekend staan als de ‘Odyssee-landschappen’ (Vaticaan),
spelen de avonturen met de Laistrygonen, met Kirke, met de Sirenen en in de
onderwereld zich af in een landschappelijke omgeving. Vermoedelijk van de
Rhodische kunstenaars Athenaios, Hagesandros en Polydoros (midden 2e eeuw v.C.)
zijn kopieën van groepen met de verblinding van Polyphemos en met de Skylla in
marmer in Ephesos en in de villa van Tiberius te Sperlonga (resp. midden 1e eeuw
v.C. en tijd van Tiberius), groepen die als tableaux vivants moeten zijn bedoeld en
op realistische wijze de gruwelijke scènes weergeven. De oorspronkelijke vorm van
de in fragmenten bewaarde, vaak meer dan levensgrote beelden, kon aan de hand
van reliëfs worden gereconstrueerd. Ook elders moeten dergelijke groepen
waterpartijen van rijke villa's hebben gesierd (o.a. Baia, Tivoli, Castel Gandolfo en
op Capri: 1e eeuw n.C.). De Skylla komt ook voor op bronzen reliëfs als
versieringsmotief en in de vorm van mozaïeken (Gouden Huis van Nero te Rome).
Karolingische schilderingen in de kerk van Corvey uit de late 9e eeuw bevatten
de avonturen met de Sirenen en Skylla. Terwijl het Skylla-verhaal verder vrijwel
onbekend is, komen de Sirenen voor in de dorpskerk van Zillis (Zwitserland) op het
enige bewaard gebleven geschilderde plafond uit de middeleeuwen, 12e eeuw, en in
de Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg 1175-90. In de kathedraal van
Pesaro zijn resten van een mozaïekvloer uit de 12e eeuw met hetzelfde verhaal
gevonden. Beide thema's worden in christelijke zin geïnterpreteerd: Odysseus aan
de mast is Christus aan het kruis. De Sirenen en Skylla waren voor Hiëronymus reeds
gruwelijke voorbeelden van de Wellust, Libido.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd leveren de avonturen van Odysseus een
aantal malen de stof voor een fresco-serie, bijv. de verloren gegane reeks in het paleis
te Fontainebleau van Primaticcio 1533-35 en Niccolò dell'Abbate 1550-60, voorts
die van Pellegrino Tibaldi 1554-56 in het Palazzo Poggi te Bologna, van Allori ca.
1580 in het Palazzo Ceparello en het Palazzo Salviati 1617 te Florence en van
Annibale Carracci 1597-1600 in het Palazzo Farnese te Rome.
In de loop der eeuwen worden bepaalde thema's afzonderlijk slechts sporadisch
in beeld gebracht: Odysseus met Penelope door Primaticcio ca. 1560 en door J. de
Bray 1668 als ‘portrait historié’ van zichzelf en zijn echtgenote met de hond Argos,
als blijk van de huwelijkstrouw; het conflict met Polyphemos door Jordaens tweemaal
ca. 1630-35 en Füssli 1802; het ontsnappen van de schepen door Turner 1829 en
Wiertz 1860 (Wiertzmuseum Brussel).
Andere scènes komen vaker voor. De ontmoeting met Nausikaä, zinnebeeld soms
van gastvrijheid en hulpvaardigheid, wordt vooral in de 17e eeuw geschilderd,
bijvoorbeeld door Lastman 1609 en 1619, Rubens ca. 1635, Rosa ca. 1663, Sandrart
1638 (Rijksmuseum Amsterdam) en, voor de Desolate Boedelkamer van het stadhuis
op de Dam te Amsterdam, door Thomas de Keyser 1657. Andere elementen van het
verhaal keren vooral terug in de 19e en 20e eeuw: scènes met Kirke; het samenzijn
met Kalypso (Lairesse ca. 1682, Rijksmuseum Amsterdam overgebracht uit Soestdijk,
Böcklin 1882, Burroughs 1928, Klee 1938 en Beckmann 1943); de verleiding door
de Sirenen of de Sirenen alleen (Etty 1837, Makart ca. 1865, Moreau 1882,
Waterhouse 1891, Draper 1909, Picasso 1946, een beeldhouwwerk van Rodin 1889).
De hele Odyssee is geïllustreerd in 34 gravures naar tekeningen van Flaxman 1792
en 1804; Kokoschka maakte 44 litho's 1963-65. Jordaens 1630-35 heeft een serie
kartons gemaakt als uitdrukking van de deugd die het kwaad overwint; de serie is
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uitgevoerd in 1666 voor de hertog van Savoye en bevindt zich nu in Turijn en Rome.
De beeldhouwer Manzù heeft zich door de Odyssee laten inspireren voor een reeks
tekeningen en een beeldengroep 1977, Chagall 1968 voor een mozaïek in de Faculté
de Droit te Nice.
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Penelope doet al in de literatuur van de middeleeuwen, bijv. bij Boccaccio, Gower
en Christine de Pisan, opgang als symbool van echtelijke trouw en vrouwelijke
volmaaktheid. Zij symboliseert deze hoedanigheden veelal ook in de latere literatuur,
vooral in de Engelse dichtkunst (onder vele anderen Heywood 1624 en Durrell 1948),
al is er wel oog voor haar bij Homeros soms aan tarten en manipuleren grenzende
gedrag.
In de Penelope-opera's staat de kuisheid van Penelope centraal, vide de titel van
een libretto van Noris, Penelope la casta, dat op muziek werd gezet door onder meer
Pallavicino 1685 en A. Scarlatti 1696. Deze opera's verwijderen zich evenmin als
de andere Penelope-opera's (Piccinni/Marmontel 1785, Fauré/Fauchois 1913, R.
Liebermann/Strobel 1954) ver van het laatste boek van de Odyssee.
Voor zover zij in de beeldende kunst anders dan aan de zijde van Odysseus
voorkomt, gaat het meestal om Penelope aan haar weefgetouw (bijv. Pinturicchio
ca. 1509 voor het Palazzo del Magnifico te Siena, nu in de National Gallery te Londen,
en Beccafumi ca. 1519), soms om Penelope met Odysseus' boog (Füssli 1803-05,
Eckersberg 1812) of peinzend door Bourdelle 1912 (bronzen beeld Museum
Kröller-Müller Otterlo). Al deze thema's zijn aanwezig in het oeuvre van Angelica
Kauffmann tweede helft 18e eeuw. In een plafondschildering van Michel Corneille
ca. 1670 in het Appartement de la Reine te Versailles personifieert Penelope aan
haar weefgetouw de weefkunst.
Fénelons genoemde Aventures de Télémaque, een didactische roman uit 1699,
heeft met eigen uitbreidingen van de tochten en belevenissen van de jongen op zoek
naar zijn vader, inclusief liefdesverhoudingen met Kalypso en nog een andere nimf,
Eucharis, een eigen Nachleben teweeggebracht. Die vindt zijn uitdrukking
bijvoorbeeld in de opera's van Galliard/Hughes 1712 en Mercadante/Bassi 1824, een
tragedie van Feitama 1733 en een schilderij met Telemachos en Eucharis van David
1818.
Andreae 1984 en 1994; Boitani 1993; Brommer 1983; Clausen/Staubach
1994; Derksen 1983; Fellmann 1972; Felson-Rubin 1994; D'Hulst 1978;
Kolsteren 1984; Krueger 1971; Matzig 1949; Stanford 1954; Stanford/Luce
1974; Touchefeu-Meynier 1968.

Oidipous
(Lat. OEDIPUS), telg uit het over Thebe heersende geslacht: zoon van Laios en
kleinzoon van Labdakos; zijn moeder is Iokaste (bij Homeros: Epikaste).
Laios krijgt vóór de verwekking, of in ieder geval vóór de geboorte van Oidipous,
van een orakel de waarschuwing dat zijn zoon hem zal doden en ongeluk zal brengen
over zijn nageslacht. Hij brengt het kind daarom naar de berg Kithairon en laat het
er achter, na het de enkels te hebben doorboord en de voeten te hebben
samengebonden (vandaar de naam Oidipous: ‘met gezwollen voeten’). Maar een
daar weidende herder uit Korinthe kan het niet over zijn hart verkrijgen Oidipous
aan een wisse dood prijs te geven en vertrouwt het kind toe aan Polybos, koning van
Korinthe. De kinderloze Polybos en zijn vrouw Merope (bij Apollodoros Periboia)
voeden Oidipous op als ware deze hun eigen zoon.
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Als iemand aan het hof twijfel zaait over de werkelijke afkomst van Oidipous,
krijgt de jongeman van Polybos en Merope de verzekering dat hij werkelijk hun zoon
is. Niettemin trekt Oidipous, ter verkrijging van zekerheid, naar het orakel te Delphi.
Hij krijgt daar slechts te horen dat hij zijn vader zal doden en met zijn moeder zal
trouwen. Oidipous, die Polybos en Merope nog steeds voor zijn ouders houdt, keert
niet terug naar Korinthe, in de hoop aldus de voltrekking van de orakelspreuk te
verhinderen. Niet ver van Thebe geraakt hij op een smalle doorgang, bij een kruising
van wegen, in conflict met de hem onbekende Laios, die voorrang eist. Oi-
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dipous doodt hem en zijn metgezellen, op één na die in Thebe meldt dat Laios is
omgebracht door meerdere rovers.
In de omgeving van Thebe wordt hij geconfronteerd met de Sfinx: een gevleugeld
monster met het bovenlijf van een vrouw en het achterlijf van een leeuw, dat Thebe
terroriseert door iedere passant een raadsel voor te leggen en bij het uitblijven van
een juist antwoord - en tot dusverre is iedereen het antwoord schuldig gebleven - de
betrokkene te verslinden dan wel van de rots waarop het zetelt, te werpen. Dit raadsel
luidt: ‘Welk wezen loopt 's ochtends op vier poten, 's middags op twee en 's avonds
op drie, en is zwakker naarmate het op méér poten loopt?’ Oidipous antwoordt terecht
dat het de mens is, die als baby op handen en voeten loopt en in de ouderdom met
een stok. Een ander raadsel dat in de literatuur te vinden is, luidt: ‘Wie zijn de twee
zusters, van wie steeds de ene de andere en vervolgens de andere de ene verwekt?’
Het antwoord is: de dag en de nacht (gepersonifieerd immers in twee vrouwelijke
gestalten). Na de juiste beantwoording van de vragen stort de Sfinx zichzelf van de
rots of wordt door Oidipous gedood. Hij wordt als een held Thebe binnengehaald,
krijgt de hand van de weduwe van Laios, Iokaste, en oefent samen met haar de
heerschappij over Thebe uit.
Sophokles verhaalt in zijn tragedie Koning Oidipous hoe het Oidipous in Thebe
verder vergaat. Na jaren van voorspoed en nadat Iokaste Oidipous de zonen Eteokles
en Polyneikes en de dochters Antigone en Ismene heeft geschonken, wordt Thebe
getroffen door een verwoestende pest. Iokastes broer Kreon wordt naar het orakel
van Delphi gezonden om te vragen naar oorzaak en remedie. Kreon krijgt te horen
dat Thebe is bezoedeld door de aanwezigheid van Laios' moordenaar. Oidipous vraagt
daarop de blinde ziener Teiresias naar de identiteit van de moordenaar. Teiresias is
er afkerig van de gruwelijke waarheid te onthullen, maar wordt tot spreken geprest.
Op zijn eerste mededeling dat Oidipous de moordenaar is van Laios en in een zondige
verhouding leeft met Iokaste, ontsteekt Oidipous in hevige woede: hij verdenkt Kreon
en Teiresias ervan tegen hem samen te spannen. Iokaste tracht haar gemaal te sussen
door erop te wijzen dat Teiresias een onbekwame ziener is, die immers heeft voorspeld
dat Laios zou vallen door de hand van zijn zoon, terwijl deze in werkelijkheid toch
op een kruising van wegen is omgebracht door rovers. Bij deze mededeling wordt
Oidipous overvallen door een angstig vermoeden. Maar omdat hij er nog steeds van
overtuigd is de zoon te zijn van Polybos en Merope, haalt hij opgelucht adem wanneer
een koerier komt melden dat Polybos een natuurlijke dood is gestorven. Oidipous'
vrees wordt echter bewaarheid door de daaropvolgende mededeling dat hij niet van
het hof van Polybos had hoeven wegblijven, omdat hij slechts een aangenomen zoon
is. Hij blijkt dus een vadermoordenaar te zijn en bovendien in een incestueuze
verhouding te leven met zijn moeder. Iokaste pleegt zelfmoord; Oidipous steekt zich
de ogen uit en begeeft zich in ballingschap, met achterlating van zijn jeugdige
kinderen.
In Oidipous te Kolonos geeft Sophokles een enigszins afwijkende versie van het
vertrek van Oidipous uit Thebe: zijn eigen zonen hebben de hand gehad in de
onvrijwillige ballingschap en hij vertrekt in het gezelschap van zijn dochter Antigone.
Te Kolonos bij Athene komt Ismene hem berichten dat Eteokles en »Polyneikes in
conflict zijn geraakt om de heerschappij over Thebe, en voorts dat een orakel de
Thebanen heeft voorgehouden dat ze, om voorspoed over Thebe te brengen, Oidipous
tot zijn dood in hun nabijheid moeten houden en dat Kreon hem daarom onder dwang
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zal terugvoeren naar Thebe. De koning van Athene, Theseus, verleent Oidipous, die
niet wenst terug te keren, asiel en zendt Kreon met lege handen heen. Als Polyneikes
vervolgens de onmisbare zegen van zijn vader komt vragen in zijn conflict met
Eteokles, vervloekt Oidipous
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zijn beide zonen, die elkaar later zullen ombrengen. Theseus leidt Oidipous naar de
plaats waar deze wil sterven. Oidipous voorspelt dat zijn graf een beschermende
functie voor Attika zal vervullen. Na zijn dood wordt hij toegelaten tot het gezelschap
van de goden.
Euripides geeft in zijn Phoenicische vrouwen een andere chronologie. De blinde
Oidipous is in Thebe gebleven en betreurt, nadat Eteokles en Polyneikes elkaar
hebben gedood, de gevolgen van de vervloeking van zijn zoons. Tot overmaat van
ramp wordt hij door Kreon, die nu de heerschappij uitoefent, verbannen. Van de
moord op Laios wordt in deze tragedie niet gerept, wel van de incestueuze verhouding
die Oidipous ertoe heeft gebracht zijn daaruit geboren zonen te vervloeken.
In de literatuurgeschiedenis van de oudheid en van de nieuwe tijd domineert de
Koning Oidipous van Sophokles: de onontkoombaarheid van de vervulling van
hetgeen de orakels hebben voorzegd; de tragiek van het noodlot van de aanvankelijk
zo fiere, machtige, gedecideerde, zelfs arrogante en (ook in het Kolonos-stuk)
opvliegende Oidipous, die zo diep valt als gebleken schanddrager.
Seneca volgt in zijn Oedipus in hoofdlijnen het relaas van Sophokles. Het verhaal
leeft voort in de middeleeuwen, bijv. in de Roman de Thèbes (12e eeuw), waarin ook
wordt teruggegrepen op het epische gedicht Thebais van Statius uit de 1e eeuw n.C.
Het stuk van Seneca ligt ten grondslag aan een aantal dramatische adaptaties van
het thema in de renaissance: onder meer Pazzi ca. 1520 en Sachs 1550. Nadien neemt
de belangstelling voor de Sophokles-tragedie sterk toe: het Teatro Olimpico van
Palladio in Vicenza wordt in 1595 geopend met een vertaling en ten onzent is er een
vertaling uit de pen van Vondel 1660. Toch bevatten veel theaterstukken uit de 17e
eeuw elementen van Sophokles en Seneca tegelijk: bijv. P. Corneille 1659 en Lee
& Dryden 1679. Voltaire 1718 is getrouwer aan Sophokles. Hölderlin maakt in 1804
een vertaling/bewerking van Sophokles' stuk. Shelley 1820 grijpt het thema aan voor
een politiek-satirisch drama waarin hij zijn pijlen richt op George IV.
In de 20e eeuw verdringt, in de literaire belangstelling voor de Griekse tragedies,
Koning Oidipous de Antigone van Sophokles van de eerste plaats. Daaraan zal niet
vreemd zijn dat er in de opkomende psychoanalyse een sterke belangstelling ontstaat
voor het verhaal. Zo hecht Freud de naam Oidipous aan het geheel van de seksuele
verlangens van het kind ten opzichte van de ouder van het andere geslacht en de
vijandige gevoelens voor de ouder van hetzelfde geslacht. Enkele literaire specimina:
Hofmannsthal 1909, Cocteau 1928, Gide 1931; in de Nederlandse taal onder meer
Teirlinck 1961, Claus 1971 en 1977 (Het Huis van Labdakos) en Mulisch 1972.
In de film EDIPO RE 1967 laat Pasolini het Sophokles-drama voorafgaan door een
scène over zijn eigen jeugd, getekend door moederbinding en afwezigheid van de
vader, en volgen door beelden van een blinde en zoekende man die de dichter-cineast
zelf voorstelt.
Ook in het muziektheater speelt de Koning Oidipous een belangrijke rol. Te noemen
zijn Gabrieli 1585, Purcell/Lee & Dryden 1692, Leoncavallo/Forzano (eerste
opvoering postuum, 1920), Strawinsky 1928 (naar Cocteau, in het Latijn vertaald
door Daniélou) en Orff 1959 (op basis van Sophokles/Hölderlin). Enescu/Fleg 1936
werkte in zijn opera het hele leven van Oidipous uit.
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Het Kolonos-verhaal heeft in de nieuwe tijd geen werken van bijzondere betekenis
opgeleverd. Vermeldenswaard is de neoclassicistische opera van Sacchini/Guillard
1786.
De ontmoeting van Oidipous met de Sfinx - sinistere schoonheid, half vrouw, half
leeuwin, draagster van door de mens niet te ontsluieren geheimen - krijgt aandacht
in de literatuur van de 20e eeuw in stukken van Péladan 1903 en Hofmannsthal 1906
en in de
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burleske La machine infernale van Cocteau 1936, waarin Oidipous het menselijke
deel van de Sfinx weet te charmeren. Het thema is ook terug te vinden in de beeldende
kunst van de 19e eeuw: bijv. bij Ingres 1808 als confrontatie tussen de schoonheid
en rede van Oidipous en de sinistere lelijkheid van de Sfinx; een morbide confrontatie
bij Moreau 1864, die de Sfinx haar klauwen doet zetten in een kwijnende Oidipous.
Dezelfde schilder had in 1860 reeds een Sfinx uitgebeeld, zittend op de lijken van
haar slachtoffers. Bacon 1983 volgt Ingres.
Voor de beeldende kunst van de oudheid geldt hetzelfde als in de nieuwe tijd: de
meeste voorstelllingen tonen Oidipous en de Sfinx, beginnende met de Griekse
vaasschilderkunst in de 6e eeuw. Het feit dat de Sfinx vaak op een zuil wordt
afgebeeld in plaats van op de mythische rots, is te verklaren uit het gebruik van zuilen
voor als wijgeschenk bedoelde sfinxen in het heiligdom van Delphi. Voorts komt in
de Etruskische en Romeinse cultuur het verhaal voor in funeraire context (urnen,
sarkofagen, grafschilderingen): de dood kan door kennis worden overwonnen. In
veel gevallen is Oidipous als reiziger (laarzen, grote hoed, mantel en staf) afgebeeld,
terwijl hij met zijn rechterhand een spreekgebaar maakt. Het complete leven van
Oidipous is op enkele Romeinse sarkofaagreliëfs te vinden (o.m. in het
Lateranenmuseum van het Vaticaan).
In de nieuwe tijd heeft alleen Füssli Oidipous in Kolonos 1784 geschilderd; Hugues
vereeuwigde hem in marmer 1882-85. De blinde Oidipous en zijn dochters zijn
uitgebeeld door Silvagni 1818. Bijzonder zijn ‘Abtransport der Sphinx’ 1945 van
Beckmann en ‘Oedipus Rex’ van Max Ernst 1922.
Bosana-Kourou 1985; Constans 1881; Demisch 1977; Jördens 1933; Moret
1984; Rubin 1973; Scheiner 1964.

Orestes,
zoon van »Agamemnon en Klytaimnestra; broer van Elektra en Iphigeneia. Nadat
Agamemnon bij zijn terugkeer na de val van Troje is omgebracht door »Klytaimnestra
en haar minnaar Aigisthos, wordt Orestes, dan nog een kind, door Elektra in veiligheid
gebracht bij zijn oom Strophios, koning van Phokis. Volwassen geworden begeeft
hij zich met zijn vriend Pylades, in alle verhalen en tragedies zijn metgezel, naar
Argos. Hij ontmoet er bij het graf van Agamemnon zijn zuster Elektra, die is blijven
uitzien naar de terugkeer van haar broer. In opdracht van Apollo, namelijk op basis
van een orakelspreuk in Delphi, voltrekt hij de wraak door Klytaimnestra en Aigisthos
te doden. Na deze moedermoord wordt hij ondanks de opdracht van Apollo door de
»Erinyen opgejaagd en tot waanzin gedreven. Het baat hem niet dat hij bij de
Omphalos te Delphi (de heilige steen die het midden der aarde markeert) bescherming
zoekt en dat hij door Apollo van de moord wordt gezuiverd. Uiteindelijk vindt hij
vrede wanneer hij door Apollo van zijn schuld wordt verlost of door deze naar een
rechtbank te Athene, de Areiopagos, wordt gezonden, waar hij wordt vrijgesproken
dankzij de door Apollo gehouden pleitrede en een beslissende stem te zijnen gunste
van de godin Athena.
Euripides verhaalt in Iphigeneia bij de Tauriërs en in Andromache de verdere
lotgevallen van Orestes. Als boetedoening moet hij in Tauris het houten beeld van
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Artemis ophalen. Daar ontmoet hij zijn zuster »Iphigeneia, die hem met de roof van
het beeld helpt. Jaren later begeeft hij zich naar het hof van Phthia, waar Achilleus'
zoon Neoptolemos leeft met zijn echtgenote Hermione en zijn bijzit/slavin
Andromache. Hermione, dochter van Menelaos en Helena, was Orestes ooit als vrouw
beloofd. Orestes doodt Neoptolemos in Delphi, waar deze op dat moment verblijft.
Omdat hij door die moord niet naar
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De Orestesmythe, midden 2e eeuw n.C., op een Romeinse marmeren sarkofaag, 112 × 215 cm. Musei
Vaticani, Rome. Het reliëf op de kist zelf stelt de in Euripides' Choëphoroi beschreven gebeurtenissen
voor, van links naar rechts: Orestes en Pylades komen bij het graf van Agamemnon, waarbij een
Erinye slaapt; de moord op Klytaimnestra en Aigisthos in bijzijn van een dienaar; de achtervolging
door de Erinyen; het asiel bij de drievoet en de laurierboom van Apollo in Delphi. Op het smalle fries
van het deksel zijn de avonturen in Tauris voorgesteld: van links naar rechts Orestes en Pylades bij
de tempel van Artemis waar Iphigeneia priesteres is; het tweetal en Iphigeneia met het godenbeeld
naast koning Thoas; de vlucht op het schip.

Phthia kan terugkeren, neemt hij de wijk naar Argos, waar hij de rest van zijn leven
met Hermione aan zijn zijde over Argos en volgens sommigen ook over Sparta
regeert.
De moord op Klytaimnestra en de zwerftocht voor de verzoening door de Areiopagos
zijn onderwerp van het tweede en het derde deel van Aischylos' Oresteia-trilogie, de
Choëphoroi (‘Offerende vrouwen’; Elektra en haar dienaressen die op het graf van
Agamemnon een offer brengen aan het begin van de tragedie) en de Eumeniden. In
de Choëphoroi handelt Orestes in opdracht van Apollo en daarom zet hij zijn innerlijke
twijfel opzij. Hij onthult zijn identiteit aan Elektra en krijgt toegang tot het paleis
door zich voor te doen als boodschapper van het overlijden van Orestes. Hij doodt
achtereenvolgens Klytaimnestra en Aigisthos en ziet zich dan prompt opgejaagd
door de Erinyen. In de Elektra-tragedies van Sophokles en Euripides wordt hetzelfde
stramien gevolgd, maar er is meer plaats ingeruimd voor Elektra als drijvende kracht.
In Aischylos' Eumeniden wordt Orestes meedogenloos achtervolgd door de Erinyen
(opgehitst door de schim van Kly-
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taimnestra), maar in bescherming genomen door Apollo en naar Athene geleid, waar
de godin Athena een rechtbank bijeenroept om te oordelen over de daad van Orestes.
De zaak eindigt, met de beslissende stem van Athena ten gunste van Orestes, in
vrijspraak. De Erinyen worden tevreden gesteld, krijgen een heiligdom en leven als
goedgezinde, vreedzame wezens (‘Eumeniden’) verder.
Euripides schetst in zijn Orestes diens geestelijke ontwrichting na het plegen van
de moorden: om de geschokte bewoners van Argos gunstig te stemmen beraamt hij
een moord op Helena, die immers de inzet is geweest van de catastrofale
Grieks-Trojaanse oorlog. Anders wordt hij door Euripides ten tonele gevoerd in
Andromache: hij is er de koele beramer van de moord op Neoptolemos.
In de literatuur van de nieuwe tijd treedt Orestes uiteraard op in bewerkingen van
de Andromache en van de Iphigeneia bij de Tauriërs, daarnaast in de toneelstukken
waarin de moedermoord wordt behandeld en waarin, veelal in aansluiting op
Sophokles' Elektra, de aandacht valt op Elektra of Klytaimnestra. Soms richt de actie
van Orestes zich in de eerste plaats tegen Aigisthos, zodat, conform de smaak van
de tijd, het aspect van de moedermoord enigszins kan worden teruggedrongen: bijv.
Crébillon 1708 en Voltaire 1750, stukken die invloed hebben gehad op Duitse
toneelschrijvers als Bodmer 1760 en Italiaanse als Alfieri 1786.
Pas in de 19e en 20e eeuw grijpt men terug op de Oresteia van Aischylos: bijv.
een gedicht van Landor 1837, een toneelstuk van Leconte de Lisle 1872 (Les
Erinnyes), het gedicht The Tower beyond Tragedy van Jeffers 1924, bewerkt tot een
toneelstuk 1950/51, het toneelstuk The Family Reunion van Eliot 1939, Les Mouches
van Sartre 1943 en L'Orestie 1945 van Bataille. De Orestes van Sartre pleegt zijn
schanddaad zonder persoonlijke betrokkenheid omdat voor hemzelf toch niets vaststaat
en zijn omgeving er geen lering uit zal trekken. Claus bewerkt in 1976 Euripides'
drama met veel vrijheden en komische elementen, waarbij alleen de oorspronkelijke
intrige bewaard is gebleven.
Diepenbrock 1920 schreef muziek voor Sophokles' Elektra, Xenakis 1965-66 doet
in een stuk voor gemengd koor en instrumentaal ensemble de trilogie van Aischylos
herleven.
In de beeldende kunst komt de moedermoord vanaf de 3e eeuw v.C. voor. De
uitbeeldingen gaan terug op Aischylos. Etruskische askisten en Romeinse sarkofagen
uit de keizertijd zijn de meest gebruikte media. De vervolging door de Erinyen komt
vanaf de 5e eeuw op Attische vazen en op Etruskische spiegels voor. De uiteindelijke
vrijspraak op de Areopaag vinden we nauwelijks voorgesteld.
In de nieuwe tijd is Orestes betrekkelijk zelden thema voor de beeldende kunst
geweest. Lastman 1614 (Rijksmuseum Amsterdam) en Moeyaert 1647 beelden uit
hoe Orestes en Pylades in het land van de Taurïers worden voorgeleid en in edele
wedijver strijden om zichzelf op te offeren. Hun voorgeleiding is ook voorgesteld
door West 1766. Giorgio de Chirico geeft aan een reeks schilderijen vanaf 1922 tot
in de jaren zeventig, waarop twee torso's in een omgeving met antieke ruïnes, de titel
‘Orestes en Pylades’ mee. Het thema van Orestes' achtervolging door de Erinyen
wint in de 19e eeuw aan frequentie: Bouguereau 1862, Moreau 1891, Stuck 1905.
Davies 1971, Knoepfler 1992.
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Orion,
zoon van Poseidon en Euryale. Deze mooie en reusachtige jager geraakte in conflict
met Oinopion, koning van Chios, omdat die zijn huwelijk met 's konings dochter
Merope traineerde, dat hem in het voor-
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uitzicht was gesteld voor zijnjacht op schadelijke dieren. De jager verkrachtte Merope
en Oinopion op zijn beurt beroofde Orion in diens slaap van het licht zijner ogen.
Naar Apollodoros meedeelt begaf Orion zich op advies van een orakel naar het oosten.
Gegidst door Kedalion, een op zijn schouders gezeten jonggezel uit de smidse van
Hephaistos, schreed hij over land en over zee. In het oosten kreeg hij door de
genezende werking van de stralen van de zonnegod Helios zijn gezichtsvermogen
terug.
Hij kwam aan zijn einde door de pijlen van Artemis en veranderde in een
sterrenbeeld. Homeros geeft in de Odyssee aan dat de goden de godin van de dageraad,
Eos, een liefdesverhouding met de mooie jager misgunden. Daarentegen oppert
Apollodoros dat Orion zich had vergrepen aan een meisje uit het gevolg van Artemis.
Het verhaal van Orion vindt noch in de oudheid noch in de nieuwe tijd veel weerklank.
Tot de spaarzame schilderingen behoren werken uit de kring van Giulio Romano ca.
1545 (Orion gedood door de pijlen van Artemis), Poussin 1658 (landschap met de
blinde Orion) en Loth tweede helft 17e eeuw (de dood van Orion, Rijksmuseum
Amsterdam). Marcks vereeuwigde Orion in een bronzen sculptuur 1948. In het theater
is Orion onderwerp geweest van opera's van onder meer Cavalli/Melosio 1653 en
J.C. Bach/Bottarelli 1763; in de dichtkunst van werken van Horne 1843, Longfellow
1845 en Char 1975.
Gombrich 1972.

Orpheus,
zoon van de eerste in rang onder de negen Muzen, Kalliope, en de Thracische koning
of riviergod Oiagros. Ook Apollo wordt als zijn vader genoemd. In de antieke
literatuur is hij de dichter en musicus bij uitstek. De dichters, van Pindaros tot Horatius
en Ovidius, putten zich uit in beschrijvingen van de magische werking van zijn dichten zangkunst en van zijn snarenspel op lier en citer. Wilde dieren volgen hem, bomen
en planten neigen zich naar hem toe, hij temt de natuur en brengt zelfs het verharde
gemoed van mensen tot mildheid.
Verschillende auteurs voeren hem op als een der »Argonauten, in welke sagetraditie
hij gaandeweg een steeds belangrijker rol vervult, met als hoogtepunt de
laat-Romeinse Argonautica Orphica, waarin Orpheus een persoonlijke versie van
de tocht geeft. Hij geeft met zijn zang en snarenspel de roeiers cadans, brengt de
woeste golven tot bedaren, overstemt de lokroep van de Sirenen en sust het monster
dat het gulden vlies bewaakt in slaap.
Orpheus zou de Hiëroi logoi (‘Heilige woorden’) hebben geschreven, een 24
boeken tellend werk over het ontstaan van de kosmos. Uit het zogenaamde oerei is
de schepper van goden en mensen, Phanes, geboren. Van de verdere geschiedenis
vol wreedheden zijn verschillende versies overgeleverd. De mens zou zijn ontstaan
uit de door Zeus' bliksem gedode »Titanen. Aan dergelijke gruwelijke verhalen moet
de Orphische leer over het zieleheil zijn ontstaan te danken hebben. Orpheus geldt
als stichter van mysteriëngodsdiensten welke met die van Dionysos verbonden zouden
zijn geweest. Door zich in de mysteriën te laten inwijden en boete te doen kan de
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mens een goed leven na de dood bereiken. De aan Orpheus toegeschreven Orphische
Hymnen horen in die cultus thuis en moeten in de 2e-3e eeuw n.C. zijn ontstaan. Zij
vormen een soort godsdienstboek van een Orphische groepering in Klein-Azië.
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Het Orpheus/Eurydike-verhaal is vooral bekend door Ovidius en uit de Georgica
van Vergilius. De beminde van Orpheus, de nimf Eurydike, werd eens belaagd en
nagezeten door Aristaios. Op haar vlucht trapte ze op een slang die haar een dodelijke
beet toediende. Orpheus, volstrekt ontroostbaar, besluit een poging te ondernemen
om Eurydike uit het dodenrijk terug te voeren naar het land der levenden. Hij daalt
af in het dodenrijk. Met zijn muziek weet hij zelfs de veerman Charon en de hellehond
Kerberos tot mildheid te stemmen, zodat ze hem doorgang verlenen. Ook de
monsterlijke »Erinyen kan hij tot tranen toe bewegen. Van het godenpaar dat het
dodenrijk regeert, Hades en Persephone, krijgt hij toestemming Eurydike terug te
voeren, op voorwaarde echter dat hij zijn geliefde zal voorgaan zonder een blik op
haar te slaan voordat ze in het land der levenden zijn teruggekeerd. Orpheus kan zich
in zijn angstig verlangen naar zijn geliefde echter niet bedwingen, wendt zich
voortijdig om en verliest haar daarmee opnieuw, en nu voorgoed.
De meeste versies omtrent de dood van Orpheus hangen samen met dit definitieve
verlies van Eurydike. In zijn rouw schuwt hij elk seksueel verkeer, althans met
vrouwen, want hij zou wel verhoudingen zijn aangegaan met jongens. Het kan ook
zijn dat hij vrouwen is gaan uitsluiten uit de kring van ingewijden. De Mainaden,
met wie hij zich vroeger in de aan Dionysos gewijde orgieën had begeven, zijn
woedend over de weigering of miskenning die ze van Orpheus moeten ondervinden,
en scheuren hem in hun razernij aan stukken. Zijn hoofd en zijn muziekinstrument
spoelen aan op Lesbos, dat het eiland bij uitstek wordt van de lyrische poëzie. Het
hoofd zou nog eeuwenlang orakels hebben gegeven.
Verteld wordt ook dat Aphrodite hierin de hand zou hebben gehad: een wraakactie
aangezien Orpheus als scheidsrechter in de twist tussen haar en Persephone om
»Adonis de jongen slechts voor een deel van het jaar aan Aphrodite had toegewezen.
Een ander verhaal wil dat Orpheus door Zeus met de bliksem werd gedood, omdat
hij, als dichter ingewijd in de goddelijke mysteriën, te veel geheimen van de goden
prijsgaf aan zijn volgelingen.
In de middeleeuwen leeft de gestalte van Orpheus voort in uiteenlopende geschriften
die veelal stoelen op de Consolatio van Boëthius. In de literatuur van de Italiaanse
renaissance staat hij voor de dichter tout court of meer in het bijzonder voor de macht
van de poëzie. In een versie waarin Orpheus er wèl in slaagt Eurydike terug te halen,
symboliseert hij de poëzie die de dood overwint. Het verhaal leent zich echter ook,
zeker in de versie waarin Orpheus níet slaagt in zijn opzet, voor beschouwingen over
de overwinning van de dood op de liefde, bijv. in Poliziano's invloedrijke stuk Favola
d'Orfeo 1480.
In deze verschillende versies speelt het thema een belangrijke rol in het pastorale
drama en het muziektheater vanaf de 16e eeuw. Het verhaal demonstreert de
overtuigingskracht van de muziek en vormt het thema van de eerste ‘echte’ opera,
van Peri/Rinuccini 1600 (hun versie met een gelukkige afloop dateert van 1609), en
daarna van Monteverdi/Striggio 1607. Zoals in de opera-geschiedenis gebruikelijk
wordt de intrige later uitermate ingewikkeld en overbeladen: Rossi/Buti 1647 (in
deze eerste Italiaanse opera voor het Franse hof zijn bijvoorbeeld interventies van
Hera en Aphrodite toegevoegd), Draghi/Minato 1683, Lully/Du Boulay 1690,
Keiser/Bressand 1699, en vele anderen. Gluck gebruikt het thema in een van zijn
‘Reform-Opern’ en maakt er weer een sober en strak muziekdrama van:
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Gluck/Calzabigi 1762. Orpheus en Eurydike zijn later vereeuwigd in opera's van
Haydn/Badini (L'anima del filosofo, 1791), Offenbach/Crémieux & Halévy 1858
(een satire: Orpheus móet vanwege de op hem drukkende legende in de onderwereld
afdalen), Milhaud 1931 en Killmayer 1961 (op de tekst van Poliziano). Voorts kennen
we bal-
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letmuziek van Strawinsky 1947, cantaten (met als thema de dood van Orpheus) van
Berlioz 1827 en Delibes 1878 en symfonische muziek van Liszt 1856 en Martinet
1945. Uit de jaren zeventig van deze eeuw zijn er muziektheaterwerken van Birtwistle
en Louis Andriessen.
In de literatuur van de barok komt het thema slechts betrekkelijk incidenteel voor:
bijvoorbeeld in El divino Orfeo van Calderón ca. 1634 en in een gedicht van Vondel
1654 naar Ovidius. Het is populair in het 19e-eeuwse filhellenisme, waarin mythe
en mystiek versmelten (Shelley 1820, Ballanche 1827), maar vooral tijdens en na
het symbolisme. Orpheus wordt dan de drager van het gehele symbolische complex:
de dichter is ingewijd in de geheimen van de goden; maakt het religieuze verstaanbaar;
is kuis en misogyn maar valt ten offer aan sensualiteit en seksualiteit; is de
ontroostbare minnaar, of weet dankzij zang en dichtkunst de liefde te overwinnen.
Aldus keert Orpheus regelmatig terug in de dichtkunst en het proza van Leconte de
Lisle, Gide, Valéry, Rilke, Emmanuel, Jouve en Van de Woestijne (Terugtocht,
1910). Kokoschka 1910-18 schrijft een vrije bewerking van het verhaal onder invloed
van de opkomende psychoanalyse en voegt daar illustraties aan toe. Het element van
misogynie wordt geaccentueerd in een stuk van Segalen 1921. Anouilh 1942 situeert
de verhouding tussen Orpheus en Eurydike in de sombere oorlogsjaren, zoals
Tennessee Williams 1957 de kleine stad en de ondraaglijke familie schetst als een
Hades waaruit Orpheus Eurydike bevrijdt. Orpheus en Ahasverus 1945 van de
historicus J. Presser is een dagboek in verzen over de oorlog: Eurydike is Pressers
echtgenote, afgevoerd naar een concentratiekamp. Cocteau gebruikt in 1926 het
Orpheus-thema om zijn breuk met het dadaïsme te formuleren en verwerkt de stof
in films 1950 en 1960. Een andere opmerkelijke adaptatie in filmvorm is ORFEU
NEGRO van Marcel Camus 1960, waarin de geliefde verloren gaat in een
Zuidamerikaanse carnavalsoptocht. In De Hondsdagen van Claus 1952 is het
Orpheus-thema uitgebreid verwerkt.
Een metope van de zg. Monopteros van Sikyon in Delphi ca. 560 v.C. met Orpheus
en de Dioskouren op de Argo is de oudste zekere voorstelling van de zanger. Van
een uit Athene stammend wijreliëf van ca. 420 v.C. kennen we Romeinse kopieën
in het Louvre te Parijs en in het Museo Nazionale te Napels: Orpheus neemt de sluier
van Eurydike af en kijkt haar aan, terwijl Hermes haar reeds bij haar rechterhand
neemt om haar terug te voeren naar het dodenrijk. De makers van mozaïeken en
schilderingen in de Romeinse tijd buiten de mogelijkheden uit om talrijke
(fantasie)dieren uit te beelden. Men kan niet met zekerheid vaststellen of de Romeinse
sarkofagen met Orpheus te midden van de dieren bestemd waren voor ingewijden
in zijn mysteriën. Omdat de wilde dieren hier veelal zijn vervangen door schapen of
lammeren en Orpheus soms zelf een schaap of lam op zijn schouders draagt, is
geopperd dat deze sarkofagen de verkapte dragers zijn van christelijk gedachtengoed,
waarin Orpheus het woord Gods spreekt. Het beeld van de Goede Herder kan in ieder
geval door de gestalte van Orpheus zijn beïnvloed.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd gaat het overwegend om de betovering
van de planten en de dieren en om het Orpheus/Eurydike-verhaal. Het eerste thema
is al vroeg in de Italiaanse renaissance aan te treffen: bijvoorbeeld een reliëf van
Luca della Robbia 1431-38 op de campanile van de dom te Florence en een mogelijk
aan Francesco di Giorgio Martini toe te schrijven vloermozaïek in de San Domenico
te Siena van rond 1500. In onze streken is het een veel terugkerend onderwerp bij

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

schilders die gespecialiseerd zijn in het schilderen van dieren: bijvoorbeeld J. Brueghel
I 1594, herhaaldelijk Savery (ca. 1610-28, o.m. 1617, Galerij Willem V Den Haag),
J. de Gheyn 1605, Paulus Potter 1650 (Rijksmuseum Amsterdam), herhaaldelijk
Hondecoeter (o.m. 1624, Cen-
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Hermes leidt de gesluierde (want overleden) Eurydike naar Orpheus, 1e eeuw n.C., Romeinse marmeren
kopie, 118 × 100 cm, van een Attisch reliëf uit ca. 400 v.C. Museo Nazionale, Napels.
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traal Museum Utrecht) en Cuyp ca. 1640. Later zijn er voorts Cornelius in de
Münchense Glyptothek 1819-31 (verloren gegane decoratie), Moreau 1879-86, Rodin
1892 en Marc 1907. Barry 1777-84 (in het gebouw van de Royal Society for the
Encouragement of Arts in Londen) en Delacroix 1838-47 (in het Palais Bourbon te
Parijs) schilderden Orpheus als toonbeeld van de beschaving en de kunsten. Een laat
voorbeeld van Orpheus die met zijn muziek de dieren betovert is het beeld van Willem
van Kuilenburg 1940-41 aan het roofdierengebouw van Diergaarde Blijdorp te
Rotterdam.
In de Italiaanse renaissance zijn een of meer scènes uit het Eurydike-verhaal
afgebeeld door onder meer Jacopo del Sellaio ca. 1460-70 (paneel van een bruidskist,
‘cassone’, Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam), een schilder uit de school
van of naar Giorgione ca. 1500, Titiaan ca. 1510-15 en Tintoretto ca. 1541 en in
wandschilderingen van Mantegna (Palazzo Ducale te Mantua ca. 1468-74), Signorelli
(dom te Orvieto ca. 1499-1504) en Peruzzi (Villa Farnesina te Rome ca. 1511-12).
Uit andere landen en tijden zijn te noemen: olieverfschetsen van Rubens ca. 1636-38
(één ervan wordt bewaard in Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam);
schilderijen van Poussin ca. 1650 en Van Uyttenbroeck ca. 1640; vier bronzen
plaquettes van Peter Vischer de Jongere ca. 1514-20, waarop Orpheus een viool
bespeelt; beeldhouwwerken van Canova 1773 en Rodin 1894; schilderijen van
Feuerbach 1867 en Rossetti 1875. Luca Giordano schildert ca. 1700 een serie in het
buitenverblijf van de Spaanse koningen bij Madrid, El Pardo.
Enkele malen is afgebeeld hoe Orpheus wordt omgebracht: bijvoorbeeld in een
tekening van Dürer 1494, een plafondschildering van Mantegna ca. 1470 in de Camera
degli Sposi van het Palazzo Ducale te Mantua, in de genoemde wandschildering van
Peruzzi en in schilderijen van Savery ca. 1628 en Lazzarini 1698 en symbolistische
schilders als Redon ca. 1903 en Moreau 1865, 1868 (het treuren na de dood van
Eurydike) en 1869.
Albouy 1969; Buck 1961; Friedman 1956; Kushner 1961; De Laet 1978;
Schoeller 1969; Walker 1953; Warden 1982.

Palamedes,
zoon van de koning van Euboia, Nauplios, en de Kretenzische koningsdochter
Klymene of van Philyra. Niet door Homeros, wel door latere auteurs, onder wie
Apollodoros en Hyginus, wordt hij opgevoerd als deelnemer aan de Trojaanse oorlog.
Hij was betrokken bij de diplomatieke pogingen om de oorlog te voorkomen, maar
toen deze vastliepen droeg hij het zijne bij aan de totstandkoming van de expeditie.
Odysseus, hoewel gebonden aan zijn eed om de aanspraken van Menelaos op de
geschaakte Helena gewapenderhand te verdedigen en dus verplicht om aan de
expeditie tegen Troje deel te nemen, wilde zich eraan onttrekken en deed zich voor
als waanzinnig. Hij spande een os en een ezel voor de ploeg, ploegde het strand om
en zaaide zout in de voren. Palamedes doorzag het bedrog en legde het zoontje van
Odysseus, Telemachos, voor de ploeg. Odysseus moest daarop stoppen en zijn bedrog
toegeven.
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In het verloren gegane 7e-eeuwse epos Kypria moet zijn verhaald hoe Odysseus
jaren later wraak neemt in een perfide, met Diomedes opgezette intrige. Hij dwong
een Trojaanse gevangene een brief te schrijven, zogenaamd afkomstig van de
Trojaanse koning Priamos, waaruit viel op te maken dat Priamos geld had aangeboden
aan Palamedes om de Griekse zaak te verraden. Odysseus verstopte goud onder het
bed van Palamedes en zorgde ervoor dat Agamemnon als aanvoerder en opperrechter
de brief en het goud vond. Palamedes werd geëxecuteerd door steniging. Euripides
meldt in zijn Helena hoe Palamedes' vader Nauplios zich wreekte: hij liet op de kust
van Euboia bedrieglijke vuren
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ontsteken, zodat een deel van de Griekse vloot tijdens de terugreis uit Troje op de
klippen liep.
Het verhaal van de Kypria vindt grote weerklank bij latere auteurs die de
meedogenloze sluwheid van Odysseus aan de kaak willen stellen. Ze schetsen
Palamedes als het slachtoffer van een intrige en een gerechtelijke dwaling en prijzen
hem als de verstandige en wijze raadgever van de Grieken, die aan zijn intellectuele
scheppingskracht zelfs het letterschrift, het rekenen en de meetkunde te danken
zouden hebben. Het is de teneur van de ‘verdedigingsrede’ door Palamedes van de
sofist Gorgias ca. 425 v.C. Waarschijnlijk is het ook de strekking van verloren gegane
tragedies van Aischylos, Sophokles en Euripides. De intrige wordt ook vermeld in
de Aeneis van Vergilius. Dares en Diktys schreven in de vroege keizertijd hun
‘ooggetuigenverslagen’ van de val van Troje, waarin de intrige rond Palamedes breed
wordt uitgemeten. In laat-antieke Latijnse vertaling oefende het werk grote invloed
uit op de pro-Trojaanse literatuur in de middeleeuwen, bijvoorbeeld van Benoît de
Sainte-Maure, Konrad van Würzburg en Herbort van Fritzlar. Ook Goethes Achilleis
1799 is hierdoor geïnspireerd. Na de gerechtelijke moord op Oldenbarneveldt dicht
Vondel in 1625 de tragedie Palamedes oft vermoorde onnooselheyd: Agamemnon,
die een gewillig oor leent aan de intriganten, staat voor Maurits, Palamedes voor
Oldenbarneveldt.
In de beeldende kunst van de oudheid is Palamedes alleen op enige Etruskische
spiegels aan te treffen. Polygnotos zou, aldus Pausanias, hem met Aias tijdens een
door hem uitgevonden bikkelspel in de 5e eeuw v.C. hebben geschilderd in de Lesche
van de Knidiërs te Delphi. In de nieuwe tijd zijn er slechts enkele afbeeldingen:
Tiepolo ca. 1758 en een beeldhouwwerk van Canova 1804.
Stanford 1954.

Pan
(Lat. FAUNUS), zoon van Hermes of Apollo en de nimf Penelope of van Zeus en
Kalliklo. Hij wordt voor het eerst in een Homerische hymne beschreven en geldt
daar als de god van bergen, weiden en landleven. Omdat hij de Atheners in 490 v.C.
in de slag bij Marathon had geholpen tegen de Perzen, kreeg hij een eigen cultusplaats.
Hij is een herdersgod (een van zijn attributen is de herdersstaf) en volgt Dionysos in
diens thiasos of leeft met de nimfen. Zijn lichaam is dat van een mens, met soms de
poten en de kop van een bok. Meestal heeft hij horens en een sik, soms een staart.
In de Romeinse tijd (waarin hij wordt geïdentificeerd met Faunus) is de Panisca zijn
vrouwelijke pendant. Hij bespeelt de syrinx (panfluit). Deze is gewonnen uit riet, en
genoemd naar een nimf die in riet veranderde toen zij door Pan was nagezeten en
niet aan zijn avances had willen toegeven. Meestal duikt Pan plotseling op en kan
hij angstaanjagend werken (paniek).
Hij is bij uitstek amoureus en jaagt vooral achter de nimfen aan, die dikwijls voor
hem wegvluchten. Niet alleen de genoemde Syrinx wees hem af, ook de nimfen Echo
en Pithys waren niet van hem gediend. Hij zou het volgens een bepaalde traditie zelfs
hebben aangelegd met de maangodin Selene/Artemis.
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Met al die karaktertrekken en gedragingen is hij, zeker als hij is toegerust met
bokkepoten en tot het gevolg van Dionysos behoort, niet altijd scherp te onderscheiden
van een »satyr.
In de beeldende kunst is hij vanaf eind 6e eeuw v.C. populair. Op vazen is hij meestal
lid van de thiasos. Op een vaas van de ‘Panschilder’ ca. 470 v.C. achtervolgt hij een
door hem begeerde jongen, terwijl op de andere zijde »Aktaion door Artemis wordt
neergeschoten. In de hellenistische tijd zijn er genrevoorstellingen in de
beeldhouwkunst, ons
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Aphrodite en Pan als bikkelspelers, 4e eeuw v.C., genrevoorstelling, gegraveerd op het bronzen deksel
van een Griekse spiegel, 18,5 cm doorsnede. British Museum, Londen. Aan de voeten van Aphrodite
zit een zwaan, een van haar lievelingsdieren; achter haar staat Eros.
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overgeleverd in Romeinse kopieën: Pan als leraar van »Daphnis, Pan die een sileen
van een doorn in de voet bevrijdt, Pan die door Aphrodite met een pantoffel wordt
afgeweerd (‘Pantoffelgroep’ uit Delos, ca. 100 v.C.). In de Pompeiaanse schilderkunst
zit hij te midden van nimfen; op sarkofagen is hij opnieuw lid van de thiasos van
Dionysos.
In de schilderkunst van de nieuwe tijd is hij geliefd in veelal pastorale
voorstellingen van zijn liefdesverhoudingen of zijn jacht op geliefden. Een enkele
keer gaat het om Pan en Selene/Artemis: Annibale Carracci in een fresco ca. 1600
in het Palazzo Farnese te Rome, Badalocchio eerste helft 17e eeuw. Dominerend is
echter het thema van Pan in zijn achtervolging van Syrinx en haar transformatie in
riet: o.m. fresco's van Taddeo Zuccaro midden 16e eeuw in het Palazzo Farnese te
Caprarola en van Annibale Carracci ca. 1600 in het Palazzo Farnese te Rome,
schilderijen van Rubens in samenwerking met de landschapsspecialist Jan Brueghel
de Oudere meerdere malen in of rond 1617, voorts Jordaens ca. 1620, Poussin ca.
1635, Ricci 1703, Troy 1720 en vele anderen. Böcklin schilderde Pan met Syrinx
1854, een rustende Pan 1855 en Pan als veroorzaker van ‘Panischer Schrecken’ 1859
en 1860.
Pan maakt enige opgang in de literatuur van de 19e en 20e eeuw: gedichten van
Keats 1816, Shelley 1820, een drama van Paul Claudel 1934. In het langste gedicht
in de Nederlandse letterkunde, de 12.000 regels tellende Pan 1912 (herziene versie
1916), stelt Gorter de natuurgod tegenover de mensheid, voorgesteld door een vrouw.
Tussen de twee staat bezit en pas een goede verdeling daarvan kan het streven naar
eenwording, dat wil zeggen het communisme, belonen.
Borgeaud 1979; Herbig 1949; Pochat 1967; Walter 1980.

Pandora,
de eerste vrouw. Naar Hesiodos in zijn Theogonia en Werken en Dagen meedeelt,
werd ze op bevel van Zeus door Hephaistos uit klei vervaardigd om aan de mensen
te worden gezonden als een schoon maar kwaadaardig geschenk, als straf omdat de
mensheid tegen de wil van Zeus in van »Prometheus het vuur had ontvangen. Ze
werd door de godinnen Athena, Aphrodite, de Horen en de Chariten uitgerust met
schoonheid en verleidelijkheid. Hermes voorzag haar van de vrouwelijke
leugenachtigheid en bracht haar als geschenk van de goden naar Prometheus' dwaze
broer Epimetheus, die altijd te laat tot inzicht kwam. Ook nu beging Epimetheus een
fout door Pandora als bruid te nemen, in weerwil van de waarschuwingen van
Prometheus om géén geschenken van de goden te aanvaarden.
Pandora had van de goden een pithos, een voorraadvat (later wordt dat een kistje
of een vaasje) meegekregen waarin de goden alle kwaads voor de mensen hadden
opgeborgen. Omdat zij haar vrouwelijke nieuwsgierigheid niet kon bedwingen,
opende zij het vat, zodat de inhoud ontsnapte. Haar naam betekent dan ook ‘zij die
alles geeft’. Aldus kwam een eind aan het tot dan toe gelukkige bestaan van de
mensen. Toen het vat weer werd gesloten, bleef alleen de hoop achter, waarvan de
mensen dus verstoken bleven. In latere versies is het anders: in het vat zat juist alle
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goeds, dat bij het openen ontsnapte en onbereikbaar werd. Alleen de hoop restte als
armzalige troost.
Het verhaal vindt buiten het relaas van Hesiodos in de antieke literatuur vermelding
in verspreide notities van de latere mythografen. Van een satyrspel Pandora van
Sophokles kennen we slechts de titel.
In de beeldende kunst kennen we vrijwel uitsluitend voorstellingen op vazen uit
de 5e eeuw. Een schaal in Oxford toont hoe He-
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phaistos en Athena Pandora uit klei modelleren. Epimetheus komt voor in scènes
die op de Pandora van Sophokles teruggaan. Pheidias zou de geboorte hebben
afgebeeld op de basis van het cultusbeeld van Athena 447-438 v.C. in het Parthenon.
Vanaf het vroege christendom tot in de nieuwe tijd geldt het verhaal van Pandora
als pendant van de bijbelse zondeval en staat Pandora tegenover Eva. Deze
vergelijking wordt onder meer voorgesteld in een schilderij van Cousin ca. 1538-50,
dat door de schilder werd voorzien van het opschrift ‘Eva Prima Pandora’. Aan de
vergelijking met de zondige en fatale nieuwsgierigheid van Eva wordt ook gerefereerd
in het stuk van Père Brumoy, La boîte de Pandore ou La curiosité punie 1741 en in
Paradise Lost 1667 van John Milton.
Pandora komt enige malen voor in de schilderkunst van de 16e eeuw, bijvoorbeeld
in een wandschildering van Tibaldi ca. 1550-60 in het Palazzo Malvezzi te Bologna,
en daarna veelvuldig in en na het neoclassicisme, dan vooral in Engeland: tekeningen
van Flaxman 1816; schilderijen van Barry 1791, Etty 1824 en rond 1870 herhaaldelijk
Rossetti (Pandora als onheilbrengende schoonheid).
Goethe publiceerde in 1808 een onvoltooid gebleven toneelstuk. De onnadenkende
gretigheid van Epimetheus wordt gekarakteriseerd in gedichten van onder meer
Longfellow 1858 en Trevelyan 1898. Wedekind geeft aan het tweede deel van zijn
Lulu-tragedie (het eerste deel heet Erdgeist), waarin Lulu een voor zichzelf en haar
omgeving vernietigend spoor trekt, de naam Die Büchse der Pandora (1902). Alban
Berg baseerde op dit Lulu-verhaal zijn opera Lulu (eerste uitvoering 1935).
Voor Bachofen (Das Mutterrecht, 1861) draagt de Pandora-mythe bij tot het bewijs
dat in de vroege oudheid het matriarchaat moet zijn voorafgegaan aan en verdrongen
door het patriarchaat.
Panofsky/Panofsky 1956; G. Vogel 1972.

Paris
(ook wel: Alexandros), zoon van de koning van Troje Priamos en diens vrouw Hekabe;
broer van Hektor. Kort voor zijn geboorte droomde zijn moeder Hekabe dat ze een
toorts baarde die de stad in brand zette. Priamos liet zich de droom uitleggen: het
was een slecht voorteken en hij zou de aanstaande boreling moeten doden. Paris werd
echter te vondeling gelegd op de berg Ida en grootgebracht door een herder. Veel
later - hij was inmiddels opgegroeid tot een oogverblindend mooie jongeman - werd
hij herkend door zijn zuster Kassandra en weer in het gezin van Priamos opgenomen.
Hij hoedde op de Ida het vee van zijn vader en leefde er samen met de nimf Oinone.
Op een gegeven moment vieren de verzamelde goden de bruiloft van Peleus en
Thetis. De enige niet uitgenodigde godin Eris (de tweedracht) werpt tussen de
aanwezigen een gouden appel met het opschrift ‘voor de schoonste’. Ter beslechting
van de daaropvolgende twist tussen Hera, Athena en Aphrodite vragen de goden
Hermes om Paris te halen opdat deze als scheidsrechter kan optreden. Elke godin
stelt Paris een beloning in het vooruitzicht als zijn keuze op háár valt: Hera belooft
hem macht, Athena militaire roem, en Aphrodite zegt toe hem te helpen de mooiste
vrouw ter wereld tot de zijne te maken. Paris wijst dan Aphrodite aan als de schoonste.
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Hij verlaat Oinone en Troje, en weet in Sparta Helena, de om haar schoonheid
befaamde echtgenote van »Menelaos, te schaken. In weerwil van sombere
voorspellingen van Kassandra wordt het paar in Troje hartelijk ontvangen. De
schaking leidt tot de Trojaanse oorlog, waarin Paris, eerder tot liefde dan tot de krijg
geneigd, geen glorieuze rol speelt. Homeros vertelt hoe pas in het tiende jaar, in de
beslissende episode van de oorlog, de Grieken en Trojanen overeenkomen dat Helena
zal worden toegewezen aan de over-
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winnaar van een tweekamp tussen Paris en Menelaos en dat daarmee de strijd
beëindigd zal zijn. Paris houdt zich met steun van zijn beschermvrouwe Aphrodite
enige tijd staande, maar wordt als hij het onderspit dreigt te delven, door haar in een
mist gehuld en teruggebracht naar Troje, waar hij zijn behagen vindt bij Helena. Zijn
broer Hektor gispt hem en maant hem deel te nemen aan de weer opgelaaide strijd.
Laf is Paris overigens niet. Met zijn favoriete wapen pijl en boog doodt en verwondt
hij menige Griek. In een latere fase van de oorlog - Homeros laat het de stervende
Hektor voorspellen en de gebeurtenis wordt beschreven door Vergilius - treft hij,
gesteund door Apollo, de naar de poort van Troje opdringende Achilleus dodelijk.
Volgens een andere versie schiet Paris Achilleus neer vanuit een hinderlaag
(»Polyxena). Over de dood van Paris meldt Apollodoros dat Paris wordt getroffen
door een giftige pijl van Philoktetes en dat hij sterft, omdat de destijds in de steek
gelaten Oinone weigert hem een tegengif te verschaffen. Later pleegt de door
wroeging geplaagde nimf zelfmoord.
De jeugd van Paris en de schoonheidswedstrijd zijn onderwerp geweest van verloren
gegane tragedies van Euripides en Sophokles. Met name dankzij Apollodoros kennen
we het verhaal. De enige bewaard gebleven tekst waarin Paris sprekend wordt
opgevoerd, is een ironische weergave van het oordeel van Paris en voorts een
twistgesprek in het dodenrijk tussen Paris, Menelaos en Protesilaos van de hand van
Loukianos, 2e eeuw n.C. In dit twistgesprek voert Paris te zijner verdediging aan dat
de mens een willoos werktuig is in handen van de goden die hem de liefde ingeven.
Hij hanteert daarmee een argument dat in de literatuur vooral wordt aangevoerd ter
verdediging van Helena, die méér dan Paris te boek staat als degene die over Trojanen
en Grieken ongeluk gebracht heeft. Ook Apuleius beschrijft het oordeel van Paris.
De verhouding tussen Paris en Oinone vindt in de oudheid een literaire weerklank
in de Heroides van Ovidius in de vorm van een klaagbrief van de in de steek gelaten
Oinone aan Paris.
In de beeldende kunst van de oudheid - vanaf Griekse vazen uit de 7e eeuw v.C.
tot Romeinse sarkofagen - is het Paris-oordeel het meest populair. Aanvankelijk
toont Paris zich geschrokken dat men bij monde van Hermes zijn oordeel inroept,
later nemen de afbeeldingen een meer serene wending. Vanaf de 5e eeuw v.C. zijn
er ook afbeeldingen van de schaking van Helena en in de hellenistische kunst vinden
we sporadisch afbeeldingen van Paris en Oinone. Het neerschieten van Achilleus
wordt herhaaldelijk uitgebeeld in de Romeinse kunst.
Het oordeel van Paris en de schaking van Helena zijn via Latijnse vertalingen van
de Griekse teksten van Dares en Diktys doorgedrongen in de middeleeuwse romans
over Troje, bijvoorbeeld in Le roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure ca. 1165
en in werken van de Zuidnederlanders Jacob van Maerlant en Segher Diergodgaf uit
het midden van de 13e eeuw. In de Historia destructionis Troiae 1272-87 van Guido
delle Colonne zijn Paris en Helena de onbetwistbare oorzaak van de oorlog.
Het verhaal van het Paris-oordeel, hoewel niet behandeld door Ovidius, wordt
ingevoegd in de 14e-eeuwse Ovide Moralisé. Het verhaal geldt daar en in de nieuwe
tijd als moraliserende, waarschuwende parabel. Paris is de lichtzinnige jongeman of
omkoopbare rechter die aan de zinnelijke genoegens (Aphrodite) de voorkeur geeft
boven de wijsheid en de deugd (Athena) en de macht en rijkdom (Hera). Dergelijke
benaderingen zijn onder meer te vinden in een toneelstuk van Sachs uit het midden
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van de 16e eeuw, in de Wtleggingh van Van Mander, in een toneelstuk van Krul
1637 en in een wat luchtiger tafelspel van Hooft 1636.
Het verhaal kan ook worden gebracht als de elegante lofprijzing van een dame die
alle kwaliteiten waaruit Paris moest kiezen in zich
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verenigt en aan wie dus de appel had moeten toevallen. Aldus richt de toneelschrijver
Peele in The Arraignment of Paris (1584) lofprijzingen aan het adres van koningin
Elizabeth, die aan het einde van het stuk dan ook de gouden appel krijgt, en
produceren Cesti/Sbarra ter gelegenheid van het huwelijk van Leopold I met
Margaretha van Spanje in 1666 hun extravagante opera Il pomo d'oro. De verhouding
van Paris met Helena is onderwerp van een opera van Gluck/Calzabigi 1770, die met
Oinone van een van Caldara/Zeno 1734.
In de Duitse literatuur is een van de Scherzhafte Erzählungen 1764 van Wieland
aan Paris gewijd. Tennyson 1832 laat Oinone treuren om het vertrek van Paris in een
door Theokritos geïnspireerde treurzang. In een gedicht van Morris 1868-70 sterft
Paris in het bijzijn van deze nimf.
In de schilderkunst is het oordeel van Paris vanaf de 16e eeuw een van de meest
geliefde motieven en duizenden malen geschilderd. Het kan dan gaan om een
huldeblijk aan een vrouw, bijvoorbeeld bij een huwelijk: vandaar de schilderingen
op cassoni (15e-eeuwse bruidskisten) of op 16e-eeuwse schalen uit Urbino en Faenza.
Of het kan uitdrukking zijn van de aangegeven moraal, of slechts een gerede
aanleiding voor het schilderen van drie naakten in verschillende houdingen. In de
Italiaanse renaissance is een invloedrijke afbeelding een gravure van Raimondi ca.
1512 naar een verloren gegaan schilderij van Rafaël. In de noordelijke renaissance
kent men liefst twaalf schilderijen van Lucas Cranach en zijn atelier tussen 1512 en
1539; het eerste is de oudste voorstelling benoorden de Alpen, geïnspireerd door
Guido della Colonna. Voorts zijn er werken van Deutsch ca. 1523, Maarten van
Heemskerck ca. 1540-45, Frans Floris ca. 1547, Cornelis van Haarlem 1593 (op de
achtergrond van de bruiloft van Peleus en Thetis, Frans Halsmuseum Haarlem) en
1628 en Wtewael 1615. Ewoutsz drukt in een schilderij 1569, met naast de drie
godinnen Elizabeth I, dezelfde gedachte uit als Peele in zijn genoemde stuk. In de
barok zijn er van het oordeel schilderijen van onder meer Giordano 1670, Rubens
ca. 1601 en ca. 1632-35, Jordaens ca. 1620-25 en 1628 en Van der Werff 1712; in
de late barok Watteau ca. 1728. Ook de neoclassicist Mengs 1756 schildert het thema.
Later volgen Moreau 1852, Feuerbach 1870, Marées 1880-81, Max Klinger 1887,
Gauguin 1903 en Renoir 1908 en ca. 1914.
Zeldzaam zijn de afbeeldingen van Paris en Helena als liefdespaar (bijv. David
1788 en P. Cornelius ca. 1806). Paris en Oinone komen meer voor (Lorrain ca. 1646,
Angelica Kauffmann 1779), verhoudingsgewijs veel in de Lage Landen: Van Bijlert
midden 17e eeuw (Centraal Museum Utrecht), W. van Mieris 1698, Van der Werff
1706, Jacob de Wit 1737 (Rijksmuseum Amsterdam).
In de 18e en 19e eeuw wordt de afbeelding van Hektor die ten overstaan van
Helena Paris maant naar het slagveld terug te keren, een courant zinnebeeld van de
voorrang die men, als het erop aankomt, moet geven aan zijn martiale plichten boven
de genoegens van liefde en gezin: Deshayes in een ontwerp ca. 1765 voor tapijten
geweven voor het Spaanse koningshuis; Angelica Kauffmann 1775; reliëfs van
Thorwaldsen 1809 en 1837; Hayez 1829 en 1830.
Buiten verhalende context kan Paris zich lenen voor een aanvallig mannelijk naakt,
vooral in de beeldhouwkunst: Canova 1812 (verschillende replica's) en Orlovsky
1824. Een Paris-cyclus tenslotte vormt een serie plafondschilderingen in de Villa
Borghese te Rome van G. Hamilton 1794.
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Backès 1984, Clairmont 1951; El-Himoud-Sperlich 1977; Ghali-Kahil
1955; Raab 1972; Rodney 1952-53.
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Lucas Cranach, Het oordeel van Paris, ca. 1537, paneel, 51 × 36 cm. St. Louis City Art Museum, St.
Louis, VS. Hermes leidt de drie godinnen voor Paris, aan wie ook de twistappel wordt getoond. Eros
zweeft voor een boom waarachter het paard van Paris staat, die als ridder is voorgesteld.
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Peleus,
zoon van Aiakos van Aigina en Endeïs; vader van Achilleus. Met zijn broer (bij
Homeros zijn vriend) Telamon doodt hij zijn halfbroer Phokos uit jaloezie wegens
diens atletische vermogens. Hij vlucht naar het hof van de koning van Phthia,
Eurytion, die hem zuivert van de moord en hem zijn dochter Antigone tot vrouw en
een derde van zijn koninkrijk schenkt.
Hij en zijn schoonvader nemen deel aan de jacht op het zwijn van Kalydon
(»Meleagros). Wanneer Peleus tijdens deze jacht per ongeluk met zijn speer zijn
schoonvader Eurytion dodelijk heeft getroffen, neemt hij opnieuw de wijk, nu naar
Iolkos, waar koning Akastos hem zuivert.
Als Peleus weigert in te gaan op de avances van Akastos' vrouw Astydameia, drijft
deze Antigone tot zelfmoord door bij haar de indruk te wekken dat Peleus met een
dochter van Akastos, Sterope, wil trouwen. En bij Akastos stelt ze Peleus in een
kwaad daglicht door te beweren dat deze haar, Astydameia, heeft trachten te verleiden.
Akastos wil niet zelf de hand slaan aan Peleus, die hij heeft gezuiverd en als
gastvriend heeft opgenomen. Hij beraamt een andere manier om aan het leven van
Peleus een einde te maken. Op de berg Kithairon daagt hij Peleus, teneinde hem tot
uitputting te brengen en aldus kwetsbaar te maken, ertoe uit evenveel wild buit te
maken als hij, Akastos, zelf. Peleus volstaat ermee de tongen van de door hem gedode
dieren uit te snijden en toont deze, wanneer hem honend voor de voeten wordt
geworpen dat hij geen buit heeft bemachtigd. Peleus legt zich dan te ruste, waarop
Akastos hem het zwaard ontneemt en dit verbergt, erop rekenend dat Peleus zal
worden gedood door de naburige Kentauren. Maar de ‘goede’ Kentaur Cheiron
verijdelt dit plan door Peleus tijdig te waarschuwen en hem het zwaard terug te
bezorgen.
Peleus neemt later wraak door met behulp van Iason en de Dioskouren Iolkos in
te nemen en Akastos en Astydameia te doden. Daarna trekt Peleus zich terug in
Phthia.
Zeus bewijst Peleus de eer hem Thetis, zeegodin en dochter van Nereus, als vrouw
toe te zeggen. Verschillende redenen worden genoemd. Het zou een betuiging van
respect zijn voor de standvastigheid van Peleus tegenover Astydameia. Volgens een
andere traditie zou Zeus Thetis door dit huwelijk met een sterveling hebben willen
straffen, omdat zij zich uit respect voor haar opvoedster Hera niet aan Zeus had willen
geven. Meestal wordt verteld dat Zeus Thetis begeerde maar van de verhouding had
afgezien, omdat hij van »Prometheus de waarschuwing had ontvangen dat de zoon
van Thetis sterker zou blijken dan zijn vader.
Thetis voelt niet voor de verbintenis met de sterfelijke Peleus en deze wint haar
pas na een lange strijd, waarin zij de meest uiteenlopende gedaanten aanneemt: vuur,
water, wind, een boom, een vogel, een tijger, een leeuw, een slang en tenslotte een
inktvis. Als Peleus zijn greep op haar behoudt, moet zij zich gewonnen geven. Het
huwelijk wordt gevierd met een groot feest, waaraan door alle goden wordt
deelgenomen. De godin van de tweedracht Eris echter, niet uitgenodigd, neemt wraak
door tussen de feestgangers de twistappel te werpen, bestemd ‘voor deschoonste’
(»Paris).
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Op het huwelijk rust geen zegen. Thetis raakt bij haar pogingen om hun zoontje
»Achilleus onsterfelijk te maken, in conflict met Peleus en trekt zich verstoord terug
in de zee. Zij laat de opvoeding van haar kind over aan de wijze Kentaur Cheiron.
Euripides laat de oude Peleus in zijn tragedie Andromache de als slavin aan zijn
kleinzoon Neoptolemos toegewezen »Andromache in bescherming nemen tegen
Menelaos en Hermione, die haar naar het leven staan. Peleus speelt ook een rol in
verhalen met betrekking tot »Herakles en de expeditie van de »Argonauten. Als de
Argonauten begrafenis-
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spelen houden rond het lijk van Pelias, verliest Peleus in een worstelwedstrijd van
de enige vrouwelijke deelneemster aan de expeditie, »Atalante.
Deze worstelwedstrijd en de deelneming aan de Argonauten-expeditie zijn vanaf de
6e eeuw v.C. op Griekse vazen te vinden. Daarnaast zijn er afbeeldingen van de
bruiloft (bijvoorbeeld op de François-vaas ca. 570 in Florence), van de overhandiging
door Peleus van de kleine Achilleus aan Cheiron, en vooral van de worsteling van
Peleus met Thetis, die dan meestal als slang wordt afgebeeld.
De bruiloft en de komst van Eris worden evenals het oordeel van Paris vanaf de
14e-eeuwse Ovide moralisé dikwijls in Metamorfosen-commentaren behandeld,
hoewel Ovidius zelf ze niet beschrijft. Wel is er een gedicht van Catullus dat als basis
kan hebben gediend. Deze teksten hebben bijgedragen aan de populariteit van dit
‘feest der goden’ vanaf de renaissance tot in de 19e eeuw (bijv. Burne-Jones 1881).
De 15e-eeuwse Florentijnse schilder Bartolommeo di Giovanni beeldt het festijn af
in een schilderij waarin het feestmaal wordt bereid door Kentauren. Vooral de
Hollandse maniëristen hebben het feestmaal veel geschilderd op drukbevolkte doeken,
meestal met inbegrip van de interventie van Eris en/of het oordeel van Paris. In
navolging van eerdere commentaren interpreteert Van Mander in zijn Wtleggingh
het verhaal als een waarschuwing aan machthebbers om onderlinge twist tot elke
prijs te vermijden. Het schilderij van Cornelis van Haarlem 1593, bestemd voor het
Prinsenhof te Haarlem (nu Frans Halsmuseum aldaar), zal deze gedachte hebben
weergegeven. Andere voorbeelden zijn Wtewael onder meer 1602 en 1610 en A.
Bloemaert ca. 1593-94 en 1594 (Mauritshuis Den Haag).
In het muziektheater van de 17e eeuw biedt het bruiloftsthema gelegenheid tot
een waar ‘festa teatrale’: bijv. een Venetiaanse opera van Cavalli/Persiani 1639 en
de eerste in Frankrijk opgevoerde Italiaanse opera van Caproli/Buti 1654.
Müller 1994c; Sluijter 1986.

Pelops,
zoon van de Lydische koning Tantalos en Dione of een Pleiade. Toen Tantalos de
door hem aan een gastmaal genode goden op de proef wilde stellen, liet hij Pelops
doden, in stukken hakken en diens vlees aan de goden serveren. Zijn gasten doorzagen
dit echter en aten het vlees niet. Alleen Demeter nam, in onoplettendheid of gedreven
door honger vanwege haar zoektocht naar »Persephone, een hap uit het schouderstuk.
De goden brachten Pelops weer tot leven en vervingen het verloren gegane deel van
de schouder door een stuk blank ivoor.
Later werd Poseidon verliefd op Pelops, die een tijdlang dienst deed als
wijnschenker van de god. Ook na Pelops' terugkeer op aarde bleef Poseidon zijn
beschermheer en weldoener. Zo kreeg hij van de zeegod twee gevleugelde paarden
ten geschenke.
Pelops werd in een oorlog met Ilos, de stichter van Troje, verdreven uit Klein-Azië
en trok naar Griekenland. Hij dong naar de hand van Hippodameia, de dochter van
Oinomaos, de koning van Pisa in Elis. Deze Oinomaos weigerde zijn dochter ten
huwelijk te geven aan wie dan ook, hetzij omdat hij zelf op haar verliefd was, hetzij
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vanwege een orakelspreuk dat hij zou sterven door de hand van zijn schoonzoon.
Hij placht een huwelijkskandidaat uit te dagen tot een wagenrennen, gaf de pretendent
een ruime voorsprong, bracht dan zelf nog een offer aan de goden en haalde hem
vervolgens moeiteloos in om hem dan het hoofd van de romp te scheiden. Aldus had
hij al met twaalf vrijers afgerekend.
Pelops nu wist hem te verslaan. Volgens
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sommigen waren zijn van Poseidon afkomstige paarden simpelweg sneller dan die
van Oinomaos. De meeste schrijvers delen echter mee dat Hippodameia, verliefd op
Pelops, Oinomaos' wagenmenner Myrtilos ertoe wist te verleiden Pelops de helpende
hand te bieden door onder de wagen van Oinomaos een as van was te monteren, die
het al spoedig begaf. Oinomaos werd tot stervens toe voortgesleept of zou door Pelops
zijn gedood. Later zou ook Myrtilos door Pelops zijn omgebracht.
Pelops werd een machtig vorst op het schiereiland, dat naar hem Peleponnesos
werd genoemd. Hij verwekte bij Hippodameia tal van kinderen, onder wie Atreus
en Thyestes. Bij de nimf Axioche verwekte hij Chrysippos, zijn lievelingszoon, die
door Atreus en Thyestes zou worden omgebracht.
Pelops werd geassocieerd met de Olympische spelen (gedocumenteerd vanaf 776
v.C.), die immers oorspronkelijk bedoeld zouden zijn als lijkspelen te zijner
nagedachtenis. Zijn graf lag binnen het heiligdom van Olympia. Pindaros behandelt
als eerste de wedloop in zijn Olympische Ode I, 476 v.C. Het verhaal van de wedren
is vooral door Apollodoros uitvoerig verteld in zijn Epitome. Oinomaos-tragedies
van Sophokles en Euripides zijn verloren gegaan.
Vanaf het eind van de 6e eeuw v.C. is de wedren tussen Oinomaos en Pelops, al
dan niet in het gezelschap van Hippodameia, afgebeeld op vazen. Het oostelijk fronton
van de Zeus-tempel in Olympia bevat een beeldengroep 465-460 v.C. die eveneens
deze wedren voorstelt.
In de nieuwe tijd zijn scènes met Pelops en Hippodameia slechts een enkele keer
in beeld of woord uitgedrukt: bijv. een olieverfschets van Rubens ca. 1635 (Kon.
Musea voor Schone Kunsten Brussel). Opera's kennen we van onder meer
Campra/Roy 1708 en Jommelli/Verazi 1755.

Persephone
of Kore (Lat. PROSERPINA), dochter van Zeus en »Demeter. Ze werd met medeweten
van Zeus ontvoerd door de op haar verliefde god van het dodenrijk »Hades en naar
diens onderaardse verblijf gevoerd. Demeter vernam pas na een wanhopige zoektocht
de toedracht. Ook al omdat Persephone in het dodenrijk had gegeten van een
granaatappel - wie in het dodenrijk iets tot zich nam kon zich van dit domein niet
meer losmaken - moest een compromis worden gevonden: Persephone moest een
deel van het jaar doorbrengen in het dodenrijk. Het verplichte verblijf in het dodenrijk,
afgewisseld met het verblijf bij haar moeder, leidde tot de wisseling der seizoenen:
de herfst en winter tegenover de lente en de zomer (vgl. Adonis).
Oorspronkelijk was zij een onderwereldgodin, maar door de associatie met Demeter
is zij tot vegetatiegodin geëvolueerd. In Magna Graecia (Sicilië en Zuid-Italië) leven
beide functies voort en heeft Persephone eigen cultusplaatsen. In Griekenland en het
Oosten wordt zij alleen samen met haar moeder vereerd.
De iconografie van Persephone in de oudheid omvat vier themata. De Attische cultus
in Eleusis is reeds in archaïsche tijd op vazen voorgesteld. Beroemd is het dankzij
enige kopieën bekende reliëf van ca. 440-430 v.C., waarop is voorgesteld hoe de
jonge Triptolemos van Demeter en Persephone het graan geschonken krijgt. De roof
door Hades is de tweede, veelvuldig voorgestelde categorie. In Eleusis sierde een
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verloren gegaan reliëf met dit thema het tempelfronton. De grafkamer van Philippos
van Macedonië in Vergina ca. 330 bevat een fresco met de roof. Verdere
voorstellingen treffen we vooral in de Griekse kolonies in Zuid-Italië en in Etrurië
aan. Het gaat om reliëfs van tempels (Selinous, Lokri), askisten en vazen (Etruskisch).
In de
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Romeinse tijd zijn vooral sarkofagen met dit thema bekend, onder andere de later
als tombe van Karel de Grote gebruikte kist in Aken. In een derde groep voorstellingen
figureert Persephone als koningin van de onderwereld, zittend op een troon, al dan
niet naast haar echtgenoot. Op vazen maakt zij samen met Hades deel uit van een
banketgezelschap. In reliëf en in vrijstaande beelden is Persephone weergegeven als
een statige matrone. De laatste categorie toont de reis naar of uit de onderwereld en
is bekend van 5e-eeuwse vazen. Hermes treedt op als leidsman en Persephone gaat
gesluierd omhoog of omlaag.
In Zuid-Italië zijn ontelbare terracotta's in heiligdommen gevonden die Persephone
niet in een mythologische context voorstellen. De godin zit of staat en heeft als
attributen een hoge muts op het hoofd en een varkentje of duif in haar hand. Soms
offerde men slechts een buste van terracotta. Zij geldt in dit verband als
vruchtbaarheidsgodin.
De ontvoering van Persephone, verteld door onder meer Ovidius en Claudius
Claudianus, kent in literatuur en (muziek)theater een rijk Nachleben, waarin het
verhaal zich blijkt te lenen voor een scala van interpretaties. Zo is het allegorie van
een tragische ontmaagding, gevolgd door een ‘apotheose’ (de opneming bij een god)
in de opera's van Monteverdi/Strozzi 1630 (goeddeels verloren gegaan) en
Lully/Quinault 1680 en in een toneelstuk van Hardy 1611. Het is een beeld van het
samengaan van liefde en dood of van een zich overgeven aan de liefde ten koste van
een normaal bestaan in bijvoorbeeld het toneelstuk Proserpina van Goethe 1778 en
gedichten van Shelley 1839, Swinburne 1866, Rossetti 1881 (die haar ook schilderde
in 1877) en ten onzent het epische gedicht van Verwey 1883 dat de twee naturen van
de godin, leven en dood, nadrukkelijk als de polen van één wezen beschrijft. Het
leent zich voor burleske navertellingen, zoals Disraeli 1833. Een merkwaardige tekst
van Gide, die Persephone zich naar de onderwereld laat begeven uit medelijden met
de daar verblijvenden,

Hades en Persephone als vorsten van de onderwereld, 490-450 v.C., terracotta wijreliëf, 27,6 × 20
cm, uit Lokri. Museo Nazionale, Reggio di Calabria. De goden zijn voorzien van attributen die op
vruchtbaarheid wijzen.
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ligt ten grondslag aan een ‘melodrama’ van Strawinsky 1943. Pound herneemt in
verschillende Cantos tussen 1926 en 1960 het oude idee van de afwisseling van
sterven en herleving.
Ook in de beeldende kunst van de nieuwe tijd is de ontvoering een geliefd motief
in honderden kunstwerken: in de 16e eeuw Sustris ca. 1565 en Niccolò dell'Abbate
ca. 1570, daarna onder meer Vicentino rond 1600 (Museum Boymans-van Beuningen
Rotterdam), Heintz ca. 1603-05, Rembrandt ca. 1631, Rubens ca. 1636-38, Charles
de La Fosse ca. 1673, Giordano 1682-83 (fresco Palazzo Medici-Riccardi te Florence)
en Hoet (een schoorsteenstuk tussen 1680 en 1700 in De Slangenburg bij
Doetinchem). In 1839 maakt Turner een doek met dit thema, later zijn landgenoten
Rossetti 1872-78 en Leighton 1891. In de beeldhouwkunst is een werk van Bernini
1621-22 richtinggevend voor latere werken, o.m. van Girardon 1677 (park te
Versailles).
Anton 1967; Hinds 1987; Kolsteren 1984; Lindner 1984;
Peschlow-Bindokat 1972.

Perseus,
zoon van Danaë en Zeus; voorvader van Herakles. Argos' koning Akrisios had van
een orakel te horen gekregen dat hij zou sterven door de hand van een zoon van zijn
dochter »Danaë. Hij had haar daarom opgesloten in een bronzen of ijzeren toren,
waar Zeus echter in de vorm van een gouden regen wist door te dringen om aldus
Danaë zwanger te maken.
Akrisios wilde zich van moeder en kind ontdoen, sloot hen op in een houten kist
en gaf hen prijs aan de golven. Danaë en de kleine Perseus werden bij het eiland
Seriphos gered door de visser Diktys. Perseus groeide op in diens huis en moest als
jongeman zijn moeder verdedigen tegen Polydektes, koning van dit kleine eiland en
broer van de zachtmoedige en eenvoudige Diktys, omdat deze zich aan Danaë wilde
opdringen.
Polydektes zon op een middel om van Perseus af te komen zonder de hand aan
hem te slaan. Hij legde het zo aan dat zijn onderdanen hem ter gelegenheid van een
voorgenomen huwelijk als geschenk paarden toezegden en dat Perseus, die met lege
handen stond, hem moest beloven het hoofd van de verschrikkelijke Medousa
(»Gorgonen) buit te maken, een onderneming die, naar men mocht aannemen, Perseus
het leven zou kosten.
Op advies van Athena en Hermes begeeft Perseus zich eerst naar drie oude
godinnen, de ‘Graiai’: Enyo, Pephredo en Dino. Deze drie dochters van de zeegod
Phorkys beschikken samen over slechts één oog, dat ze beurtelings dragen. Bij een
onderlinge overhandiging grist Perseus dit ene oog weg en geeft het hun pas terug
nadat ze hem de weg hebben gewezen naar de nimfen, die hem zullen voorzien van
enkele essentiële uitrustingsstukken: de gevleugelde sandalen waarmee hij zal kunnen
vliegen naar het verre land waar Medousa en de twee andere Gorgonen huizen; het
hoofddeksel van Hades dat de drager onzichtbaar maakt; en de buidel waarin het
hoofd van Medousa zal kunnen worden geborgen. Hermes verschaft hem ook nog
de ‘harpe’ (een scherp mes met een weerhaak aan één zijde), Athena een schitterend
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spiegelend schild. Perseus kan aldus de ogen vermijden van Medousa, wier blik de
getroffene doet verstenen. Hij vangt de weerspiegeling in het schild en scheidt het
hoofd van de romp. Hij ontkomt aan de achtervolgende Gorgonen-zusters, met
medeneming van het hoofd van Medousa, wier blik ook na de onthoofding zijn
verstenende werking behoudt. Op zijn terugreis zou hij volgens bepaalde bronnen
in strijd zijn gekomen met de Titaan Atlas en het Medousa-hoofd hebben gebruikt
om deze te doen verstenen tot een gebergte.
Vervolgens komt hij in Ethiopië, gere-
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Giorgio Vasari, Perseus bevrijdt Andromeda, ca. 1570, doek in de ‘studiolo’ van Francesco I de'
Medici in het Palazzo Vecchio te Florence. Aan de voeten van Perseus en Andromeda liggen het
spiegelende schild met behulp waarvan hij heeft afgerekend met de Medousa, en het hoofd van een
van de slachtoffers van het zeemonster. Links op de voorgrond zit Pegasos, rechts ziet men zeenimfen.
Op de achtergrond links wordt het monster uit zee getrokken.
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geerd door het koningspaar Kepheus en Kassiopeia. Deze Kassiopeia had zich erop
laten voorstaan mooier te zijn dan de Nereïden. Op verzoek van de Nereïden had
Poseidon het land een verwoestende stormvloed gezonden, alsmede een enorme
zeeslang die mens en dier verslond. Het ondier zou zich slechts terugtrekken als de
dochter van het koningspaar, Andromeda, aan hem zou worden geofferd. Bij aankomst
van Perseus is Andromeda al aan een rots in zee geketend. Perseus wordt verliefd
op haar en is bereid ten strijde te trekken tegen het zeemonster, op voorwaarde dat
hij haar als vrouw zal krijgen. Dankzij zijn gevleugelde sandalen kan hij op het
monster neerstrijken, het doden en Andromeda bevrijden. Voordat hij kan trouwen,
moet hij afrekenen met een oom van het meisje, Phineus, die oudere aanspraken op
haar doet gelden. Perseus haalt het hoofd van de Medousa uit de zak te voorschijn
en doet hem zo verstenen.
Hij maakt opnieuw van dit wapen gebruik wanneer hij, teruggekeerd op Seriphos,
moet vaststellen dat Diktys en Danaë ernstig worden bedreigd door Polydektes, die
zich nu met geweld van Danaë meester wil maken. Hij installeert Diktys op de troon
van Seriphos en keert terug naar zijn vaderland Argos. Het Medousa-hoofd stelt hij
Athena ter hand, die het op haar schild zal dragen. Akrisios, nog steeds beducht voor
de voltrekking van de profetie volgens welke hij door de hand van de zoon van Danaë
zal vallen, neemt bij de nadering van Perseus de wijk naar het land van de Pelagiërs.
De profetie gaat echter toch in vervulling, want Perseus neemt nadien in dat land
deel aan lijkspelen en zijn discus treft de als toeschouwer aanwezige Akrisios dodelijk.
Omdat hij bezwaarlijk als opvolger van de door hem gedode Akrisios de troon
van Argos kan bestijgen, ruilt hij met een neef, Megapenthes, het koningschap over
Argos tegen dat over Tiryns.
Naar de lotgevallen van Perseus wordt reeds verwezen door Hesiodos en Pindaros.
Andromeda-tragedies van Sophokles en Euripides zijn verloren gegaan, en op enkele
fragmenten na ook een satyrspel van Aischylos, dat het ronddobberen van Danaë en
Perseus op zee tot onderwerp had. Haar jammerklachten over dit rondzwalken uit
Danaë in een bewaard gebleven fragment van een ‘threnos’ (klaagzang) van Simonides
van Keos (556-na 476). Uitvoerige vertellingen hebben we van Ovidius en
Apollodoros.
Reeds in de 7e eeuw v.C. verschijnt Perseus op keramiek als doder van de Medousa.
Tot in de Romeinse tijd blijft de voorstelling populair, ook op wandschilderingen en
Etruskische spiegels. Athena komt pas vanaf ca. 430 voor, terwijl zij de held de
wapens overhandigt. Soms wordt dat door Hermes of door de nimfen gedaan. In de
vierde eeuw zien we de twee terwijl zij het hoofd van de Medousa bekijken door dit
in een plas water te spiegelen. Voorstellingen in de beeldhouwkunst (vrijstaand of
in reliëf) zijn niet bekend. Andere elementen, bijvoorbeeld Danaë's verblijf op
Seriphos, zijn zeldzaam.
De edele held, bestrijder van het kwaad, helper van de verdrukten, leeft in de
literatuur en het theater van de nieuwe tijd vooral voort in bewerkingen van het
Andromedamotief: toneelstukken van o.m. Sachs 1558, Calderón 1680, P. Corneille
1650, Kingsley 1859; opera's van o.m. Giacobbi/Campeggi 1610, Charpentier 1682
(naar Corneille) en Lully/Quinault 1682.
Ook in de beeldende kunst van de nieuwe tijd gaat het meestal om de bevrijding
van Andromeda. In de strijd met het monster zit Perseus soms op de rug van het
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gevleugelde paard Pegasos, zulks conform beschrijvingen in de Ovide moralisé en
in Boccaccio's De genealogiis deorum gentilium 1350-60. De strijd met het monster
of de bevrijding van Andromeda uit haar ketenen is uitgebeeld door onder meer Piero
di Cosimo ca. 1510, Peruzzi ca. 1511 in de Villa Farnesina te Rome, Titiaan ca. 1562,
Tintoretto 1555, Vasari 1570, Wtewael o.m. ca. 1615, Rubens ca.
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1638-40, Charles-Antoine Coypel 1727 en Mengs ca. 1775, in later tijd herhaaldelijk
door Delacroix tussen 1850 en 1860, door Moreau tussen 1865 en 1885, door
Fantin-Latour tussen 1896 en 1904 en Redon omstreeks 1908, voorts eenmaal door
o.a. Leighton 1888 en Beckmann 1940-41 in een triptiek.
De bewapening van Perseus door Athena en Hermes is geschilderd door Bordone
ca. 1545-55. Bourdon beeldhouwde in 1637-47 de bevrijding door Perseus, gezeten
op Pegasos. Puget maakte in 1684 voor het park te Versailles een
Perseus/Andromeda-groep die zich nu in het Louvre te Parijs bevindt.
Het thema is in ons land rond 1600 populair in de prentkunst (o.m. Goltzius 1583
en Saenredam 1601). Mogelijk is het dan een toespeling op de Spaanse dreiging en
op de bevrijding daarvan, zoals ook blijkt uit de titel van een gedicht uit 1606 over
prins Maurits van Duym, Een Nassausche Perseus, verlosser van Andromeda ofte
de Nederlantsche Maeght. Op een pronkschild voor de Haarlemse schutterij (Frans
Halsmuseum aldaar) uit het begin van de 17e eeuw verzinnebeeldt Andromeda de
Nederlandse Maagd, van de Spanjaarden bevrijd door de Prinsen van Oranje. Van
Collenius ca. 1700 is er een schilderij met de bevrijding in de Menkemaborg te
Uithuizen. Rembrandt ca. 1630-31 (Mauritshuis Den Haag) schildert de geboeide
Andromeda alleen.
Een bekend standbeeld van Perseus met het hoofd van de Medousa is dat van
Cellini ca. 1550: dit beeld in de Loggia dei Lanzi te Florence is mogelijk een
lofprijzing aan het adres van Cosimo I als redder van het volk. Andere beelden van
Perseus, met of zonder het hoofd van de Medousa, kennen we van Canova 1801 en
Alfred Gilbert 1882.
In combinatie met andere Perscus-scènes wordt een enkele maal afgebeeld hoe
Perseus Phineus en de zijnen doet verstenen: bijv. Signorelli ca. 1499-1504 in de
dom te Orvieto, Annibale Carracci ca. 1597-1604 in het Palazzo Farnese te Rome
en Giordano 1680.
Perseus-cycli zijn er onder meer van Perino del Vaga e.a. tweede kwart 16e eeuw
(de Perseus-zaal in de Engelenburcht te Rome), Becerra ca. 1562 (plafondschildering
in El Pardo bij Madrid) en Burne-Jones ca. 1890 (bedoeld voor een huis in Londen,
maar niet voltooid, en nu in acht panelen in de Staatsgalerie Stuttgart).
Gould 1963; Hartlaub 1951; Phillips 1968; Schauenburg 1960; Schefold
1987; Woodward 1937.

Phaëthon,
zoon van de zonnegod Helios en van een dochter van Okeanos, Klymene. Als
jongeman krijgt hij van zijn moeder te horen dat hij de zoon is van Helios zèlf. Hij
trekt dan naar het paleis van zijn vader in het uiterste Oosten en vraagt hem ten teken
van zijn vaderlijke liefde een wens in vervulling te doen gaan. Helios zegt dit toe,
waarna Phaëthon verzoekt om gedurende één dag de zonnewagen te mogen besturen.
Helios vreest onheil en heeft spijt van zijn toezegging, maar acht zich, als Phaëthon
aandringt, aan zijn belofte gebonden. Hij overstelpt zijn zoon met waarschuwingen
en raadgevingen en geeft hem dan de beschikking over voertuig en paarden. Als de
paarden zich langs het duizelingwekkende pad in beweging hebben gezet, wordt
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Phaëthon bevangen door angst en de dieren slaan onder zijn ongeoefende handen op
hol. De wagen verlaat de voorgeschreven baan, komt nu eens te hoog en bedreigt de
sterren, dan weer te laag waardoor delen van de aarde uitdrogen of verbranden en
de huid van de bewoners van de tropen donker wordt. Tenslotte ziet Zeus zich genoopt
zijn bliksem te slingeren, zodat het span wordt vernietigd. Phaëthon stort neer in de
Eridanosrivier. Zijn zusters, de Heliaden, ‘dochters van de Zon’, treuren bij zijn lijk
en
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Michelangelo, De val van Phaëthon, 1533, tekening, 41 × 23 cm. Royal Library, Windsor. Zeus
slingert zijn bliksem, Phaëthon stort ter aarde en zijn zusters, de Heliaden, kijken bij de rivier Eridanos,
gepersonifieerd door een riviergod met een vat waaruit water stroomt, in ontzetting toe.
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worden in hun verdriet getransformeerd in populieren, terwijl de tranen in barnsteen
veranderen.
Eusebius, een 4e-eeuwse christelijke auteur, en anderen verklaren de zondvloed
van »Deukalion als een middel om de branden te blussen die Phaëton gesticht had.
Het verhaal is onderwerp van een op enkele fragmenten na verloren gegane tragedie
Phaëthon van Euripides. De meest uitgebreide vertelling is van Ovidius. Loukianos
(2e eeuw n.C.) beschrijft in zijn Godengesprekken op ironische wijze een twistgesprek
tussen Zeus en Helios na de vernietiging van het span.
In de laat-middeleeuwse Ovide moralisé wordt het lot van Phaëthon vergeleken
met dat van Lucifer die uit de hemel omlaag wordt gestort. In de literatuur van de
nieuwe tijd komt Phaëthon voor als een symbool van moed, overmoed of
roekeloosheid: een stuk van Calderón 1669, een gedicht van Meredith 1887. Een
poging tot reconstructie van de verloren gegane Euripides-tragedie waagde Goethe
in 1823. Vondel 1663 schreef het treurspel Faëton of reuckeloze stoutheit. Het stuk
leert ‘dat de heerschappij van hoge staeten alleen aan wijzen en voorzichtigen, niet
aan wulpen en onbeslepene harssens, te betrouwen staet’.
In de 17e en 18e eeuw is het verhaal onderwerp van een aantal opera's, onder meer
Lully/Quinault 1663, A. Scarlatti/De Totis 1685 en Jommelli/Verazi 1768. Zowel
in de literatuur en het theater als in de beeldende kunst wordt Helios op grond van
een oude associatie veelal aangeduid resp. afgebeeld als de zonnegod Apollo.
We kennen slechts afbeeldingen uit de Romeinse tijd, al zijn er beschrijvingen
van werken uit de voorgaande periode. Èen stucreliëf uit de Romeinse villa onder
de Villa Farnesina van ca. 20 v.C. (nu in het Thermenmuseum) toont het verzoek en
de noodlottige tocht. Sarkofagen uit de 2e en 3e eeuw n.C. herhalen deze scènes.
Vanaf de 15e eeuw is met name de val van Phaëthon een regelmatig terugkerend
motief in de schilderkunst, van Il Sodoma eerste helft 16e eeuw en Rubens ca. 1605
tot Moreau 1878 en Redon ca. 1905. Men neemt aan dat enkele tekeningen uit 1533
van Michelangelo naar Ovidius in deze traditie van invloed zijn geweest. De val is
vooral geëigend voor plafondschilderingen: bijv. Giulio Romano 1532-35 in het
Palazzo del Te te Mantua, Cambiaso tweede helft 16e eeuw in het Palazzo Marchese
Ambrogio Doria te Genua (deel van een serie over stervelingen die zich overmoedig
tonen), Reni ca. 1596-98 in het Palazzo Rossi te Bologna, La Fosse ca. 1700 in
Montague House in Londen en Ricci 1703 in Belluno. Cornelis van Haarlem beeldt
in 1594 uit hoe Zeus de zonnegod toespreekt na de val van Phaëthon. Een eerder
schilderij (ca. 1588) van zijn hand, met de val, ging verloren, maar werd door Goltzius
in 1590 gebruikt voor een invloedrijke gravure. Rottenhammer schilderde in 1614
(Galerij Willem V Den Haag) hoe de mensen zuchten onder de door Phaëthon
veroorzaakte hitte. Het verzoek van Phaëthon aan Helios/Apollo is voorgesteld in
een schilderij van Poussin ca. 1635.
Jacoby 1971; Vivier 1962.
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Phaidra & Hippolytos.
Hippolytos is de zoon van »Theseus en de Amazone Melanippe, Hippolyte of Antiope.
Phaidra is de dochter van het koningspaar van Kreta, Minos en Pasiphaë; zuster van
Ariadne en Deukalion. Na het overlijden van Minos gaf haar broer Deukalion haar
ten huwelijk aan de over Athene regerende Theseus, die te harer gunste zijn
Amazone-vrouw verstootte. Phaidra leefde sindsdien onder één dak met haar stiefzoon
Hippolytos, de zoon uit dit eerdere huwelijk.
Hippolytos heeft als leidsvrouwe Artemis, is een hartstochtelijk jager en hecht aan
een bestaan in kuisheid. Phaidra vat een niet te onderdrukken liefde op voor de
jongeman, maar wordt door haar geschokte stiefzoon afgewezen. Zij beschuldigt
Hippolytos bij Theseus ervan zich aan haar te hebben willen opdringen en pleegt
daarna zelfmoord. Theseus vervloekt en verbant Hippolytos. Poseidon geeft gehoor
aan een verzoek van Theseus en laat Hippolytos op diens vlucht omkomen.
Het verhaal, dat overeenkomst vertoont met dat over Josef en de vrouw van Potiphar
in Genesis 39, is onderwerp geweest van een verloren gegane tragedie Phaidra van
Sophokles en van De gesluierde Hippolytos van Euripides dat eveneens verloren
ging. Dezelfde Euripides stelt in zijn wel bewaard gebleven De bekranste Hippolytos
de antagonistische krachten van de godin van de liefde, Aphrodite, en de godin van
de maagdelijkheid, Artemis, centraal. Aphrodite, gekwetst door Hippolytos, die zich
geringschattend uitlaat over haar en over de liefdesdaad, beraamt de tragische reeks
gebeurtenissen. Phaidra wordt tijdens een langdurige afwezigheid van Theseus
verteerd door haar liefde voor Hippolytos. Haar oude voedster wil haar meesteres
helpen en stelt Hippolytos op de hoogte, maar deze neemt met afgrijzen kennis van
dit bericht. Phaidra laat ten behoeve van de terugkerende Theseus een brief met de
voor Hippolytos noodlottige beschuldiging achter en maakt een einde aan haar leven.
Op Hippolytos' vlucht langs de landengte van de Isthmos bij Korinthe, na de
vervloeking en verbanning door Theseus, wordt het gespan getroffen door een door
Poseidon gezonden golf. De paarden slaan op hol en sleuren de van de wagen geslagen
Hippolytos voort, totdat deze is overleden. Artemis verklaart Theseus dan de ware
toedracht.
Deze fatale keten van goddelijke machinaties, liefdesverlangen, kwetsuren en
wraakacties wordt door Seneca behandeld in zijn Phaedra. Hij brengt enige
wijzigingen aan in het dramatische verloop (Phaidra spreekt zichzelf uit tegenover
Hippolytos en Theseus en pleegt pas zelfmoord nadat Hippolytos is omgekomen),
maar stelt evenals Euripides de tegenstelling tussen Aphrodite en Artemis centraal,
zij het dat de godinnen niet sprekend worden opgevoerd.
Het stuk van Seneca ligt ten grondslag aan een reeks toneelstukken uit de 16e en
17e eeuw, waaronder Garnier 1573, Vondel 1628 (Hippolytus of rampsalige
kuyscheyd) en Racine 1677. De tegenstelling tussen liefde en kuisheid wordt in de
Phèdre van Racine enigszins teruggedrongen (zo geeft hij Hippolytos een verloofde
en daarmee Phaidra een reden tot jaloezie), maar staat weer voorop in latere
bewerkingen van Sturge Moore 1901 en Doolittle 1927. In de zwart-romantische
literatuur krijgt Phaidra de trekken van een sadistische fatale vrouw (toneelstuk
Swinburne 1866) of van een demonische vrouw (toneelstuk Annunzio 1909). Het
laatstgenoemde stuk dient als libretto voor een sombere opera van Pizzetti 1915, die
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opgang maakte in een klimaat van afwending van de veristische opera en van
herlevende belangstelling voor antieke thema's. In de eenakter (M)oratorium (1953)
en in Mena, kijk zonder handen (1959) heeft Claus talrijke toespelingen op de stukken
van Seneca en Sophokles vervat.
Alle Phaidra-voorstellingen in de beel-
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dende kunst van de oudheid volgen de Hippolytos van Euripides. De vrouw zit
treurend met in haar hand de brief, in gezelschap van de voedster. De jonge Hippolytos
is daarnaast jagend of op de wagen voorgesteld. De oudste, uit Etrurië afkomstige
afbeeldingen vinden we op askisten en spiegels. In de keizertijd zijn sarkofagen het
meest gebruikte medium; hier geldt de vroege dood van Hippolytos als belangrijkste
element. Enkele mozaïeken en wandschilderingen met dit thema zijn uit Antiochië
en Pompeii bekend. De eeuwenlang als bruiloftsscène geduide schildering in het
Vaticaan met de naam ‘Nozze Aldobrandini’ uit de late 1e eeuw v.C. stelt de
hoofdpersonen van deze tragedie in de vorm van een fries voor.
In de nieuwe tijd wordt het verhaal betrekkelijk zelden uitgebeeld: de dood van
Hippolytos bijvoorbeeld in een schilderij van Rubens ca. 1611-12 en in een
beeldhouwwerk van Lemoyne 1715; de confrontatie van Hippolytos met Theseus in
een schilderij van P.-N. Guérin 1802.
Lefèvre 1972 en 1978; Müller 1994b; Newton 1939; Tschiedel 1969.

Philemon & Baukis,
een bejaard en in armoede levend echtpaar in Phrygië. Zeus en Hermes vermommen
zich als reizigers en trekken over de aarde om na te gaan in hoeverre de mensen de
plicht van gastvrijheid in acht nemen. Ze vinden nergens gastvrijheid, totdat ze
worden ontvangen en te eten krijgen in de schamele hut van het echtpaar. Vervolgens
zenden zij een zondvloed over het land. Alleen de hut van Philemon en Baukis blijft
gespaard en verandert in een prachtige tempel, waar de echtelieden voor de rest van
hun leven dienst doen. Op hun verzoek sterven ze gelijktijdig en worden ze na hun
dood getransformeerd in twee bomen die zij aan zij groeien voor de tempel.
Het verhaal van Ovidius dient in de literatuur vanaf de middeleeuwen veelal als
heidens tegenbeeld van het verhaal van Abraham en Lot of van het verblijf van
Christus op aarde om de goeden en de eenvoudigen van geest te belonen en de
zondaars te straffen. In de latere literatuur wordt het verhaal op uiteenlopende wijze
gebruikt: satirische gedichten van Swift 1706 en 1708 waarin de lagere Engelse
clerus wordt gehekeld; moraliserende gedichten van La Fontaine 1685 en Dryden
1698-99; tenslotte een toneelstuk van Ahlsen 1956, die de gebeurtenissen verplaatst
naar de oorlog en het verzet in het Griekenland van 1944. Het thema is ook gebruikt
voor enkele opera's: Haydn/Pfeffel 1773 en Gounod/Barbier & Carré 1860.
Uit de oudheid kennen we geen figuratieve voorstellingen. In de renaissance komt
het thema slechts enkele malen voor: Bramantino ca. 1500; Primaticcio en
medewerkers ca. 1555 in een in de 19e eeuw grondig herschilderd fresco in het
kasteel van Fontainebleau. Daarna maakt het enige opgang in de grafiek en
schilderkunst van de barok ten noorden van de Alpen. Zo schilderen Elsheimer ca.
1608-09, Jordaens ca. 1645 en Rembrandt 1658 de ontvangst van de goden in de
schamele hut in een compositie die gelijkenis heeft met die van Christus en de
Emmausgangers. Rubens ca. 1630 toont de redding van het echtpaar door de goden
in een door bliksem en wolkbreuken geteisterd landschap met kolkende rivieren.
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Beller 1967; Stechow 1940-41.
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Philoktetes,
zoon van Poias, de koning van Meliboia in Thessalië; houder van de beroemde boog
van Herakles met de dodelijke pijlen, in zijn bezit sinds hij of zijn vader Herakles
had geholpen bij het aansteken van de brandstapel op de Oita waarop Herakles de
dood zocht. Philoktetes neemt met zeven schepen deel aan de expeditie naar Troje.
Bij een tussenlanding op Tenedos of Chryse wordt hij in zijn voet gebeten door een
giftige slang, volgens sommigen een straf voor het verraden van de plaats waar
Herakles zijn leven had beëindigd. Hij verspreidt dan een zó ondraaglijke stank, of
verstoort de offerplechtigheden met zijn onophoudelijke kreten van pijn zozeer dat
hij op instigatie van Odysseus wordt achtergelaten op het onbewoonde Lemnos.
Gekweld door pijnen leidt hij er jarenlang een kommervol bestaan en enkel dankzij
de boog en pijlen van Herakles kan hij aan zijn voedsel komen.
De Grieken, die bij het beleg van Troje geen vorderingen maken, krijgen van de
overgelopen Trojaanse ziener Helenos te horen dat ze de stad alleen zullen kunnen
overweldigen als ze de beschikking krijgen over de boog en pijlen waarmee Herakles
lang geleden Troje had overwonnen. In de meeste versies zijn het dan Odysseus en
Diomedes die zich naar Lemnos begeven en Philoktetes met zijn wapens naar Troje
voeren. Philoktetes wordt genezen door Podalirios of Machaon, neemt deel aan de
stijd en doodt Paris met een van Herakles' giftige pijlen. Homeros vermeldt in de
Odyssee Philoktetes als een van de weinige Griekse strijders die na de val van Troje
behouden terugkeren.
De lotgevallen van Philoktetes op Lemnos zijn onderwerp geweest van stukken van
de drie grote Griekse tragici, maar alleen de Philoktetes van Sophokles is bewaard
gebleven. In dit stuk gaat Odysseus vergezeld van de jeugdige zoon van Achilleus,
»Neoptolemos. Voor Odysseus heiligt het doel de middelen en hij weet Neoptolemos
ervan te overtuigen dat deze met leugens - door een conflict te suggereren tussen
hem, Neoptolemos, en het Griekse leger - het vertrouwen moet zien te winnen van
Philoktetes om zo de wapens in handen te krijgen. Daarna kunnen ze naar Troje
terugkeren, desnoods met achterlating van de dan geheel hulpeloze Philoktetes. De
jongen kwijt zich na enig aarzelen van deze taak, verkrijgt de wapens, maar geeft,
als hij getuige is van de hevige pijnen van Philoktetes, gehoor aan de stem van zijn
geweten en kiest de zijde van Philoktetes, tegen Odysseus. Herakles die dan als een
deus ex machina verschijnt, doet hen alsnog gedrieën naar Troje vertrekken.
Deze driehoeksverhouding tussen het lijden en de haat (jegens de Grieken) van
Philoktetes, de amorele arglist van Odysseus en de gewetensnood van Neoptolemos
keert terug in literaire bewerkingen van het thema in de nieuwe tijd: onder meer een
tragedie van Herder 1774-75, een proza-bewerking van Gide 1899 en een toneelstuk
van H. Müller 1968.
Uit de oudheid kennen we slechts enkele voorstellingen van Philoktetes met
Herakles vóór diens dood, op vazen uit de 5e en 4e eeuw v.C. De slangebeet zien
we ook op vazen uit de 4e en 3 e eeuw en op een van de zilveren bekers uit Hoby
(Denemarken) van het begin van onze jaartelling. Vaak is hij tijdens zijn smartelijke
verblijf op Lemnos uitgebeeld, in de vorm van beeldjes van een manke man en op
keramiek, spiegels en wandschilderingen. Het bezoek van Odysseus is even geliefd:
de Griek onderzoekt dan de wond van de zittende Philoktetes, terwijl Diomedes de
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boog steelt. De media variëren van vazen via lampen tot bronzen beeldjes en
sarkofagen. De genezing en het gevecht tegen »Paris kennen we slechts van
Etruskische spiegels en grafkisten.
In de nieuwe tijd maakt het thema van Philoktetes op Lemnos enige opgang in de
beeldende kunst van neoclassicisme en ro-
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mantiek: schilderijen van onder meer Barry 1770, Abildgaard 1775 en J.-G. Drouais
1788; een reliëf van Pradier 1813; beeldhouwwerken van Carpeaux 1852 en
Hildebrand 1886.
Mandel 1981; Milani 1879.

Polyneikes & Eteokles,
de zonen van Oidipous en Iokaste. Nadat hun vader »Oidipous in ballingschap was
gegaan, spraken de broers af dat ze om beurten één jaar over Thebe zouden regeren.
Toen evenwel Eteokles als eerste gedurende een jaar de heerschappij had uitgeoefend,
stond hij de troon niet af en verbande hij Polyneikes. Deze trok naar het hof van de
koning van Argos, Adrastos, en ontmoette er een andere balling, Tydeus, zoon van
Oineus, de koning van Kalydon. De twee mannen raakten in de voorhof van het
paleis slaags met elkaar, waarop Adrastos tussenbeide kwam.
Deze Adrastos had van het orakel van Apollo in Delphi de raad gekregen zijn twee
dochters uit te huwen aan een everzwijn en een leeuw die in zijn paleis zouden
vechten. Adrastos zag dat Polyneikes een leeuwehuid droeg en Tydeus het vel van
een everzwijn. Het kan ook een symbool geweest zijn, namelijk dat Polyneikes op
zijn schild het embleem droeg van Thebe, een leeuw, en Tydeus op het zijne het
embleem van Kalydon, een ever. De orakelspreuk indachtig gaf Adrastos zijn dochter
Argeia tot vrouw aan Polyneikes en zijn andere dochter Deïpyle aan Tydeus.
Daarenboven beloofde hij hun steun bij de verovering van de troon van Thebe resp.
Kalydon, te beginnen met die van Thebe.
Adrastos riep de bewoners van Argos op tot deelname aan de krijgstocht tegen
Thebe. Zijn zwager Amphiaraos voorzag onheil en weigerde aan de onderneming
deel te nemen. Nu had hij reeds eerder met Adrastos heftige conflicten gehad.
Eriphyle, zijn vrouw en de zuster van Adrastos, had hen toen plechtig doen beloven
dat zij de twee bij toekomstige conflicten een beslissing zou kunnen opleggen. Zij
nu liet zich door Polyneikes omkopen met de fameuze halsband van Harmonia, de
vrouw van »Kadmos, en dwong Amphiaraos tot deelname aan de expeditie. Deze
legde zich bij de beslissing neer, maar bleef een wrok koesteren tegen degenen die
op de veldtocht gebrand waren.
De ‘Zeven tegen Thebe’ trekken dan op met hun troepen: Adrastos, Polyneikes,
Tydeus, Amphiaraos en drie anderen. Een ieder neemt positie in tegenover één van
de zeven poorten van Thebe. In de stad heeft de waarzegger Teiresias voorspeld dat
Thebe de overwinning zou behalen als een lid van het koninklijk huis zich zou offeren,
waarop Menoikeus, zoon van Kreon, zelfmoord pleegt. De gevechten nemen nu
inderdaad een voor Thebe gunstige wending en van de zeven aanvallers sneuvelt de
één na de ander. Ook Tydeus wordt dodelijk verwond door een Thebaan, Melanippos.
Als de godin Athena op het punt staat haar beschermeling Tydeus onsterfelijkheid
te verlenen, komt Amphiaraos, wraakzuchtig omdat men hem tot deelname aan de
strijd had gedwongen, tussenbeide. Hij haast zich Melanippos te doden, het hoofd
af te hakken en Tydeus het hoofd toe te werpen, opdat Tydeus nog de hersenen van
zijn vijand kan eten. Wanneer deze daartoe overgaat, wendt Athena zich walgend
af, zodat hij overlijdt.
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Uiteindelijk komt het tussen Eteokles en Polyneikes tot een tweekamp die de
beslissing moet brengen. Maar als de twee elkaar ombrengen, neemt hun oom Kreon
het bevel over Thebe over en jaagt hij het leger van Argos op de vlucht. Van
Amphiaraos wordt gemeld dat Zeus hem in een levensgevaarlijke situatie de helpende
hand reikt door de aarde te splijten om hem vervolgens met wagen en al daarin te
doen verdwijnen, waarna hij als levende onder de doden voortleeft. Al-
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leen Adrastos weet dankzij zijn gevleugelde paard Areion behouden in Argos terug
te keren. Tien jaar later krijgt de oorlog om Thebe een vervolg in de veldtocht van
de zonen van de zeven, de Epigonen (»Alkmaion).
De fatale vete tussen Eteokles en Polyneikes, waarin zich de vloek manifesteert die
op het geslacht van Laios rust en die alle telgen uit het geslacht treft (»Oidipous),
moet zijn behandeld in de verloren gegane Thebais, een episch gedicht uit de 7e
eeuw, gewijd aan het lot van het Thebaanse koningshuis. De botsing tussen de twee
kennen we dankzij de Romein Statius, die in de 1e eeuw n.C. een epos met gelijke
titel dichtte. Voorts zijn er tragedies waarin de strijd tussen de twee broers wordt
aangeroerd of centraal staat. In Sophokles' Oidipous in Kolonos komt Polyneikes
voor zijn aanval op Thebe de steun en zegen vragen van zijn blinde en verbannen
vader Oidipous, die echter zijn beide zoons vervloekt. Polyneikes trekt dan toch ten
strijde in weerwil van deze vervloeking en van de smeekbeden van zijn zuster
Antigone. Het conflict staat centraal in Aischylos' Zeven tegen Thebe, het derde deel
van een trilogie waarvan de twee eerste delen Laios en Oidipous verloren zijn gegaan.
Eteokles is zich bewust van de vloek die op hem en zijn broer rust, maar hij meent
zich niet te kunnen onttrekken aan zijn lot en gaat een duel aan met Polyneikes dat
hun beiden het leven kost. In Euripides' Phoenicische vrouwen (zo genoemd naar
het koor) worden de beide broers ten tonele gevoerd in een bitter dispuut ten overstaan
van Iokaste over hun claims, waarna ze elk toebereidselen treffen voor de aanval c.q.
de verdediging. In beide laatstgenoemde tragedies (in het stuk van Aischylos gaat
het waarschijnlijk om een latere toevoeging) wordt reeds gezinspeeld op het conflict
rond het lijk van de gesneuvelde aanvaller Polyneikes, een conflict dat centraal staat
in Sophokles' Antigone (»Antigone). Anders is de versie in Euripides' Smekende
vrouwen, waarin de Atheense heerser Theseus, op verzoek van de moeders van de
gesneuvelde aanvallers en van de overleden Adrastos, van Kreon de begrafenis eist
van de gesneuvelden en deze tenslotte gewapenderhand afdwingt. Op het stramien
van Euripides' Phoenicische vrouwen schreef Seneca zijn gelijknamige tragedie.
Met voorbijgaan aan het stuk van Seneca behandelen de meeste auteurs van de
nieuwe tijd het conflict tussen de twee broers, dit ‘meest tragische onderwerp uit de
oudheid’ om met Racine te spreken, aan de hand van Euripides' stuk: o.m. Racine
1664 (La Thébaïde ou les frères ennemis) en Legouvé 1799. Alfieri volgt in 1782 in
hoofdlijnen Euripides' stuk maar maakt er een tirannendrama van: Kreon wakkert
de haat tussen de broers aan om voor zichzelf de weg vrij te maken. Schiller vertaalt
in 1789 het stuk in het Duits. Grotius publiceert tijdens zijn ballingschap te Parijs
1630 een vertaling in het Latijn. Voor hem is dit werk het hoogtepunt in de Griekse
letterkunde en staat het ver boven de tragedie van Seneca. Deze publikatie inspireert
Vondel in 1668 tot een vertaling in het Nederlands: Euripides Feniciaensche of
Gebroeders van Thebe. Het verhaal is onderwerp van enkele opera's, onder meer
van Legrenzi/Fattorini 1675.
In de beeldende kunst van de oudheid gaat het bij afbeeldingen van Polyneikes en
Eteokles, te vinden op Etruskische askisten, grafschilderingen en spiegels en op
Romeinse sarkofagen, vrijwel steeds om het fatale duel tussen de twee. Op enkele
Griekse vazen wordt de verraderlijke transactie tussen Polyneikes en Eriphyle in
beeld gebracht.
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In de beeldende kunst van de nieuwe tijd worden elementen van het verhaal slechts
sporadisch uitgebeeld, het fatale duel tussen de twee broers bijvoorbeeld door
Francken II eerste helft 17e eeuw (Kon. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen),
G.B. Tiepolo ca. 1725-30 en Silvagnica. 1820.
Krauskopf 1974; Schefold/Jung 1989; Small 1981.
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Polyxena,
de jongste dochter van het Trojaanse koningspaar Priamos en Hekabe. Ze was er
getuige van dat Achilleus haar broer »Troilos vanuit een hinderlaag overviel en
doodde. Volgens Romeinse mythografen als Hyginus zou Achilleus bij deze of bij
een andere gelegenheid verliefd zijn geworden op Polyxena, zozeer dat hij bereid
was de Griekse zaak te verraden. De Trojanen zouden van deze liefdesverhouding
gebruik hebben gemaakt om Achilleus in een hinderlaag te lokken en te doden.
Geruime tijd na de dood van Achilleus en na de val van Troje verschijnt diens
schim aan de Grieken, die dan bezig zijn met de verdeling van de gevangen genomen
Trojaanse vrouwen. Hij eist dat de krijgsgevangen Trojaanse koningsdochter te zijner
ere op zijn graf wordt geofferd, opdat haar schim hem in de onderwereld gezelschap
zal houden. De Grieken voldoen aan deze wens van de gesneuvelde held, en het is
de zoon van Achilleus, »Neoptolemos, die Polyxena doodt.
Homeros heeft de geschiedenis van Polyxena nog niet. Haar einde is onderwerp
geweest van een verloren gegane tragedie van Sophokles. Wel bewaard bleef de
tragedie Hekabe van Euripides, die voor een belangrijk deel gewijd is aan de
slachtoffering van Polyxena: het fiere meisje wordt opgehaald door een harde en
gedecideerde Odysseus, die zich moet verweren tegen de verbitterde aantijgingen
van Polyxena's moeder Hekabe. Ook Ovidius benadrukt de moed waarmee Polyxena
de dood ingaat.
Seneca vlecht in zijn tragedie Troades, goeddeels een bewerking van Euripides'
Trojaanse vrouwen, de door Achilleus geëiste slachtoffering van Polyxena in en laat
deze volgen op een fel dispuut tussen Agamemnon, die als aanvoerder aanvankelijk
aan deze eis niet wenst te voldoen, en de heftige Neoptolemos, die eist dat het verzoek
wordt nagekomen.
De 12e-eeuwse behandeling van het thema door Benoît de Sainte-Maure (een
eeuw later nagevolgd door Guido delle Colonne) volgt de uiteenzettingen van Dares
en Diktys. Het is echter vooral via de Seneca-tragedie dat Polyxena is doorgedrongen
in de literatuur van de nieuwe tijd, bijv. in een tragedie van Sachs 1554, een gedicht
van Partridge 1566 en een stuk van Coster 1619. De beweerde liefde van Achilleus
jegens Polyxena krijgt onder meer weerklank in een stuk van Hooft 1598, het eerste
drama in het Nederlands met een klassiek-mythologisch thema. Achilleus wordt
hierin heen en weer geslingerd tussen zijn liefde en zijn politieke eer. Een libretto
van Campistron voor een door Lully begonnen en na diens dood door Collasse
voltooide Polyxena-opera 1687 staat aan het begin van een bescheiden traditie in het
muziektheater.
Wat betreft de oudheid kennen we vooral voorstellingen op aardewerk uit de 6e
en 5e eeuw v.C. en zijn er voorts enige Etruskische en Romeinse sarkofagen met
episoden uit haar leven. In de nieuwe tijd vindt de offering van Polyxena betrekkelijk
zelden uitbeelding in de schilderkunst, bijvoorbeeld bij Pietro da Cortona ca. 1625,
Pittoni enige malen tussen 1730 en 1735 en ten onzent Stallaert laatste kwart 19e
eeuw (Kon. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen).

Pomona & Vertumnus.
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Pomona is een Romeinse nimf, godin van de fruitbomen. Ook Vertumnus (een
godheid van Etruskische afkomst) wordt met gewassen en fruitbomen geassocieerd.
Hij bezit het vermogen zich onbeperkt in een andere gestalte te transformeren. Ovidius
beschrijft hen als liefdespaar. Pomona, die geheel opgaat in de zorg voor bomen en
gewassen, wil van geen man weten. Vertumnus, op haar verliefd, heeft
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met geen van de gestalten die hij aanneemt, succes. Tenslotte verandert hij zich in
een oude vrijster die hoog opgeeft van de liefde en van Vertumnus. Als hij daarna
de gedaante aanneemt van een mooie jongeman, weet hij Pomona voor zich te winnen.
Het Ovidius-verhaal van Pomona in haar tuin met bloemen en fruit en de oude
manende vrijster en koppelaarster komt in de kunst van de oudheid niet voor; het is
daarentegen een vaak terugkerend motief in de schilderkunst van de nieuwe tijd.
Vooral in de Lage Landen is het geliefd als zinnebeeld van een wenselijke vereniging
in een vruchtbare liefde, tegelijkertijd ook genre-tafereel van een oude vrouw en een
jong meisje tussen haar bloemen en fruit. Een kleine selectie: Goltzius 1613
(Rijksmuseum Amsterdam) en 1615, Tengnagel 1617 (Rijksmuseum Amsterdam),
A. Bloemaert o.m. 1620, Moreelse ca. 1630 en De Witte 1644 (beide Museum
Boymansvan Beuningen Rotterdam), F. Bol o.m. 1644, Van den Eeckhout ca. 1666
en 1669 en Van de Velde 1670.
Het tweetal is in de Italiaanse schilderkunst verwerkt door onder meer Melzi begin
16e eeuw en Pontormo 1521 (fresco in de Villa Medici in Poggio a Caiano). Jordaens
1625 en H. Bloemaert 1635 (Centraal Museum Utrecht) brengen het meisje alleen,
Netscher 1678 (Rijksmuseum Amsterdam) gebruikt haar voor een portret in
mythologische aankleding. Rubens combineert Pomona en Demeter als zijnde de
personificaties van de vruchten der aarde en Boucher 1749 neemt haar in een
elementen-cyclus op als de Aarde. In de beeldhouwkunst zijn er voorstellingen van
onder meer Lemoyne 1760, Camille Claudel 1905, Maillol 1907 en Marini (een groot
aantal werken tussen 1935 en 1949). Het Pomona-verhaal is uitgebeeld in een in de
16e en 17e eeuw veel gekopieerde serie tapijten ca. 1545-50 uit het atelier van Willem
Pannemaker te Brussel, bewaard in het Kunsthistorisches Museum te Wenen en in
El Pardo bij Madrid.
De eerste opera van Franse bodem, een pastorale van Cambert/Perrin 1671, heeft
het verhaal van Ovidius tot onderwerp.
Sluijter 1986.

Poseidon
(Lat. NEPTUNUS), de god van de zee en oorspronkelijk ook van de aarde, zoon van
Kronos en Rheia. Bij Homeros is hij een jongere broer van Zeus, volgens de meeste
auteurs echter een oudere. Zij volgen Hesiodos, die immers verhaalt hoe Zeus voor
verslinding door zijn vader werd behoed en hoe hij zijn oudere zusters en broers,
onder wie Poseidon, door Kronos deed uitbraken.
Na de overwinning van de Olympische goden onder leiding van Zeus op de Titanen
(Kronos en de zijnen) sloot Poseidon ze op in de Tartaros door deze met een groot
rotsblok af te dekken. Bij de verdeling van de macht over de wereld kreeg hij de
zeggenschap over de zee. Met zijn drietand kan hij het water in heftige beroering
brengen, rotsen splijten en de aarde doen beven. Hij is immers opvliegend, onstuimig,
gevaarlijk in zijn wraakzucht. Oorspronkelijk is Poseidon de god van de aarde, de
aardspleten en het water - in Griekenland immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De heiligdommen zijn dan ook niet uitsluitend aan de kust gesitueerd maar eveneens
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in het binnenland, waar zij ten dele als offer of verzoening wegens aardschokken
gewijd zullen zijn geweest. In Arkadië werd Poseidon met Demeter als paar vereerd,
elders steeds met Amphitrite.
Amphitrite is een Nereïde die aanvankelijk voor hem op de vlucht sloeg, door een
dolfijn naar Poseidon werd gebracht en sindsdien met hem leeft. Uit hun huwelijk
is onder meer »Triton geboren. Overigens verwekte Poseidon in allerhande
verhoudingen tal van woeste kinderen: bij zijn grootmoeder Gaia
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de reus Anteios; bij Iphimedeia de twee reuzen Otos en Ephialtes (de Aloaden), die
zich verstoutten de Olympos te bestormen; bij de nimf Thoösa de »Kykloop
Polyphemos, die door Odysseus blind gemaakt werd; bij de nimf Bithynis de
vuistvechter Amykos, uiteindelijk door een van de »Dioskouren, Polydeukes,
verslagen. Met zijn zoon Bousiris werd afgerekend door Herakles. Een aantal zonen
werd langs de kustweg van Troizen naar Athene gedood door »Theseus, een van zijn
‘goede’ zonen. Een andere zoon was »Pelias.
Eens had hij gemeenschap met Medousa (»Gorgonen) in een heiligdom van Athena.
De gebelgde godin sloeg het meisje met een gruwelijke lelijkheid en met een blik
die een verstenende werking had. Medousa schonk het leven aan Chrysaor en het
gevleugelde paard Pegasos (»Bellerophon). Minder willig toonde zich de godin
»Demeter, die om aan Poseidon te ontkomen de gestalte van een merrie aannam. Ze
moest zich toch gewonnen geven en schonk het leven aan het gevleugelde paard
Areion.
Uit deze twee episoden en uit tal van andere verhalen blijkt de associatie van
Poseidon met paarden, dieren die hem toebehoren in zijn functie van aardgod. Op
zijn paardenspan steeg hij op uit zijn onderzeese paleis om met de snelheid van de
bliksem grote afstanden af te leggen. Zijn vriend »Pelops schonk hij de gevleugelde
paarden, waarmee deze de hand van Hippodameia kon winnen, en »Peleus kreeg als
huwelijksgeschenk twee sprekende paarden, Xanthos en Belios, die later in bezit
zouden komen van diens zoon Achilleus.
Poseidon speelt ook een rol in de geschiedenis van Troje. Samen met Apollo
bouwde hij de gigantische stadsmuren, maar toen koning Laomedon hem het
overeengekomen loon weigerde te betalen, zond hij de Trojanen een dood en verderf
zaaiend zeemonster. In de Trojaanse oorlog schaarde hij zich aan de zijde van de
Grieken. Hij kon alleen niet velen dat de Grieken bij de stad een ommuurd kamp
bouwden en aldus de door hem gebouwde muren concurrentie aandeden.
Homeros vertelt in de Ilias hoe Poseidon met zijn actieve steunverlening aan de
Grieken soms in conflict geraakte met Zeus. Aan Trojaanse zijde werd alleen »Aeneas
door Poseidon in bescherming genomen. In Vergilius' Aeneis is te lezen dat hij zich
scherp keerde tegen de windgoden die op instigatie van Hera de zee hadden
opgezweept, aldus de vloot van Aeneas in gevaar hadden gebracht en bovendien het
domein van de zeegod hadden betreden. De terugreis van »Odysseus naar Ithaka
daarentegen werd tegengewerkt, omdat deze het ene oog van Poseidons zoon
Polyphemos had uitgestoken.
In de concurrentieslag om de steden, waarvan de inwoners een bijzondere verering
wilden onderhouden jegens een door hen te kiezen god, moest Poseidon voortdurend
het onderspit delven. Zo viel Korinthe toe aan Helios, Aigina aan Zeus en Delphi
aan Apollo. Athena werd de beschermvrouwe van de stad Athene omdat haar gift,
een olijfboom, door de Atheners hoger werd geschat dan de bron die Poseidon sloeg,
maar die slechts zout of brak water voortbracht. Het in tweede instantie geschonken
paard werd wel geaccepteerd maar als een te oorlogszuchtig dier beschouwd. Poseidon
schonk de Atheners voorts nog de suprematie over de zee.
Latere mythografen als Hyginus noemen, mogelijk op basis van een verloren
gegaan satyrspel van Euripides, Poseidon in samenhang met een dochter van Danaos,
Amymone, door Poseidon gered uit de grijpgrage handen van een satyr en vervolgens
tot de zijne gemaakt.

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

In de beeldende kunst van de oudheid is Poseidon vanaf de 7e eeuw v.C. aan te treffen
als een rijzige, ernstig kijkende man met baard. Hij heeft veel weg van Zeus, zij het
met een onstuimiger voorkomen en ruwere haardos. Veelal slingert hij zijn
vervaarlijke drietand. In Isthmia, de haven van Korinthe, zijn duizenden kleitafels
gevonden (nu in Berlijn)
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met Poseidon al dan niet in gezelschap van Amphitrite, die door pottenbakkers en
handelaren aan hem zijn opgedragen. Deze hopen op zijn hulp bij de export en in
hun concurrentie met Athene, dat immers in de 6e eeuw dankzij zijn keramische
industrie als handelsnatie opkomt. Op alle media zijn tot in de Romeinse tijd
afbeeldingen bekend. Op de ‘godenverzameling’ van de Parthenonfries van Pheidias
zit Poseidon naast Apollo. Lysippos schiep ca. 350-340 v.C. twee beelden van een
staande Poseidon met in de ene hand een drietand en in de andere een dolfijn, terwijl
een voet op een scheepsromp rust. Mozaïeken en sarkofaagreliëfs laten de god te
midden van de zeepopulatie zien. Specifieke mythologische scènes zijn zeldzaam
en betreffen Amphitrite of Amymone.
Ook in de nieuwe tijd is Poseidon vrijwel steeds herkenbaar aan zijn drietand en
aan zijn woeste uiterlijk met verwaaide haren. In een van de in de late renaissance
en de barok gangbare triomfmotieven ment hij een wagen die over de golven wordt
voortgetrokken door zeepaarden, soms in gezelschap van zijn zoon Triton, die de
hoorn blaast, zee-Kentauren, Nereïden en/of Amphitrite: bijv. Rubens ca. 1620, A.
Bloemaert onder meer ca. 1615 (Centraal Museum Utrecht), Poussin ca. 1635-36,
Jordaens 1644 (Rubenshuis Antwerpen), Cavallino ca. 1645-55, Giordano 1682 en
Ricci 1700-05.
Als zeegod is hij geëigend voor fonteinen, bijvoorbeeld de Neptunus-fontein van
Ammanati ca. 1560-75 op de Piazza della Signoria in Florence en die van
Giambologna ca. 1566 te Bologna, en voor waterpartijen, bijvoorbeeld de
beeldengroep van Poseidon, Amphitrite, Tritonen en Nereïden in het ‘Bassin de
Neptune’ in het park van Versailles door L.-S. Adam 1741.
In decoratieve schema's of in allegorische beeltenissen is hij de personificatie van
een van de vier elementen, het water/de zee, of van de militaire macht ter zee: bijv.
een standbeeld van Sansovino 1554, in 1566 op de ‘Scala dei Giganti’ van het Palazzo
Ducale te Venetië geplaatst tegenover een Ares, eveneens van Sansovino, uitdrukking
van de macht te land, en een schilderij van Garofalo 1512. Bronzino portretteert ca.
1540-50 de zeeheld Andrea Doria als Poseidon. Canova maakte tegen 1820 een nooit
uitgevoerd ontwerp voor een reliëf aan het Nelson-monument te Londen, waarin
Poseidon en Ares de nog jeugdige Nelson, de latere zeeheld, toevertrouwen aan
Engeland. Uiteraard is Poseidon ook geëigend voor een kantoor van een waterschap,
zoals in Onderdendam (Groningen) door Wassenbergh 1747.
In de verhalende sfeer zijn er vooral afbeeldingen van de scène waarin, naar de
beschrijving van Vergilius, Poseidon de golven tot bedaren brengt: bijv. Rottmayr
1689. Jan Gossaert gebruikt in 1516 Poseidon en Amphitrite voor een naaktstudie.
Een enkele keer treft men Poseidon aan in het gezelschap van Amymone, bijv. bij
Boucher 1764. Jordaens 1644 beeldt de schepping van het paard uit. In een schilderij
van Crane 1892 worden de paarden van Poseidon één met de golftoppen in een woeste
branding.
Heimberg 1968; Schachermeyer 1950.

Proitos & Akrisios,
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tweelingbroers, zonen van de koning van Argolis, Abas, en Aglaia. Apollodoros
vertelt dat ze elkaar van kindsbeen haatten en elkaar al in de buik van hun moeder
bevochten. Pausanias deelt mee dat ze een veldslag leverden om de heerschappij
over Argolis. Akrisios kreeg de overhand en Proitos nam de wijk naar het hof van
de Kleinaziatische koning Iobates, waar hij diens dochter Stheneboia (bij Homeros
Anteia) huwde.
Met de hulp van Iobates leverde Proitos opnieuw slag met Akrisios, waarna de
broers het koninkrijk van hun vader verdeelden:
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Proitos regeerde over Tiryns, Akrisios over Argos.
Later wordt Stheneboia verliefd op een gast ten paleize van Proitos, »Bellerophon.
Als hij niet op haar avances ingaat, beschuldigt zij hem er bij Proitos van, dat hij
haar heeft trachten te verleiden. Proitos zendt Bellerophon naar het hof van zijn
schoonvader Iobates, met de bedoeling dat deze Bellerophon zal doden. De door zijn
gastheer opgelegde levensgevaarlijke taken vervult Bellerophon echter met succes.
Uiteindelijk zal Bellerophon zich op Stheneboia wreken.
Akrisios is de vader van »Danaë, en daarmee de grootvader van »Perseus. Deze
Perseus zal uiteindelijk zijn grootvader doden, per ongeluk maar wel conform de in
een orakelspreuk gedane voorspelling.
Bij Ovidius is te lezen dat op zeker moment Perseus zijn grootvader Akrisios
bijstaat als deze wordt belaagd door Proitos. Perseus rekent af met Proitos door hem
met het hoofd van de »Medousa te doen verstenen.
Proitos kreeg drie dochters, de Proitiden. Over hen wordt gemeld, onder meer door
Bakchylides, Herodotos en Apollodoros, dat ze werden geslagen door waanzin,
waarin ze zichzelf voor koeien hielden, hetzij omdat ze zich voor mooier hadden
gehouden dan de godin Hera, hetzij omdat ze zich hadden verzet tegen invoering
van een Dionysos-verering in Argos. Ook verslonden zij hun eigen kroost.
Het verhaal heeft in de kunst en literatuur van oudheid en nieuwe tijd nauwelijks
afzonderlijke aandacht genoten, het is evenwel onlosmakelijk verbonden met de
geschiedenis van Bellerophon, Danaë en Perseus. Slechts een deel van The Earthly
Paradise 1868-70 van Morris is aan dit thema gewijd.

Prokne & Philomela,
twee dochters van de Atheense koning Pandion en Zeuxippe. Wanneer Pandion in
zijn strijd tegen de Thebaanse koning Labdakos de steun van de Thraciër Tereus (een
zoon van de oorlogsgod Ares) krijgt, geeft hij hem Prokne tot vrouw. Uit het huwelijk
wordt een zoontje geboren, Itys.
Op een gegeven moment verkracht Tereus zijn schoonzuster Philomela, die naar
Thracië was gekomen om de eenzaamheid van haar zuster te verlichten. Als Philomela
de verkrachting dreigt te openbaren, snijdt hij haar de tong af om haar het spreken
onmogelijk te maken. Philomela weeft echter op haar weefgetouw een kleed met een
voorstelling van hetgeen haar overkomen is, en stelt aldus Prokne op de hoogte. De
zusters wreken zich door de kleine Itys te doden, te koken en aan de nietsvermoedende
Tereus als maaltijd voor te zetten. Als Tereus achteraf verneemt waaruit zijn maaltijd
heeft bestaan, roepen de twee de bescherming van de goden in: ze worden op hun
vlucht getransformeerd in vogels, voordat Tereus de hand aan hen kan slaan. In de
Griekse literatuur neemt Prokne de gestalte aan van een nachtegaal met de naam
Aëdon, Philomela die van een zwaluw genaamd Chelidon, in de Romeinse literatuur
is het omgekeerd.
De metamorfose van Philomela in een nachtegaal leeft voort in het gebruik van
de naam Philomela/filomeel als synoniem voor deze zangvogel.
Het verhaal is onderwerp van een op enkele fragmenten na verloren gegane tragedie
van Sophokles en wordt omstandig verteld door Ovidius, naar wie de allusies en
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navertellingen zijn bij Dante, Chaucer en Gower en, voor al dezen, in een gedicht
van John van Peckham tweede helft 13e eeuw.
In de nieuwe tijd is het onderwerp van toneelstukken van onder meer Correr ca.

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

254
1430 en Coster (Ithys, 1615), beide naar Ovidius. Vooral in de Engelse literatuur is
het verhaal bekend. Shakespeare laat het verhaal rond 1600 vertellen zowel in zijn
Titus Andronicus als in Cymbeline, en daarna wordt het behandeld door tal van
Engelse dichters. In de Duitse literatuur zijn er gedichten van o.m. Goethe 1782 en
Mörike 1838, in de Italiaanse van Leopardi 1822 en Annunzio 1880. Philippe
d'Orléans waagde zich persoonlijk aan een Philomela-opera 1694. Engelman schreef
voor Hendrik Andriessen het libretto vooreen opera 1948.
Het thema is in de beeldende kunst van de oudheid slechts hoogst zelden aanwezig.
In de nieuwe tijd zijn Prokne en Philomela te zien in een fresco van Sebastiano del
Piombo ca. 1511 in de Villa Farnesina te Rome en in een schilderij van Bougereau
1861, de maaltijd van Tereus in schilderijen van Hoet eind 17e eeuw en Rubens ca.
1636-38.

Prometheus,
zoon van de Titaan Iapetos en van de godin Themis dan wel van Klymene, een dochter
van Okeanos. Hij is een broer van Atlas, van Menoitios en van de onverstandige
Epimetheus, die, zoals zijn naam aanduidt, pas achteraf tot inzicht komt, terwijl de
naam Prometheus ‘tevoren wetend’ betekent. In de strijd van de »Titanen tegen Zeus
en de Olympische goden koos Prometheus, die meer hechtte aan intelligentie dan
aan brute kracht, de zijde van Zeus en droeg hij ertoe bij dat Zeus de heerser werd
over goden en mensen. Maar toen Zeus zich ontpopte als een tiran die met de
mensheid niets goeds voorhad, koos hij de zijde van de mensen, aan wie hij
intelligentie en allerlei vaardigheden bracht.
Bij een offerplechtigheid werd hij aangewezen als arbiter in een conflict tussen
Zeus en de mensen over de verdeling van een offerdier. Prometheus borg het beste
vlees in of onder het minst appetijtelijke deel, de maag; afval en beenderen verpakte
hij in een mooi stuk vet. Zeus koos, misleid door de schijn, het afval en de beenderen.
Hij nam zich in zijn woede voor, de mensen de weldaad van het vuur te onthouden.
Prometheus toonde zich opnieuw een weldoener door vuur te stelen van het zonnerad
en het naar de mensen over te brengen. Volgens een andere versie stal hij het vuur
uit de werkplaats van Hephaistos. Daarop strafte Zeus de mensen door hun de eerste
vrouw te zenden, »Pandora. Prometheus zelf werd voor eeuwig aan een rots aan de
Zwarte Zee geketend. Een door Zeus gezonden adelaar kwam hem elke dag de 's
nachts weer aangegroeide lever uitpikken.
Uiteindelijk werd Prometheus toch verlost, naar de meeste auteurs meedelen door
Zeus' zoon Herakles, die de adelaar neerschoot en Prometheus bevrijdde uit zijn
ketenen. Zeus legde zich bij deze bevrijding neer, omdat hij trots was op de
heldendaad van zijn zoon. Misschien ook had Zeus zelf de hand in de bevrijding,
daar Prometheus Zeus een belangrijke waarschuwing had gegeven: af te zien van
een voorgenomen gemeenschap met de zeegodin Thetis omdat een zoon van haar
machtiger zou zijn dan zijn vader (»Achilleus).
Voorts gaat het verhaal dat de Kentaur Cheiron gebukt ging onder een hevige en
blijvende pijn ten gevolge van een hem door Herakles toegebrachte verwonding en
door de dood uit zijn lijden wilde worden verlost. Daarom zocht hij iemand die van
hem de onsterfelijkheid wilde overnemen. Hij vond daartoe Prometheus bereid en
deze verkreeg zodoende de onsterfelijkheid.
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In de latere Griekse en de Romeinse literatuur (bijv. Ovidius en Loukianos) wordt
Pro-
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Gustave Moreau, Prometheus met adelaar aan de Kaukasus, 1886, doek, 205 × 122 cm. Musée
Gustave Moreau, Parijs.
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metheus de schepper van de eerste mensen, door hem uit klei vervaardigd. Hij zou
de door hem gevormde lichamen met hemels vuur bezield hebben.
Hesiodos legt de nadruk op het feit dat Prometheus het waagt partij te kiezen voor
de mensheid en tegen Zeus. Aischylos schildert in zijn tragedie De geboeide
Prometheus hoe Prometheus op bevel van Zeus door Hephaistos wordt geketend. In
discussies tussen Prometheus, Okeanos en diens dochters (het koor) wordt hij beklaagd
vanwege de wrede straf, maar wordt hem anderzijds verweten dat hij niet bereid is
zijn hoge toon tegen Zeus te laten varen. In dit als enige bewaard gebleven deel van
een trilogie wordt de basis gelegd voor de ontknoping die door Aischylos moet zijn
beschreven in een volgend deel, De bevrijde Prometheus: Prometheus is de houder
van het geheim inzake de zoon van Thetis, waarvan de openbaring hem uiteindelijk
de vrijheid zal brengen.
In de literatuur van de middeleeuwen leeft Prometheus als vuurbrenger, als
tegenbeeld van de bijbelse Schepper en, in negatieve vorm, als de te ambitieuze
astronoom. In het neo-platonisme van de renaissance geldt hij als personificatie van
het intellect. In de literatuur van de barok speelt hij slechts incidenteel een rol: bijv.
in een stuk van Calderón 1670-74, waarin de tegenstelling tussen Prometheus en
Epimetheus het thema vormt.
In de literatuur van de 18e eeuw valt zijn naam gaandeweg meer, bijv. in het werk
van Shaftesbury en Voltaire. Rousseau voert in zijn Discours sur les sciences et les
arts 1750 Prometheus op als de uitvinder der wetenschappen en, vanuit zijn scepsis
tegenover het vooruitgangsgeloof van de Verlichting, als goddelijke vijand van de
rust waarin de mensen ooit hebben verkeerd. Het betoog wordt door Wieland 1770
beantwoord met een Traumgespräch mit Prometheus. Uitgesproken prominent wordt
Prometheus in de Duitse ‘Sturm und Drang’ en in de Engelse en Duitse romantiek
als symboolgestalte van het afschudden van de vrees voor en de weigering tot
onderwerping aan goddelijk, kerkelijk of aards gezag; van de strijd tegen het
obscurantisme; van het afwerpen van de kluisters die de creativiteit van de mensheid
of van de individuele kunstenaars aan banden leggen. Enkele voorbeelden: Goethe
in een toneelfragment 1773 en een ode uit hetzelfde jaar, Herder in een toneelstuk
1802, gedichten van A.W. Schlegel 1797, Byron 1816 en Longfellow 1858. Shelley
1818-19 wijkt in zijn lyrisch drama Prometheus Unbound welbewust af van de
veronderstelde strekking van het verloren gegane vervolgdeel in de trilogie van
Aischylos om de rebellie van Prometheus ongebroken te houden.
Afgezien van enkele bijzondere associaties als die van de geketende Prometheus
met de verbannen Napoleon (Byron 1814), blijft Prometheus in de 19e en 20e eeuw
een rol spelen in de literaire en essayistische debatten over vooruitgang: religie, orde,
creativiteit en vrijheid. Hij is de representant van de vooruitgang, van Ménard 1843
en Moody 1904 (The Fire Bringer) tot Albert Camus 1946; prefiguratie van Christus
de Verlosser (De Maistre 1821: Soirées de St. Petersbourg; Quinet 1838);
daartegenover juist ook waarschuwend voorbeeld voor een anti-religieus geloof in
de vooruitgang zoals bij Isaäc da Costa, die in 1818, tijdens zijn worsteling met de
keuze tussen zijn oorspronkelijke, joodse geloof en het christelijke, het stuk van
Aischylos vertaalde; als bevrijde libertijn (met name Gide 1909); als drager van een
mythe van drift en onderdrukking in Freuds Zur Gewinnung des Feuers 1932. Een
enkeling, bijv. Spitteler 1880-81, benadrukt de tegenstelling tussen de onzelfzuchtige,
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lijdende, naar vooruitgang strevende Prometheus en de zelfzuchtige, bij de dag
levende Epimetheus. Carry van Bruggen 1919 neemt Prometheus als uitgangspunt
voor een studie over de tegenstelling tussen dogmatisch en anti-dogmatisch denken,
tussen collectiviteit en individu.
De verschillende symbolische functies van
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Prometheus vinden weerklank in de muziekgeschiedenis: balletmuziek van Beethoven
1801; diverse toonzettingen van het gedicht van Goethe, onder meer door Schubert
en Hugo Wolf; symfonische gedichten van Liszt 1855, Skriabin 1913 en Martinet
1947, muziekdramatische werken van onder meer Fauré /J. Lorrain 1900 en Orff
1968.
In de Griekse beeldende kunst worden vanaf de 7e eeuw v.C. twee thema's
uitgebeeld. De overbrenging van het vuur komt met name voor op vaatwerk.
Prometheus als geketende gestalte, soms met Herakles die hem bevrijdt, is op
uiteenlopende media vereeuwigd: wandschilderingen, gemmen, vazen, reliëfs van
ivoor en brons (de vroegste voorbeelden). Een hellenistische beeldengroep met de
bevrijding, gevonden in Pergamon, bevindt zich in Berlijn. Op Romeinse sarkofagen,
waarvan liefst drie in het Louvre te Parijs, wordt in beeld gebracht hoe Prometheus
de eerste mens boetseert en bezielt. Dit thema komt ook voor op een mozaïek uit
Philippopolis (nu in Damascus) eind 3e eeuw n.C. Het ontbreekt in de Griekse tijd
evenals het motief van het stelen van het vuur dat, gecombineerd met de schepping,
op een sarkofaag ca. 220 n.C. in het Louvre is vereeuwigd.
In de schilderkunst van de nieuwe tijd overheerst het thema van de geketende
Prometheus: bijvoorbeeld Garofalo 1540 (fresco in het seminarie te Ferrara), Rubens
ca. 1611 (met een adelaar van de hand van Frans Snyders), Van Baburen 1623
(Rijksmuseum Amsterdam), Ribera 1632, J. de Gheyn II 1634-41 in het St.
Eloygasthuis te Utrecht (kantoor van het smidsgilde), Jordaens ca. 1640 (opnieuw
met een adelaar van Snyders), Rosa ca. 1650-60, Hoet tussen 1680 en 1700 in de
Slangenburg bij Doetinchem, Füssli 1785, Lies 1850 (Kon. Musea voor Schone
Kunsten Brussel), Moreau o.a. 1886, Feuerbach 1875 (plafondschilderingen in de
Akademie der bildenden Künste te Wenen), Böcklin 1882 en Max Klinger 1894. In
deze eeuw zijn er Beckmann 1942 en een triptiek van Kokoschka 1950 met naast de
geketende Prometheus Hades en Persephone en de Apokalyps, waarbij de eerste
geldt als voorbeeld van een zichzelf vernietigende hoogmoed.
In de beeldhouwkunst is de geketende Prometheus behoudens een enkele
uitzondering (Algardi midden 17e eeuw, wellicht verloren gegaan) pas aan te treffen
vanaf de 18e eeuw: N.-S. Adam 1762, Pradier 1827, in deze eeuw Brancusi 1911,
Breker 1937 en Zadkine 1954 en 1964. Lipchitz ontwikkelt tussen 1937 en 1953 in
een reeks beeldhouwwerken een eigen motief: Prometheus die de kwelvogel wurgt.
De gestalte of het hele verhaal van Prometheus als brenger van bezieling, kennis
en creativiteit, dikwijls gesymboliseerd in zijn brengen van het vuur, is geëigend
voor gebouwen of op plaatsen die in het teken staan van kunsten, wetenschappen en
vernuft. Die symboliseringen zijn er vooral in de 19e en 20e eeuw: wandschilderingen
van Cornelius c.s. 1829-30 in de Glyptothek te München (verloren gegaan), van
Hansen 1845-47 in de universiteit te Kopenhagen en van Tamayo 1958 in het
Unesco-gebouw te Parijs; een beeld van Manship 1934 in het Rockefeller Center te
New York; een plafondschildering van Masson 1965 in het Odéon-theater te Parijs;
een brandscherm-beschildering van Boosten 1983 in de schouwburg te Maastricht.
In de schilderkunst is voorts sporadisch het motief aan te treffen van de schepping
van de eerste mensen: bijv. Piero di Cosimo ca. 1510, Rubens ca. 1611-12, Guercino
1617 en Batoni ca. 1775.
Duchemin 1974; Janzen 1987; Raggio 1958; Trousson 1964.
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Protesilaos & Laodameia.
Protesilaos, een van de Griekse aanvoerders in de expeditie naar Troje, is de eerste
Griek die bij de landing aldaar sneuvelt, en wel door de hand van Hektor. Zijn jonge
vrouw Laodameia toont zich over zijn dood zó ontroostbaar dat Protesilaos met
toestemming van Hades en Persephone door Hermes voor één dag uit het dodenrijk
naar zijn vrouw wordt teruggebracht. Als hij weer moet terugkeren, volgt Laodameia
hem in de dood.
Volgens een andere traditie (Hyginus) kwelt Laodameia zichzelf door een uit was
vervaardigd portret van Protesilaos te aanbidden. Als haar vader dat verbrandt, stort
Laodameia zich in de vlammen.
De hereniging, gedurende één dag aan deze en vervolgens aan gene zijde van de
dood, is door Euripides behandeld in een op enkele fragmenten na verloren gegane
tragedie. Ovidius laat in zijn Heroides de intens verontruste Laodameia een brief
schrijven aan haar naar Troje vertrokken gemaal waarin ze zegt dat ze in afwachting
van zijn terugkeer hem in de vorm van een wassen beeld voor ogen zal houden.
In de beeldende kunst van de oudheid zijn Protesilaos/Laodameia-scènes onder
meer aan te treffen op Grieks vaatwerk en op Romeinse sarkofagen. In de nieuwe
tijd vindt het verhaal slechts zelden weerklank: in enkele 18e-eeuwse opera's
waaronder Verazi 1780, in een gedicht van Wordsworth 1815, en in enkele
dramatische bewerkingen waaronder Nijhoff 1940 (Een Idylle).

Psyche,
een koningsdochter, was zo bovenmenselijk mooi dat iedereen haar bewonderde en
zelfs de verering van de godin van de schoonheid en liefde, Aphrodite, erdoor werd
verwaarloosd. Aphrodite droeg in haar woede haar zoon Eros op, het meisje verliefd
te doen worden op een afzichtelijk iemand. Eros werd echter zelf verliefd op Psyche
en gaf aan die opdracht geen gehoor. Het gevolg was dat de veel bewonderde Psyche
niemand liefhad noch door iemand werd bemind. Haar ouders gingen in hun wanhoop
naar Delphi om de orakelgod Apollo raad te vragen. Deze liet hun op instigatie van
Eros weten dat ze hun dochter moesten kleden als voor een huwelijk en haar naar
een hoge bergtop moesten voeren vanwaar ze zou worden weggedragen door een
vreselijk monster. De ouders brachten Psyche naar de aangegeven plaats, vanwaar
ze door Zephyros, de Westenwind, werd weggevoerd naar een prachtig paleis om
daar in slaap weg te zinken.
De volgende ochtend verkende ze, door stemmen geleid, het wonderbaarlijke
paleis. Na het vallen van de avond kreeg ze gezelschap van een bedgenoot. Ze kon
echter geen blik op hem slaan, en hij waarschuwde haar geen pogingen te ondernemen
om hem te kunnen zien.
Psyche had een zeer gelukkige tijd, al voelde ze steeds sterker de behoefte anderen,
en met name haar twee getrouwde zusters, deelgenoot te maken van haar geluk. Op
haar aandrang stond Eros een bezoek van haar zusters toe. Zij werden door Zephyros
naar het paleis gebracht en vervolgens bevangen door een felle jaloezie. Toen ze
hoorden dat Psyche
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Jacopo Zucchi, Eros en Psyche, 1589, doek, Galleria Borghese, Rome. De gewapende Psyche wil
haar onbekende bedgenoot in diens slaap observeren, maar wekt hem met een druppel hete olie uit
haar lamp.
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nimmer een blik op haar minnaar had kunnen slaan, hielden ze haar voor dat ze het
bed mogelijk deelde met een monster.
Psyche kon haar angst en nieuwsgierigheid niet langer beheersen. Ze voorzag zich
van een olielamp en van een mes waarmee ze haar echtgenoot, als het een monster
zou blijken te zijn, zou kunnen doorsteken. Toen ze op een nacht de olielamp ontstak,
ontdekte ze tot haar opluchting dat ze het bed deelde met een prachtige jongeling.
Eros werd echter gewekt door een druppel gloeiende olie en verdween om niet terug
te keren.
De wanhopige Psyche zocht haar bedgenoot overal, maar niemand wilde haar,
object van de voortdurende jaloezie van Aphrodite, daarbij helpen. Uiteindelijk
belandde ze bij de liefdesgodin zelf, die haar belastte met vernederende en schier
onmogelijke taken. Op een gegeven moment moest ze bij de koningin van het
dodenrijk, Persephone, een flesje schoonheidszalf ophalen. Ze kreeg het verzegelde
flesje mee, maar kon op de terugweg haar nieuwsgierigheid niet bedwingen, opende
het flesje, werd door de geur bedwelmd en geraakte in een slaap waaruit ze niet
ontwaakte.
Intussen was de verliefde Eros op zoek naar Psyche. Hij vond haar slapend en
wekte haar met een prikje van een van zijn vleugels. Ze werd door Hermes naar de
Olympos gevoerd. Op Eros' verzoek bewerkstelligde Zeus een verzoening met
Aphrodite en verleende hij Psyche onsterfelijkheid. Alle goden namen deel aan de
feestelijke bruiloft van Eros en Psyche.
Dit sprookje over een gelukkige liefdesband na velerlei beproevingen is ons in de
literatuur van de oudheid enkel overgeleverd door Apuleius (2e eeuw n.C.) in zijn
Metamorfosen of De gouden ezel, maar moet blijkens afbeeldingen van eerdere datum
oudere, waarschijnlijk Griekse wortels hebben.
De oudste voorstellingen van Psyche kennen we in de wandschilderkunst van
Pompeii (1e eeuw n.C.), zij het dat zij nooit in een van de besproken scènes wordt
uitgebeeld. Door haar bonte vlindervleugels is het meisje duidelijk gekarakteriseerd.
Evenals Eros wordt zij een decoratieve figuur zonder specifieke functie. We vinden
dan ook meer Psychai in één voorstelling, bijvoorbeeld als maaksters van
bloemenkransen in het huis van de Vettii of als vereersters van Dionysos op een
schildering in de villa van Ariadne te Stabiae. Uit Ostia en andere plaatsen zijn
beeldengroepjes van Eros en Psyche in innige omhelzingen bekend, die teruggaan
op een hellenistisch voorbeeld. De Romeinse sarkofagen (2e en 3e eeuw) zijn wel
geïnterpreteerd als voorstellingen van het geluk na de dood dat door beproevingen
is bereikt.
Het spreekt vanzelf dat dit verhaal, met als heldin een meisje dat als naam het
Griekse woord voor ‘ziel’ en tevens ‘vlinder’ draagt, in de loop der eeuwen is voorzien
van symbolische betekenissen. In de middeleeuwen doet vooral de christelijke uitleg
opgeld, waarin het verhaal wordt vergeleken met de bijbelse zondeval: Psyche wordt
gestraft voor haar zondige nieuwsgierigheid en ongehoorzaamheid. Al in de eerste
hervertelling na het terugvinden rond 1350 van de tekst van Apuleius, die van
Boccaccio in De genealogiis deorum gentilium 1350-60, staat deze
christelijk-allegorische intentie voorop. In de humanistische literatuur van de Italiaanse
renaissance (o.m. Ficino) en in de emblematiek van de 16e en 17e eeuw verschaft
het verhaal vooral een beeld van de ‘amor divinus’: de tot vereniging met God
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leidende liefdesband tussen God en de sterfelijke. In associatie hiermee is er het
beeld van de kus des doods waarmee God de sterveling opneemt in het hiernamaals.
De beproevingen die Psyche moet ondervinden van de zijde van Aphrodite staan
voor de kwellingen die wij aan deze zijde van de dood moeten ondergaan. Daarnaast
biedt de stof materiaal voor een burleske presentatie van de liefdesgod die zelf verliefd
wordt, en voor het ‘festa teatrale’-element van de afsluitende bruiloft van het tweetal.
Dit alles maakt het verhaal tot een geliefd
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motief in de literatuur en het (muziek)theater van de 16e eeuw en vooral de 17e eeuw:
toneelstukken van Del Carretto 1520 en Lope de Vega ca. 1604 (verloren gegaan),
gedichten van Marmion 1637 en La Fontaine 1669, drie stukken van Calderón 1640,
1662 en 1665, een ‘tragédie-ballet’ van Th. Corneille/Molière/Quinault met muziek
van Lully 1678, een ‘masque’ van Heywood 1636. In later tijd vindt het thema vooral
in de Engelse poëzie weerklank: Morris 1868-70 en Bridges 1894. Veel van deze
werken staan in de traditie van de aloude allegorische traditie van Psyche als symbool
van de ziel. Het geldt ook voor een episch gedicht van Hamerling 1882. Couperus
schreef in 1898 een zeer vrije bewerking van het verhaal van Apuleius.
In de beeldhouwkunst van de nieuwe tijd zijn elementen van het verhaal nagenoeg
alleen in en sinds de 18e eeuw afgebeeld, met als bekendste beeld dat van Canova
1787-93 (de kus des doods/des levens).
Frequenter is het verhaal aanwezig in de schilderkunst, en wel vanaf ca. 1500. Een
cyclus van Ercole de'Roberti ca. 1493 in het Palazzo Belriguardo bij Ferrara is verloren
gegaan, evenals een reeks schilderijen van Giorgione tussen 1500 en 1510. In de
cycli van Rafaël 1517-18 in de Villa Farnesina te Rome en van Giulio Romano 1528
in het Palazzo del Te te Mantua staat het bruiloftsfeest centraal, ook onderwerp van
een gravure 1587 van Goltzius naar een schilderij van Spranger. Tot de bekende
cycli horen voorts die van Perino del Vaga ca. 1545 in de Engelenburcht te Rome,
van Jordaens 1640-41 voor Queen's House in Greenwich, van Giordano ca. 1698 in
Hampton Court, van Natoire 1737-40 in het Hôtel de Soubise te Parijs, van Appiani
ca. 1790 in de Villa Reale te Monza en van Schwind 1838 in een buiten te Rüdigsdorf
in Saksen (geïnspireerd door Rafaël). Klinger maakte in 1880 een serie van 46 etsen
voor een luxe uitgave van Apuleius.
De wegvoering van Psyche door Zephyros is gebeeldhouwd door Adriaen de Vries
ca. 1593 en door de Belgische neoclassicist Rutxhiel 1813 en geschilderd door Le
Brun 1652-53 (plafond). Vasari ca. 1550, Zucchi 1589, Rubens ca. 1636-38 en Van
Dyck tussen 1635 en 1645 hebben geschilderd hoe Psyche in het licht van de olielamp
haar blik laat rusten op de slapende Eros.
Bij schilders die staan op de overgang van neoclassicisme naar romantiek, is er
een voorkeur voor de afbeelding van Eros en Psyche als zeer jeugdig liefdespaartje:
bijvoorbeeld Gérard 1798, David en Picot beide 1817. Latere afbeeldingen zijn er
van Watts 1884 (Psyche alleen), Leighton 1890 (de actrice Dorothy Dene als een
badende Psyche) en Kokoschka 1955 (toneelvoorhang Opernhaus Salzburg, het
liefdespaar).
J. de Jong 1987; De Maria 1899; R. Schneider 1912; Vertova 1979.

Pygmalion,
koning van Cyprus en beroemd beeldhouwer, vond, aldus Ovidius, geen behagen in
de vrouwen die hij om zich heen zag, en schiep uit sneeuwwit ivoor een volmaakt
vrouwenbeeld, waarop hij verliefd werd. Aphrodite vervulde zijn wens en riep het
beeld tot leven. De aldus tot leven gewekte vrouw - pas in de nieuwe tijd krijgt ze
een naam, Galateia - schonk Pygmalion een zoon, Paphos.
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Het verhaal begint enige opgang te maken in het (muziek)theater van de 17e eeuw,
met toneelstukken van Calderón 1652 en Fontenelle 1681 en een opera van
Draghi/Minato 1689. Vooral in de 18e eeuw is het verhaal onderwerp van
theaterstukken en gedichten rond de thema's ideaal en werkelijkheid, natuur en kunst:
bijvoorbeeld een opera van Rameau/Ballot de Sauvot 1748; Rousseau 1770 (een
‘scène lyrique’ over de triomf van de natuur over de kunst), op muziek gezet
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door G. Benda 1779; gedichten van Bodmer 1747 en van A.W. Schlegel 1796 (een
verheerlijking van de kunst). Het thema kent uitlopers in de 19e en 20e eeuw: een
opera van Cherubini/Sografi & Vestris 1809; gedichten van Morris 1868 (in The
Earthly Paradise) en Graves 1927; verwijzingen naar deze mythe via de titel van de
operette Die schöne Galathée van Suppé/Henrion 1865 en van de komedie Pygmalion
van G.B. Shaw 1912 (later bewerkt tot de musical My Fair Lady van Loewe/Lerner
1956).
Uit de beeldende kunst van de oudheid kennen we geen voorstellingen van het
verhaal. In de nieuwe tijd daarentegen maakt Pygmalion na enkele vroegere
afbeeldingen, onder meer een schilderij van Bronzino 1529-30 en een gravure van
Goltzius 1593, pas opgang in de 18e en vooral in de 19e eeuw: een beeldhouwwerk
van Falconet 1763, schilderijen van onder meer Ricci 1717 en Lemoine 1729, later
schilderijen van Watts 1868, Waterhouse 1873 en Gérôme 1890 en beeldhouwwerken
van Rodin laatste decennium 19e eeuw. Burne-Jones kwam rond 1870 ter illustratie
van het genoemde gedicht van Morris tot een cyclus van twaalf tekeningen en vier
uitwerkingen in de vorm van schilderijen.
Het Pygmalion-verhaal doet vooral in de Franse schilderkunst dienst ter uitbeelding
van de Beeldhouwkunst, naast een uitbeelding van haar zusterkunst, de Schilderkunst,
die meestal wordt voorgesteld aan de hand van een verhaal rond de schilder Apelles:
Restout ca. 1745 in een ontwerp voor een serie aan de kunsten gewijde tapijten,
Regnault 1785, Lagrenée tussen 1770 en 1790 voor meerdere Parijse hôtels. Deze
weergave heeft oude wortels: zo zijn er gravures naar twee bijeenbehorende
tekeningen van Hans Speckacrt uit 1582.
Blühm 1988; Carr 1960; Dörrie 1974; Schneider 1987; Sckommodan 1970.

Pyramos & Thisbe,
een jongen en een meisje uit Babylon, zijn op elkaar verliefd, maar hun ouders willen
niets weten van een huwelijk tussen de twee en verbieden hun elk contact. Ze kunnnen
met elkaar communiceren via een scheur in de muur die hun huizen scheidt.
Ze maken een afspraak voor een ontmoeting buiten de stadsmuren na
zonsondergang bij een moerbeiboom. De als eerste gearriveerde Thisbe moet de
vlucht nemen voor een leeuwin met bebloede bek, die er haar drinkplaats heeft. Ze
verliest haar sluier, die door de leeuwin wordt verscheurd en met bloed bevlekt.
Pyramos, die later arriveert, ziet deze bebloede sluier liggen, neemt aan dat Thisbe
is gedood en stort zich in zijn zwaard. Ovidius beschrijft hoe door deze daad de witte
vruchten van de moerbeiboom rood worden. Als dan kort daarop Thisbe tcrugkeert
en het lijk van Pyramos ontdekt, stort ook zij zich in diens zwaard.
De geschiedenis van Pyramos en Thisbe lezen we voor het eerst bij Ovidius, die het
verhaal nadrukkelijk als ‘niet bekend’ presenteert. Het behoort tot het gedeelte van
zijn verhalen dat al in de middeleeuwen herhaaldelijk is naverteld en bewerkt, bijv.
door Chrétien de Troyes begin 12e eeuw, Boccaccio in Amorosa visione 1342 en
Chaucer in zijn The Legend of Good Women ca. 1386 en afzonderlijk ca. 1382-85.
Chaucer is de bron voor een burleske navertelling door Shakespeare in zijn
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Midsummernightsdream 1594. In de toneelliteratuur zijn er verder stukken van
Gryphius 1663 (Peter Squenz) en Matthews 1833; in het muziektheater opera's van
onder meer Rebel & Francoeur 1726 en voorts, op een libretto van Coltellini, van
Hasse 1769, Rauzzini eveneens 1769 en Süssmayr 1793. Van de populariteit van het
verhaal getuigt het figureren ervan in de door Arnim en Brentano samengestelde
compilatie van
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Abraham Hondius, Pyramos en Thisbe, ca. 1660-65, doek, 69 × 80,7 cm. Museum Boymans-van
Beuningen, Rotterdam. Thisbe stort zich in het zwaard bij het lijk van Pyramos.
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Duitse volksliederen onder de naam Des Knaben Wunderhorn 1806-08.
De zelfmoord van Thisbe komt voor op wandschilderingen te Pompeii in de 1e
eeuw n.C., nog geen vijftig jaar na Ovidius' Metamorfosen. Het verhaal keert vooral
terug in de schilderkunst van de Duitse renaissance: Deutsch ca. 1520, Baldung Grien
ca. 1530 en Lucas Cranach ca. 1515-20. Poussin 1651 schildert in een landschap
Thisbe vlak voor haar zelfmoord. Breenbergh 1645 en Hondius ca. 1660-65 (Museum
Boymans-van Beuningen Rotterdam), daarin voorafgegaan door Lucas van Leyden
in een gravure 1514, tonen de eigenlijke zelfmoord. Van Mander ontleent in zijn
Wtleggingh 1604 aan het verhaal de tweevoudige moraal dat kinderen zich niet te
snel en roekeloos mogen overgeven aan hun liefde, maar dat ouders de liefde van
hun kinderen niet in de weg mogen staan.
Schmitt-von Mühlenfels 1972; Scholte 1941-42.

Satyrs & Silenen
(Satyroi/Satyri, Silenoi/Sileni) zijn in de natuur levende, vrolijke en brutale wezens:
de satyrs hebben staart, onderbenen en oren van een bok, de silenen die van een
paard, terwijl hun gelaatstrekken dierlijk zijn. In literatuur en kunst stelde men hen
meestal aan elkaar gelijk. Ze zouden kinderen zijn van Silenos (Euripides zegt dat
in zijn Kyklops) en vijf bergnimfen, kleindochters van Phoroneus. Voortdurend zijn
zij in gezelschap van de nimfen en van Dionysos. Ook met andere natuurgoden zijn
zij verbonden. Hun positie in Dionysos' rei, de thiasos, weerspiegelt die in de koren
van tragedie en satyrspel, die ontstaan zouden zijn uit koren van bokken (‘tragoi’).
Eigen mythen zijn slechts voor enkele satyrs, bijv. »Marsyas, bekend. Silenos geldt
als een van de opvoeders van Dionysos en wordt dronken ten tonele gevoerd, zittend
op een ezel. Zijn gulzigheid wordt gestraft, wanneer hij al te gretig in een honingraat
grijpt en door talrijke bijen gestoken wordt.
In de Griekse keramiek van de 7e tot de 4e eeuw zijn satyrs en silenen reeds dansend,
als schonkige mannen met baard en phallos, voorgesteld. Ze begeleiden »Hephaistos
naar de Olympos of bevinden zich in Dionysos' gevolg. In de beeldhouwkunst kennen
we Romeinse kopieën van 4e-eeuwse en hellenistische groepen: de wijnschenkende
satyr van Praxiteles; Silenos met de baby Dionysos van Lysippos, dronken en slapend
(zgn. Faun Barberini in München ca. 220 v.C., bronzen beeld Napels begin 1e eeuw
n.C.). Ook zijn er verschillende groepen van door satyrs belaagde nimfen of
hermafrodieten. De talrijke beelden stonden vooral in tuinen en parken opgesteld en
golden volgens Plinius de Oudere in oorsprong als kwaadwerende krachten;
gaandeweg is hun functie uitsluitend decoratief en moeten zij het pastorale karakter
van tuin of park benadrukken. Soms zijn zij als in veld en bos levende families
voorgesteld, bijv. op zilveren bekers. In de keizertijd zijn zij op talrijke sarkofagen
met Dionysos-voorstellingen prominent aanwezig. Ook in mozaïek en schilderkunst
komen zij dan nog voor.
De afbeeldingen van satyrfamilies in de Duitse renaissance (bijv. Dürer 1505,
Altdorfer 1507) kunnen wellicht gezien worden als idealisering van de onbedorven
natuurlijke mens. Enigszins vergelijkbaar is de functie van satyrs in een aantal werken
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in de Italiaanse renaissance, eveneens rond 1500. In twee schilderijen van Piero di
Cosimo tussen 1490 en 1510 wijken de satyrs terug naarmate de beschaving oprukt.
Duidelijk negatief is het beeld van de satyrs in twee houtsneden van Jacopo de'
Barbari rond 1500: de mensen behalen de overwinning op de satyrs - deugd en
beschaving krijgen de overhand op ordeloosheid en ondeugd.
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De satyrs behoren, te zamen met nimfen en mainaden en met de oude drinkebroer
Silenos, tot het gezelschap van Dionysos, aldus bijvoorbeeld al in een schilderij van
Jacopo Bellini ca. 1450 en later bij Cornelis van Haarlem 1608 (Museum
Boymans-van Beuningen Rotterdam), Rubens ca. 1615 en Van Dyck ca. 1616-17.
Maar ook los van Dionysos worden zij vanaf de renaissance tot in de 19e en 20e
eeuw (o.m. Bougereau 1873, Cézanne

Rembrandt, Een satyr bespiedt een slapende vrouw, 1659, gravure, 13,9 × 20,5 cm. British Museum,
Londen. De voorstelling is ook geïnterpreteerd als Zeus en Antiope.

ca. 1865, Corinth 1906) in de kunst talloze malen opgevoerd als symbolen van
natuurlijkheid, wellust, bandeloosheid. In deze verbeelding en symbolisering valt de
satyr overigens wel eens samen met »Pan/Faunus of, als soort, de faunen.
Het thema van Silenos als voorbeeld van onmatigheid wordt pas in de nieuwe tijd
uitgewerkt. Bij Piero di Cosimo ca. 1500 heeft Silenos naar honing gegrepen en
wordt hij gestoken door bijen, zulks naar de Fasti van

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

266
Ovidius. Zijn voortdurende dronkenschap is uitgebeeld door Rubens 1618 en Van
Dyck 1621 (Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel).
Een veelvuldig terugkerend motief vanaf het begin van de 16e eeuw tot in de 19e
eeuw is dat van een satyr die een naakte, slapende vrouw beloert. De betekenis is
lang niet altijd duidelijk. Het kan gaan om de uitbeelding van de in Colonna's
Hypnerotomachia Poliphili 1499 beschreven beloering: zinnebeeld van mannelijke
lust en van vrouwelijke ontvankelijkheid en vruchtbaarheid. Ziet men in het tafereel
de beloering van een nimf uit het gevolg van Artemis, dan gaat het om kuisheid
bedreigd door wellust. Waar de vrouw bedoeld is als Aphrodite, is het tafereel te
lezen als de inleiding tot de liefdesdaad. Ook kan een bespieding door Zeus, die zich
als satyr opdrong aan Antiope, slapend door hem aangetroffen (»Amphion & Zethos),
zijn bedoeld. Vanwege de aanwezigheid van een adelaar moet een schilderij van Van
Dyck ca. 1618 (Kon. Museum voor Schone Kunsten Gent) met dit verhaal in verband
worden gebracht. Vele uitbeeldingen daarentegen kunnen op verschillende wijzen
geïnterpreteerd worden, bijv. Titiaan ca. 1540 (de ‘Pardo-Venus’), Goltzius 1616,
Rubens ca. 1616-17, gravures van Rembrandt ca. 1631 en 1659 en Jordaens ca. 1650.
De betekenis is weer duidelijker wanneer satyrs Artemis en haar nimfen bespieden
(bijv. bij Cornelis van Haarlem 1625) en zeker wanneer satyrs een ruwe overval
plegen op nimfen (Rubens ca. 1638-40). Soms zijn satyr en nimf vreedzaam bijeen,
bijvoorbeeld in twee werken van Poussin tussen 1630 en 1635: een satyr en een nimf
doen zich tegoed aan spijs en drank. Wiertz schildert in 1841 hoe satyrs badende
nimfen bespieden.
In de beeldende kunst van de Lage Landen is in de 17e eeuw het thema populair
van de boer die op een koude avond door een satyr aan tafel wordt genood, naar een
fabel van Aisopos. De scène is enkele malen te vinden bij Jordaens (o.m. omstreeks
1616-17, Kon. Musea voor Schone Kunsten Brussel), Van den Eeckhout 1653 en B.
Fabritius 1662.
In de muziek baarde Debussy met zijn Prélude à l'après-midi d'un Faune ca. 1893,
naar een gedicht van Mallarmé 1876, groot opzien vanwege de gedurfde klankkleur
en instrumentatie. Mallarmé stelt de satyr/faun als een wulps wezen voor. Die
lasciviteit is uitgedrukt in een schandaalverwekkend ballet, ontworpen en gedanst
door Nijinski in 1913.
Brommer 1937; Van Dorst 1984; Kaufmann 1979; Kieser 1938-39; Niccoli
1989; Vermeule 1964a.

Semele,
dochter van het Thebaanse koningspaar Kadmos en Harmonia. Uit een
liefdesverhouding met Zeus werd zij zwanger van Dionysos. Ovidius en Loukianos
verhalen hoe Zeus' jaloerse echtgenote Hera de gedaante van Beroë, Semeles voedster,
aannam en Semele ertoe aanzette, tot haar minnaar het verzoek te richten haar de
volheid van zijn macht te tonen. Zeus, gebonden aan een eerder door hem gedane
belofte elk verzoek van Semele in te willigen, moest daarop zijn bliksemstralen
slingeren, waarop Semele verzengde. Ze was toen zes maanden zwanger. Zeus
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ontrukte de vrucht aan het moederlichaam, naaide deze in zijn dij en schonk drie
maanden later het leven aan Dionysos.
Later verspreidden de zusters van Semele, Ino, Agaue en Autonoë, het gerucht
dat Semele het had gehouden met een gewone sterveling en dat haar beweringen
over Zeus grootspraak waren geweest. In de Bakchai van Euripides is dit een van de
redenen waarom Dionysos zich keert tegen Agaue en haar zoon Pentheus.
Nadat hij zijn macht gevestigd had, daalde Dionysos af in de onderwereld om zijn
moeder naar de Olympos te brengen, waar ze voortleefde onder de naam Thyone.
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In de Attische 5e-eeuwse keramiek en in Etruskisch vaatwerk en spiegels 4e-2e eeuw
treedt Semele op naast haar zoon. Het is in veel gevallen niet uit te maken of de
naaste gezellin van Dionysos in de triomftocht of de thiasos Ariadne of Semele is.
Haar verzenging is slechts op enkele Romeinse sarkofagen en op een
wandschildering in Pompeii uitgebeeld. In de nieuwe tijd wordt vooral in beeld
gebracht hoc Zeus zich, met voor Semele dodelijk gevolg, in schitterend licht hult
of zijn bliksem slingert: bijvoorbeeld Tintoretto ca. 1541-42, Caron ca. 1585, F. Bol
ca. 1660-65 en Moreau 1894-95. Het verhaal, verzinnebeelding van de voor de mens
ondraaglijke confrontatie met het goddelijke, is sporadisch aanwezig in het
muziektheater en in de literatuur: een toneelstuk van Boyer met muziek van Mollier
1666; een opera van Eccles 1707 en een zangspel van Händel 1743 op tekst van
Congreve; gedichten van Schiller 1805 en Tennyson ca. 1835.

Sibyllen
(Grieks Sibyllai, Lat. SIBYLLAE), maagdelijke priesteressen, door Apollo of volgens
sommigen door Zeus in extase gebracht en geïnspireerd tot raadselachtige en
onheilspellende voorspellingen. Ze zijn wellicht van Kleinaziatische oorsprong en
worden door auteurs uit die streken (Herakleitos) en later door Romeinse auteurs als
Varro, Ovidius en Vergilius beschreven. De eerste Sibylle is een dochter van
Dardanos, koning van Troje, gezegend met helderziendheid. Haar eigennaam zou
soortnaam zijn geworden. De tweede Sibylle is Herophile, die voorspelde dat Troje
ten onder zou gaan aan een vrouw uit Sparta (»Helena). Een andere Sibylle leefde
in Erythrai in Lydië (in een latere traditie wordt die plaats het Ethiopische Erythrea),
naar men zegt gedurende negen lange mensenlevens van 110 jaar elk. Zij was
priesteres in een Apollo-heiligdom.
Zij heeft haar hoge leeftijd gemeen met de Sibylle die leefde in een grot bij het
Italiaanse Cumae en die wel met haar geassimileerd werd. Zij wees »Aeneas de weg
naar het dodenrijk. Ovidius verhaalt dat ze Apollo, op haar verliefd, vroeg haar zoveel
jaren te laten leven als zij aan stofkorrels in haar hand kon houden. Het waren er
duizend. Apollo verleende haar die gunst maar onthield haar, omdat ze zich niet aan
hem wilde geven, de gunst van het behoud van een jeugdige leeftijd, zodat ze gedoemd
was gebukt te gaan onder de toenemende lasten van een hoge ouderdom. Zo kromp
ze tot het formaat van een krekel en werd ze in een kooitje opgesloten, waar ze
verlangend uitzag naar de dood. Van deze of van de zogeheten Joodse Sibylle zouden
ook de Sibyllijnse boeken, de Oracula Sibyllina, afkomstig zijn, die religieuze
voorschriften en spreuken bevatten en werden bewaard in een tempel op het Capitool.
Belangrijke Sibyllen zijn er verder in Delphi, Samos, Libië en Tivoli (Tibur).
De Romeinse schrijver Varro uit de 1e eeuw v.C. noemt als eerste het aantal van
tien. Een verbinding tussen oudheid en christendom vormt de traditie volgens welke
de Sibylle van Tibur (Tivoli) aan keizer Augustus de geboorte van Christus had
voorspeld. Augustinus herhaalde in de 4e eeuw de al eerder gemaakte vergelijking
tussen de Sibyllen en de profeten. In de middeleeuwen komt het aantal Sibyllen
gaandeweg op twaalf en worden ze pendanten van de oud-testamentische profeten.
De apocriefe boeken Oracula Sibyllina uit de 2e tot 7e eeuw hebben nauwelijks iets
met die uit Rome gemeen. Zij gaan op joods gedachtengoed terug, in welke sfeer
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ook de overlevering thuishoort dat de Sibylle van Erythrea de dochter van Noach
zou zijn. Deze teksten waren voor Dante en andere dichters bron van inspiratie voor
beschrijvingen van de verschrikkingen van de hel. Zo figureren ze in het Dies irae
van Thomas van
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Antonio Federighi: de Sibylle van Erythrea, een van de tien Sibyllen van het vloermozaïek in zwart
en wit marmer, 1482-83, in de dom van Siena. De signatuur van de kunstenaar bevindt zich op de
voet van de lezenaar. De tekst in het opengeslagen boek is een voorspelling van de geboorte van
Christus.
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Celano (13e eeuw) en in de Tiburtina analecta uit de 15e eeuw.
In de oudheid zijn de Sibyllen maar zelden voorgesteld, bijvoorbeeld op een
marmeren altaar uit de tijd van Augustus in Sorrento en op enkele schilderingen in
Pompeii. Samen met Aeneas komt de Sibylle van Cumae eenmaal in Pompeii voor.
Op het mozaïek van de triomfboog in de Santa Maria Maggiore te Rome eerste helft
5e eeuw n.C. zit een Sibylle naast de kribbe van Jezus tijdens het bezoek van de Drie
Wijzen.
In verschillende aantallen of alleen figureren ze in de schilderkunst vanaf de 15e
eeuw. De vrouwen worden jong afgebeeld, veelal met een van de Sibyllijnse boeken
en voorts met individuele attributen. Soms verkeren ze in gezelschap van de profeten,
bijvoorbeeld bij Perugino 1496-1500 (Collegio di Cambio te Perugia), Ghirlandaio
1483-86 (Sassetti-kapel van de San Trinità te Florence), Pinturicchio 1492-95 in het
Appartamento Borgia in het Vaticaan en 1501 in de Santa Maria Maggiore te Spello,
Romanino 1525 in de kathedraal van Asolo en Cavaliere d'Arpino ca. 1592 in de
Santa Prassede te Rome. Ook vloermozaïeken in de zijschepen van de dom van Siena
1482-83 en in de dom van Piacenza 1626 van Guercino hebben dit thema. De
bekendste Sibyllen zijn die van Michelangelo 1508-12 op het plafond van de Sixtijnse
kapel in het Vaticaan.
Reeds in 1432 schilderen de gebroeders Van Eyck op het altaar van Gent de
verkondiging van Christus' komst door de Sibyllen van Erythrai en Cumae. De
voorspelling aan Augustus is uitgebeeld door de zgn. Bovenrijnmeester 1440-67 en
de Meester van de Tiburtijnse Sibylle, gevolgd door Antonio Palma ca. 1560,
Veronese ca. 1575 en Caron ca. 1580. De houten koorbanken van Jürg Syrlius de
Oudere 1470-74 in de Münster van Ulm zijn met portretten van Sibyllen, profeten
en antieke geleerden versierd.
In de latere beeldende kunst gaat het om de ontmoeting van Aeneas met de Sibylle
van Cumae, bijv. Jan Brueghel I ca. 1619 en Turner 1798. Maarten van Heemskerck
1564 (Rijksmuseum Amsterdam) en Guercino 1651 hebben de Sibylle van Erythrai
als afzonderlijke persoonlijkheid voorgesteld. Salvator Rosa ca. 1663 plaatst Apollo
met de Sibylle van Cumae in een landschap evenals de genoemde Turner, die daarvoor
Baia als achtergrond neemt.
Freund 1936; Kinter/Keller 1967; Mâle 1894.

Teiresias,
zoon van Eueres uit Thebe en de nimf Chariklo; een blinde waarzegger te Thebe.
Volgens Kallimachos werd hij door blindheid getroffen omdat hij zijn oog had laten
vallen op de naakt badende Athena. Ter compensatie werd hem de gave van de
profetie geschonken. Een andere, meer gevolgde traditie die bij Ovidius is te vinden,
wil dat Teiresias eens twee slangen zag paren en de dieren daarbij stoorde. Hij werd
daarop in een vrouw veranderd en bleef dat, totdat hij zeven jaar later op dezelfde
wijze twee slangen stoorde. Aangezien hij tot beide seksen had behoord, werd hem
door het godenpaar Zeus en Hera zijn mening gevraagd inzake de kwestie of de man
dan wel de vrouw het meeste genot had van de liefdesdaad. Hera had tegenover Zeus
staande gehouden dat de vrouw aan de liefdesdaad geen genot ontleende. Teiresias

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

deelde uit eigen ervaring mee dat het genot voor de man en voor de vrouw zich
verhield als één staat tot negen. Hera zag zich zodoende het geheim van haar sekse
ontfutseld en sloeg Teiresias met blind-
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heid. Als schadeloosstelling schonk Zeus hem de gave van de profetie en liet hem
voor de duur van zeven mensenlevens leven.
Zijn lange levensduur verklaart hoe Teiresias als ziener optreedt in de meest
uiteenlopende gebeurtenissen in de Thebaanse cyclus gedurende verschillende
generaties, van Laios en »Oidipous tot en met de oorlog van de Epigonen tegen Thebe
(»Alkmaion), of in andere gebeurtenissen (»Amphitryon & Alkmene, het optreden
van Pentheus tegen »Dionysos, »Narkissos). Hij sterft na de overwinning van de
Epigonen over Thebe. Ook na zijn dood oefent hij de gave van de profetie nog uit,
wanneer »Odysseus in het dodenrijk afdaalt om er zijn schim te raadplegen.
Uitgebeeld is hij zelden. Als schim is hij te zien in een Etruskisch graf te Tarquinia.
Het ogenblik dat Odysseus hem raad vraagt is voorgesteld op een van de
Odyssee-landschappen ca. 40 v.C. in het Vaticaan.
Behalve in de antieke tragedies en in de bewerkingen daarvan (Koning Oidipous
en Antigone van Sophokles, Euripides' Bakchai en Phoenicische vrouwen) is in de
literatuur voor Teiresias pas een plaats van enige betekenis weggelegd in de 19e en
20e eeuw, vooral in de Engelse dichtkunst. Swinburne 1871 en Tennyson 1885
behandelen in gedichten de blindheid van Teiresias na het zien van Athena; Eliot in
The Waste Land 1922 en Apollinaire 1903 (Les mamelles de Tirésias, door Poulenc
bewerkt tot een ‘opéra bouffe’ 1947) de geslachtswisseling. Het twistgesprek met
Zeus en Hera is onderwerp van een komedie van Sachs 1534.
Teiresias is in de beeldende kunst slechts zelden aanwezig: een gravure van Goltzius
ca. 1615 naar Ovidius' behandeling van de metamorfose in een slang, een grisaille
van vader en zoon Tiepolo ca. 1755, een tekening van Flaxman naar een passage in
het Inferno-deel van de Divina Commedia van Dante, een schilderij van Rothko
1944, een sculptuur van Baskin 1963.
Brisson 1976.

Telephos,
zoon van Herakles en Auge. Herakles zou de dochter van Aleos, koning van Alea,
verleid hebben tijdens een bezoek en daarna zijn vertrokken. Omdat een orakel gezegd
had dat de zoon van Auge eens de zonen van de koning zou doden, kooide de koning
dochter en baby in een kist en wierp deze in zee, waarop de twee in Klein-Azië
terechtkwamen. Volgens een andere traditie werd Auge in zee geworpen en het kind
in de bergen te vondeling gelegd. Terwijl de moeder in Mysië gastvrij wordt
opgenomen, blijft Telephos slechts in leven omdat hij door een ree gevoed wordt.
In sommige versies wordt hij door Herakles gevonden. Later reist hij naar Mysië en
ontmoet hij zijn moeder.
Als volwassene strijdt Telephos in de Trojaanse oorlog aan de zijde der Trojanen.
Hij had de Grieken al eens tegengehouden bij een eerdere landingspoging op de
Mysische kust die ze voor Troje hadden gehouden. Toen was hij door een speer van
Achilleus gewond geraakt. Deze kwetsuur kon slechts worden genezen, aldus een
orakel, door degene die de wond had toegebracht. Op advies van Klytaimnestra
oefende Telephos tien jaar later druk op haar man Agamemnon in diens hoedanigheid
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van legeraanvoerder uit door diens zoon Orestes te ontvoeren. Achilleus toonde zich
tenslotte bereid de wond te genezen met schraapsel van zijn speer. Als dank wees
Telephos de Grieken de weg naar Troje.
Bij Sophokles en Euripides is het verhaal geliefd. We kennen helaas slechts de titels
van hun stukken en in grote lijnen de inhoud. Op grond van het orakel is Telephos
uit Alea verwijderd, waar hij later terugkomt. Hij voltrekt de dood van zijn ooms na
een wedstrijd, conform de orakelspreuk maar om onopgehelderde redenen. Een
mogelijke aanleiding is hun schimpwoord ‘bastaard’. Hoofdthema van de tragedies
was het drama van
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verwonding en genezing. Wanneer Telephos niet snel genoeg geholpen wordt door
een weigerachtige Achilleus en Agamemnon deze te weinig aanspoort, neemt
Telephos volgens Euripides de jonge Orestes als gijzelaar; bij Sophokles dreigt hij
het kind zelfs te doden. Pas dan is Achilleus bereid met het roest van zijn lans de
wond te verzorgen.
In de beeldende kunst van de oudheid worden de tragici gevolgd. Op 5e-eeuwse
vazen en Etruskische askisten zien we Telephos soms met de kleine Orestes, een
enkele keer duidelijk dreigend met een zwaard het kind te doden. De genezing is
vanaf de 4e eeuw uitgebeeld, vermoedelijk in navolging van een verloren gegaan
schilderij van Parrhasios, bijvoorbeeld op een reliëf uit Herculaneum aan het begin
van onze jaartelling en op Etruskische spiegels 3e-2e eeuw. Telephos-biograficën
zijn bekend in steden die een band met Herakles hebben. Skopas maakte een serie
metopen met het leven van Telephos en een fronton met de strijd tussen Achilleus
en Telephos voor de Athena-Alaia-tempel in Tegea 370-360. In dit heiligdom zou
Auge priesteres zijn geweest. Het kleine fries van het Zeus-altaar uit Pergamon
midden 2e eeuw v.C. (nu in Berlijn) geeft eveneens de hele biografie, omdat Auge
en Herakles als voorouders van koning Eumenes en zijn dynastie gelden. In deze
traditie staat ook een schildering uit een openbaar gebouw in Herculaneum 1e eeuw
n.C., welke stad door Herakles zou zijn gesticht, met het tafereel waarin Herakles
stuit op de kleine Telephos die door een ree wordt gezoogd. Van dit thema zijn ook
Romeinse gemmen en beeldengroepen bekend.
In beeldende kunst en literatuur van de nieuwe tijd is Telephos niet voorgesteld.
Bauchhenss-Thüriedl 1971.

Theseus,
in de door de mythografen gaandeweg aangebrachte chronologie iets jonger dan
Herakles, en na deze de grootste held van de generaties die voorafgaan aan die van
de Trojaanse oorlog. Hij mag dan zoals Herakles afkomstig zijn van de Peleponnesos,
de Atheners hebben zich hem zozeer toegeëigend dat hij geldt als grondlegger van
de republiek Athene en van de door Athene geleide federatie van Attische stadstaten.
Zijn leven is dan ook niet alleen beschreven door mythografen als Apollodoros, maar
ook door de historicus Ploutarchos.
Aigeus, koning van Athene, was kinderloos en ging het orakel van Delphi om raad
vragen. Het orakel waarschuwde hem zijn wijnzak niet te openen voordat hij zou
zijn teruggekeerd in Athene. Op de terugweg bezocht hij zijn vriend Pittheus, koning
van Troizen, en vroeg deze naar de betekenis van de orakelspreuk. Pittheus, die
gebukt ging onder de maagdelijkheid van zijn dochter Aithra, verstond deze spreuk
als toespeling op een geslachtsdaad die niet zonder gevolgen zou blijven. Hij voerde
Aigeus dronken en deed hem in het bed van Aithra belanden.
Verschillende schrijvers hebben hier een goddelijk clement ingevoerd. In diezelfde
nacht zou ook Poseidon zich met Aithra hebben verenigd en aldus óók de vader, en
wel de goddelijke vader, zijn van Theseus. Hoe dan ook, Aigeus vernam nog voor
zijn vertrek naar Athene dat Aithra zwanger was. Hij verrolde een rots, plaatste er
zijn zwaard en sandalen onder en rolde de rots weer terug. Hij liet Aithra beloven

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

dat ze als ze een zoon zou baren, de jongen naar Athene zou sturen zodra hij in staat
bleek de rots op te tillen en zwaard en sandalen als tekenen van herkenning naar
Athene te brengen.
Theseus groeide op aan het hof van Pittheus en toonde al spoedig het karakter en
de fysiek van een groot krijger. Zo gaat het verhaal dat hij, zeven jaar oud, als enige
van een
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groep kinderen zich niet angstig toonde toen ze in de eetzaal van Pittheus stuitten op
het leeuwevel van Herakles, die daar de maaltijd gebruikte, en dat hij zich
gereedmaakte om het vermeende ondier aan te vallen.
Eenmaal opgegroeid blijkt hij in staat het rotsblok weg te rollen en zwaard en
sandalen te bemachtigen. Zijn moeder licht hem in over zijn afkomst en hij maakt
zich gereed om naar zijn vader te vertrekken. Hij wil niet de gemakkelijke weg over
zee volgen: vervuld van het verlangen om grootse daden te verrichten zoals Herakles
besluit hij de gevaarlijke weg langs de kust en via de Isthmos te nemen.
De kustweg had een slechte reputatie: bandieten en monsters hadden er vrij spel.
Theseus rekent met hen af door hen het lot te doen ondergaan dat ze voor de reizigers
in petto hadden. Zo vergaat het Periphetes, die met een enorme bronzen knuppel de
reizigers de schedel placht in te slaan. Vervolgens doodt hij Sinis, die reizigers
vastbond aan de top van een ter aarde gebogen pijnboom en dan de top loskapte
waarop het slachtoffer werd weggeslingerd (of hij bond de ledematen aan
verschillende neergebogen pijnbomen waarna het slachtoffer aan stukken werd
gereten). In Krommyon bevrijdt hij de bevolking van de zeug Phaia, een ondier dat
verwoestend door het land gaat. En verderop rekent hij af met Skyron, die op een
rots aan zee gezeten passanten dwong zijn voeten te wassen om hen daarna in zee te
trappen. In een worstelwedstrijd - Theseus gaat door voor degene die de techniek
van het worstelen heeft uitgevonden - verslaat hij Kerkyon, die passanten tot een
tweekamp placht uit te dagen om hen dan plat te drukken. En ook Prokrustes, die
reizigers op een bed legde en dan door uitrekken of afhakken hun lengte aanpaste
aan die van het bed, betaalt hij met gelijke munt.
Hij arriveert dan in Athene, waar Aigeus uit verlangen naar een erfgenaam - hij
weet niet dat Aithra hem een zoon heeft gebaard - inmiddels is getrouwd met »Medeia,
die hem een zoon heeft geschonken, Medos. Theseus wordt na zijn grootse daden
als een held binnengehaald, maar houdt zijn identiteit verborgen, welke echter door
Medeia geraden wordt. Bezorgd om het aan Medos toegedachte erfgenaamschap
wekt ze bij Aigeus vrees op voor de geduchte Theseus en samen bereiden ze een
gifmoord voor. Vlak voordat Theseus de gifbeker aan zijn lippen zet, herkent Aigeus
zijn zoon aan het door Theseus aan tafel als mes gehanteerde zwaard en weet hij de
gifbeker weg te stoten. Vader en zoon omhelzen elkaar en Medeia wordt met haar
zoon verbannen.
In de gebruikelijke chronologie is het na deze hereniging van vader en zoon dat
Theseus met succes zijn krachten meet met de beruchte stier die verwoestend rondging
in de omgeving van Marathon. Dan volgt Theseus' bekendste heldendaad: het doden
van de Minotauros van Kreta. De machtige koning »Minos van Kreta had Athene
een smartelijke schatting opgelegd: elk jaar moest Athene zeven jongens en zeven
meisjes naar Kreta zenden, waar ze werden opgesloten in het door »Daidalos
gebouwde Labyrint om er door de Minotauros, een mens met een stierekop, zoon
van Pasiphaë, te worden verslonden. Theseus sluit zich aan bij de in een bepaald jaar
te slachtofferen groep. Op Kreta wint hij de liefde van Minos' dochter »Ariadne en
met de belofte dat hij haar naar Athene zal voeren en daar met haar trouwen, krijgt
hij haar hulp. Hij dringt het Labyrint binnen, doodt er de Minotauros, en weet met
Ariadne en zijn metgezellen van Kreta weg te komen. Op het eiland Dia (of Naxos)
scheiden de wegen van Theseus en Ariadne zich.
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De terugkeer van Theseus in Athene wordt overschaduwd door een tragisch
incident. De afspraak was dat, indien het schip
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Theseus doodt de Minotauros, 4e eeuw n.C., mozaïek uit een woning in Thuburbo Maius (Tunesië).
Bardo Museum, Tunis. De scène is geplaatst in een labyrint dat de gehele vloer beslaat.
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met de behouden groep zou terugkeren, het een wit zeil zou voeren. Theseus laat na
van zeil te wisselen en wanneer Aigeus het zwarte zeil ziet, stort hij zich, een tragische
afloop veronderstellend, in de zee die sindsdien naar hem de Aigeïsche Zee heet.
Over het bewind van Theseus, die zijn vader Aigeus opvolgt als heerser over
Athene, wordt gemeld dat hij een aanval van de Amazonen heeft weten af te slaan.
De aanleiding blijft enigszins duister. Theseus zou zich hebben aangesloten bij een
expeditie van Herakles tegen de Amazonen en ter beloning de Amazone Antiope als
oorlogsbuit hebben verkregen. In een andere traditie zou hij zelf tegen de Amazonen
zijn opgetrokken en Antiope hebben ontvoerd toen deze als afgezante van haar volk
voet aan boord van Theseus' schip had gezet. Gemeld wordt ook dat Antiope op hem
verliefd was geworden en dat de Amazonen zich wilden wreken toen hij Antiope
verstootte om in het huwelijk te kunnen treden met Phaidra, een dochter van Minos
en Pasiphaë. Over de tragische verwikkelingen tussen Phaidra, Theseus en zijn zoon
Hippolytos zie Phaidra.
Theseus was sinds lang bevriend met Peirithoös, de koning van de Lapithen: een
vriendschap die dateerde uit de tijd toen ze samen slag leverden tegen de »Kentauren.
Na het overlijden van Phaidra oppert Peirithoös zich elk een dochter van Zeus als
vrouw te verwerven. Ze laten allebei het oog vallen op Helena, de jeugdige zuster
van de Spartaanse Dioskouren, Kastor en Polydeukes, en spreken af dat degene die
de hand van Helena zal veroveren de ander zal helpen bij de verovering van een
andere dochter van Zeus, Persephone, echtgenote van de vorst van het dodenrijk,
Hades. Theseus slaagt erin Helena te schaken en Peirithoös houdt hem aan zijn belofte
te helpen bij het veroveren van Persephone. Ze dringen binnen in het dodenrijk.
Hades lijkt hun verzoek in welwillende overweging te nemen, noodt hen plaats te
nemen maar laat hen aan hun zetels vastkleven, zetels waarin zij in vergetelheid
wegzinken en waarin zij ook hun spraakvermogen verliezen. Als Herakles later in
het dodenrijk afdaalt om zich meester te maken van de hellehond Kerberos, krijgt
hij toestemming om Theseus uit deze positie te bevrijden - bij het losscheuren verliest
Theseus een deel van zijn achterwerk. Peirithoös is als aanstichter van de goddeloze
onderneming evenwel gedoemd om eeuwig aan zijn stoel gekluisterd te blijven.
Bij de terugkeer van Theseus in Athene blijken de Dioskouren er hun zuster Helena
te hebben opgespoord en er de macht te hebben gegrepen. Theseus trekt weg uit de
stad en zoekt zijn toevlucht bij Lykomedes, koning van het eiland Skyros. Hij komt
er roemloos aan zijn einde: na een twist met Lykomedes over een gebiedsdeel waarop
hij erfrechtelijke aanspraken laat gelden, wordt hij van een rots in zee gegooid.
In de antieke literatuur kent de karakterisering van Theseus uiteenlopende
schakeringen. In de historiografie is hij de wijze staatsman. In het verhaal rond
Hippolytos en »Phaidra is hij met zijn overijld reageren slechts werktuig in een
tragisch gebeuren. Dankzij zijn heldendaden is hij de Attische tegenhanger van
Herakles. In zijn avonturen met Ariadne, Antiope, Helena en Persephone heeft hij
soms de trekken van een immorele en trouweloze libertijn en vrouwenjager. In een
aantal tragedies is hij vooral de personificatie van datgene waarvoor Athene pal staat
of naar de mening van de auteur zou moeten staan: het bieden van gastvrijheid aan
vluchtelingen, het helpen van smekelingen, het nakomen van heilige plichten. Zo
ontfermt hij zich in Sophokles' Oidipous in Kolonos over de door Kreon bedreigde
Oidipous en in Euripides' Herakles over Herakles, nadat deze in zijn waanzin een

Eric M. Moormann en Wilfried Uitterhoeve, Van Achilleus tot Zeus. Thema's uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst
en theater

aantal van de zijnen heeft omgebracht. In Euripides' Smekende vrouwen voert hij
zelfs een oorlog tegen Kreon en Thebe om de begrafenis af te dwingen van degenen
die bij de mislukte aanval van de ‘Zeven tegen Thebe’ (»Polyneikes &
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Eteokles) zijn omgekomen. Hij neemt eveneens de uit Korinthe verbannen Medeia
op en huwt zelfs met haar.
In de beeldende kunst van de oudheid gaat het allereerst, op vazen vanaf de 7e
eeuw v.C., om het Kreta-avontuur: de ontmoeting met Ariadne en het gevecht met
de Minotauros - het gevecht dat in de loop der eeuwen in de uitbeeldingen van Theseus
blijft domineren. Vanaf de 6e eeuw komen de andere thema's op: de roof van Antiope
en van Helena, de reeks heldendaden op weg naar Athene, het gevecht met de stier
van Marathon, de afdaling in het dodenrijk.
Nadat volgens een legende Theseus in de slag van Marathon (490 v.C.) aan de
Grieken verschenen is en hen naar een overwinning op de Perzen heeft geleid, nemen
de populariteit van Theseus en daarmee de frequentie van zijn afbeeldingen sterk
toe. Zijn heldendaden worden herhaaldelijk afgebeeld op reliëfs: bijv. een fries van
het schathuis van de Atheners in Delphi ca. 500 en de metopen van de
Hephaistos-tempel te Athene ca. 440. Op een fries van de Nike-tempel op de
Akropolis 409-406 is de introductie van Theseus op de Olympos voorgesteld. In de
hellenistische en Romeinse kunst, bijv. op wandschilderingen te Pompeii, is Theseus
een jeugdige held, drager van de canon van de jeugdig-mannelijke schoonheid. Het
Minotauros-motief, gezien als teken van bevrijding van het kwaad of, meer specifiek,
van vijandige staten, is ook hier het populairst. In mozaïeken wordt de scène
toepasselijk ingebed in een labyrint, dat het grootste deel van een vloer bedekt.
In de post-anticke literatuur krijgt Theseus in eerste instantie bekendheid vanwege
zijn interventie in de oorlog van de Zeven tegen Thebe, een van de onderwerpen in
de Thebais van Statius uit de 1e eeuw n.C., een epos dat in de middeleeuwen de stof
levert voor de Roman de Thèbes en voor het episch gedicht van Boccaccio Teseida
1340, waarin Theseus de hertog van Athene is aan wiens hof enkelen van zijn
krijgsgevangenen uit de oorlog tegen Thebe verwikkeld raken in een
liefdesgeschiedenis. Chaucer put hieruit voor zijn Canterbury Tales ca. 1398 en ook
in de Hypnerotomachia Poliphili van Colonna 1499 is plaats voor Theseus en Ariadne.
Vanaf de 16e eeuw herleven in de literatuur- en theatergeschiedenis zijn avonturen
met Ariadne, met Phaidra en Hippolytos, met Antiope en met de Minotauros. Te
noemen zijn toneelstukken van Heywood ca. 1613, Laserre 1644, La Fosse 1700 en
Monti 1799, en opera's (vooral over de herkenning te Athene) van Lully/Quinault
1675 en Händel/Haym 1713.
Tot in de 20e eeuw wordt voortgeborduurd op de van oudsher aanwezige
verschillende schakeringen in de kenschets van Theseus. Zo is Theseus in een
‘autobiografie’ van de hand van Gide 1946 een van knellende banden bevrijde maar
niet immorele libertijn die terugkijkt op zijn leven als held en staatsman. In een
toneelstuk van Stefan Schütz, Die Amazonen 1977, wordt de liefde tussen Antiope
en Theseus door hem geofferd aan de staatsraison. In de 20e eeuw zijn er verder
romans van Larbaud 1946, Mary Renault 1985 en 1962 en een dichtwerk van
Kazantzakis 1933.
In de beeldende kunst blijft het Kreta-avontuur domineren, vooral het gevecht met
de Minotauros: bijvoorbeeld Baldini 1468-80, Canova 1782, Füssli 1788 (draad van
Ariadne), Moreau ca. 1860 en een serie tekeningen van Picasso 1933. Ook de
Amazonen zijn, in navolging van Boccaccio, populair: Carpaccio ca. 1500, Rubens
1617 (met nadruk op Antiope) enjordaens 1650.
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Tenslotte zijn er enkele schilderingen van het vinden door Theseus van het zwaard
waaraan zijn vader Aigeus hem zal herkennen, vooral in de Franse schilderkunst:
o.m. La Hyre 1634, Poussin 1636 en Brenet 1769. De herkenning was in 1832 het
voorgeschreven thema voor de Prix de Rome, met als prijswinnaar Flandrin. Buiten
Frankrijk zijn er schilderijen van o.m. Hoet rond 1700, met als pendant het optillen
van de steen (beide
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Gemeentemuseum Arnhem), en Angelica Kauffmann 1784.
Een grotere of kleinere Theseus-cyclus is te vinden in het werk van Uccello 1460,
Cambiaso (fresco's ca. 1565 in het Palazzo della Meridiana te Genua) en Masson
(een reeks surrealistische schilderijen 1938-39). Een opmerkelijke lofprijzing aan
het adres van de opdrachtgever is de plafondschildering van Cammarano ca. 1840
in de koninklijke slaapkamer te Caserta: Theseus in een verdiende slaap na het gevecht
met de Minotauros. Een beeldengroep van Canova 1805-19 was door Napoleon
besteld voor de Corso te Milaan maar bevindt zich nu in het Kunsthistorisches
Museum te Wenen.
Brommer 1982; Kerényi 1950; Kern 1981; Neils 1987; Schefold 1987;
Ward 1970.

Titanen,
zes zonen en zes dochters (ook wel: de Titaniden) van Ouranos en Gaia, respectievelijk
god van de hemel en godin van de aarde. Hesiodos deelt mee dat de Titanen onder
elkaar voor nageslacht zorgden. Okeanos verwekte bij Tethys de talloze Okeaniden,
die gingen heersen over de zeeën, rivieren en meren. Koios verwekte bij Phoibe Leto
en Asteria; Kreios bij Eurybia Astraios, Pallas en Perses; Hyperion bij Theia Helios
(de zon), Selene (de maan) en Eos (de dageraad). Iapetos verwekte bij Klymene
Prometheus, Epimetheus en Atlas; en Kronos tenslotte verwekte bij Rheia de latere
‘Olympiërs’: Hera, Hestia, Demeter, Hades, Poseidon en Zeus. Enkele
Titanen-kinderen, zoals Helios, Prometheus, Epimetheus en Atlas, worden ook zelf
aangeduid als Titanen.
De Titanen kwamen, onder aanvoering van de jongste, »Kronos, in opstand tegen
Ouranos, nadat deze door Kronos ontmand was, en ze bevrijdden hun door Ouranos
opgesloten broers, de Kyklopen en de Hekatoncheiren (het reusachtige drietal Kottos,
Briareus en Gyges, elk toegerust met honderd armen en vijftig hoofden).
Later echter moeten de onder opperheerschappij van Kronos regerende Titanen
zich op hun beurt teweerstellen tegen een opstand, nu van »Zeus en diens broers en
zusters. Het komt tot een tien jaar durende strijd, de ‘Titanomachie’, waarin Zeus
met de zijnen de strijd aanbindt tegen Kronos en diens mede-Titanen. Zeus krijgt de
hulp van de Kyklopen en Hekatoncheiren, die immers opnieuw, nu door Kronos,
waren opgesloten en door Zeus bevrijd, en van enkele Titanen-kinderen, onder wie
Prometheus. De Titanen Helios en Okeanos houden zich afzijdig, evenals alle
Okeaniden.
Zeus treedt uit deze strijd als overwinnaar te voorschijn en legt aldus de grondslag
voor de sindsdien ongebroken heerschappij van de derde, Olympische, godengeneratie.
De Titanen zouden in deze strijd volgens de Orphische traditie (»Orpheus) Dionysos
hebben verscheurd en daarvoor met de dood zijn bestraft. Uit hun stoffelijke resten
zou dan de mens zijn ontstaan.
In de Griekse denkwereld maakte de Titanomachie een einde aan de oertijd die naar gelang de waardering van het sindsdien ingezette tijdperk en van het regime
van Zeus en de zijnen - werd gezien als een barbaarse tijd dan wel als een gouden
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tijd. De Titanomachie - niet te verwarren met de Gigantomachie (»Giganten) - is in
de antieke beeldende kunst welhaast niet aan te treffen.
In de beeldende kunst en de literatuur van
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Anselm Feuerbach, Titanomachie, 1874, doek, 217 × 90 cm, ontwerp voor de in 1892 aangebrachte
plafonddecoratie van de aula van de Akademie der bildenden Künste te Wenen. Augustinermuseum,
Freiburg im Breisgau. Zeus wordt geflankeerd door Apollo en Athena. Ares toont het afgehouwen
hoofd van een tegenstander. Hermes brengt een bericht over aan Poseidon, die de strijd heeft
aangebonden met de Hydra. De driekoppige hellehond Kerberos ziet vol verwachting uit naar de
slachtoffers. Links- en rechtsboven Eros en Gaia; links- en rechtsonder Okeanos en Ouranos. Blijkens
de inscriptie heeft de kunstenaar de beschrijving van Hesiodos in de Theogonie willen volgen.

de nieuwe tijd is er een beduidend aantal evocaties en afbeeldingen van de strijd van
reusachtige gestalten tegen de Olympische goden, maar lang niet altijd is uit te maken
of het gaat om de Gigantomachie of de Titanomachie. Zo werd een schilderij van
Rubens ca. 1637 beurtelings aangeduid als ‘Val van Giganten’ en ‘Val van Titanen’
en voert Keats in zijn gedicht Hyperion de Gigant Enkelados op als Titaan.
Schilderijen van Cornelis van Haarlem ca. 1588 en Wtewael ca. 1600 staan te boek
als Titanomachie en ook een beeld van Banks 1786 wordt betiteld als een gevallen
Titaan. Feuerbach 1874 maakte een grote Titanomachie voor het plafond van de
kunstakademie te Wenen.
Tot de dichters die de Titanen evoceren, behoren Hölderlin 1800 en Heredia 1893.
Nescio duidt met Titaantjes 1918 (geschreven in 1915) de ‘wereldbestormers’ en
hervormers aan die uiteindelijk nauwelijks iets tot stand weten te brengen.
Dörig/Gigon 1961; Mayer 1887.

Triton,
sinds Hesiodos doorgaans beschouwd als zoon van Poseidon en Amphitrite. Deze
vriendelijk gestemde godheid van de zee heeft het bovenlijf van een man en het
achterlijf van een vis. Hij bespeelt de trompet of een trompetvormige schelp en
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kalmeert de zeeën. Hij wordt wel in plaats van de vergelijkbare »Nereus genoemd
als degene met wie »Herakles moet worstelen om hem te dwingen de weg te wijzen
naar de tuin van de Hesperiden.
Apollonios laat Triton uit het door deze auteur aan hem toegedachte domein, het
Triton-meer in Noord-Afrika, opduiken om de »Argonauten de uitweg naar zee te
wijzen. Vergilius vertelt hoe hij een metgezel van Aeneas, Misenos, die had durven
beweren dat
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hij beter trompet speelde dan Triton, in zee trekt.
In de hellenistische en Romeinse cultuur wordt ‘Triton’ een soortnaam en komt er
een vrouwelijke pendant, de Tritonessa. Het zijn vrolijke gestalten, soms half
man/vrouw en half vis, maar ook wel afgebeeld als zee-Kentauren. Zo dartelen ze
over de golven, dikwijls in gezelschap van de Nereïden, blazend op een schelp als
op een blaasinstrument, in het gevolg van Poseidon of Galateia of in andere
zeetaferelen: in muurschilderingen, op mozaïeken (met name in badgebouwen) en
op sarkofaagreliëfs.
Aldus keert de Triton-gestalte of keren groepen Tritonen terug in de beeldende
kunst van de nieuwe tijd. Zij komen talloze malen voor in voorstellingen met
»Galateia, »Poseidon en »Nereus. Een min of meer zelfstandige uitbeelding, zij het
dikwijls met hun vrouwelijke tegenhangers de Nereïden, krijgen zij als natuurlijke,
dartele, stoeilustige zeewezens in de renaissance in het oeuvre van onder meer Piero
di Cosimo ca. 1505 (met als pendant de Nereïden) en Mantegna eind 15e eeuw (samen
met hun mannelijke tegenhangers op het land, de Satyrs). Zij worden opnieuw populair
in de schilderkunst van de 19e eeuw, met als prominente vertegenwoordiger Böcklin
in een reeks werken tussen 1869 en 1887.
Een grote opgang maken zij in de beeldhouwkunst, en dan veelal, opnieuw samen
met de Nereïden, als decoratief onderdeel van fonteinen. Zo is er de Triton-fontein
van Bernini 1642-43 op de Piazza Barberini te Rome, de Pyramide-fontein van
Girardon ca. 1669 in het park te Versailes en een Triton-beeld van Elshoecht midden
19e eeuw voor een fontein op de Place de la Concorde te Parijs.
Lattimore 1976; Rumpf 1939; Shepard 1940.

Troilos,
zoon van het Trojaanse koningspaar Priamos en Hekabe of van Apollo. Naar Vergilius
en Apollodoros melden en al op archaïsche vazen is te zien, werd de jongen door
Achilleus vanuit een hinderlaag gedood toen hij bij een bron zijn paarden te drinken
wilde geven. Verteld wordt ook dat Achilleus bij deze gelegenheid verliefd werd op
»Polyxena, die haar broer vergezelde. Daarnaast gaat het verhaal dat Achilleus
verliefd was op Troilos en de jongen doodde toen deze van hem wegvluchtte.
In de beeldende kunst van de oudheid is Troilos slechts op archaïsche vazen
uitgebeeld, veelal het motief van zijn dood, bijvoorbeeld op de François-vaas ca. 570
v.C. te Florence.
Benoît de Sainte-Maure voert ca. 1165 in zijn Roman de Troie een figuur van
eigen vinding op, Cressida, een dochter van Kalchas, en vertelt van een
liefdesgeschiedenis tussen Troilos en deze Cressida. Het thema wordt hernomen door
Boccaccio in zijn Filostrato 1331, dat inspiratiebron is voor onder meer Chaucer
eind 14e eeuw en Shakespeare 1608, die een manzieke en ontrouwe Cressida ten
tonele voert. Walton schreef naar Shakespeare een opera 1954.
Boitani 1989; Heidenreich 1951; Stanford 1954.
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Zeus
(Lat. IUPITER), zoon van Kronos en Rheia. Hem alleen wist zijn moeder verborgen
te houden voor »Kronos. Hij groeide op op de berg Ida (Kreta), onder de hoede van
de nimfen en de Koureten. Deze laatsten, halfgoden uit Euboia en Aitolië, dansten
en maakten lawaai opdat het geschrei van de baby niet te horen zou zijn. Het kind
werd ge-
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voed door Amaltheia, volgens sommigen een geit, volgens anderen een nimf die
terzijde werd gestaan door een geit met wier melk Zeus zich voedde. Zeus brak,
schrijft Ovidius in de Fasti, op een gegeven moment een hoorn af, waaruit de
wonderbaarlijke nektar en ambrozijn vloeiden en die naar believen de vruchten der
aarde verschafte: de cornu copiae, hoorn des overvloeds. Toen de geit

Vincenzo Pacetti: Hermes weegt het lot van Achilleus en Hektor ten overstaan van Zeus, Hera en
Apollo, eind 18e eeuw, stucreliëf in de Villa Borghese te Rome.

stierf, gebruikte Zeus haar vel op zijn schild (aigis).
Volwassen geworden krijgt hij van Metis een middel waarmee hij Kronos de vijf
andere kinderen kan laten uitbraken. De daaropvolgende strijd, de Titanomachie
(»Titanen), waarin de »Kyklopen hulp bieden, duurt tien jaar. Vervolgens verdelen
Zeus, Hades en Poseidon de machtsgebieden. Zeus, tronende op de Olympos, is de
god van het licht (zijn attribuut, de bliksemschicht, is een geschenk van de Kyklopen),
de hemel en de
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bergtoppen. In oorsprong bestierde hij alle elementen van het weer. Homeros noemt
hem ‘vader van goden en mensen’. Niettemin is ook hij aan het lot ondergeschikt.
In de Ilias beslist hij niet over het lot van »Hektor en Achilleus, maar weegt hij dat
slechts. In dit epos toont hij zich eveneens onpartijdig in de strijd tussen Grieken en
Trojanen en keert hij zich tegen te ver gaande interventies van Hera en de overige
Olympiërs. Als hoogste god geldt hij ook als voorbeeld voor vorsten. In tegenstelling
tot de meeste goden is hij niet met een specifieke landstreek of stad verbonden, al
zijn er bijzondere heiligdommen in Olympia, in Dodona en op Kreta. Talrijke
bijnamen geven zijn uiteenlopende aspecten aan. Hij wordt bovendien geassocieerd
met vreemde goden als de Egyptische Ammon, Sabazios en Sarapis.
Zeus genoot talrijke verhoudingen en verwekte vele kinderen. Van Metis heeft hij
zijn oudste dochter Athena. Pas na geruime tijd wordt zijn zuster Hera zijn ‘wettige’
vrouw en vieren zij het heilige huwelijk, de hiërogameia, op de Ida. Uit dit huwelijk
worden Ares, Eileithyia (godin der zwangerschap en bevalling) en volgens veel
tradities Hephaistos geboren. Voorts verwekt hij bij Themis de Horen en de Moiren,
bij Leto Apollo en Artemis en bij Demeter Persephone. Ook met sterfelijke vrouwen
verenigt hij zich: onder meer Antiope, Kallisto, Danaë, Alkmene (de moeder van
Herakles), Io, Leda (de moeder van Helena en de Dioskouren) en Semele (de moeder
van Dionysos). De voortdurend wisselende contacten moeten in oorsprong niet zijn
beschouwd als zedeloos, maar golden als blijk van de immense natuurkracht van
Zeus die in zijn onsterfelijke en sterfelijke kinderen wordt voortgedragen. De talrijke
metamorfosen die hij bij zijn verhoudingen ondergaat (bijvoorbeeld een stier bij
Europa, een zwaan bij Leda, een satyr bij Antiope) stroken met het oude
natuurkarakter, dat nog weinig met de latere beschaving van doen heeft, en herinneren
aan oeroude cultusvormen (bijvoorbeeld de stiercultus op Kreta). Ze zijn in latere
tijd allegorisch geïnterpreteerd (bijvoorbeeld de gouden regen bij »Danaë als rijkdom
uit de hemel), of leveren dan stof voor bewerkingen in ironische en badinerende zin,
waarin de verhoudingen worden gekarakteriseerd als libertinages en waarin Hera als
jaloerse echtgenote wordt opgevoerd. Met de herder »Ganymedes heeft Zeus een
homo-erotische relatie.
Reeds in de oudste voorstellingen wordt Zeus als krijger met lans of bliksem
voorgesteld, staand of voorwaarts schrijdend. Hij draagt steeds een volle baard en
heeft een ruige haardos. Genoemde houding blijft lang geliefd, bijvoorbeeld voor de
talrijke votief-bronsjes in Olympia, 5e eeuw v.C., en de beroemde meer dan
levensgrote bronzen Zeus van Kaap Artemision (Nationaal Museum Athene) van
ca. 460, die ook als Poseidon is geïnterpreteerd. De god is voorts als vorst, in rijke
gewaden, zittend op een troon, aanwezig in godenvoorstellingen en bij de bruiloft
van Peleus en Thetis op de François-vaas ca. 570 te Florence. Vrijwel altijd draagt
hij een baard en heeft hij een scepter of bliksem in zijn hand. De aan hem gewijde
vogel, de adelaar, zit veelal aan zijn voeten. Hij treedt in mythologische voorstellingen
zelden op als helper van helden, zelfs niet bij Herakles.
In de 7e eeuw v.C. zien we van de mythologische verhalen reeds Europa en de
hiërogameia, in de 6e eeuw worden de geboorte van Athena en de Gigantomachie
populair. De beroemde Zeus van Pheidias, het cultusbeeld in de tempel van Olympia
midden 5e eeuw v.C., vervaardigd uit ivoor en goud, is alleen van munten en slechte
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kleine replieken bekend. Vele zitbeelden uit de 4e eeuw en later volgen, zij het zonder
grote nauwkeurigheid, dit type.
In de beeldende kunst van de nieuwe tijd treedt Zeus al in de vroege renaissance
naar voren als ontzagwekkende gestalte met bliksemschicht en/of adelaar: Taddeo
di Bartolo in een fresco ca. 1414 in het Palazzo Pubblico
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te Siena; Francesco del Cossa in een fresco ca. 1470 in het Palazzo Schifanoia te
Ferrara; Maarten van Heemskerck ca. 1545 in een reeks met klassieke goden en
oudtestamentische figuren. In de eeuwen daarna neemt Zeus als oppergod
vanzelfsprekend de hem toekomende plaats in binnen talloze decoratieschema's van
paleizen en publieke gebouwen, hetzij als centrale gestalte in apotheose-afbeeldingen

F. Adler, reconstructietekening van het chryselephantine (goud en ivoor) cultusbeeld van Zeus in de
Zeustempel te Olympia door Pheidias na 430 v.C., dat ca. 12 meter hoog zou zijn geweest; de Nike
was in ieder geval meer dan levensgroot.

als die van »Herakles of als overwinnaar in afbeeldingen van de strijd tegen de
»Giganten en »Titanen, hetzij als overwinnende gestalte in een allegorische
verbeelding (bijvoorbeeld in een plafondschildering van Veronese 1553 in het
Dogenpaleis te Venetië, waarin hij de Ondeugden verdrijft), hetzij als symboolgestalte
van het oppergezag van de vorst (bijvoorbeeld een plafondschildering van Noël
Coypel ca. 1670 in het Appartement du Roi te Versailles).
In muur- of plafondschilderingen, gra-
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fiek, schilderijen en beeldhouwwerken vindt hij voorts zijn plaats in afbeeldingen
van de bruiloft van »Peleus en Thetis en in die van »Psyche en Eros. Ook is hij, in
eigen of in andere gedaante, aanwezig in de talloze afbeeldingen van zijn
verhoudingen, vooral die met »Leda, »Danaë, »Europa, »Kallisto en »Ganymedes.
Voorstellingen die traditioneel te boek staan als afbeeldingen van Zeus en Antiope
hebben in werkelijkheid dikwijls een andere thema (zie Satyrs & Silenen). De
afbeeldingen van de overspelige verhoudingen - een vroeg voorbeeld van een reeks
vormt een fries van Peruzzi ca. 1511 in de Villa Farnesina - krijgen vanaf de 16e
eeuw een uitgesproken erotisch karakter, bijvoorbeeld in een reeks van Correggio
tussen 1527 en 1531 in opdracht van de Gonzaga's in Mantua en in enkele werken
van Spranger eind 16e eeuw voor het hof van Rudolf te Praag.
Eveneens voor de Gonzaga's schilderde Giulio Romano in 1533 een reeks taferelen
(nu merendeels in Hampton Court Palace in Engeland) waarin het grootbrengen van
Zeus wordt afgebeeld en zijn goddelijke kinderen worden opgevoerd: zij moeten het
dynastieke karakter van de heerschappij van de Gonzaga's onderstrepen. Het
grootbrengen van Zeus, samengevat in het arcadische tafereel van het kind Zeus dat
gevoed wordt door geit of nimf Amaltheia, maakt enige opgang in de barok: een
beeldengroep van Bernini ca. 1610, schilderijen van Jordaens in enkele versies tussen
1630 en 1640, twee schilderijen van Poussin uit dezelfde periode.
Uiteraard treedt Zeus in alle literaire werken van de oudheid met mythologische
inhoud op; zelden speelt hij echter een hoofdrol. Is hij voor Hesiodos en Solon (de
Atheense wetgever van ca. 600) nog een garantie voor de orde en vinden we in de
Agamemnon van Aischylos een soort ‘Onze Vader’, gesproken door het koor, bij
Euripides bestaat reeds twijfel aan zijn macht. De Stoïcus Kleanthes richtte rond 300
v.C. een vaak geciteerde en bewerkte hymne tot Zeus als blijk van godsvrucht, terwijl
korte tijd later Kallimachos de oppergod als eerste in zijn bundel hymnen bezingt.
Loukianos toont in de 2e eeuw n.C. niets van een dergelijk ontzag. In komische
schetsen beschrijft hij hoe Zeus zijn gezag op de Olympos en op aarde ternauwernood
weet te handhaven.
Ook in het theater van de barok is Zeus een standaardgestalte, rijdend op een
donderwolk of gezeten op een adelaar. Er zijn geen theater- of literaire werken die
hem anders dan in zijn genoemde verhoudingen als hoofdpersoon hebben. Reflecties
op de aanvaarding of de bevrijding van boven de mensen gesteld gezag krijgen
dikwijls vorm in adaptaties van het thema van de opstandige »Prometheus. Metastasio
schreef over de verwikkelingen rond het kind Zeus een opera-libretto dat werd
verklankt door onder meer Bonno 1740 en Hasse 1749 en door Olivari in 1797 werd
omgewerkt tot een toneelstuk.
Arafat 1990; Cook 1914-40; Godfrey 1951-52; Knell 1965; Krause 1983;
Verheyen 1966.
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Altdorfer, Albrecht » Satyrs & Silenen
Amigoni, Jacopo » Apollo
Ammanati, Bartelomeo » Poseidon
Anakreon » Eros
Andrea del Sarto » Leda
Andriessen, Hendrik » Prokne & Philomela
Andriessen, Louis » Orpheus
Annunzio, Gabriele d' » Helena, Hermaphroditos, Marsyas, Phaidra &
Hippolytos, Prokne & Philomela
Anouilh, Jean » Antigone, Medeia, Orpheus
Antheil, Georges » Helena
Antiochos » Athena
Apelles » Hermes, Pygmalion
Apollinaire, Guillaume » Teiresias
Apollodoros » Achilleus, Adonis, Alkmaion, Amazonen, Amphion & Zethos,
Argonauten, Atalante, Atreus & Thyestes, Bellerophon, Daidalos & Ikaros,
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Deukalion & Pyrrha, Dionysos, Endymion, Herakles, Kekrops & dochters, Keyx
& Alkyone, Leto, Meleagros, Merope, Oidipous, Orion, Palamedes, Paris,
Pelops, Perseus, Proitos & Akrisios, Theseus, Troilos
Apollonios van Rhodos » Amphion & Zethos, Aphrodite, Argonauten, Harpijen,
Herakles, Medeia, Triton
Appiani, Andrea » Apollo, Psyche
Apuleius » Europa, Paris, Psyche
Araja, Francisco » Kephalos & Prokris
Araldi » Ariadne
Archipenko, Alexander » Leda
Ariosti » Galateia
Aristeas » Kentauren
Aristophanes » Horen
Aristoteles » Apollo, Endymion, Minos
Arktinos » Achilleus, Amazonen
Arnim, Achim von » Pyramos & Thisbe
Arnold, Matthew » Kadmos, Merope
Artaud, Antonin » Atreus & Thyestes
Athenaios » Odysseus
Athenion » Achilleus
Athenodoros » Laokoön
Auber, Daniel François Esprit » Aktaion
Auden, Wystan Hugh » Amphion & Zethos, Daidalos & Ikaros, Dionysos
Augustinus, Aurelius » Flora, Sibyllen
Aureli, Aurelio » Alkestis & Admetos
Avenant, William d' » Kirke
Averara, A. d' » Aias
Baburen, Dirck van » Prometheus
Bacchiacca, Francesco » Leda
Bach, Johann Christian » Endymion, Orion
Bach, Johann Sebastian » Midas
Backer, Jacob Adriaensz. » Adonis
Bacon, Francis » Deukalion & Pyrrha, Oidipous
Badalocchio, Sisto » Pan
Badings, Henk » Iphigeneia
Badini, Carlo Francesco » Orpheus
Badoaro, Giacomo » Odysseus
Baglione, Giovanni » Eros, Muzen
Bakchylides » Laokoön, Proitos & Akrisios
Baldini, Baccio » Theseus
Baldung Grien, Hans » Charites, Eros, Herakles, Moiren, Pyramos & Thisbe
Balen, Hendrik van » Aktaion, Europa
Ballandae, Pierre-Simon » Orpheus
Ballot de Sauvot » Pygmalion
Bandinelli, Baccio » Eros, Herakles, Laokoön
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Banks, Thomas » Titanen
Banville, Théodore de » Achilleus
Barbier, Auguste » Philemon & Baukis
Barlacchi, Tommaso » Narkissos
Barnfield, Richard » Kassandra
Barocci, Federigo » Aeneas
Barry, James » Orpheus, Pandora, Philoktetes
Bartolomeo di Giovanni » Io, Peleus
Baskin, Leonard » Hermes, Teiresias
Bassi, Pietro Andrea di » Herakles, Odysseus
Bassano, gebr. » Hephaistos
Bataille, Georges » Orestes
Batoni, Pompeo » Achilleus, Artemis, Herakles, Meleagros, Prometheus
Bayeu, Ramón » Apollo
Bayeu y Subías, Francisco » Giganten, Herakles
Beaumont, Francis » Hermaphroditos
Beardsley, Aubrey » Hermaphroditos
Beccafumi, Domenico » Aeneas, Charites, Deukalion & Pyrrha, Europa,
Odysseus
Beckett, Samuel » Narkissos
Beckmann, Max » Amazonen, Ares, Argonauten, Muzen, Odysseus, Oidipous,
Perseus, Prometheus
Beethoven, Ludwig van » Prometheus
Bellay, Joachim du » Artemis, Herakles, Odysseus
Belleau, Rémy » Eros
Bellini, Jacopo » Satyrs & Silenen
Bellini, Giovanni » Aphrodite, Dionysos
Benda, Friedrich Wilhelm Heinrich » Kephalos & Prokris
Benda, Georg [Jirí Antonin] » Ariadne, Pygmalion
Benoît de Sainte-Maure » Achilleus, Daphne, Hektor, Helena, Medeia,
Palamedes, Paris, Polyxena, Troilos
Berchem, Claes [Nicolaes] » Europa, Io
Beresford, Dudley » Io
Berg, Alban » Pandora
Berlioz, Hector » Aeneas, Dido, Orpheus
Bernard, Pierre » Dioskouren
Bernardoni, Giovanni » Meleagros
Bernini, Gianlorenzo » Aeneas, Apollo, Daphne, Persephone, Triton, Zeus
Besnard, Albert » Apollo
Bialas, Günter » Hero & Leandros
Bijlert, Jan van » Paris
Bilderdijk, Willem » Deukalion & Pyrrha, Eros, Hero & Leandros, Odysseus
Bion van Smyrna » Adonis, Eros
Birtwistle, Harrison » Orpheus
Blake, William » Achilleus, Erinyen, Hades, Harpijen, Hekate, Minos
Bloemaert, Abraham » Adonis, Argonauten, Daphne, Io, Leto, Niobe, Peleus,
Pomona & Vertumnus, Poseidon
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Bloemaert, Hendrick » Io, Pomona & Vertumnus
Blow, John » Adonis
Boccaccio, Giovanni » Aeneas, Agamemnon, Alkestis & Admetos, Antigone,
Arachne, Artemis, Daidalos & Ikaros, Danaïden, Dido, Flora, Kadmos,
Kassandra, Kephalos & Prokris, Medeia, Minos, Narkissos, Niobe, Odysseus,
Perseus, Psyche, Pyramos & Thisbe, Theseus, Troilos
Bodmer, Johann Jakob » Atreus & Thestes, Elektra, Orestes, Pygmalion
Boeckhorst, Jan » Dioskouren
Böcklin, Arnold » Aphrodite, Artemis, Charites, Hades, Kentauren, Nimfen,
Odysseus, Pan, Prometheus, Triton
Boeken, Hein » Helena
Böll, Heinrich » Antigone
Boëthius » Orpheus
Boëthos » Eros
Boito, Arrigo » Hero & Leandros
Bol, Ferdinand » Adonis, Aeneas, Ares, Ariadne, Artemis, Pomona &
Vertumnus, Semele
Bol, H. » Atalante
Bologna, Giovanni » Hermes
Bonincini, Giovanni » Galateia
Bonnard, Pierre » Europa
Bonno, Giuseppe » Zeus
Bontempi, Giovanni Andrea » Io
Boosten, Ger » Prometheus
Bordone, Paris » Ares, Io, Perseus
Boscán Almogáver, Juan » Hero & Leandros
Bosio, François-Joseph » Apollo
Bosis, Lauro de » Daidalos & Ikaros
Both, Jan » Io
Bottarelli, Giovanni Gualberto » Orion
Botticelli, Sandro » Aphrodite, Ares, Athena, Charites, Erinyen, Flora, Hades,
Kentauren
Bouchardon, Edme » Eros
Boucher, François » Aphrodite, Ares, Artemis, Charites, Danaë, Dionysos, Eros,
Europa, Hephaistos, Herakles, Kallisto, Kephalos & Prokris, Leda, Pomona &
Vertumnus, Poseidon
Bouguereau, William » Aphrodite, Flora, Orestes, Prokne & Philomela, Satyrs
& Silenen
Boulay, Michel du » Orpheus
Bourdelle, Emile-Antoine » Eos, Eros, Europa, Herakles, Leda, Odysseus
Bourdon, Sébastien » Perseus
Bovenrijnmeester » Sibyllen
Boyer, Claude » Semele
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Bramantino, Bartolommeo » Philemon & Baukis
Bramer, Leonard » Aias, Hekabe, Iphigeneia, Kadmos
Brancusi, Constantin » Danaïden, Leda, Narkissos, Prometheus
Brandes, Johann Christian » Ariadne
Brant, Sebastian » Herakles
Bravo, Cecco » Daphne
Bray, Jan de » Achilleus, Hephaistos, Odysseus
Bray, Salomon de » Iphigeneia
Brecht, Bertolt » Antigone
Breenbergh, Bartholomeus » Leto, Pyramos & Thisbe
Breker, Arnold » Prometheus
Brenet, Nicolas-Guy » Theseus
Brentano, Clemens von » Pyramos & Thisbe
Bressand, Friedrich Christian » Kephalos & Prokris, Orpheus
Bridges, Robert » Achilleus, Psyche
Bril, Paul » Io
Broc, Jean » Apollo
Brock, Thomas » Nike
Bronckhorst, Johannes van » Io
Bronzino, Angiolo » Marsyas, Poseidon, Pygmalion
Brooks, Romaine » Aphrodite
Broughton, Thomas » Herakles
Browning, Robert » Alkestis & Admetos, Herakles, Ixion
Bruch, Max » Neoptolemos
Bruckner, Ferdinand » Andromache
Brueghel I de Oudere, Jan » Aeneas, Artemis, Leto, Orpheus, Pan, Sibyllen
Brueghel de Jongere, Pieter » Daidalos & Ikaros
Bruggen, Carry van » Prometheus
Brugghen, Hendrick ter » Ares
Brumoy, Père » Pandora
Burden, Elisabeth » Amazonen
Burgkmair, Hans » Hektor
Burne-Jones, Edward » Charites, Gorgonen, Hades, Helena, Herakles, Kirke,
Peleus, Perseus, Pygmalion
Burroughs, Bryson » Odysseus
Busenello, Giovanni » Dido
Buti, Francesco » Herakles, Orpheus, Peleus
Byron, George Noel Gordon » Hero & Leandros, Prometheus
Cabanel, Alexandre » Aphrodite
Caccini, Giulio » Kephalos & Prokris
Cacoyannis, Michael » Elektra
Caldara, Antonio » Achilleus, Andromache, Iphigeneia, Paris
Calder, Alexander » Laokoön
Calderón de la Barca, Pedro » Achilleus, Ariadne, Daphne, Eros, Herakles,
Kephalos & Prokris, Kirke, Narkissos, Odysseus, Orpheus, Perseus, Phaëthon,
Prometheus, Psyche, Pygmalion
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Callas, Maria » Medeia
Callet, Antoine » Diomedes, Hekabe
Calzabigi, Ranieri de » Alkestis & Admetos, Helena, Orpheus, Paris
Camassei, Andrea » Artemis
Cambert, Robert » Ariadne, Pomona & Vertumnus
Cambiaso, Luca » Amazonen, Apollo, Arachne, Eros, Io, Kallisto, Leda,
Phaëthon, Theseus
Camerini, Mario » Odysseus
Cammarano, Salvatore » Theseus
Camoëns, Luís Vaz de » Amphitryon & Alkmene
Campeggi, Francesco » Perseus
Campen, Jacob van » Apollo, Ganymedes, Io
Campion, Thomas » Flora, Hero & Leandros
Campistron, Jean de » Galateia, Polyxena
Campra, André » Achilleus, Ares, Idomeneus, Iphigeneia, Pelops
Camus, Albert » Prometheus
Camus, Marcel » Orpheus
Canizares, Juan de » Galateia
Canova, Antonio » Achilleus, Adonis, Aias, Antigone, Aphrodite, Ares, Charites,
Daidalos & Ikaros, Dionysos, Endymion, Eros, Hektor, Herakles, Hypnos &
Thanatos, Kentauren, Orpheus, Palamedes, Paris, Perseus, Poseidon, Psyche,
Theseus
Caproli, Carlo » Peleus
Caravaggio, Michelangelo Merisi da » Dionysos, Eros, Gorgonen, Narkissos
Carducho, Bartolomeo » Eos, Herakles
Caron, Antoine » Semele, Sibyllen
Carpaccio, Vittore » Keyx & Alkyone, Theseus
Carpeaux, Jean-Baptiste » Charites, Flora, Philoktetes
Carracci, Annibale » Achilleus, Adonis, Aeneas, Andromache, Apollo,
Argonauten, Dionysos, Eros, Europa, Galateia, Ganymedes, Hera, Herakles,
Hermaphroditos, Iason, Kallisto, Odysseus, Pan, Perseus
Carracci, Agostino » Aeneas, Eros, Europa, Hades, Iason, Kephalos & Prokris
Carré, Michel » Philemon & Baukis
Carretto, Galeotto del » Psyche
Carstens, Asmus » Achilleus, Argonauten, Hypnos & Thanatos, Moiren
Cats, Jacob » Aktaion
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Catullus, Gaius Valerius » Ariadne, Artemis, Peleus
Cavaliere d'Arpino » Eos, Europa, Ganymedes, Sibyllen
Cavallerino, Antonio » Merope
Cavalli, Francesco » Argonauten, Danaïden, Dido, Eos, Herakles, Kallisto,
Orion, Peleus
Cavallino, Bernardo » Poseidon
Caylus, Anne-Claude-Philippe, Comte de » Achilleus, Diomedes
Cellini, Benvenuto » Apollo, Ganymedes, Narkissos, Perseus
Cervantes, Miguel de » Galateia
Cesti, Pietro Antonio » Paris
Cézanne, Paul » Leda, Satyrs & Silenen
Chagall, Marc » Odysseus
Char, René » Orion
Charpentier, Marc-Antoine » Aktaion, Kirke, Medeia, Perseus
Chassériau, Théodore » Aphrodite, Hero & Leandros, Nimfen
Chaucer, Geoffrey » Aeneas, Daidalos & Ikaros, Danaïden, Dido, Kassandra,
Keyx & Alkyone, Medeia, Prokne & Philomela, Pyramos & Thisbe, Theseus,
Troilos
Cherubini, Luigi » Iphigeneia, Medeia, Pygmalion
Chiabrera, Gabriele » Kephalos & Prokris
Chiari, Guiseppe » Herakles
Chirico, Giorgio de » Andromache, Daphne, Dioskouren, Hektor, Kentauren,
Orestes
Chrétien de Troyes » Pyramos & Thisbe
Cicognini, Giacinto Andrea » Adonis, Argonauten
Cima da Conegliano, Giovanni Battista » Ariadne, Dionysos, Endymion
Claudel, Camille » Pomona & Vertumnus
Claudel, Paul » Agamemnon, Menelaos, Pan
Claudius Claudianus » Giganten, Persephone
Claus, Hugo » Atreus & Thyestes, Hekate, Marsyas, Oidipous, Orestes, Orpheus,
Phaidra & Hippolytos
Clesinger, Auguste » Dionysos
Clouet, François » Artemis
Cocteau, Jean » Oidipous, Orpheus
Codde, Pieter » Artemis
Collasse, Pascal » Polyxena
Collenius, Harmanus » Perseus
Colonna, Francesco » Europa, Satyrs & Silenen, Theseus
Coltellini, Marco » Kirke, Pyramos & Thisbe
Congé Dubreuil, Alphonse du » Iphigeneia
Congreve, William » Semele
Coninxloo, Gillis van » Midas
Conradi, Johann » Ariadne
Corinth, Lovis » Amphitryon & Alkmene, Ares, Charites, Leda, Satyrs & Silenen
Corneille, Michel » Odysseus
Corneille, Pierre » Argonauten, Medeia, Oidipous, Perseus
Corneille, Thomas » Achilleus, Ariadne, Bellerophon, Kirke, Medeia, Psyche
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Cornelisz. van Haarlem, Cornelis » Adonis, Aphrodite, Ares, Dionysos, Herakles,
Ixion, Kadmos, Marsyas, Paris, Peleus, Phaëthon, Satyrs & Silenen, Titanen
Cornelius, Peter » Achilleus, Orpheus, Paris, Prometheus
Corot, Camille » Aphrodite, Artemis, Eros, Mainaden
Correggio [Antonio Allegri] » Charites, Danaë, Eros, Ganymedes, Hermes, Io,
Leda, Zeus
Correr, Antonio » Prokne & Philomela
Corsi, Jacopo » Daphne
Costa, Lorenzo » Aphrodite
Costa, Isaäc da » Prometheus
Coster, Samuel » Iphigeneia, Polyxena, Prokne & Philomela
Couperus, Louis » Adonis, Dionysos, Herakles, Psyche
Cousin, Jean » Pandora
Couwenbergh, Christiaan van » Ixion
Coypel, Antoine » Achilleus, Aeneas, Artemis, Dido, Flora, Hektor
Coypel, Charles-Antoine » Iphigeneia, Perseus
Coypel, Noël-Nicolas » Alkestis & Admetos, Europa, Zeus
Cranach, Lucas » Aphrodite, Charites, Eros, Herakles, Nimfen, Paris, Pyramos
& Thisbe
Crane, Walter » Poseidon
Crayer, Gaspar de » Herakles
Crébillon, Prosper Jolyot de » Atreus & Thyestes, Elektra, Idomeneus,
Neoptolemos, Orestes
Crémieux, Hector » Orpheus
Crespi, Giuseppe Maria » Hekabe
Crosato, Giovanni Battista » Apollo
Crown, John » Atreus & Thyestes
Cuylenburgh, Abraham van » Artemis
Cuyp, Albert » Orpheus
Dalí, Salvador » Aphrodite, Narkissos
Dallapiccola, Luigi » Odysseus
Danchet, Antoine » Achilleus, Apollo, Ares, Dioskouren, Idomeneus, Iphigeneia
Daniélou, Jean » Oidipous
Dannecker, Johann von » Ariadne, Charites
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Dante Alighieri » Arachne, Artemis, Erinyen, Hades, Harpijen, Minos, Muzen,
Odysseus, Prokne & Philomela, Sibyllen, Teiresias
Danti, Vincenzo » Aphrodite, Leda
Dares Phrygius » Aeneas, Daphne, Hektor, Odysseus, Palamedes, Paris, Polyxena
Daumier, Honoré » Hera
David, Jacques-Louis » Andromache, Ares, Athena, Hektor, Helena, Iphigeneia,
Niobe, Odysseus, Paris, Psyche
Debussy, Claude » Satyrs & Silenen
Dedekind, Constantin Christian » Io
Delacroix, Eugène » Alkestis & Admetos, Apollo, Hades, Leda, Medeia, Muzen,
Orpheus, Perseus
Delaunay, R. » Charites
Delibes, Léo » Orpheus
Delvaux, Paul » Aphrodite
Dene, Dorothy » Psyche
Desfontaines, François-George » Agamemnon
Deshayes, Jean-Baptiste » Diomedes, Paris
Desmarest, Henri » Iphigeneia
Desprez, Josquin » Dido
Deutsch, Nickolas Manuel » Paris, Pyramos & Thisbe
Didelot, Charles-Louis » Flora
Diderot, Denis » Diomedes
Diepenbrock, Alphons » Elektra, Marsyas, Orestes
Diktys Kretensis » Aeneas, Daphne, Hektor, Odysseus, Palamedes, Paris,
Polyxena
Diodorus Siculus » Hermaphroditos, Iason, Medeia, Minos
Disraeli, Benjamin » Persephone
Does, Johan van der » Dido
Doidalsas » Aphrodite
Dolce, Lodovico » Amphitryon & Alkmene, Atreus & Thyestes, Iphigeneia,
Dido, Medeia
Domenichino [Domenico Zampieri] » Aktaion, Apollo, Artemis, Asklepios
Domenico Zaga » Apollo
Donatello [Donato di Betto Bardi] » Ariadne, Hermes
Donner, Georg » Hermes
Doolittle, Hilda » Helena, Ion, Phaidra & Hippolytos
Dossi, Dosso » Aeneas, Dido, Kallisto, Kirke
Douglas, Kirk » Odysseus
Doyen, Gabriel-François » Diomedes
Draghi, Antonio » Achilleus, Aeneas, Argonauten, Athena, Orpheus, Pygmalion
Draper, Herbert James » Odysseus
Drayton, Michael » Endymion, Erinyen, Ixion
Drouais, François-Hubert » Muzen
Drouais, Jean-Germain » Philoktetes
Dryden, John » Amphitryon & Alkmene, Oidipous, Philemon & Baukis
Dubufe, Claude-Marie » Apollo
Duccio, A. di » Muzen
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Duché de Vancy, Joseph-François » Iphigeneia
Dürer, Albrecht » Apollo, Daphne, Eros, Herakles, Kronos, Orpheus, Satyrs &
Silenen
Dürrenmatt, Friedrich » Herakles
Dufy, Raoul » Leda
Dujardin, Karel » Adonis
Durrell, Lawrence » Io, Odysseus
Duym, Jacob » Perseus
Dyck, Antony van » Aeneas, Daidalos & Ikaros, Endymion, Hephaistos,
Herakles, Psyche, Satyrs & Silenen
Eccles, John » Semele
Eckersberg, Christoffer » Keyx & Alkyone, Moiren, Odysseus
Eeckhout, Gerbrand Jansz. van den » Atalante, Pomona & Vertumnus, Satyrs
& Silenen
El Greco [Domenikos Theotokopoulos] » Laokoön
Eliot, Thomas Stearns » Ion, Orestes, Teiresias
Elsheimer, Adam » Aeneas, Asklepios, Athena, Demeter, Eos, Io, Philemon &
Baukis
Elshoecht, Jean-Jacques » Triton
Emmanuel, Pierre » Orpheus
Empson, William » Arachne
Enescu, George » Oidipous
Engelman, Jan » Prokne & Philomela
Ennius, Quintus » Aeneas, Atreus & Thyestes, Medeia
Erasmus, Desiderius » Iphigeneia
Ernst, Max » Charites, Kassandra, Oidipous
Erskine, John » Helena
Etty, William » Endymion, Hero & Leandros, Odysseus, Pandora
Euripides » Achilleus, Agamemnon, Alkestis & Admetos, Alkmaion, Amphion
& Zethos, Andromache, Antigone, Argonauten, Artemis, Atreus & Thyestes,
Bellerophon, Diomedes, Dionysos, Elektra, Erinyen, Hekabe, Helena, Herakles,
Hypnos & Thanatos, Iason, Ion, Iphigeneia, Ixion, Kassandra, Kekrops &
dochters, Kyklopen, Leda, Mainaden, Medeia, Meleagros, Menelaos, Merope,
Neoptolemos, Odysseus, Oidipous, Orestes, Palamedes, Paris, Peleus, Pelops,
Perseus, Phaëthon, Phaidra & Hippolytos, Polyneikes & Eteokles, Polyxena,
Poseidon, Protesilaos & Laodameia, Satyrs & Silenen, Semele, Teiresias,
Telephos, Theseus, Zeus
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Eusebius » Phaëthon
Everdingen, Caesar Boetius van » Kallisto, Muzen
Ewoutsz, Hans » Paris
Exekias » Aias
Eyck, Hubert en Jan van » Sibyllen
Eyck, Pieter Nicolaas van » Gorgonen
Fabritius, Barent » Io, Satyrs & Silenen
Falconet, Etienne Maurice » Nimfen, Pygmalion
Fantin-Latour, Henri » Danaë, Eos, Perseus
Fattorini, T. » Polyneikes & Eteokles
Fauchois, René » Odysseus
Fauré, Gabriel » Odysseus, Prometheus
Faustini, Giovanni » Eos, Kallisto
Federighi, Antonio » Herakles, Sibyllen
Feitama, Sybrand » Odysseus
Fénelon, François de Salignac de la Mothe » Odysseus
Fet(t)i, Domenico » Daidalos & Ikaros, Hero & Leandros
Feuerbach, Anselm » Amazonen, Artemis, Iphigeneia, Medeia, Orpheus, Paris,
Prometheus, Titanen
Ficino, Marsilio » Aphrodite, Psyche
Filarete [Antonio di Pietro Averlino] » Daphne, Deukalion & Pyrrha, Eros,
Europa, Ganymedes, Io
Finger, Gottfried » Kassandra
Flandrin, Hippolyte » Theseus
Flinck, Govert » Io, Kekrops & dochters
Flaxman, John » Achilleus, Erinyen, Hades, Harpijen, Herakles, Kephalos &
Prokris, Odysseus, Pandora, Teiresias
Fleg, Eduard » Oidipous
Floris, Frans » Adonis, Paris
Fontenelle, Bernard de » Bellerophon, Pygmalion
Forzano, Giovanni » Oidipous
Foscolo, Ugo » Aias, Atreus & Thyestes, Moiren
Fragonard, Honoré » Eros, Io
Francesco del Cossa » Athena, Zeus
Francesco di Giorgio Martini » Laokoön, Orpheus
Francken II, Frans » Polyneikes & Eteokles
Francoeur, François » Pyramos & Thisbe
Freud, Sigmund » Narkissos, Oidipous, Prometheus
Friedrich, Götz » Elektra
Froissart, Jean » Daphne
Fromentin, Eugène Samuel Auguste » Kentauren
Frugoni, Carlo » Dioskouren
Füssli, Heinrich [Henry Fuseli] » Achilleus, Aias, Alkmaion, Amazonen,
Erinyen, Iason, Ixion, Odysseus, Oidipous, Prometheus, Theseus
Fulgentius, Fabius Planciades » Aeneas
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Gabrieli, Andrea » Oidipous
Gager, William » Dido, Meleagros
Gagliano, Marco da » Daphne
Gainsborough, Thomas » Aktaion
Galenos » Hermaphroditos
Gallet, Louis » Herakles
Galliard, Johann » Odysseus
Galloche, Louis » Alkestis & Admetos
Galuppi, Baldassare » Dido
Gamerra, Giovanni di » Alkmaion
Garnett, Richard » Io, Iphigeneia
Garnier, Robert » Antigone, Phaidra & Hippolytos
Garofalo [Benvenuto Tisi] » Poseidon, Prometheus
Gasparini, Francesco » Merope
Gauguin, Paul » Paris
Gay, John » Arachne, Galateia
Genelli, Bonaventura » Herakles
Genga, Girolamo » Aeneas
Gentileschi, Artemisa » Muzen
Gentileschi, Orazio » Danaë, Muzen
Georg, Stefan » Hermaphroditos
Gérard, Baron François » Psyche
Gérôme, Jean-Léon » Eros, Dionysos, Leda, Pygmalion
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm von » Ariadne
Gessi, Francesco » Keyx & Alkyone
Gessler, Friedrich » Kassandra
Gherardi, Christofano » Demeter, Hephaistos
Gheyn, Andries van de » Danaë
Gheyn, Jacob de » Orpheus
Gheyn, Jacob III de » Prometheus
Ghirlandaio, Domenico » Sibyllen
Giacobbi, Girolamo » Perseus
Giacomelli, Geminiano » Merope
Giambologna [Giovanni (da) Bologna] » Aphrodite, Athena, Herakles, Hermes,
Nimfen, Poseidon
Giaquinto, Corrado » Aeneas
Gide, André » Aias, Narkissos, Oidipous, Orpheus, Persephone, Philoktetes,
Prometheus, Theseus
Gijsen, Marnix » Odysseus
Gilbert, Alfred » Eros, Perseus
Gilbert, Gabriel » Merope
Giordano, Luca » Aeneas, Ares, Asklepios, Athena, Europa, Helena, Kentauren,
Leto, Moiren, Orpheus, Paris, Persephone, Perseus, Poseidon, Psyche
Giorgione [Giorgio del Castelfranco] » Adonis, Aphrodite, Daphne, Europa,
Leda, Orpheus, Psyche
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Giovanni di Paolo » Europa
Giovanni di San Giovanni » Ganymedes
Girardon, François » Aeneas, Apollo, Laokoön, Nimfen, Persephone, Triton
Giraudoux, Jean » Amphitryon & Alkmene, Elektra, Hektor, Helena, Odysseus
Girodet de Roucy-Trioson, Anne-Louis » Danaë, Endymion, Eos
Glauber, Johannes » Hermaphroditos
Glover, Richard » Medeia
Gluck, Christoph Willibald von » Alkestis & Admetos, Andromache,
Argonauten, Danaïden, Giganten, Helena, Herakles, Iphigeneia, Kirke, Narkissos,
Orpheus, Paris
Goethe, Johann Wolfgang von » Achilleus, Erinyen, Ganymedes, Gorgonen,
Hades, Helena, Hera, Iphigeneia, Laokoön, Odysseus, Palamedes, Pandora,
Persephone, Phaëthon, Prokne & Philomela, Prometheus
Goltzius, Hendrick » Adonis, Aphrodite, Ares, Athena, Danaë, Demeter,
Herakles, Hermes, Io, Ixion, Kadmos, Kekrops & dochters, Leto, Midas, Perseus,
Phaëthon, Pomona & Vertumnus, Psyche, Pygmalion, Satyrs & Silenen, Teiresias
Góngora, Luis de » Hero & Leandros
Gonzaga, Ferdinando » Daphne
Gorgias » Helena, Palamedes
Gorter, Herman » Pan
Gossaert, Jan » Danaë, Herakles, Hermaphroditos, Poseidon
Goujon, Jean » Artemis, Nimfen
Gounod, Charles » Philemon & Baukis
Gower, John » Daphne, Kallisto, Keyx & Alkyone, Odysseus, Prokne &
Philomela
Goya y Lucientes, Francisco de » Kronos, Moiren
Gozzoli, Benozzo » Helena
Gran, Daniel » Endymion, Kadmos
Graun, Carl Heinrich » Merope
Graves, Robert » Argonauten, Pygmalion
Greco, El, zie: El Greco
Gregor, Joseph » Danaë, Daphne, Midas
Greshoff, Jan » Daidalos & Ikaros
Grétry, André » Elektra, Kephalos & Prokris, Midas
Grillparzer, Franz » Argonauten, Hero & Leandros, Medeia
Grotius [Hugo de Groot] » Andromache, Polyneikes & Eteokles
Gryphius, Andreas » Pyramos & Thisbe
Guarini, Gian Battista » Eros
Guercino, Il [Giovanni Francesco Barbieri] » Dido, Endymion, Eos, Harpijen,
Herakles, Kephalos & Prokris, Marsyas, Prometheus, Sibyllen
Guérin, Maurice de » Kentauren
Guérin, Pierre-Narcisse » Agamemnon, Andromache, Asklepios, Dido, Kephalos
& Prokris, Phaidra & Hippolytos
Guido delle Colonne » Aeneas, Daphne, Paris, Polyxena
Guillard, Nicolas-François » Iphigeneia, Oidipous
Guillaume de Lorris » Dido, Erinyen, Narkissos
Guillaume de Machaut » Hektor, Keyx & Alkyone
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Händel, Georg Friedrich » Achilleus, Alkestis & Admetos, Ariadne, Atalante,
Galateia, Herakles, Semele, Theseus
Hagesandros » Laokoön, Odysseus
Haldane, John Burdon Sanderson » Daidalos & Ikaros
Halévy, Ludovic » Orpheus
Hallé, Noël » Atalante, Herakles
Halm, Friedrich von » Iphigeneia
Hamerling, Robert » Psyche
Hamilton, Gavin » Achilleus, Andromache, Hektor, Paris
Hamilton, Sir William » Achilleus
Hardy, Alexandre » Achilleus, Ariadne, Dido, Giganten, Meleagros, Persephone
Hasse, Johann Adolf » Danaïden, Endymion, Herakles, Pyramos & Thisbe,
Zeus
Hauptmann, Gerhart » Agamemnon, Elektra, Iphigeneia, Odysseus
Haydn, Joseph » Ariadne, Dido, Galateia, Orpheus, Philemon & Baukis
Haydon, Benjamin » Agamemnon, Kassandra
Hayez, Francesco » Hektor, Laokoön, Paris
Haym, Nicola » Theseus
Heemskerck, Maarten van » Aphrodite, Apollo, Ares, Dionysos, Helena,
Hephaistos, Herakles, Kronos, Muzen, Paris, Sibyllen, Zeus
Heerschop, Hendrick » Kekrops & dochters
Hegel, Georg Friedrich Wilhelm » Antigone
Heinsius, Daniël » Andromache, Dionysos
Heintz, Joseph » Adonis, Aktaion, Persephone
Heiss, Johann » Flora
Hèle, Thomas d' » Midas
Helmers, Jan Frederik » Apollo
Henrion, Paul » Pygmalion
Henze, Hans Werner » Dionysos, Elektra
Herakleitos » Apollo, Sibyllen
Herbort van Fritzlar » Palamedes
Herder, Johann Gottfried » Alkestis & Admetos, Ariadne, Laokoön, Philoktetes,
Prometheus
Heredia, José-Maria de » Marsyas, Titanen
Hermann, C. Hanns G. » Midas
Herodotos » Helena, Marsyas, Minos, Proitos & Akrisios
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Herrad Van Landsberg » Odysseus
Hesiodos » Adonis, Aphrodite, Athena, Charites, Eros, Europa, Giganten,
Harpijen, Hekate, Hephaistos, Herakles, Horen, Hypnos & Thanatos, Kronos,
Kyklopen, Leto, Meleagros, Minos, Moiren, Muzen, Nike, Pandora, Perseus,
Poseidon, Prometheus, Titanen, Triton, Zeus
Heyse, Paul » Meleagros
Heywood, Thomas » Agamemnon, Amphitryon & Alkmene, Bellerophon,
Danaïden, Daphne, Eos, Hektor, Io, Kallisto, Kassandra, Odysseus, Psyche,
Theseus
Hiëronymus » Odysseus
Hildebrand, Adolf von » Amazonen, Hermes, Philoktetes
Hoecke, Jan van den » Hero & Leandros
Hölderlin, Friedrich » Antigone, Dionysos, Hero & Leandros, Moiren, Oidipous
Hoet, Gerard » Dido, Hektor, Persephone, Prokne & Philomela, Prometheus,
Theseus
Hofer, Karl » Harpijen, Kassandra, Laokoön
Hoffmann, François Benoît » Medeia
Hofmannsthal, Hugo von » Alkestis & Admetos, Ariadne, Danaë, Elektra,
Helena, Midas, Oidipous
Holst, Gustav » Dionysos
Holsteyn, Cornelis » Adonis
Homeros » Achilleus, Aeneas, Agamemnon, Aias, Alkestis & Admetos,
Alkmaion, Aphrodite, Apollo, Ares, Argonauten, Asklepios, Athena,
Bellerophon, Demeter, Diomedes, Dionysos, Dioskouren, Eros, Ganymedes,
Hades, Hekabe, Hektor, Helena, Hephaistos, Hera, Hermes, Horen, Hypnos &
Thanatos, Idomeneus, Kassandra, Kirke, Kyklopen, Leto, Meleagros, Menelaos,
Moiren, Muzen, Niobe, Odysseus, Oidipous, Orion, Palamedes, Pan, Paris,
Peleus, Philoktetes, Polyxena, Poseidon, Proitos & Akrisios, Zeus
Hondecoeter, Gillis de » Orpheus
Hondius, Abraham » Pyramos & Thisbe
Honegger, Arthur » Amphion & Zethos, Antigone
Honthorst, Gerard van » Adonis, Aphrodite, Artemis, Atalante, Hermes
Hood, Thomas » Hero & Leandros
Hooft, Pieter Cornelisz. » Ariadne, Galateia, Paris, Polyxena
Hoppenot, Henry » Ariadne, Europa
Horatius Flaccus, Quintus » Amphion & Zethos, Danaë, Europa, Giganten,
Helena, Nereus & Nereïden, Orpheus
Horkheimer, Max » Odysseus
Horne, Richard Henry » Orion
Houasse, Michel-Ange » Arachne
Houdon, Jean Antoine » Ganymedes
Housman, L. » Narkissos
Houwaert, Jan Baptist » Hero & Leandros, Kallisto
Hughes, John » Odysseus
Hugo, Victor » Agamemnon
Hugues, Jean-Baptiste » Oidipous
Humbert de Superville, David » Achilleus
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Hunt, James Henry Leigh » Hero & Leandros
Huxley, Aldous » Leda
Huydecoper, Balthazar » Achilleus
Hyginus » Achilleus, Adonis, Amphion & Zethos, Argonauten, Atreus &
Thyestes, Bellerophon, Deukalion & Pyrrha, Diomedes, Dionysos, Iphigeneia,
Kadmos, Kekrops & dochters, Kephalos & Prokris, Leto, Marsyas, Merope,
Palamedes, Polyxena, Poseidon, Protesilaos & Laodameia
Ingres, Jean » Achilleus, Aphrodite, Diomedes, Hektor, Nimfen, Oidipous
Isherwood, Christopher » Daidalos & Ikaros
Isokrates » Helena
Jacob van Maerlant » Paris
Jacopo del Sellaio » Orpheus
Jacopo de' Barbari » Satyrs & Silenen
Jacques de Longuyon » Hektor
Jahnn, Hans » Medeia
James I van Schotland » Aphrodite
Jan de Clerk » Hektor
Janssens, Victor » Dido
Jean de Meun » Adonis, Deukalion & Pyrrha, Dido, Erinyen, Flora, Narkissos
Jeffers, Robinson » Orestes
Jerichau, Jens Adolphe » Herakles
Jodelle, Etienne » Dido
John van Peckham » Prokne & Philomela
Jommelli, Niccolò » Achilleus, Aeneas, Danaïden, Endymion, Iphigeneia,
Pelops, Phaëthon
Jonson, Ben » Eros, Hades, Hero & Leandros
Jordaens, Jacob » Aeneas, Aphrodite, Atalante, Athena, Dionysos, Europa,
Herakles, Hermes, Io, Kallisto, Kekrops & dochters, Kirke, Marsyas, Midas,
Muzen, Odysseus, Pan, Paris, Philemon & Baukis, Pomona & Vertumnus,
Poseidon, Prometheus, Psyche, Satyrs & Silenen, Theseus, Zeus
Jouve, Pierre Jean » Orpheus
Jouvenet, Jean » Iphigeneia, Leto
Joyce, James » Daidalos & Ikaros, Odysseus
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Jürg Syrlius de Oudere » Sibyllen
Justinus, Marcus Junianus » Dido
Kallimachos » Aphrodite, Apollo, Artemis, Demeter, Nemesis, Teiresias, Zeus
Kallimachos (beeldhouwer) » Mainaden
Kallmann, Chester » Dionysos
Kastropp, Gustav » Kassandra
Kauffmann, Angelica » Achilleus, Alkestis & Admetos,, Andromache, Ariadne,
Dido, Eros, Hektor, Kephalos & Prokris, Muzen, Odysseus, Paris, Theseus
Kavafis, Konstantinos » Agamemnon, Odysseus
Kazantzakis, Nikos » Odysseus, Theseus
Keats, John » Apollo, Endymion, Pan, Titanen
Keiser, Reinhard » Herakles, Kephalos & Prokris, Orpheus
Kern, Anton » Flora
Keyser, Thomas de » Odysseus
Khnopff, Fernand » Danaïden, Gorgonen
Kierkegaard, Søren » Antigone
Killmayer, Wilhelm » Orpheus
Kingsley, Charles » Perseus
Kleanthes » Zeus
Klee, Paul » Odysseus
Kleist, Heinrich von » Amazonen, Amphitryon & Alkmene
Klimt, Gustav » Danaë, Erinyen, Gorgonen, Muzen
Klinger, Friedrich Maximilian » Medeia
Klinger, Max » Aktaion, Kassandra, Paris, Prometheus, Psyche
Kloos, Willem » Ganymedes, Kronos
Klossowski, Pierre » Aktaion
Knüpfer, Nicolaus » Io
Koch, Joseph Anton » Apollo
König, Eberhard » Kassandra
Kokoschka, Oscar » Odysseus, Orpheus, Prometheus, Psyche
Konrad van Würzburg » Palamedes
Kratzenstein Stub, Christian » Keyx & Alkyone
Kremser Schmidt, zie: Schmidt, Martin Johann
Kresilas » Amazonen, Athena, Diomedes
Krul, Jan » Paris
Kruseman, Mina » Amazonen
Kuilenburg, Willem van » Orpheus
La Calprenède, Gautier des Costes de » Kassandra
Lactantius » Flora
La Chapelle, Jean de » Merope
La Fontaine, Jean de » Adonis, Galateia, Philemon & Baukis, Psyche
La Fosse, Charles de » Apollo, Dionysos, Persephone, Phathon, Theseus
Lagrenée, L.-J.-F. » Pygmalion
La Hyre, Laurent de » Theseus
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Lairesse, Gerard de » Achilleus, Aeneas, Apollo, Ares, Artemis, Daphne, Dido,
Endymion, Hades, Herakles, Iason, Odysseus
La Motte, Houdar de » Keyx & Alkyone
Landino, Cristoforo » Aeneas
Landor, Walter Savage » Midas, Orestes
Lange, Hartmut » Herakles
Langlois, Joseph-Marie » Kassandra
La Péruse, Jean Bastier de » Medeia
Larbaud, Valéry » Theseus
Laserre, Jean Puget de » Theseus
Lastman, Pieter » Aktaion, Asklepios, Io, Iphigeneia, Midas, Odysseus, Orestes
Lataster, Ger » Daidalos & Ikaros
Lawrence, D.H. » Erinyen, Narkissos
Lazzarini, Giuseppe » Orpheus
Le Blanc Bailli du Roullet, Marius » Alkestis & Admetos, Iphigeneia
Le Brun, Charles » Aeneas, Danaïden, Eos, Herakles, Kentauren, Meleagros,
Psyche
Leconte de Lisle, Charles-Marie-René » Eos, Erinyen, Helena, Ion, Kentauren,
Orestes, Orpheus
Lee, Nathaniel » Oidipous
Le Fèvre, Jacques » Herakles
Lefèvre, Raoul » Kallisto, Medeia
Legouvé, Gabriel » Polyneikes & Eteokles
Legrenzi, Giovanni » Polyneikes & Eteokles
Leighton, Frederic » Agamemnon, Andromache, Antigone, Elektra, Hero &
Leandros, Persephone, Perseus, Psyche
Lemercier, Louis-Jean-Népocumène » Agamemnon, Meleagros
Lemoine, François » Europa, Herakles, Io, Pygmalion
Lemoyne, Jean-Baptiste » Elektra, Phaidra & Hippolytos, Pomona & Vertumnus
Lens, André Cornelis » Aktaion, Ariadne, Muzen
Leo, Leonardo » Andromache
Leochares » Apollo, Artemis, Ganymedes
Leonardo da Vinci » Gorgonen, Herakles, Leda
Leoncavallo, Ruggiero » Oidipous
Leopardi, Giacomo » Eros, Prokne & Philomela
Lerner, Alan Jay » Pygmalion
Lessing, Gotthold Ephraim » Laokoön
Le Sueur, Eustach » Muzen
Lévy, Bernhard-Henri » Antigone
Leyden, Lucas van » Pyramos & Thisbe
Liberale da Verona » Dido, Helena
Liebermann, Max » Herakles
Liebermann, Rolf » Odysseus
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Lievens, Jan » Ares, Athena, Muzen
Lipchitz, Jacques » Bellerophon, Europa, Prometheus
Liss, Johann » Aphrodite
Liszt, Franz » Orpheus, Prometheus
Literes Carrión, Antonio » Galateia
Livius Andronicus » Aeneas
Locher, Jacob » Herakles
Lodge, Georg Cabot » Herakles
Loewe, Friedrich » Pygmalion
Longepierre, Hilaire-Bernard » Elektra, Medeia
Longfellow, Henry Wadsworth » Orion, Pandora, Prometheus
Longhi, Pietro » Giganten
Longos » Daphnis
Loo, Carlo van » Artemis, Charites, Iphigeneia
Loo, J. van » Artemis
Loo, Jean-Baptiste van » Endymion, Galateia
Lope de Vega Carpio, Félix » Ariadne, Daphne, Flora, Psyche
Lorrain, Claude [Claude Gellée] » Aeneas, Dionysos, Europa, Io, Marsyas,
Narkissos, Paris
Lorrain, Jean » Prometheus
Loth, Karl » Orion
Lotto, Lorenzo » Apollo
Loukianos » Eros, Galateia, Ganymedes, Herakles, Ixion, Paris, Phaëthon,
Prometheus, Semele, Zeus
Luca della Robbia » Orpheus
Lucretius Carus, Titus » Aeneas, Ares, Flora
Luini, Bernardino » Adonis, Europa, Hephaistos, Kephalos & Prokris
Lully, Jean-Baptiste » Achilleus, Alkestis & Admetos, Apollo, Bellerophon,
Galateia, Kadmos, Orpheus, Persephone, Perseus, Phaëthon, Polyxena, Psyche,
Theseus
Lydgate, John » Aeneas, Dido, Minos
Lykophron » Amphitryon & Alkmene, Kassandra
Lyly, John » Endymion, Galateia, Midas
Lysippos » Eros, Herakles, Hermes, Poseidon, Satyrs & Silenen
Macchietti, Marco » Medeia
Maderno, Stefano » Herakles
Maes, Nicolaes » Ganymedes
Maffei, Scipione » Merope
Maillol, Aristide-Joseph-Bonaventure » Flora, Leda, Pomona & Vertumnus
Maistre, Joseph-Marie de » Prometheus
Makart, Hans » Odysseus
Mallarmé, Stéphane » Satyrs & Silenen
Mancinelli, Luigi » Hero & Leandros
Mander, Carel van » Aktaion, Danaë, Europa, Io, Midas, Paris, Peleus, Pyramos
& Thisbe
Mangano, Silvia » Odysseus
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Manship, Paul » Europa, Kentauren, Prometheus
Mantegna, Andrea » Aphrodite, Ares, Athena, Dido, Eros, Hephaistos, Herakles,
Muzen, Orpheus, Triton
Mantovano, Rinaldo » Giganten, Hephaistos, Herakles, Laokoön
Manzù, Giacomo » Odysseus
Marais, Marin » Keyx & Alkyone
Maratti, Carlo » Daphne
Marc, Franz » Orpheus
Marcks, Gerhard » Amazonen, Charites, Dioskouren, Eos, Europa, Kassandra,
Orion
Marées, Hans von » Artemis, Ganymedes, Herakles, Paris
Marini, Marino » Pomona & Vertumnus
Marino, Giovanni Battista » Adonis, Daphne
Marlowe, Christopher » Dido, Helena, Hero & Leandros
Marmion, Shackerley » Psyche
Marmontel, Jean-François » Kephalos & Prokris, Odysseus
Marsy, Balthasar » Leto
Marsy, Gaspard » Giganten, Leto
Martinet, Jean-Louis » Orpheus, Prometheus
Masefield, John » Helena
Massenet, Jules » Ariadne, Erinyen
Masson, André » Aktaion, Daidalos & Ikaros, Daphne, Prometheus, Theseus
Massys, Jan » Aphrodite
Matisse, Henri » Aphrodite, Eos, Leda
Matsch, Franz » Muzen
Matthieu, Pierre » Agamemnon
Maulbertsch, Franz Anton » Iphigeneia
Mazzoni, Giulio » Ganymedes
Medici, Lorenzo de' » Galateia
Meester van de Tibutijnse Sibylle » Sibyllen
Meilhac, Henri » Helena
Melosio, Francesco » Orion
Melzi, Francesco » Pomona & Vertumnus
Ménard, Louis » Prometheus
Mendelssohn-Bartholdy, Felix » Antigone
Mendes, Catulle » Ariadne
Mengs, Anton Raphael » Apollo, Ganymedes, Muzen, Paris, Perseus
Mercadante, Saverio » Odysseus
Meredith, George » Artemis, Bellerophon, Eos, Kassandra, Phaëthon
Metastasio, Pietro » Achilleus, Andromache, Argonauten, Danaden, Dido,
Endymion, Herakles, Zeus
Meynier, Charles » Hades
Michel, Robert » Herakles
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Michelangelo Buonarotti » Apollo, Dionysos, Ganymedes, Kentauren, Laokoön,
Leda, Leto, Phaëthon, Sibyllen
Mieris, Jan van » Kirke
Mieris, Willem van » Kallisto, Kephalos & Prokris, Paris
Migliavacca, Giovanni Ambrogio » Galateia
Mignard, Pierre » Midas
Milhaud, Darius » Agamemnon, Ariadne, Europa, Menelaos, Orpheus
Milocco, Pietro » Artemis
Milton, John » Deukalion & Pyrrha, Eos, Kirke, Pandora
Minato, Niccolò » Aeneas, Argonauten, Athena, Orpheus, Pygmalion
Mingotti, Angelo » Herakles
Mörike, Eduard » Prokne & Philomela
Moeyaert, Claes [Nicolaes] » Dionysos, Kekrops & dochters, Orestes
Mola, Pietro Francesco » Endymion, Io, Narkissos
Molière, Jean-Baptiste » Amphitryon & Alkmene, Psyche
Mollier, Louis de » Semele
Momper, Joos de » Aeneas
Moniglia, Giovanni Andrea » Danaïden
Monteverdi, Claudio » Adonis, Ariadne, Hades, Odysseus, Orpheus, Persephone
Monti, Gregorio de' » Theseus
Monza, Carlo » Alkmaion
Moody, William Vaughn » Prometheus
Moore, Thomas Sturge » Phaidra & Hippolytos
Moreau, Gustave » Aphrodite, Apollo, Europa, Galateia, Ganymedes, Hekate,
Helena, Herakles, Iason, Kentauren, Kirke, Leda, Medeia, Moiren, Muzen,
Narkissos, Odysseus, Oidipous, Orestes, Orpheus, Paris, Perseus, Phaëthon,
Prometheus, Semele, Theseus
Moreelse, Paulus » Adonis, Pomona & Vertumnus
Moretti, F. » Iphigeneia
Morris, Jane » Amazonen
Morris, William » Alkestis & Admetos, Argonauten, Atalante, Bellerophon,
Hektor, Helena, Iason, Paris, Proitos & Akrisios, Psyche, Pygmalion
Moschos » Europa
Moucheron, Isaac de » Moiren
Mousaios » Hero & Leandros
Mozart, Wolfgang Amadeus » Apollo, Idomeneus
Müller, Friedrich » Niobe
Müller, Heiner » Herakles, Philoktetes
Mulisch, Harry » Oidipous
Mura, Francesco de » Dido
Myron » Marsyas
Nain, Antoine, Louis en Mathieu le » Hephaistos
Naldini, Battista di Matteo » Hypnos & Thanatos
Nashe, Thomas » Dido, Hero & Leandros
Natoire, Charles-Joseph » Dionysos, Eros, Ganymedes, Hephaistos, Io, Psyche
Navez, François-Joseph » Hermaphroditos
Negroli, Filippo » Gorgonen
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Nescio [J.H.F. Grönloh] » Titanen
Netscher, Caspar » Pomona & Vertumnus
Neuye, Jan » Aeneas
Newton, Thomas » Atreus & Thyestes
Niccolò da Correggio » Kephalos & Prokris
Niccolò dell'Abbate » Aeneas, Hades, Odysseus, Persephone
Nicola da Urbino » Europa
Nietzsche, Friedrich » Apollo, Dionysos
Nieulandt, Adriaen van » Galateia
Nijhoff, Martinus » Iphigeneia, Protesilaos & Laodameia
Nijinski, Vaslav » Satyrs & Silenen
Nonnos » Aktaion, Dionysos, Kadmos
Noris, Matteo » Odysseus
O'Casey, Sean » Hera
O'Neill, Eugene » Agamemnon, Elektra
Offenbach, Jacques-Jacob » Helena, Orpheus
Olivari, Francis » Zeus
Oostsanen, Jacob Cornelisz. van [Jacob van Amsterdam] » Hektor
Opitz, Martin » Daphne
Orff, Carl » Antigone, Aphrodite, Oidipous, Prometheus
Orlovsky, Boris » Paris
Orzeszkowa, Eliza » Argonauten
Ovidius » Adonis, Aeneas, Aias, Aktaion, Amphion & Zethos, Amphitryon &
Alkmene, Arachne, Ariadne, Artemis, Asklepios, Atalante, Daidalos & Ikaros,
Danaïden, Daphne, Daphnis, Demeter, Deukalion & Pyrrha, Dido, Eos, Eros,
Europa, Flora, Galateia, Giganten, Gorgonen, Herakles, Hermaphroditos,
Hermes, Hero & Leandros, Hypnos & Thanatos, Io, Kadmos, Kallisto, Kekrops
& dochters, Kephalos & Prokris, Keyx & Alkyone, Kirke, Leto, Marsyas,
Medeia, Meleagros, Midas, Muzen, Narkissos, Niobe, Orpheus, Paris, Peleus,
Persephone, Perseus, Phaëthon, Philemon & Baukis, Polyxena, Pomona &
Vertumnus, Proitos & Akrisios, Prokne & Philomela, Prometheus, Protesilaos
& Laodameia, Pygmalion, Pyramos & Thisbe, Satyrs & Silenen, Semele,
Sibyllen, Teiresias, Zeus
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Pacheco, Francisco » Herakles
Pajou, Augustin » Hades
Paionios » Nike
Paisiello, Giovanni » Andromache
Palestrina, Giovanni de » Dido
Palladio, Andrea » Oidipous
Pallavicino, Carlo » Odysseus
Palma, Antonio » Sibyllen
Palma il Vecchio, Jacopo » Aphrodite, Ares, Artemis
Palma il Giovane, Jacopo » Ares, Charites, Muzen
Pannemaker, Willem » Pomona & Vertumnus
Paolini, Giulio » Kentauren
Paolo Fiammingo » Artemis
Paolozzi, Eduardo » Medeia
Papas, Irene » Elektra
Papias » Kentauren
Pariati, Pietro » Ariadne
Parmigianino, Il [Francesco Mazzola] » Aktaion, Eros
Parrhasios » Telephos
Partridge, John » Polyxena
Pascoli, Giovanni » Odysseus
Pasolini, Pier Paolo » Medeia, Oidipous
Passeri, Giuseppe » Bellerophon
Patinier, Joachim » Hades
Pausanias » Aias, Amphion & Zethos, Endymion, Helena, Hermes, Kadmos,
Medeia, Merope, Minos, Narkissos, Palamedes, Proitos & Akrisios
Pazzi, Alessandro de' » Oidipous
Peele, George » Paris
Péladan, Joseph » Oidipous
Pellegrin, Simon-Joseph » Atreus & Thyestes
Pellegrini, Giovanni » Andromache, Eos, Hektor
Pels, Andries » Dido
Peri, Jacopo » Adonis, Daphne, Orpheus
Perino del Vaga » Apollo, Dido, Giganten, Perseus, Psyche
Permeke, Constant » Niobe
Permoser, Balthasar » Athena, Nimfen
Perrin, Pierre » Ariadne, Pomona & Vertumnus
Persiani, O. » Peleus
Persico, Paolo » Artemis, Nimfen
Perugino, Il [Pietro di Cristoforo Vanucci] » Aphrodite, Athena, Marsyas,
Sibyllen
Peruzzi, Baldassare » Aktaion, Apollo, Artemis, Daphne, Deukalion & Pyrrha,
Dionysos, Europa, Ganymedes, Hephaistos, Herakles, Hypnos & Thanatos,
Kallisto, Marsyas, Midas, Orpheus, Perseus, Zeus
Petrarca, Francesco » Daphne
Peyron, Jean-François » Alkestis & Admetos
Pfeffel, Gottlieb Konrad » Philemon & Baukis
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Pheidias » Amazonen, Apollo, Athena, Demeter, Dioskouren, Giganten,
Hephaistos, Kekrops & dochters, Pandora, Poseidon, Zeus
Philemon » Amphitryon & Alkmene
Philippe d'Orléans » Prokne & Philomela
Philips, Ambrose » Andromache
Philiskos » Muzen
Philostratos » Narkissos
Phradmon » Amazonen
Picabia, Francis » Harpijen
Picander, Christian » Midas
Picasso, Pablo » Daidalos & Ikaros, Kentauren, Odysseus, Theseus
Piccinni, Niccolò » Iphigeneia, Odysseus
Picot, François-Edouard » Psyche
Piero di Cosimo » Ares, Hephaistos, Kentauren, Kephalos & Prokris, Perseus,
Prometheus, Satyrs & Silenen, Triton
Pierre, Jean-Baptiste » Kekrops & dochters
Pierson, Christoffel » Aeneas
Pietro da Cortona » Aeneas, Artemis, Dionysos, Dioskouren, Eos, Giganten,
Herakles, Kekrops & dochters, Marsyas, Polyxena
Pietro da Mariscalchi » Medeia
Pigalle, Jean Baptiste » Hermes
Pilon, Germain » Charites
Pindaros » Alkmaion, Argonauten, Asklepios, Bellerophon, Charites, Deukalion
& Pyrrha, Giganten, Ixion, Kronos, Leto, Nemesis, Orpheus, Pelops, Perseus
Pinturicchio, Il [Bernardino Netti di Biagio] » Europa, Odysseus, Sibyllen
Piroli, Thomas » Achilleus
Pisan, Christine de » Arachne, Dido, Hero & Leandros, Medeia, Narkissos,
Odysseus
Pisano, Giovanni » Aphrodite
Pittoni, Giovanni Battista » Dido, Iphigeneia, Polyxena
Pizzetti, lldebrando » Phaidra & Hippolytos
Platen, August von » Agamemnon, Atalante, Endymion, Eros, Kassandra
Plath, Sylvia » Midas
Plato » Alkestis & Admetos, Aphrodite, Apollo, Endymion, Eros, Helena
Plautus, Titus Maccius » Amphitryon & Alkmene
Plinius Secundus de Oudere, Gaius » Achilleus, Amphion & Zethos, Kekrops
& dochters, Laokoön, Satyrs & Silenen
Ploutarchos » Amazonen, Marsyas, Merope, Minos, Theseus
Poe, Edgar Allan » Helena
Poelenburch, Cornelis van » Aktaion, Daphne, Kallisto, Kekrops & dochters
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Poggini, Domenico » Hades
Poliziano, Angelo » Europa, Flora, Orpheus
Pollaiuolo, Antonio » Daphne, Herakles
Polydoros » Laokoön, Odysseus
Polygnotos » Palamedes
Polykleitos » Amazonen
Pontormo [Jacopo Carrucci] » Pomona & Vertumnus
Porpora, Nicola Antonio » Argonauten, Ariadne, Dido, Herakles
Porta, Giovanni Battista della » Iphigeneia
Postel, Christian Heinrich » Ariadne, Herakles
Potter, Dirc » Hero & Leandros, Medeia
Potter, Paulus » Orpheus
Poulenc, Francis » Teiresias
Pound, Ezra » Ixion, Kadmos, Kirke, Odysseus, Persephone
Poussin, Nicolas » Achilleus, Adonis, Aeneas, Apollo, Ares, Daphne, Dionysos,
Endymion, Flora, Galateia, Herakles, Io, Kekrops & dochters, Kephalos &
Prokris, Marsyas, Midas, Muzen, Narkissos, Orion, Orpheus, Pan, Phaëthon,
Poseidon, Pyramos & Thisbe, Satyrs & Silenen, Theseus, Zeus
Pradier, James » Kassandra, Philoktetes, Prometheus
Praxiteles » Aphrodite, Apollo, Dioskouren, Hermes, Hypnos & Thanatos,
Satyrs & Silenen
Presser, Jacob » Orpheus
Primaticcio, Francesco » Hades, Helena, Meleagros, Odysseus, Philemon &
Baukis
Prodikos » Herakles
Propertius, Sextus » Endymion
Prud'hon, Pierre-Paul » Adonis, Athena
Prudentius » Aphrodite
Puech, Denys » Eos
Puget de la Serre, Jean » Perseus
Purcell, Henry » Amphitryon & Alkmene, Dido, Kirke, Oidipous
Pynas, Jacob » Hermaphroditos
Quasimodo » Hades
Quellinus I, Artus » Amphion & Zethos, Daidalos & Ikaros, Io
Quellinus, J. » Kekrops & dochters
Quinault, Philippe » Achilleus, Alkestis & Admetos, Bellerophon, Kadmos,
Persephone, Perseus, Phaëthon, Psyche, Theseus
Quinet, Edgar » Prometheus
Rachilde [Marguerite Eymery] » Aphrodite
Racine, Jean » Alkestis & Admetos, Andromache, Antigone, Iphigeneia, Phaidra
& Hippolytos, Polyneikes & Eteokles
Rafaël [Raffaello Sanzio] » Aeneas, Apollo, Charites, Galateia, Marsyas, Muzen,
Paris, Psyche
Raimondi, Marcantonio » Paris
Rameau, Jean-Philippe » Dioskouren, Io, Pygmalion
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Ramler, Karl Wilhelm » Kephalos & Prokris
Rauschenberg, Robert » Erinyen, Minos
Rauzzini, Venanzio » Pyramos & Thisbe
Ray, Man » Narkissos
Rebel, François » Pyramos & Thisbe
Redon, Odilon » Aphrodite, Galateia, Kentauren, Orpheus, Perseus, Phaëthon
Reece, Robert » Kassandra
Regnaudin, Thomas » Apollo
Regnault, Jean-Baptiste » Charites, Pygmalion
Régnier, Henri de » Kentauren, Marsyas, Odysseus
Rembrandt Harmensz. van Rijn » Aktaion, Athena, Danaë, Eros, Europa, Flora,
Ganymedes, Io, Kallisto, Kekrops & dochters, Persephone, Perseus, Philemon
& Baukis, Satyrs & Silenen
Renault, Mary » Theseus
Reni, Guido » Atalante, Eos, Eros, Europa, Helena, Marsyas, Moiren, Phaëthon
Renoir, Pierre-Auguste » Aphrodite, Artemis, Nimfen, Paris
Restout, Jean » Hektor, Pygmalion
Reynolds, Joshua » Charites, Dido, Dionysos, Herakles
Ribera, Jusepe de » Adonis, Ixion, Marsyas, Prometheus
Ricci, Sebastiano » Atalante, Daphne, Europa, Galateia, Hades, Harpijen,
Herakles, Kentauren, Midas, Pan, Phaëthon, Poseidon, Pygmalion
Riccio, Andrea » Eros
Rilke, Rainer Maria » Alkestis & Admetos, Leda, Narkissos, Orpheus
Rinehart, William » Antigone
Rinuccini, Ottavio » Ariadne, Daphne, Orpheus
Ripa, Cesare » Aktaion, Europa, Muzen
Ritsos, Yannis » Narkissos
Rivalz, Antoine » Kassandra
Roberti, Ercole de' » Psyche
Rodin, Auguste » Adonis, Alkestis & Admetos, Apollo, Asklepios, Daidalos
& Ikaros, Danaïden, Eos, Kentauren, Medeia, Narkissos, Odysseus, Orpheus,
Pygmalion
Roland Holst, Adriaan » Helena
Rollet, Marie François du » Danaïden
Rolli, Antonio » Achilleus
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Rollinat, Maurice » Kirke
Romanelli, Giovanni Francesco » Dido, Kekrops & dochters, Kephalos &
Prokris, Leto
Romanino, Il [Gerolamo da Romano] » Apollo, Artemis, Sibyllen
Romano, Giulio » Adonis, Aias, Amazonen, Andromache, Ares, Daidalos &
Ikaros, Diomedes, Eros, Galateia, Giganten, Helena, Herakles, Laokoön,
Marsyas, Midas, Muzen, Orion, Phaëthon, Psyche, Zeus
Romney, George » Medeia
Ronsard, Pierre (de) » Artemis, Eros, Giganten, Hades, Herakles
Rosa, Salvator » Kadmos, Kekrops & dochters, Odysseus, Prometheus, Sibyllen
Rossetti, Dante Gabriel » Gorgonen, Helena, Kassandra, Kirke, Orpheus,
Pandora, Persephone
Rossi, Angelo de' » Herakles
Rossi, Luigi » Orpheus
Rossini, Gioacchino Antonio » Neoptolemos
Rosso Fiorentino, Il [Giovanni Battista di Jacopo di Guasparre] » Adonis, Eros,
Hekate, Leda
Rothko, Mark » Antigone, Teiresias
Rotrou, Jean de » Amphitryon & Alkmene, Antigone, Herakles, Iphigeneia
Rottenhammer, Johann » Ares, Kallisto, Muzen, Phaëthon
Rottmayr, Johann Michael » Poseidon
Rousseau, Jean-Jacques » Narkissos, Prometheus, Pygmalion
Roussel, Ker-Xavier » Dioskouren
Roy, Pierre Charles » Pelops
Rubens, Petrus Paulus » Achilleus, Adonis, Aeneas, Amazonen, Aphrodite,
Apollo, Arachne, Ares, Artemis, Asklepios, Atalante, Bellerophon, Charites,
Daidalos & Ikaros, Danaë, Dido, Dionysos, Dioskouren, Eros, Europa,
Ganymedes, Gorgonen, Harpijen, Herakles, Hero & Leandros, Io, Ixion, Kadmos,
Kallisto, Kekrops & dochters, Kentauren, Kephalos & Prokris, Kronos, Leda,
Midas, Moiren, Narkissos, Nereus & Nereïden, Odysseus, Orpheus, Pan, Paris,
Pelops, Persephone, Perseus, Phaëthon, Phaidra & Hippolytos, Philemon &
Baukis, Pomona & Vertumnus, Poseidon, Prokne & Philomela, Prometheus,
Psyche, Satyrs & Silenen, Theseus, Titanen
Rude, François » Hermes, Meleagros
Rude, Sophie » Ariadne
Russell, Bertrand » Daidalos & Ikaros
Rutxhiel, Henry Joseph » Psyche
Sacchi, Andrea » Daidalos & Ikaros, Dido
Sacchini, Antonio Maria Gaspare » Oidipous
Sachs, Hans » Agamemnon, Alkestis & Admetos, Athena, Daphne, Hektor,
Hero & Leandros, Niobe, Oidipous, Paris, Perseus, Polyxena, Teiresias
Saenredam, Jan Pietersz. » Perseus
Saint-Gaudens, Augustus » Nike
Saint-Saëns, Camille » Helena, Herakles
Salamanca, Antonio » Dioskouren
Salieri, Antonio » Danaïden
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Salutati, Coluccio » Herakles
Salvi, Antonio » Andromache, Danaïden
Sandrart, Joachim von » Apollo, Odysseus
Sandys, Frederick » Kassandra, Medeia
Sansovino, Jacopo [Jacopo Tatti] » Dionysos, Hermes, Laokoön, Poseidon
Sappho » Adonis
Saraceni, Carlo » Ares, Ariadne, Hermaphroditos
Sargent, John Singer » Danaïden
Sarro, Domenico » Endymion
Sarti, Giuseppe » Andromache
Sartre, Jean-Paul » Orestes
Sarzana, Il » Meleagros
Sassoon, Siegfried » Marsyas
Savery, Roelant » Mainaden, Orpheus
Sbarra, Francesco » Paris
Scarlatti, Allessandro » Aias, Ariadne, Dido, Merope, Odysseus, Phaëthon
Scarlatti, Domenico » Narkissos
Scarlatti, Giuseppe » Argonauten, Merope
Scève, Maurice » Artemis, Hekate
Schadow, Johann Gottfried von » Ares, Athena, Moiren, Muzen, Nike
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph » Antigone
Schiavone, Gregorio » Dido, Kallisto
Schick, Gottlieb Christian » Apollo
Schiller, Johann Christoph Friedrich von » Hektor, Hera, Hero & Leandros,
Kassandra, Laokoön, Moiren, Odysseus, Polyneikes & Eteokles, Semele
Schlegel, August Wilhelm » Ariadne, Ion, Prometheus, Pygmalion
Schlegel, Friedrich » Hekabe, Iphigeneia
Schlegel, Johann Elias » Andromache, Dido, Kephalos & Prokris
Schmidt, Martin Johann [Kremser Schmidt] » Danaïden, Midas
Schoeck, Othmar » Amazonen
Schubert, Franz » Ganymedes, Prometheus
Schütz, Heinrich » Daphne
Schütz, Stefan » Theseus
Schwartz, Hans » Kassandra
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Schweitzer, Anton » Alkestis & Admetos, Eos, Herakles
Schwind, Moritz von » Psyche
Schwob, Marcel » Arachne
Scorel, Jan van » Aeneas
Scribe, Eugène » Aktaion, Flora
Sebastiano del Piombo » Adonis, Galateia, Kekrops & dochters, Minos, Prokne
& Philomela
Seferis, Georgios » Odysseus
Segalen, Victor » Orpheus
Segher Diergotgaf » Paris
Seneca, Lucius Annaeus » Agamemnon, Andromache, Antigone, Atreus &
Thyestes, Elektra, Hekabe, Herakles, Medeia, Neoptolemos, Odysseus, Oidipous,
Phaidra & Hippolytos, Polyneikes & Eteokles, Polyxena
Sergel, Johan Tobias » Achilleus, Diomedes
Settle, Elkanah » Kassandra
Sève, Gilbert de » Dido
Shaftesbury, Anthony Earl of » Prometheus
Shakespeare, William » Adonis, Aeneas, Flora, Kassandra, Odysseus, Prokne
& Philomela, Pyramos & Thisbe, Troilos
Shaw, George Bernard » Pygmalion
Shelley, Percy Bysshe » Apollo, Gorgonen, Oidipous, Orpheus, Pan, Persephone,
Prometheus
Signorelli, Luca » Orpheus, Perseus
Silvagni, Giovanni » Oidipous, Polyneikes & Eteokles
Simonides van Keos » Perseus
Skopas » Atalante, Herakles, Hypnos & Thanatos, Mainaden, Meleagros,
Telephos
Skriabin, Aleksandar Nikolajevic » Prometheus
Slauerhoff, Jan » Kronos
Smollett, Tobias » Alkestis & Admetos
Snyders, Frans » Artemis, Prometheus
Sodoma, Il [Giovanni Antonio Bazzi] » Eros, Hephaistos, Leda, Moiren,
Phaëthon
Sografi, Alessandro » Pygmalion
Solimena, Francesco » Kephalos & Prokris
Solis, Virgil » Hektor
Solon » Zeus
Sophokles » Agamemnon, Aias, Alkmaion, Antigone, Argonauten, Atreus &
Thyestes, Bellerophon, Elektra, Herakles, Iphigeneia, Laokoön, Medeia,
Meleagros, Menelaos, Nemesis, Neoptolemos, Niobe, Odysseus, Oidipous,
Orestes, Palamedes, Pandora, Paris, Pelops, Perseus, Phaidra & Hippolytos,
Philoktetes, Polyneikes & Eteokles, Polyxena, Prokne & Philomela, Teiresias,
Telephos, Theseus
Speckaert, Hans » Pygmalion
Spenser, Edmund » Daphne, Dido, Eros, Giganten, Moiren, Muzen
Spiess, E. » Hero & Leandros
Spitteler, Carl Friedrich Georg » Prometheus
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Spranger, Bartholomeus » Adonis, Aphrodite, Ares, Athena, Herakles,
Hermaphroditos, Muzen, Psyche, Zeus
Stallaert, Joseph » Dido, Polyxena
Statius, Publius Papinius » Achilleus, Antigone, Oidipous, Polyneikes &
Eteokles, Theseus
Steen, Jan » Achilleus, Herakles, Iphigeneia
Stephanos » Elektra
Stesichoros » Daphnis, Helena
Stockhausen, Karl-Heinz » Elektra
Stomer, Matthias » Demeter
Stone, Nicholas » Eros
Strabo » Ion
Stradano, Giovanni [Jan van der Straet] » Kirke
Strauss, Richard » Ariadne, Danaë, Daphne, Elektra, Helena, Midas
Strawinsky, Igor » Oidipous, Orpheus, Persephone
Striggio, Alessandro » Hades, Orpheus
Strobel, Heinrich » Odysseus
Strozzi, Bernardo » Persephone
Stuck, Franz von » Aktaion, Danaë, Erinyen, Kentauren, Nimfen, Orestes
Sturge Moore, Thomas » zie: Moore, Thomas Sturge
Subleyras, Pierre » Hades
Süssmayr, Franz » Pyramos & Thisbe
Sumarokov, Aleksej Petrovic » Kephalos & Prokris
Suppé, Franz von » Pygmalion
Susini, Giovanni » Eros
Sustris, Lambert » Aphrodite, Arachne, Ares, Europa, Persephone
Swanenburgh, Jacob van » Hades
Swift, Jonathan » Midas, Philemon & Baukis
Swinburne, Algernon Charles » Aphrodite, Atalante, Hermaphroditos,
Persephone, Phaidra & Hippolytos, Teiresias
Taddeo di Bartolo » Ares, Zeus
Taglionini, Filippo » Giganten
Taillasson, Jean Joseph » Achilleus, Hero & Leandros, Neoptolemus
Talfourd, Francis » Ion
Tamayo, Rufino » Prometheus
Taraval, Jean-Hugues » Herakles
Tasso, Torquato » Eros
Tate, Nahum » Dido
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Tauriskos » Amphion & Zethos
Teirlinck, Herman » Oidipous
Tektorides » Kassandra
Tengnagel, Jan » Atalante, Kirke, Pomona & Vertumnus
Tennyson, Alfred » Amphion & Zethos, Eos, Hero & Leandros, Odysseus,
Paris, Semele, Teiresias
Terborgh, F.C. » Odysseus
Terentius » Aphrodite, Demeter
Terwesten, Mattheus » Dionysos
Theokritos » Adonis, Charites, Daphnis, Dioskouren, Galateia, Paris
Thomas van Celano » Sibyllen
Thorwaldsen, Bertel » Achilleus, Adonis, Aias, Andromache, Apollo, Ariadne,
Asklepios, Charites, Dionysos, Dioskouren, Eros, Ganymedes, Hektor, Hypnos
& Thanatos, Iason, Mainaden, Paris
Thulden, Theodoor van » Galateia, Hephaistos
Tibaldi, Pellegrino » Herakles, Odysseus, Pandora
Tideman, Philip » Herakles
Tiepolo, Giandomenico » Iphigeneia, Kentauren, Teiresias
Tiepolo, Giambattista » Achilleus, Aeneas, Agamemnon, Aktaion, Amphion
& Zethos, Apollo, Bellerophon, Europa, Flora, Herakles, Hermes, Iphigeneia,
Palamedes, Polyneikes & Eteokles, Teiresias
Timanthes » Iphigeneia
Timomachos » Medeia
Timotheos » Leda
Tintoretto, Il, [Jacopo Robusti] » Arachne, Ares, Artemis, Athena, Charites,
Daidalos & Ikaros, Danaë, Daphne, Deukalion & Pyrrha, Dido, Helena,
Hephaistos, Hermes, Io, Kyklopen, Leda, Leto, Marsyas, Midas, Narkissos,
Niobe, Orpheus, Perseus, Semele
Tirso de Molina [Gabriel Tellez] » Achilleus
Tischbein, Johann Heinrich Wilhelm » Achilleus, Aias, Andromache, Helena
Titiaan [Tiziano Vecellio] » Adonis, Aktaion, Aphrodite, Ariadne, Danaë,
Dionysos, Eros, Europa, Ixion, Kallisto, Leto, Marsyas, Orpheus, Perseus, Satyrs
& Silenen
Toorop, Jan » Aphrodite
Torelli, Pomponio » Merope
Totis, Gian Domenico de » Phaëthon
Traetta, Tommaso Michele Francesco » Dido, Dioskouren, Merope
Trevelyan, George Macaulay » Meleagros, Pandora
Troost, Cornelis » Achilleus
Troy, Jean-François de » Flora, Iason, Pan
Trumbull, John » Hektor
Tschudi, Jean Baptiste de » Narkissos
Tschudy, Louis Théodore » Danaïden
Tuby, Jean-Baptiste » Apollo, Flora
Turner, Joseph Mallord William » Apollo, Ariadne, Daphne, Dido, Hero &
Leandros, Iason, Kallisto, Kekrops & dochters, Medeia, Narkissos, Odysseus,
Persephone, Sibyllen
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Uccello, Paolo » Theseus
Underdowne, Thomas » Ariadne
Uyttenbroeck, Moyses van » Hermaphroditos, Leto, Midas, Orpheus
Valckenborch, Frederik van » Aeneas
Valerius Flaccus, Gaius » Argonauten
Valéry, Paul » Amphion & Zethos, Moiren, Narkissos, Orpheus
Vanvitelli, Caspar » Artemis
Vanvitelli, Luigi » Nimfen
Varesco, Giambattista » Idomeneus
Varro, Marcus Terentius » Argonauten, Sibyllen
Vasari, Giorgio » Amphitryon & Alkmene, Herakles, Kronos, Perseus, Psyche
Velázquez, Diego » Aphrodite, Arachne, Ares, Dionysos, Hephaistos, Io,
Marsyas
Velde, Adriaen van de » Pomona & Vertumnus
Veldeke, Hendrik van » Aeneas
Vérard, Antoine » Deukalion & Pyrrha
Verazi, Mattia » Aeneas, Iphigeneia, Pelops, Phaëthon, Protesilaos & Laodameia
Vergilius [Publius Vergilius Maro] » Achilleus, Aeneas, Aphrodite, Apollo,
Dido, Erinyen, Hades, Harpijen, Hektor, Helena, Hermes, Hero & Leandros,
Hypnos & Thanatos, Kirke, Kyklopen, Laokoön, Menelaos, Muzen,
Neoptolemos, Odysseus, Orpheus, Palamedes, Paris, Poseidon, Sibyllen, Triton,
Troilos
Verhaecht, Tobias » Daidalos & Ikaros
Verhaeren, Emile » Helena
Verhagen, Balthasar » Marsyas
Vermeer, Johannes » Artemis, Muzen
Veronese, Paolo [Paolo Caliari] » Adonis, Aktaion, Aphrodite, Ares, Artemis,
Atalante, Athena, Daphne, Eros, Europa, Hades, Kekrops & dochters, Kephalos
& Prokris, Kronos, Leda, Sibyllen, Zeus
Verschoor, Willem » Kephalos & Prokris
Verwey, Albert » Demeter, Ganymedes, Persephone
Vestdijk, Simon » Aktaion, Apollo, Kentauren
Vestris, Gaetano » Pygmalion
Vicentino [Andrea Michieli] » Niobe, Persephone
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Vien, Joseph-Marie » Andromache, Ares, Artemis, Daidalos & Ikaros, Diomedes,
Eros, Hektor
Vigée-Lebrun, Elisabeth Louise » Dionysos
Vigny, Alfred de » Helena
Vinchon, Auguste » Diomedes
Vinckboons, David » Artemis
Vinies, de » Dido
Vischer de Jongere, Peter » Orpheus
Vivaldi, Antonio » Danaïden, Merope
Vivarini, Antonio » Helena
Vleughels, Nicolas » Eros
Vogler, Georg » Dioskouren
Voltaire [François-Marie Arouet] » Alkmaion, Atreus & Thyestes, Merope,
Oidipous, Orestes, Prometheus
Vondel, Joost van den » Agamemnon, Andromache, Ares, Ariadne, Elektra,
Eros, Hekabe, Iphigeneia, Midas, Oidipous, Orpheus, Palamedes, Phaëthon,
Phaidra & Hippolytos, Polyneikes & Eteokles
Vos, Cornelis de » Aktaion
Vos, Jan » Medeia
Vos, Maarten de » Apollo, Europa, Herakles, Muzen
Vosmaer, Carel » Amazonen
Vouet, Simon » Demeter, Dido, Kronos, Muzen
Vries, Adriaen de » Kentauren, Laokoön, Nimfen, Psyche
Wagner, Richard » Aphrodite
Walton, William » Troilos
Warhol, Andy » Hektor
Wassenbergh, Jan Abel » Poseidon
Waterhouse, John » Danaïden, Kirke, Odysseus, Pygmalion
Watson, Thomas » Eros
Watteau, Antoine » Artemis, Demeter, Eros, Paris
Watts, George Frederick » Eos, Europa, Psyche, Pygmalion
Wedekind, Franz » Herakles, Pandora
Wedgwood, Joshua » Achilleus
Weisse, Christian » Atreus & Thyestes
Wellesz, Egon » Alkestis & Admetos
Werfel, Franz » Hekabe, Narkissos
Werff, Adriaen van der » Ares, Ariadne, Herakles, Paris
West, Benjamin » Artemis, Eros, Hektor, Herakles, Iphigeneia, Orestes
Westmacott, Richard » Achilleus
Whitehead, William » Ion
Widl, Rufinus » Apollo
Wieland, Christoph Martin » Alkestis & Admetos, Endymion, Eos, Herakles,
Kephalos & Prokris, Midas, Paris, Prometheus
Wiertz, Antoine-Joseph » Odysseus, Satyrs & Silenen
Wilde, Oscar » Endymion, Helena
Wilder, Thornton » Alkestis & Admetos
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Willem van Hildegaersberch » Hektor
Williams, Tennessee [Thomas Lanier] » Orpheus
Winckelmann, Johann Joachim » Apollo, Ganymedes, Hera, Laokoön
Wit, Jacob de » Demeter, Kallisto, Moiren, Paris
Witte, Emanuel de » Pomona & Vertumnus
Woestijne, Karel van de » Amazonen, Herakles, Kentauren, Kronos, Orpheus
Wolf, Hugo » Amazonen, Prometheus
Wolf, Christa » Kassandra
Wolff, Emil » Amazonen
Wordsworth, William » Amphion & Zethos, Protesilaos & Laodameia
Woutiers, Charles » Dionysos
Wtewael, Joachim » Aktaion, Ares, Danaë, Kephalos & Prokris, Muzen, Paris,
Peleus, Perseus, Titanen
Xenakis, Yannis » Elektra, Medeia, Orestes
Xenophon » Herakles
Ximenes » Achilleus
Yeats, William Butler » Leda
Yourcenar, Marguérite » Alkestis & Admetos
Zadkine, Osip » Daphne, Flora, Laokoön, Prometheus
Zelotti, Giovan Battista » Demeter, Eos, Herakles, Io
Zeno, Apostolo » Andromache, Atalante, Iphigeneia, Merope, Narkissos, Paris
Ziani, Marcantonio » Meleagros
Zirndorf, Heinrich » Kassandra
Zuccaro, Federico » Ganymedes, Athena
Zuccaro, Taddeo » Arachne, Athena, Pan
Zucchi, Jacopo » Endymion, Psyche
Zurbarán, Francisco de » Herakles
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Register van mythologische figuren
Namen in hoofdletters hebben een eigen lemma
Abas (jongetje) » Demeter
Abas (koning van Argolis) » Proitos & Akrisios
Acerbas = Sicharbas
Acheloös » Alkmaion, Herakles, Nimfen
ACHILLEUS » Aeneas, Agamemnon, Aias, Amazonen, Andromache, Apollo,
Diomedes, Eos, Hekabe, Hektor, Hephaistos, Hermes, Iphigeneia, Kentauren,
Kyklopen, Minos, Neoptolemos, Nereus & Nereïden, Odysseus, Orestes, Paris,
Peleus, Philoktetes, Polyxena, Poseidon, Prometheus, Telephos, Troilos, Zeus
ADMETOS » Alkestis & Admetos, Apollo, Argonauten, Asklepios
ADONIS » Aphrodite, Eros, Flora, Hero & Leandros, Orpheus, Persephone
Adrastos » Alkmaion, Polyneikes & Eteokles
Aëdon = Prokne of Philomela
Aëllo » Harpijen
AENEAS » Achilleus, Aphrodite, Apollo, Dido, Diomedes, Hades, Harpijen,
Hephaistos, Hera, Hermes, Kirke, Kyklopen, Odysseus, Poseidon, Sibyllen,
Triton
Aesculapius = Asklepios
Aëtion » Andromache
AGAMEMNON » Achilleus, Aias, Apollo, Artemis, Atreus & Thyestes, Elektra,
Hekabe, Hektor, Helena, Iphigeneia, Kassandra, Menelaos, Neoptolemos,
Odysseus, Orestes, Palamedes, Polyxena, Telephos
Agaue » Dionysos, Kadmos, Mainaden, Semele
Agenor » Europa, Kadmos
Aglaia (een der) » Charites
Aglaia » Proitos & Akrisios
Aglauros » Kekrops & dochters
Aiakos » Hades, Minos, Peleus
AIAS » Achilleus, Agamemnon, Amazonen, Hektor, Menelaos, Odysseus
Aias (zoon van Oïleus) » Aias, Athena, Kassandra
Aietes » Argonauten, Iason, Medeia
Aigeus » Ariadne, Medeia, Theseus
Aigialeus » Alkmaion
Aigisthos » Agamemnon, Atreus & Thyestes, Elektra, Kassandra, Menelaos,
Orestes
Aigle » Ariadne
Aigyptos » Danaïden, Io
Aineias = Aeneas
Aiolos » Hephaistos, Hermes, Keyx & Alkyone, Odysseus
Aipytos = Kresphontes
Airope » Agamemnon, Atreus & Thyestes, Menelaos
Aison » Iason
Aithra » Dioskouren, Theseus
Akastos » Argonauten, Iason, Peleus
Akis » Galateia, Kyklopen
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AKRISIOS » Danaë, Perseus, Proitos & Akrisios
AKTAION » Artemis, Kallisto, Kentauren, Pan

Alekto » Erinyen
Aleos » Telephos
Alexandra = Kassandra
Alexandros = Paris
Alkaios » Herakles
ALKESTIS & ADMETOS » Apollo, Argonauten, Asklepios, Herakles, Hypnos &
Thanatos
Alkide = Herakles
Alkinoös » Argonauten, Medeia, Odysseus
ALKMAION » Erinyen, Hera, Kadmos, Polyneikes & Eteokles, Teiresias
ALKMENE » Amphytrion & Alkmene, Hera, Herakles
ALKYONE » Keyx & Alkyone
Alkyoneus » Herakles, Nike
Alpheios » Nimfen
Althaia » Erinyen, Meleagros
Amaltheia » Zeus
AMAZONEN ‘Achilleus, Ares, Artemis, Bellerophon, Herakles, Phaidra &
Hippolytos, Theseus
Ameinias » Narkissos
Amor = Eros
Amphiaraos » Alkmaion, Polyneikes & Eteokles
AMPHION & ZETHOS » Niobe, Satyrs & Silenen
Amphitrite » Dionysos, Galateia, Nereus & Nereïden, Poseidon, Triton
AMPHYTRION & ALKMENE » Herakles, Teiresias, Zeus
Amykos » Argonauten, Dioskouren, Poseidon
Amymone » Poseidon
Anaxibuia » Alketis & Admetos
Anchises » Aeneas, Aphrodite
ANDROMACHE » Achilleus, Aeneas, Hekabe, Hektor, Menelaos, Neoptolemos,
Odysseus, Orestes, Peleus
Andromeda » Perseus
Anna » Dido
Anni = Horen
Antaios » Herakles
Anteia = Stheneboia
Anteios » Poseidon
Anteros » Ares, Eros
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» Alkmaion, Oidipous, Polyneikes & Eteokles
Antigone (dochter van Eurytion) » Peleus
Antikleia » Odysseus
Antilochos » Achilleus
Antinoös » Odysseus
Antiope » Amphion & Zethos, Satyrs & Silenen, Zeus
Antiope (Amazone) » Amazonen, Phaidra & Hippolytos, Theseus
Antiphates » Odysseus
Aphareios » Dioskouren
APHRODITE » Adonis, Aeneas, Ares, Argonauten, Artemis, Atalante, Athena,
Charites, Danaë, Demeter, Dido, Diomedes, Dionysos, Eos, Eros, Flora,
Ganymedes, Helena, Hephaistos, Hera, Herakles, Hermaphroditos, Hermes,
Hero & Leandros, Horen, Iason, Kadmos, Medeia, Menelaos, Muzen, Narkissos,
Nimfen, Orpheus, Pan, Pandora, Paris, Phaidra & Hippolytos, Psyche,
Pygmalion, Satyrs & Silenen
APOLLO » Achilleus, Adonis, Agamemnon, Aeneas, Alkestis & Admetos,
Alkmaion, Amphion & Zethos, Aphrodite, Artemis, Asklepios, Charites, Daphne,
Daphnis, Diomedes, Dionysos, Erinyen, Eros, Hektor, Helena, Hephaistos,
Herakles, Hermaphroditos, Hermes, Hypnos & Thanatos, Ion, Kallisto,
Kassandra, Kyklopen, Laokoön, Leto, Marsyas, Meleagros, Midas, Muzen,
Niobe, Orestes, Orpheus, Pan, Paris, Phaëthon, Polyneikes & Eteokles, Poseidon,
Psyche, Sibyllen, Titanen, Troilos, Zeus
Apsyrtos » Argonauten, Kirke, Medeia
ARACHNE » Athena
Areion » Polyneikes & Eteokles, Poseidon
ARES » Achilleus, Adonis, Amazonen, Aphrodite, Artemis, Athena, Diomedes,
Dioskouren, Eos, Eros, Flora, Hephaistos, Hera, Herakles, Iason, Kadmos,
Muzen, Poseidon, Prokne & Philomela, Titanen, Zeus
Arete » Argonauten, Medeia, Odysseus
Arethousa » Nimfen
Argeia » Polyneikes & Eteokles
Arges » Kyklopen
ARGONAUTEN » Atalante, Dioskouren, Hera, Herakles, Iason, Kirke, Medeia,
Meleagros, Odysseus, Orpheus, Peleus, Triton
Argos » Hera, Hermes, Io
Argos (bouwer van de Argo) » Argonauten
Argos (hond) » Odysseus
ARIADNE » Daidalos & Ikaros, Dionysos, Hypnos & Thanatos, Minos, Phaidra
& Hippolytos, Semele, Theseus
Aristaios » Aktaion, Apollo, Orpheus
Arkas » Kallisto
Arsinoë » Alkmaion
ARTEMIS » Achilleus, Adonis, Agamemnon, Aktaion, Alkestis & Admetos,
Amazonen, Amphion & Zethos, Aphrodite, Apollo, Atalante, Atreus & Thyestes,
Charites, Daphnis, Endymion, Eros, Hekate, Hephaistos, Herakles, Iphigeneia,
Kallisto, Kephalos & Prokris, Leto, Meleagros, Nimfen, Niobe, Orestes, Orion,
Pan, Phaidra & Hippolytos, Satyrs & Silenen, Zeus
ANTIGONE
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Ascanius » Aeneas
Askanios = Ascanius
ASKLEPIOS » Apollo, Kentauren, Kyklopen
Asteria » Hekate, Titanen
Asterion/s » Minos
Astraios » Titanen
Astyanax » Andromache, Hekabe, Hektor, Neoptolemos, Odysseus
Astydameia » Peleus
ATALANTE » Argonauten, Artemis, Meleagros, Peleus
Athamas » Dionysos
ATHENA » Achilleus, Agamemnon, Aias, Aphrodite, Arachne, Ares, Argonauten,
Asklepios, Bellerophon, Diomedes, Erinyen, Eros, Flora, Giganten, Gorgonen,
Hektor, Hephaistos, Hera, Herakles, Hermes, Kadmos, Kassandra, Kekrops &
dochters, Kentauren, Laokoön, Marsyas, Midas, Muzen, Nike, Odysseus, Orestes,
Pandora, Paris, Perseus, Polyneikes & Eteokles, Poseidon, Teiresias, Titanen,
Zeus
Atlas » Herakles, Hermes, Perseus, Prometheus, Titanen
ATREUS & THYESTES » Agamemnon, Menelaos, Pelops
Atropos » Moiren
Auge » Telephos
Augias » Herakles
Aurora = Eos
Autolykos » Hermes, Odysseus
Autonoë » Aktaion, Dionysos, Kadmos, Semele
Auxo » Horen
Axioche » Pelops
Bacchae = Bacchantes = Mainaden
Bacchus = Bakchos = Dionysos
Bakchai = Mainaden
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Battos » Hermes
BAUKIS » Philemon & Baukis
Belios » Poseidon
BELLEROPHON » Athena, Poseidon, Proitos & Akrisios
Belleros » Bellerophon
Beroë » Semele
Bithynis » Poseidon
Boreas » Argonauten, Harpijen
Bousiris » Herakles, Poseidon
Briareus » Titanen
Briseïs » Achilleus, Agamemnon
Britomartis » Minos
Brontes » Kyklopen
Cacus » Herakles
Castor = Kastor » Dioskouren
Catamitus = Ganymedes
Ceres = Demeter
Chaos » Eros
Chariklo » Teiresias
Charis » Hephaistos
CHARITES » Aphrodite, Ares, Eros, Hermes, Horen, Kadmos, Pandora
Charon » Hades, Herakles, Orpheus
Charybdis » Odysseus
Cheiron » Achilleus, Aktaion, Asklepios, Iason, Kentauren, Peleus, Prometheus
Chelidon = Philomela of Prokne
Chimaira » Bellerophon
Chione » Hermes
Chloris » Flora
Chronos = Kronos
Chrysaor » Gorgonen, Poseidon
Chryseïs » Achilleus, Agamemnon, Apollo
Chryses » Achilleus, Apollo
Chrysippos » Atreus & Thyestes, Pelops
Cressida » Troilos
Chrysothemis » Agamemnon, Elektra
Creusa » Aeneas
Cupido = Eros
DAIDALOS & IKAROS » Minos, Theseus
DANAË » Eros, Midas, Perseus, Proitos &
DANAÏDEN » Io

Akrisios, Zeus

Danaos » Danaïden, Io, Poseidon
DAPHNE » Apollo, Eros
DAPHNIS » Nimfen, Pan
Dardanos » Aeneas, Sibyllen
Deianeira » Herakles, Kentauren
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Deidameia » Achilleus, Neoptolemos
Deimos » Aphrodite, Ares
Deion » Kephalos & Prokris
Deioneus » Ixion
Deïphobos » Hekabe, Hektor, Helena, Menelaos
Deïpyle » Diomedes, Polyneikes & Eteokles
Deliades » Bellerophon
DEMETER » Aphrodite, Hekate, Kronos, Pelops, Persephone, Pomona &
Vertummus, Poseidon, Titanen, Zeus
Demophon » Demeter
DEUKALION & PYRRHA » Phaëthon
Deukalion (broer van Phaidra) » Phaidra & Hippolytos
Dexamenos » Kentauren
Dia » Ixion
Diana = Artemis
DIDO » Aeneas, Aphrodite, Eros, Hermes
Dike » Horen
Diktys » Perseus
Dino » Perseus
Diomede » Kephalos & Prokris
DIOMEDES » Aeneas, Ares, Athena, Laokoön, Neoptolemos, Odysseus,
Palamedes, Philoktetes
Diomedes (koning van de Bistonen) » Ares, Herakles
Dione (moeder van Aphrodite) » Aphrodite
Dione (vrouw van Tantalos) » Niobe, Pelops
DIONYSOS » Aphrodite, Apollo, Ariadne, Charites, Demeter, Hephaistos,
Hermaphroditos, Hermes, Horen, Kentauren, Mainaden, Midas, Nimfen,
Orpheus, Pan, Proitos & Akrisios, Psyche, Satyrs & Silenen, Semele, Teiresias,
Theseus, Titanen, Zeus
Dioscuri = Dioskouren
DIOSKOUREN » Argonauten, Helena, Leda, Meleagros, Nemesis, Orpheus, Peleus,
Poseidon, Theseus, Zeus
Dirae = Erinyen
Dirke » Amphion & Zethos
Dolon » Diomedes, Odysseus
Doris » Galateia, Nereus & Nereïden
Dryaden » Nimfen
Dryas » Dionysos
Dymas » Hekabe
Echenaïs » Daphnis
Echo » Dionysos, Narkissos, Pan
Eidyia » Medeia
Eileithyia » Amphitryon & Alkmene, Artemis, Hera, Leto, Moiren, Zeus
Eirene » Horen, Nike
ELEKTRA » Agamemnon, Atreus & Thyestes, Helena, Iphigeneia, Orestes
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Elektra (Okeanide) » Harpijen
Elissa = Dido
Emathion » Eos, Herakles
Endeïs » Peleus
ENDYMION » Artemis, Hypnos & Thanatos
Enkelados » Titanen
Enyo (een Graia) » Perseus
Enyo » Ares
EOS » Achilleus, Apollo, Hypnos & Thanatos, Kephalos & Prokris, Orion,
Titanen
Epaphos » Io
Ephialtes » Ares, Poseidon
Epigonen » Alkmaion, Polyneikes & Eteokles, Teiresias
Epikaste = Iokaste
Epimetheus » Deukalion & Pyrrha, Pandora, Prometheus, Titanen
Epopeus » Amphion & Zethos
Erato » Muzen
Erebos » Hypnos & Thanatos
Erechtheus » Kephalos & Prokris
Erginos » Herakles
Erichthonios » Athena, Kekrops & dochters
Erigone » Dionysos
ERINYEN » Alkmaion, Moiren, Orestes, Orpheus
Eriphyle » Alkmaion, Erinyen, Polyneikes & Eteokles
Eris » Ares, Paris, Peleus
EROS » Adonis, Aphrodite, Ares, Argonauten, Charites, Daphne, Demeter, Dido,
Galateia, Helena, Hephaistos, Hermes, Hypnos & Thanatos, Iason, Medeia,
Narkissos, Pan, Paris, Psyche, Titanen, Zeus
Erymanthos » Adonis
Erysichthon » Kekrops & dochters
ETEOKLES » Antigone, Oidipous, Polyneikes & Eteokles
Euandros » Aeneas
Eucharis » Odysseus
Eueres » Teiresias
Eumaios » Odysseus
Eumenes » Telephos
Eunomia » Horen
Euphrosyne » Charites
EUROPA » Kadmos, Minos, Zeus
Euryale (moeder van Orion) » Orion
Euryale » Gorgonen
Eurybia » Titanen
Eurydike (nimf) » Hermes, Mainaden, Nimfen, Orpheus
Eurydike (vrouw van Kreon) » Antigone
Eurydike (moeder van Danaë) » Danaë
Eurykleia » Odysseus
Eurymede » Bellerophon
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Eurynome (dochter van Okeanos) » Charites, Hephaistos
Eurynome (vrouw van Glaukos) » Bellerophon
Eurystheus » Amphitryon & Alkmene, Herakles
Eurystheus (zoon van Sthenelos) » Atreus & Thyestes
Eurytion (een Kentaur) » Kentauren
Eurytion (schoonvader van Peleus) » Peleus
Eurytion (herder) » Herakles
Eurytos » Herakles, Odysseus
Eurytos (een Gigant) » Dionysos
Euterpe » Muzen
Fata = Moiren
Faun » Satyrs & Silenen
Faunus = Pan
FLORA

Furiae = Erinyen
Gaia » Aphrodite, Apollo, Demeter, Erinyen, Eros, Herakles, Kekrops &
dochters, Kronos, Kyklopen, Nereus & Nereïden, Poseidon, Titanen
GALATEIA » Kyklopen, Nereus & Nereïden, Triton
Galateia (vrouw van) » Pygmalion
GANYMEDES » Kronos, Minos, Zeus
Geryon » Gorgonen
Geryoneus » Herakles
GIGANTEN » Ares, Athena, Dionysos, Hades, Herakles, Nike, Titanen, Zeus
Glauke » Iason, Medeia
Glaukos » Bellerophon
Gordios » Midas
GORGONEN » Athena, Hades, Perseus, Poseidon
Graiai » Perseus
Gratiën = Charites
Gyges » Titanen
HADES » Demeter, Dionysos, Herakles, Kronos, Kyklopen, Orpheus, Persephone,

Perseus, Prometheus, Protesilaos & Laodameia, Theseus, Titanen, Zeus
Haimon » Antigone
Harmonia » Alkmaion, Aphrodite, Ares, Hephaistos, Kadmos, Polyneikes &
Eteokles, Semele
HARPIJEN » Aeneas, Argonauten, Athena
Hebe » Hera, Herakles
Hecuba = Hekabe
HEKABE » Aeneas, Agamemnon, Andromache, Apollo, Hektor, Kassandra,
Menelaos, Odysseus, Paris, Polyxena, Troilos
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» Artemis, Charites, Medeia
Hekatoncheiren » Kronos, Titanen
HEKTOR » Achilleus, Aeneas, Aias, Andromache, Hekabe, Helena, Hermes,
Menelaos, Neoptolemos, Odysseus, Paris, Protesilaos & Laodameia, Zeus
HELENA » Agamemnon, Aphrodite, Diomedes, Dioskouren, Hekabe, Hektor,
Kassandra, Leda, Menelaos, Nemesis, Odysseus, Orestes, Palamedes, Paris,
Sibyllen, Theseus, Zeus
Helenos » Aeneas, Andromache, Hekabe, Helena, Kassandra, Neoptolemos,
Philoktetes
Heliaden » Phaëthon
Helios » Amphitryon & Alkmene, Aphrodite, Apollo, Ares, Demeter, Eos,
Herakles, Kirke, Medeia, Odysseus, Orion, Phaëthon, Poseidon, Titanen
HEPHAISTOS » Achilleus, Aeneas, Aphrodite, Ares, Athena, Dionysos,
Ganymedes, Hera, Herakles, Kadmos, Kekrops & dochters, Kyklopen, Mainaden,
Orion, Pandora, Prometheus, Satyrs & Silenen, Zeus
HERA » Achilleus, Aeneas, Amphitryon & Alkmene, Aphrodite, Apollo, Ares,
Argonauten, Athena, Dionysos, Flora, Helena, Hephaistos, Herakles, Hermes,
Horen, Hypnos & Thanatos, Iason, Io, Ixion, Kallisto, Keyx & Alkyone, Kronos,
Leto, Narkissos, Orpheus, Paris, Peleus, Poseidon, Proitos & Akrisios, Semele,
Teiresias, Titanen, Zeus
HERAKLES » Achilleus, Aias, Alkestis & Admetos, Amazonen, Amphitryon &
Alkmene, Aphrodite, Apollo, Ares, Argonauten, Athena, Dioskouren, Eros,
Giganten, Gorgonen, Hades, Hera, Hermes, Hypnos & Thanatos, Kentauren,
Merope, Minos, Muzen, Neoptolemos, Nereus & Nereïden, Odysseus, Peleus,
Perseus, Philoktetes, Poseidon, Prometheus, Telephos, Theseus, Triton, Zeus
Hercules = Herakles
HERMAPHRODITOS » Aphrodite, Hermes
HERMES » Aeneas, Aphrodite, Apollo, Ares, Athena, Atreus & Thyestes,
Charites, Daphnis, Dido, Dionysos, Eos, Eros, Ganymedes, Hades, Hera,
Herakles, Hermaphroditos, Io, Ion, Kallisto, Kekrops & dochters, Kephalos &
Prokris, Kirke, Marsyas, Midas, Minos, Nimfen, Odysseus, Orpheus, Pan,
Pandora, Paris, Persephone, Perseus, Philemon & Baukis, Protesilaos &
Laodameia, Psyche, Titanen, Zeus,
Hermione » Andromache, Helena, Neoptolemos, Orestes, Peleus
HERO & LEANDROS
Herophile » Sibyllen
Herse » Hermes, Kekrops & dochters, Kephalos & Prokris
Hesione » Herakles
Hesperiden » Atalante, Gorgonen, Herakles, Nereus, Triton
Hestia » Aphrodite, Kronos, Titanen
Hippodameia » Atreus & Thyestes, Pelops, Poseidon
Hippodameia (vrouw van Peirithoös) » Kentauren
Hippokrates » Asklepios
Hippolyte » Amazonen, Herakles, Phaidra & Hippolytos
Hippolytos » Aphrodite, Apollo, Artemis, Asklepios, Phaidra & Hippolytos
Hippomenes » Atalante
Horai = Horen
HEKATE
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» Aphrodite, Charites, Pandora, Zeus
Hyakinthos » Apollo, Flora
Hydra » Herakles, Titanen
Hygieia » Asklepios
Hylaios » Atalante
Hylas » Argonauten, Herakles, Nimfen
Hyllos » Herakles
Hyperion » Eos, Titanen
Hypermestra » Danaïden
HYPNOS & THANATOS » Alkestis & Admetos
Hypsipyle » Argonauten
HOREN

Iapetos » Prometheus, Titanen
Iarbas » Dido
IASON » Aphrodite, Argonauten, Athena, Dido, Herakles, Kadmos, Kentauren,
Kirke, Medeia, Meleagros, Peleus
Idas » Apollo
Idas (tweelingbroer van Lynkeus) » Argonauten, Dioskouren
Idmon » Arachne
IDOMENEUS

Ikarios » Dionysos
IKAROS » Daidalos & Ikaros
Ilos » Pelops
Inachos » Io
Ino » Argonauten, Dionysos, Hera, Iason, Kadmos, Semele
IO » Danaïden, Hera, Hermes, Zeus
Iobates » Bellerophon, Proitos & Akrisios
Iokaste » Antigone, Oidipous, Polyneikes & Eteokles
Iolaos » Herakles
Iole » Herakles
ION
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IPHIGENEIA » Achilleus, Agamemnon, Artemis, Atreus & Thyestes, Diomedes,

Elektra, Menelaos, Odysseus, Orestes
Iphikles » Amphitryon & Alkmene, Herakles
Iphimedeia » Poseidon
Iphitos » Herakles
Ischys » Asklepios
Ismene » Antigone, Oidipous
Itys » Prokne & Philomela
Iulus = Ascanius
Iuno = Hera
Iupiter = Zeus
IXION » Erinyen, Kentauren, Leto
» Aktaion, Alkmaion, Ares, Dionysos, Europa, Iason, Polyneikes &
Eteokles, Semele
Kairoi = Horen
Kalaïs » Argonauten, Harpijen
Kalchas » Iphigeneia, Troilos
Kalliklo » Pan
Kalliope » Adonis, Muzen, Orpheus
Kallirhoë » Alkmaion, Ganymedes
KALLISTO » Aktaion, Artemis, Hera, Nimfen, Zeus
Kalypso » Hermes, Odysseus
Karneus » Kentauren
Karpo » Horen
KASSANDRA » Aeneas, Agamemnon, Apollo, Athena, Hekabe, Odysseus, Paris
Kassiopeia » Perseus
Kastor » Argonauten, Dioskouren, Helena, Leda, Theseus
Kedalion » Orion
KEKROPS & DOCHTERS » Athena, Hermes
Kelaino » Harpijen
Keleos » Demeter
KENTAUREN » Aktaion, Atalante, Athena, Dionysos, Gorgonen, Herakles, Ixion,
Peleus, Poseidon, Prometheus, Theseus, Triton
Kentauros » Ixion, Kentauren
KEPHALOS & PROKRIS » Eos, Hermes, Minos
Kepheus » Perseus
Kephisos » Narkissos
Kerberos » Hades, Herakles, Orpheus, Theseus, Titanen
Kerkopen » Herakles
Kerkyon » Theseus
Keto » Gorgonen
KEYX & ALKYONE
Kinyras = Theias
KIRKE » Argonauten, Dido, Hermes, Medeia, Odysseus
Kisseus » Hekabe
Kleio » Muzen
KADMOS
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Klotho » Moiren
Klymene (dochter van Okeanos) » Phaëthon, Prometheus, Titanen
Klymene = Pronoia » Deukalion & Pyrrha
Klymene (vrouw van Schoineus) » Atalante
Klymene (Kretenzische koningsdochter) » Palamedes
Klytaimnestra » Achilleus, Agamemnon, Dioskouren, Elektra, Erinyen, Helena,
Iphigeneia, Kassandra, Leda, Menelaos, Odysseus, Orestes, Telephos
Koios » Titanen
Kore = Persephone
Koronis » Apollo, Asklepios, Ixion
Kottos » Titanen
Koureten » Zeus
Kreios » Titanen
Kreon » Antigone, Oidipous, Polyneikes & Eteokles, Theseus
Kreon (vader van Megara) » Herakles
Kreon (koning van Korinthe) » Iason, Medeia
Kreousa = Creusa
Kreousa = Glauke
Kreousa (Atheense koningsdochter) » Ion
Kresphontes (echtgenoot van Merope » Merope
Kresphontes (zoon van Merope » Merope
KRONOS » Aphrodite, Demeter, Giganten, Hades, Hera, Kentauren, Kyklopen,
Poseidon, Titanen, Zeus
Kteatos » Herakles
Kybele » Midas
KYKLOPEN » Aeneas, Apollo, Asklepios, Galateia, Hephaistos, Kronos, Odysseus,
Poseidon, Titanen, Zeus
Kyknos » Ares, Herakles
Kyparissos » Apollo
Kyrene » Apollo
Kyzikos » Argonauten
Labdakos » Oidipous, Prokne & Philomela
Lachesis » Moiren
Ladon = Peneios » Daphne
Laërtes » Argonauten, Odysseus
Laios » Alkmaion, Oidipous, Polyneikes & Eteokles, Teiresias
Laistrygonen » Odysseus
LAODAMEIA » Protesilaos & Laodameia
LAOKOÖN » Aeneas, Kassandra
Laomedon » Apollo, Eos, Herakles, Poseidon
Lapithen » Kentauren
Latinus » Aeneas
Latona = Leda
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Lavinia » Aeneas
LEANDROS » Hero & Leandros
LEDA » Danaë, Dioskouren, Helena, Nemesis, Zeus
LETO » Apollo, Artemis, Hera, Niobe, Titanen, Zeus
Leukippos » Dioskouren
Liber = Dionysos
Lichas » Herakles
Linos » Herakles
Liriope » Narkissos
Lityerses » Herakles
Luna = Selene
Lykaon (zoon van Ares) » Ares, Herakles
Lykaon (Arkadisch vorst) » Kallisto
Lykomedes » Achilleus, Neoptolemos, Odysseus, Theseus
Lykos » Amphion & Zethos
Lykos (usurpator van Thebe) » Herakles
Lykourgos » Dionysos
Lynkeus » Danaïden
Lynkeus (tweelingbroer van Idas) » Argonauten, Dioskouren
Machaon » Asklepios, Philoktetes
Maia » Hermes, Kallisto
MAINADEN » Dionysos, Orpheus, Satyrs & Silenen
Makaria » Herakles
Marpessa » Apollo
Mars = Ares
MARSYAS » Apollo, Satyrs & Silenen
Medea = Medeia
MEDEIA » Aphrodite, Argonauten, Dido, Eros, Hekate, Iason, Kirke, Theseus
Medos » Medeia, Theseus
Medousa » Asklepios, Athena, Gorgonen, Hades, Herakles, Perseus, Poseidon,
Proitos & Akrisios
Megaira » Erinyen
Megapenthes » Perseus
Megara » Herakles
Melampous » Argonauten, Dionysos
Melanion = Hippomenes
Melanippe » Phaidra & Hippolytos
Melanippos » Polyneikes & Eteokles
MELEAGROS » Argonauten, Atalante, Dioskouren, Erinyen, Herakles, Peleus
Melpomene » Muzen
Memnon » Achilleus, Eos, Hypnos & Thanatos
MENELAOS » Agamemnon, Aias, Andromache, Atreus & Thyestes, Helena,
Kassandra, Neoptolemos, Odysseus, Orestes, Palamedes, Paris, Peleus
Menoikeus » Polyneikes & Eteokles
Menoites » Herakles
Menoitios » Prometheus
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Mentor » Odysseus
Mercurius = Hermes
MEROPE

Merope (dochter van Oinopion) » Orion
Merope (vrouw van Polybos) » Oidipous
Metaneira » Demeter
Metis » Athena, Zeus
MIDAS » Apollo, Herakles
Minerva = Athena
MINOS » Ariadne, Daidalos & Ikaros, Europa, Hades, Herakles, Idomeneus,
Phaidra & Hippolytos, Theseus
Minotauros » Ariadne, Daidalos & Ikaros, Minos, Theseus
Minyas » Dionysos
Misenos » Triton
Mnemosyne » Muzen
MOIREN » Alkestis & Admetos, Horen, Hypnos & Thanatos, Meleagros, Zeus
Molossos » Andromache, Neoptolemos
Morpheus » Hypnos & Thanatos
Mors = Thanatos
Mousai = Muzen
Mulciber = Hephaistos
Musae = Muzen
MUZEN » Amphion & Zethos, Apollo, Ares, Athena, Charites, Daphnis, Herakles,
Marsyas, Orpheus
Myrrha » Adonis
Myrtilos » Pelops
Naiaden » Nimfen
Narcissus = Narkissos
NARKISSOS » Aphrodite, Dionysos, Flora, Nemesis, Teiresias
Nauplios » Palamedes
Nausikaä » Odysseus
NEMESIS » Helena, Hypnos & Thanatos, Leda, Narkissos
NEOPTOLEMOS » Achilleus, Aeneas, Andromache, Hekabe, Odysseus, Orestes,
Peleus, Philoktetes, Polyxena
Nephele » Ixion, Kentauren
Neptunus = Poseidon
NEREÏDEN » Gorgonen, Kentauren, Nereus & Nereïden, Nimfen, Perseus,
Poseidon, Triton
NEREUS & NEREÏDEN » Galateia, Herakles, Peleus, Triton
Nessos » Herakles, Kentauren
Nestor » Achilleus, Kentauren, Odysseus
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» Zeus
NIMFEN » Aktaion, Apollo, Argonauten, Artemis, Charites, Daphnis, Dionysos,
Hermaphroditos, Kallisto, Kentauren, Narkissos, Odysseus, Pan, Paris, Pomona
& Vertumnus, Satyrs & Silenen, Teiresias, Zeus
NIOBE » Amphion & Zethos, Apollo, Artemis, Leto
Nisos » Minos
Nomia » Daphnis
Nykteus » Amphion & Zethos
Nymphai = Nimfen
Nyx » Erinyen, Hypnos & Thanatos, Nemesis
NIKE

» Achilleus, Aeneas, Aias, Argonauten, Athena, Diomedes, Hades,
Hekabe, Helena, Hermes, Kassandra, Kirke, Kyklopen, Laokoön, Menelaos,
Neoptolemos, Palamedes, Philoktetes, Polyxena, Poseidon, Teiresias
Oiagros » Orpheus
OIDIPOUS » Alkmaion, Antigone, Polyneikes & Eteokles, Teiresias, Theseus
Oïleus » Aias, Kassandra
Oineus » Herakles, Meleagros, Polyneikes & Eteokles
Oinomaos » Pelops
Oinone » Dido, Paris
Oinopion » Orion
Okeanos » Athena, Charites, Hephaistos, Nereus & Nereïden, Nimfen, Phaëthon,
Prometheus, Titanen
Okypete » Harpijen
Omphale » Herakles
Orcus = Hades
Oreaden » Nimfen
ORESTES » Agamemnon, Andromache, Athena, Atreus & Thyestes, Elektra,
Erinyen, Helena, Iphigeneia, Menelaos, Neoptolemos, Telephos
Orion » Eos, Hypnos & Thanatos
ORPHEUS » Adonis, Amphion & Zethos, Argonauten, Dioskouren, Hades,
Hermes, Mainaden, Nimfen, Titanen
Orthros » Herakles
Otos » Ares, Poseidon
Ourania » Muzen
Ouranos » Aphrodite, Erinyen, Eros, Giganten, Kronos, Titanen
ODYSSEUS

» Diomedes, Helena, Odysseus
Pallas = Athena
Pallas (Titaan) » Nike, Titanen
Pallas (reus) » Athena
PAN » Apollo, Daphnis, Dionysos, Eros, Hermaphroditos, Mainaden, Midas,
Nimfen, Satyrs & Silenen
Pandaros » Diomedes
Pandion » Prokne & Philomela
PANDORA » Deukalion & Pyrrha, Hephaistos, Prometheus
Pandrosos » Kekrops & dochters
PALAMEDES
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Panopeus » Ariadne
Paphos » Pygmalion
Parcae = Moiren
PARIS » Achilleus, Agamemnon, Aias, Aphrodite, Apollo, Athena, Dido, Hekabe,
Hektor, Helena, Hera, Hermes, Kassandra, Menelaos, Nereus & Nereïden,
Peleus, Philoktetes
Pasiphaë » Ariadne, Daidalos & Ikaros, Minos, Phaidra & Hippolytos, Theseus
Patroklos » Achilleus, Aias, Diomedes, Hektor, Hephaistos, Menelaos
Pegasos (paard) » Bellerophon, Gorgonen, Muzen, Perseus, Poseidon
Peirithoös » Argonauten, Herakles, Kentauren, Theseus
Pelasgos » Danaïden, Io
PELEUS » Achilleus, Andromache, Argonauten, Atalante, Horen, Kentauren,
Meleagros, Minos, Neoptolemos, Nereus & Nereïden, Paris, Poseidon, Zeus
Pelias » Alkestis & Admetos, Argonauten, Atalante, Iason, Medeia, Peleus,
Poseidon
Pelopeia » Atreus & Thyestes
PELOPS » Agamemnon, Atreus & Thyestes, Kassandra, Poseidon
Peneios » Daphne
Penelope » Odysseus
Penelope (nimf) » Pan
Penthesileia » Achilleus, Amazonen, Ares
Pentheus » Dionysos, Mainaden, Semele, Teiresias
Pephedro » Perseus
Pergamos » Andromache, Neoptolemos
Periboia (vrouw van Telamon) » Aias
Periboia = Merope (vrouw van Polybos)
Periklymene » Alkestis & Admetos
Periphetes » Theseus
Perse » Kirke
PERSEPHONE » Adonis, Alkestis & Admetos, Demeter, Hades, Hekate, Horen,
Orpheus, Pelops, Prometheus, Protesilaos & Laodameia, Psyche, Theseus, Zeus
Perses » Hekate, Titanen
PERSEUS » Amphitryon & Alkmene, Athena, Danaë, Gorgonen, Hades, Herakles,
Kyklopen, Proitos & Akrisios
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Perseus (koning van Kolchis) » Medeia
PHAËTHON » Apollo
Phaia » Theseus
PHAIDRA & HIPPOLYTOS » Aphrodite, Apollo, Ariadne, Artemis, Asklepios,
Theseus
Phaidra (zuster van) » Ariadne
Phanes » Orpheus
Phegeus » Alkmaion
Pheileia » Kentauren
Pheres » Alkestis & Admetos
PHILEMON & BAUKIS
Phileus » Herakles
PHILOKTETES » Helena, Herakles, Neoptolemos, Odysseus, Paris
Philyra » Palamedes
Phineus » Argonauten, Harpijen
Phineus (oom van Andromeda) » Perseus
Phlegyas » Asklepios, Ixion
Phobos » Aphrodite, Ares
Phoibe » Apollo, Titanen
Phoinix » Achilleus, Neoptolemos
Phokos » Peleus
Pholos » Herakles, Kentauren
Phorkys » Gorgonen, Nereus & Nereïden, Perseus
Phoroneus » Satyrs & Silenen
Phosphoros » Keyx & Alkyone
Phrixos » Argonauten, Iason
Piëlos » Andromache, Neoptolemos
Pithys » Pan
Pittheus » Theseus
Plexippos » Meleagros
Plouton/Pluto = Hades
Podalirios » Asklepios, Philoktetes
Podarkes = Priamos
Poias » Herakles, Philoktetes
Pollux = Polydeukes
Polybos » Oidipous
Polydektes » Perseus
Polydeukes » Argonauten, Dioskouren, Helena, Leda, Poseidon, Theseus
Polydoros (zoon van Priamos) » Aeneas, Agamemnon, Hekabe
Polydoros (zoon van Kadmos) » Kadmos
Polyhymnia = Polymnia
Polymestor » Aeneas, Agamemnon, Hekabe
Polymnia » Muzen
POLYNEIKES & ETEOKLES » Alkmaion, Antigone, Oidipous, Theseus
Polyphemos » Aeneas, Galateia, Kyklopen, Odysseus, Poseidon
Polyphontes » Merope
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POLYXENA

» Achilleus, Agamemnon, Hekabe, Neoptolemos, Odysseus, Paris,

Troilos
& VERTUMNUS
Pontos » Nereus & Nereïden
POSEIDON » Achilleus, Aeneas, Apollo, Ares, Argonauten, Athena, Bellerophon,
Dionysos, Galateia, Gorgonen, Hades, Herakles, Idomeneus, Kekrops &
dochters, Kentauren, Kronos, Kyklopen, Laokoön, Leto, Minos, Nereus &
Nereïden, Odysseus, Orion, Pelops, Perseus, Phaidra & Hippolytos, Theseus,
Titanen, Triton, Zeus
Priamos » Achilleus, Aeneas, Agamemnon, Amazonen, Andromache, Apollo,
Hekabe, Hektor, Helena, Hermes, Kassandra, Menelaos, Neoptolemos,
Palamedes, Paris, Polyxena, Troilos
Priapos » Aphrodite, Demeter, Dionysos, Hermes
PROITOS & AKRISIOS » Bellerophon, Dionysos, Kyklopen
PROKNE & PHILOMELA
PROKRIS » Kephalos & Prokris, Minos
Prokrustes » Theseus
PROMETHEUS » Deukalion & Pyrrha, Hephaistos, Herakles, Io, Kentauren, Leto,
Moiren, Pandora, Peleus, Titanen, Zeus
Proserpina = Persephone
PROTESILAOS & LAODAMEIA » Paris
Proteus » Menelaos, Nereus & Nereïden
PSYCHE » Eros, Zeus
POMONA

PYGMALION

Pygmalion (broer van Dido) » Dido
Pylades » Elektra, Helena, Iphigeneia, Orestes
PYRAMOS & THISBE
PYRRHA » Deukalion & Pyrrha
Pyrrhos = Neoptolemos
Pythia » Apollo, Herakles, Ion
Python » Apollo, Leto
Remus » Aeneas, Ares
Rhadamanthys » Europa, Hades, Minos
Rheia » Demeter, Hades, Hera, Kronos, Poseidon, Titanen, Zeus
Rhesos » Diomedes, Odysseus
Rhoikos » Atalante
Romulus » Aeneas, Ares
Salmakis » Hermaphroditos, Nimfen
Sarpedon » Europa, Hypnos & Thanatos, Minos
Saturnus = Kronos
SATYRS & SILENEN » Amphion & Zethos, Dionysos, Eros, Kephalos & Prokris,
Kyklopen, Mainaden, Marsyas, Nimfen, Pan, Poseidon, Triton, Zeus
Schoineus » Atalante
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Scylla » Minos
Selene » Apollo, Artemis, Endymion, Eos, Hypnos & Thanatos, Iphigeneia,
Pan, Titanen
Selenos » Kentauren
SEMELE » Aktaion, Dionysos, Endymion, Hera, Kadmos, Zeus
Sfinx » Oidipous
SIBYLLEN » Aeneas, Apollo, Eos
Sicharbas » Dido
SILENEN » Dionysos, Pan, Satyrs & Silenen
Silenos » Dionysos, Kentauren, Kyklopen, Midas, Satyrs & Silenen
Sinis » Theseus
Sinon » Laokoön
Sirenen » Argonauten, Muzen, Odysseus, Orpheus
Sisyphos » Bellerophon, Erinyen, Hades, Ixion, Leto, Odysseus
Skylla » Odysseus
Skyron » Theseus
Smyrna = Myrrha
Somnus = Hypnos
Sterope » Peleus
Steropes » Kyklopen
Stheneboia » Bellerophon, Proitos & Akrisios
Sthenelos » Atreus & Thyestes
Stheno » Gorgonen
Stilbe » Hermes
Strophios » Orestes
Sychaeus = Sicharbas
Syleus » Herakles
Syrinx » Pan
Talos » Argonauten
Talos (neef van Daidalos) » Daidalos & Ikaros
Tantalos » Agamemnon, Amphion & Zethos, Atreus & Thyestes, Hades, Ixion,
Leto, Niobe, Odysseus, Pelops
Tantalos (eerste echtgenoot van Klytaimnestra) » Agamemnon
TEIRESIAS » Alkmaion, Amphitryon & Alkmene, Antigone, Dionysos, Kirke,
Narkissos, Odysseus, Oidipous, Polyneikes & Eteokles
Teisiphone » Erinyen
Tekmessa » Aias
Telamon » Aias, Argonauten, Herakles, Meleagros, Minos, Peleus
Telegonos » Kirke, Odysseus
Telemachos » Helena, Kirke, Menelaos, Odysseus, Palamedes
Telephassa » Europa, Kadmos
Telephontes = Kresphontes
TELEPHOS » Achilleus, Herakles
Tempora = Horen
Tenes » Apollo
Tereus » Prokne & Philomela
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Terpsichore » Muzen
Tethys » Athena, Titanen
Teukros » Aias
Thaleia » Muzen
Thaleia = Thalia » Charites
Thallo » Horen
Thamyris » Muzen
THANATOS » Hypnos & Thanatos
Thaumas » Harpijen
Theia » Eos, Titanen
Theias » Adonis
Themis » Apollo, Horen, Moiren, Nimfen, Prometheus, Zeus
Thersandros » Alkmaion
Thersites » Achilleus
THESEUS » Amazonen, Argonauten, Ariadne, Asklepios, Daidalos & Ikaros,
Dioskouren, Hades, Helena, Herakles, Kentauren, Medeia, Meleagros, Minos,
Oidipous, Phaidra & Hippolytos, Polyneikes & Eteokles, Poseidon
Thespios » Herakles
Thetis » Achilleus, Apollo, Dionysos, Hektor, Hephaistos, Horen, Kentauren,
Nereus & Nereïden, Odysseus, Paris, Peleus, Prometheus, Zeus
THISBE » Pyramos & Thisbe
Thoas » Iphigeneia, Orestes
Thoösa » Poseidon
THYESTES » Agamemnon, Atreus & Thyestes, Pelops
Thyone = Semele
Tiphys » Argonauten
TITANEN » Giganten, Kronos, Kyklopen, Leto, Nereus, Orpheus, Perseus,
Poseidon, Prometheus, Zeus
Tithonos » Achilleus, Eos
Tityos » Apollo, Artemis, Hades, Ixion, Leto, Odysseus
Tmolos » Midas
Toxeus » Meleagros
Triptolemos » Demeter, Persephone
TRITON » Argonauten, Nereus & Nereiden, Poseidon
TROILOS » Apollo, Hekabe, Polyxena
Tros » Ganymedes
Turnus » Aeneas, Aphrodite, Kirke
Tydeus » Diomedes, Polyneikes & Eteokles
Tyndareos » Agamemnon, Dioskouren, Helena, Leda
Ulixes = Odysseus
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Venus = Aphrodite
VERTUMNUS » Pomona & Vertumnus
Victoria = Nike
Vulcanus = Hephaistos
Xanthos » Poseidon
Xouthos » Ion
Zephyros » Aphrodite, Apollo, Flora, Psyche
Zetes » Argonauten, Harpijen
ZETHOS » Amphion & Zethos
ZEUS » Achilleus, Adonis, Aeneas, Agamemnon, Aktaion, Alkestis & Admetos,
Alkmaion, Amphion & Zethos, Amphitryon & Alkmene, Aphrodite, Apollo,
Arachne, Ares, Artemis, Asklepios, Atalante, Athena, Atreus & Thyestes,
Bellerophon, Charites, Danaë, Demeter, Deukalion & Pyrrha, Dido, Diomedes,
Dionysos, Dioskouren, Endymion, Europa, Flora, Ganymedes, Giganten, Hades,
Hektor, Helena, Hephaistos, Hera, Herakles, Hermes, Horen, Hypnos &
Thanatos, Io, Ixion, Kadmos, Kallisto, Keyx & Alkyone, Kronos, Kyklopen,
Leda, Leto, Minos, Moiren, Muzen, Nemesis, Nimfen, Odysseus, Orpheus, Pan,
Pandora, Peleus, Persephone, Perseus, Phaëthon, Philemon & Baukis, Polyneikes
& Eteokles, Poseidon, Prometheus, Psyche, Satyrs & Silenen, Semele, Sibyllen,
Teiresias, Theseus, Titanen
Zeuxippe » Prokne & Philomela
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