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God is dood.
	 -	F.	Nietschze

Lang leve de goden...
	 -	S.	van	Geest
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De Griekse mythologie fascineert mij al jaren. De wondere wereld waarin 
alles nog mogelijk was. De aarde was nog niet af, mensen konden helden 
worden en bij alles wat je deed, werd je door een aantal tastbare personen 
op een berg beoordeeld.

Van alle goden die de Griekse mythologie rijk is, vind u in dit boek de 
twaalf belangrijkste. De Olympiërs. Niet omdat deze per se de mooiste 
mythen hebben of het aantrekkelijkst zijn, maar om hetgeen zij symbolise-
ren. Elk van deze twaalf symboliseert een waarde, een eigenschap. In deze 
functies behelzen zij samen het gehele universum. In paren van zes, zijn zij 
de tastbare meetlat van de Ying en de Yang. Eén god voor de landbouw en 
de overwinning van de mens op de natuur, en haar tegenpool, de god van 
de verwoesting, de aarbevingen, overstromingen, natuurrampen. De woeste 
oerkracht die in één beweging het werk van de mens ongedaan kan maken.

Deze goddelijke essenties zijn de reden ervan dat er in de huidige samen-
leving nog zoveel referenties zijn naar deze mythologie. De herkenbare 
thema’s uit de verhalen zijn nu nog steeds actueel. Niet alleen voor de 
filmbusiness is de mythologie een bron van inspiratie. Ook in videospel-
len, strips en boeken. De figuren spreken nog steeds tot de verbeelding, 
omdat zij tastbaar zijn. De personificatie van een begrip, met hun eigen 
persoonlijkheid, fouten en eigenaardigheden. Ook tal van bedrijven kiezen 
nog steeds voor een naam die verwijst naar een god. Denk aan visrestaurant 
Poseidon, of beautysalon Aphrodite. De goden zijn zo één geworden met 
hun symboliek, dat zij nooit meer los te weken zijn van elkaar. Vandaar dat 
zij nog steeds worden ingezet. 

Dit boek is een culminatie van een onderzoek in het laatste jaar van de op-
leiding Grafisch Ontwerpen aan de Koninklijke Academie van de Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Vandaar ook een boek. Veel grafischer kan het niet 
worden. Door middel van alle vaardigheden die ik de afgelopen jaren heb 
geleerd, pak ik in dit werk de essentie van de goden. Deze essentie, zij het 

Dit boek gaat over goden. Maar ook over de hedendaagse maatschappij. 
Sterker nog, dit boek gaat over beiden én hun relatie tot elkaar.
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liefde of oorlog, krijgt een vertaling naar het nu. Hoe komt de essentie van 
deze god voor in de huidige samenleving. En voor een eindexamen ook niet 
onbelangrijk; hoe kijk ik, als Grafisch Ontwerper, aan tegen deze belang-
rijke levenskwesties. 

Herhaling is één van de allerbelangrijkste eigenschappen van een mythe. 
Een eenzelfde opbouw, een stramien, om in grafische termen te blijven, 
waarbinnen de verschillende mythes zich bewegen. Vrij logisch, dat ik voor 
een boek over mythologie eenzelfde stramien aanhoud. Alle twaalf de go-
den komen aan bod. In woord, maar vooral in beeld. Aan de hand van een 
vertrouwde opbouw introduceer ik u de goden. Langs steekwoorden, repre-
sentaties in de geschiedenis en grafische woordbeelden, om uit te komen 
op mijn vertaling van de god in het nu. In mijn eigen leven en in mijn kijk 
op de samenleving. Bovendien, in navolging van Luc Ferry, die mij in mijn 
onderzoek een blauwdruk hiervoor heeft aangereikt, een aantal nieuwe 
mythes. 

Een mythe heeft elke keer dezelfde opbouw. De hoofdpersoon, een sterve-
ling, overkomt iets. Hierdoor staat hij voor een keuze. Of hij besluit zijn 
lot te aanvaarden, of hij vecht tegen zijn lot. De Ying of de Yang. Het is dan 
aan de goden, om door zijn acties, een oordeel te vellen over zijn lot. Verge-
lijkbaar met het duimpje in de Gladiatorenarena’s van de Romeinen. Deze 
blauwdruk heb ik gebruikt om de goden in romanvorm te herintroduceren. 

Ik hoop dat ik u de ogen kan openen en dat u, na het lezen van dit boek – 
net als ik op dit moment – in de normaalste dingen in deze wereld de vin-
gerafdrukken van de goden gaat zien.

Sander van Geest
mei	2011

Dit boek gaat over goden. Maar ook over de hedendaagse maatschappij. 
Sterker nog, dit boek gaat over beiden én hun relatie tot elkaar.
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het woord narcistisch (op een nare manier van jezelf 

schone jongeling was één van de mooiste mensen 
die ooit op de aarde heeft rondgelopen. Op een dag 
was hij echter bij een vijver, waarin hij zijn eigen 
reflectie zag. Prompt werd hij verliefd op die mooie 
jongen in het water. Voorovergebukt om de jongen 

allemaal een naam afkomstig uit de griekse mytho-

uranus
 (hades); 

 [dwergplaneet tus-
 [dwergplaneet 

 [planetoïde] 

 [planetoïde] 

Het woord mentor, zoals wij dat kennen, komt uit 
de Odyssee. Mentor was een vriend van Odysseus 
en werd terwijl Odysseus weg was, de surogaatva-

meeste levenswijsheid te hebben door diens jaren-
lange ervaring. Dit komt van Nestor, die tijdens de 
belegering van Troje de oudste strijder van de Grie-

hypnose, het onnatuurlijk verkrijgen van een slaap, 
is een afgeleide van de god Hypnos, de god van de 

nemesis 

Een nemesis of aartsvijand komt van de godin 
Nemesis. Zij was de god van de wraak. Dit hield in 
dat als je iemand iets kwaads aandeed je ontegen-
zeggelijk Nemesis achter je aan kreeg, totdat je had 
geboet voor je daden.

psyche 

Psyche is het verstand. De directe tegenpool van 
Amor (de liefde/het gevoel). In de wens voor balans 
is Psyche dan ook de geliefde van Amor.

morfine

Morfine is een afgeleide van de naam voor de god 
van de dromen: Morpheus. Gezien morfine in eerste 
instantie uitgevonden was als hallucogeen middel 
is de verwijzing logisch.

gracieus 

is een afgeleide van de drie gratiën (aphrodite, 
athena, hera). Zij werden beschouwd als de moosite 
godinnen die er waren. Qua uiterlijk, intelligentie 
en voorkomen. Door gracieus te zijn benader je dus 
deze drie voorbeelden.

panisch/paniek

De god Pan, een kind van Hermes, was half geit, 
half mens en oerlelijk. Bij het zien van zijn kind, 
en toen Hermes zijn kind liet zien aan de overige 
Olympiërs, schrokken zij zo van zijn lelijke uiter-
lijk, dat het woord paniek hier vanaf geleid is.

erotisch 

Een verbastering van de oergod Eros, die de eerste 
aantrakkingskracht symboliseert, tussen de eerste 
oerentiteiten. Alles wat met aantrekkingskracht en 
sex te maken heeft, komt van deze eerste oergod.

panfluit 

volgens de mythe is pan de uitvinder van dit 
instrument. 
Ergo, de panfluit.

hermafrodiet 

Hermaphroditus was de zoon van de god Apollo. 
Hermaphroditus werd tot zijn oren verliefd op een 
waternimf. Deze beantwoordde zijn liefde niet, 
maar toen zij probeerde te vluchten, hield hij haar 
zo innig vast dat zij versmolten tot één wezen. 
Zowel vrouwelijk als mannelijk.

amazone 

de Amazones waren een groep vrouwelijke strijders. 
Zowel het gebruik van amazone als vrouwelijk 
strijder, als vrouwelijk paardrijdster komen van 
hen vandaan. De amazones waren namelijk de 
eerste vrouwen die paard reden. Ook de amazonezit, 
zijlings in plaats van één been aan iedere kant, 
komt van hen vandaan. De amazones reden name-
lijk allemaal op deze manier.

arachniden 

De verzamelnaam voor alle spinachtigen komt van 
Arachne. Zij was een sterfelijke weefster die onder 
andere stervelingen geen gelijke kende. Overtuigd 
van haar kunde daagde ze Athena uit voor een 
wedstrijd. Athena was natuurlijk beter en als straf 
voor haar grootspraak veranderde Athena haar in 
een spin.

furie 

furie, zowel de staat (furieus) als iemand een 
furie vinden, komt van de drie furieën. Zij waren 
voortgekomen uit het geslacht van Ouranos en 
zaten dus vol woede en gerief. Zij werden ook wel 
de wraakgodinnen of erinyen genoemd.

hygiëne 

is een afgeleide van Hygieia en was de dochter van 
Asklepios. Asklepios was de god van de genees-
kunde en haar dochter was dus ook een beschermer 
van de zieken. Hygiëne was dan ook een verwijzing 
naar deze dochter, omdat hygiëne de zieken ook 
beschermd voor grotere ziekten.

achilleshiel

een achilleshiel hebben betekent dat je een zwakke 
plek hebt. In het geval van Achilles was dit ook 
letterlijk zien hiel. De moedere van Achilles doopte 
hem als klein baby’tje in de rivier de Styx, de rivier 
in de tartaros, om hem onoverwinnelijk te maken. 
Om te zorgen dat Achilles er niet inviel, moest ze 
hem wel ergens vasthouden. Ze besloot hierom hem 
aan zijn hiel vast te houden. De bijna onoverwinne-
lijke Achilles werd uiteindelijk geveld door een pijl 
in zijn hiel, afgeschoten door Paris.

labyrinth

Het doolhof waarin de minotaurus zat opgesloten 
was gebouwd door Daedalus (de vader van Icarus), 
die ‘s werelds beste architect was. Het doolhof was die ‘s werelds beste architect was. Het doolhof was 
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rinthos’ synoniem ging worden voor de ingewikkel-
ste vorm van doolhoven.

hybride 

hybride (tussenvorm) komt van het woord Hybris. 
Hybris is de wens van stervelingen om goddelijk/
onsterfelijk te worden. Deze tussenvorm is nodig 
om de transitie te maken.

echo

Echo was een nimf, die behoorlijk babbelziek was. 
Zij bleef maar praten, tot grote ergernis van de go-
den. Op een dag was Hera het zo zat, dat zij zorgde 
dat Echo nooit meer een oorspronkelijke gedachte 
kon hebben. Nu kon zij enkel anderen letterlijk 
napraten, ergo: de echo.

doos van pandora openen

Pandora was de eerste vrouw en geschapen door 
alle goden. Nieuwsgierig als zij was opende zij de 
kruik van Zeus, waarin hij alle slechte menselijke 
emoties had opgesloten. Nu kregen de mensen ook 
foute emoties, zoals woede, angst, haat, verdriet, 
etc. Een kruik (doos) van Pandora openen is daarom 
ook een handeling verrichten die een catastrofale en 
oncontroleerbare uitwerking heeft.

een trojaans paard 
binnenhalen

een trojaans paard is een ‘wolf in schaapskleren’. 
Deze list is van Odysseus, die deed alsof zij zich 
gewonnen gaven. Ze bouwden een groot paard, 
waarin de Grieken zich konden schuilhuiden, als 
cadeau aan Poseidon. Geraakt door de pracht van 
het paard, besloten de trojanen het binnen te halen. 
Nu de Grieken eenmaal binnen de stadsmuren 
waren, konden zij de poorten openen en na 10 jaar 
de overwinning op Troje binnenhalen.

tantaluskwelling

tantalus was uitgenodigd door Zeus om bij de 
goden te dineren. Hier stal hij Ambrozijn en Nectar 
(het eten van de goden). Als straf hiervoor werd hij 
in de onderwereld vastgezet. Met drank en eten, 
steeds nét buiten zijn bereik. Vandaar is de tan-
taluskwelling iets wat je heel graag wilt hebben, 
maar niet kunt krijgen 

twistappel

een aanleiding voor twist. Dit komt van de twistap-
pel, waarop stond ‘voor de schoonste’. Paris, een 
jonge trojaanse prins, werd als jury aangewezen 
om te kiezen tussen Hera, Aphrodite en Athena. Zij 
beloofden hem van alles om voor haar te kiezen. 
Aphrdodite beloofde hem de hand van de schoonste 
vrouw op aarde. Paris koos haar en kreeg Helena, 
die de vrouw van Agemmemnon was en zo de inzet 
werd van de Trojaanse Oorlog.

Etymythologie
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gigantisch  

de giganten waren de kinderen van Ouranos. Nadat 
hij gecastreerd werd door zijn zoon Kronos, wierp 
deze zijn geslacht op de aarde. Waar het de grond 
raakte, ontsproten er meerdere mythishe wezens. 
De giganten waren reusachtige wezens, in volle 
wapenuitrusting, klaar voor de strijd.

titanenstrijd 

de titanen waren de kinderen van Ouranos en Gaia. 
Toen Zeus zijn broers en zusters had bevrijd uit 
de buik van hun vader, gaven de titanen zich niet 
zomaar gewonnen. Een epische strijd  van vele eeu-
wen tussen de goden en de titanen was het gevolg, 
met als inzet de schikking van de kosmos. Tijdens 
de oerkrachten die vrijkwamen werd de aarde naar 
haar huidige uiterlijk gevormd.  

oceaan

het woord oceaan komt voort uit de naam van één 
van de titanen: Oceanos. Nadat de hemel, aarde en 
onderwereld waren gevormd, werden de kinderen 
van de aarde geboren. De tijd, de bergen en de 
zeeën. De zee heette Oceanos en gaf zijn naam aan 
wat wij de oceanen noemen.

chaos 

het woord chaos komt rechtstreeks van de eerste 
oerentiteit. Het betekent nagenoeg hetzelfde. Chaos 
was het wanordelijke niets, waaruit de wereld 
geboren werd. 

atlas

atlas was een zoon van een van de titanen en 
werd door Zeus veroordeeld tot het torsen van 
de aarde op zijn rug. Zoals tegenwwoordig 
een atlas de wereld ‘draagt’ was dit bij Atlas 
letterlik het geval.

vadertje tijd &
moeder aarde 

de westerse legendarische voorstellingen van moe-
der aarde en vadertje tijd zijn één op één terug te 
voeren op de voorstelling van Kronos en Gaia. Enige 
verschil is dat bij de grieken het moeder en zoon 
zijn, maar in wezen zijn zij dezelfde.

sinister 

sinister is het griekse woord voor links. De nega-
tieve betekenis die het bij ons gekregen heeft, komt 
voort uit de castratie van Ouranos door Kronos. De 
sikkel waarmee dit gebeurde werd namelijk in de  
linkerhand van kronos gehouden. Deze daad van 
patricide geeft de linkerhand nog steeds de uitleg 
van de ‘onaardige/foute’ hand.

hermetisch 

het woord hermetisch komt voort uit de god Her-
mes. Hermes had een staf waarmee hij elk conflict 
(tussen mensen of dieren) kon oplossen. Deze 
beslissing was onbetwist en onfeilbaar. Er was geen 
speld tussen te krijgen, het besluit was hermetisch 
afgesloten.

afrodisiacum

het woord voor lustopwekkende middelen, de afro-
disiaca is een directe verbastering van de naam van 
de godin van de liefde Aphrodite. 

bacchanaal 

een bacchanaal is een woest drinkgelag. Dit komt 
van de latijnse naam voo dionysos: bacchus. Diony-
sos had als godheid vaak een groot gevolg bij zich 
van priesteressen, jongemannen en satyrs, die zich 
volgoten met drank, orgies hielden, maar ook dieren 
martelden en rauw opaten. Dit stond symbool voor 
de wanordelijke, dierlijke natuur van de mens.

tyfoon 

een tyfoon is een vernietigende windhoos. Dit komt 
van de naam Typhon; een kind van Gaia die erop 
uit gestuurd was om Zeus van zijn troon te stoten. 
Op pure kracht was Typhon te sterk voor Zeus, 
maar de oerkracht had geen intelligentie en kon 
daardoor met behulp van een list verslagen worden.

ether 

de ether is de schone doordringbare lucht. ‘Radio uit 
de ether’. Dit komt van de godin Aether, die godin 
van de lucht was en zus van Helios (de zon) en 
aurora (de dageraad).

Azië & Europa

deze twee werelddelen komen voort uit de namen deze twee werelddelen komen voort uit de namen 
van de kinderen van Oceanus: Asia en Europa.  19 van de kinderen van Oceanus: Asia en Europa.  19 
Oceanus die de zeeën is, heeft logischerwijs wereld-
delen als kinderen.

narcistisch 

het woord narcistisch (op een nare manier van jezelf 
houden) komt van de mythe van Narcissus. Deze 
schone jongeling was één van de mooiste mensen 
die ooit op de aarde heeft rondgelopen. Op een dag 
was hij echter bij een vijver, waarin hij zijn eigen 
reflectie zag. Prompt werd hij verliefd op die mooie 
jongen in het water. Voorovergebukt om de jongen 
te zoenen, viel hij in het water en verdronk.

harmonie 

het woord harmonie is een verbastering van de 
godin harmonia. Zij is de dochter van Ares en 
Aphrodite en is dus de ultieme harmonie tussen 
oorlog en liefde.

zonnestelsel

de hemellichamen uit ons zonnestelsel hebben 
allemaal een naam afkomstig uit de griekse mytho-
logie. Wel woorden hiervoor de Romeinse namen 
doorgaans gebruikt.

mercurius (hermes); venus (aphrodite); mars
(ares); jupiter (zeus); saturnus (kronos); uranus
(Ouranos); neptunus (poseidon); pluto (hades); 
juno [planetoïde] (hera); ceres [dwergplaneet tus-
sen mars & venus] (demeter); pallas [dwergplaneet 
tussen zon mercurius](athena); apollo [planetoïde] 
[apollo ruimteprogramma];diana [planetoïde]
(artemis) [artemissatteliet]; bacchus [planetoïde] 
(dionysos)

mentor 

Het woord mentor, zoals wij dat kennen, komt uit 
de Odyssee. Mentor was een vriend van Odysseus 
en werd terwijl Odysseus weg was, de surogaatva-
der en leermeester van diens zoon Telemachus.

nestor 

De nestor is de oudste aanwezige en geacht de 
meeste levenswijsheid te hebben door diens jaren-
lange ervaring. Dit komt van Nestor, die tijdens de 
belegering van Troje de oudste strijder van de Grie-
ken was en het leger daarom advies en raad gaf. 

hypnose 

hypnose, het onnatuurlijk verkrijgen van een slaap, 
is een afgeleide van de god Hypnos, de god van de 
slaap.

Etymythologie
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gigantisch  
de giganten waren de kinderen van 
Ouranos. Nadat hij gecastreerd werd 
door zijn zoon Kronos, wierp deze zijn 
geslacht op de aarde. Waar het de grond 
raakte, ontsproten er meerdere mythishe 
wezens. De giganten waren reusachtige 
wezens, in volle wapenuitrusting, klaar 
voor de strijd.

titanenstrijd	
de titanen waren de kinderen van Oura-
nos en Gaia. Toen Zeus zijn broers en 
zusters had bevrijd uit de buik van hun 
vader, gaven de titanen zich niet zomaar 
gewonnen. Een epische strijd  van vele 
eeuwen tussen de goden en de titanen 
was het gevolg, met als inzet de schik-
king van de kosmos. Tijdens de oer-
krachten die vrijkwamen werd de aarde 
naar haar huidige uiterlijk gevormd.  

oceaan
het woord oceaan komt voort uit de 
naam van één van de titanen: Oceanos. 
Nadat de hemel, aarde en onderwereld 
waren gevormd, werden de kinderen 
van de aarde geboren. De tijd, de bergen 
en de zeeën. De zee heette Oceanos en 
gaf zijn naam aan wat wij de oceanen 
noemen.

chaos 
het woord chaos komt rechtstreeks van 
de eerste oerentiteit. Het betekent nage-
noeg hetzelfde. Chaos was het wanor-
delijke niets, waaruit de wereld geboren 
werd. 

atlas
atlas was een zoon van een van de titanen 
en werd door Zeus veroordeeld tot het 
torsen van de aarde op zijn rug. Zoals 
tegenwwoordig een atlas de wereld 
‘draagt’ was dit bij Atlas letterlik het 
geval.

vadertje tijd & 
moeder aarde 
de westerse legendarische voorstellingen 
van moeder aarde en vadertje tijd zijn één 
op één terug te voeren op de voorstelling 
van Kronos en Gaia. Enige verschil is dat 
bij de grieken het moeder en zoon zijn, 
maar in wezen zijn zij dezelfde.

sinister 
sinister is het griekse woord voor 
links. De negatieve betekenis die het 
bij ons gekregen heeft, komt voort uit 
de castratie van Ouranos door Kronos. 
De sikkel waarmee dit gebeurde werd 

namelijk in de  linkerhand van kronos 
gehouden. Deze daad van patricide geeft 
de linkerhand nog steeds de uitleg van de 
‘onaardige/foute’ hand.

hermetisch 
het woord hermetisch komt voort uit 
de god Hermes. Hermes had een staf 
waarmee hij elk conflict (tussen mensen 
of dieren) kon oplossen. Deze beslissing 
was onbetwist en onfeilbaar. Er was geen 
speld tussen te krijgen, het besluit was 
hermetisch afgesloten.

afrodisiacum
het woord voor lustopwekkende mid-
delen, de afrodisiaca is een directe 
verbastering van de naam van de godin 
van de liefde Aphrodite. 

bacchanaal 
een bacchanaal is een woest drinkge-
lag. Dit komt van de latijnse naam voo 
dionysos: bacchus. Dionysos had als 
godheid vaak een groot gevolg bij zich 
van priesteressen, jongemannen en sa-
tyrs, die zich volgoten met drank, orgies 
hielden, maar ook dieren martelden en 
rauw opaten. Dit stond symbool voor 
de wanordelijke, dierlijke natuur van de 
mens.

tyfoon 
een tyfoon is een vernietigende wind-
hoos. Dit komt van de naam Typhon; een 
kind van Gaia die erop uit gestuurd was 
om Zeus van zijn troon te stoten. Op pure 
kracht was Typhon te sterk voor Zeus, 
maar de oerkracht had geen intelligentie 
en kon daardoor met behulp van een list 
verslagen worden.

ether	
de ether is de schone doordringbare 
lucht. ‘Radio uit de ether’. Dit komt van 
de godin Aether, die godin van de lucht 
was en zus van Helios (de zon) en aurora 
(de dageraad).

Azië & Europa
deze twee werelddelen komen voort uit 
de namen van de kinderen van Oceanus: 
Asia en Europa. Oceanus die de zeeën 
is, heeft logischerwijs werelddelen als 
kinderen.

narcistisch 
het woord narcistisch (op een nare 
manier van jezelf houden) komt van de 
mythe van Narcissus. Deze schone jon-
geling was één van de mooiste mensen 
die ooit op de aarde heeft rondgelopen. 

Op een dag was hij echter bij een vijver, 
waarin hij zijn eigen reflectie zag. 
Prompt werd hij verliefd op die mooie 
jongen in het water. Voorovergebukt om 
de jongen te zoenen, viel hij in het water 
en verdronk.

harmonie 
het woord harmonie is een verbastering 
van de godin harmonia. Zij is de dochter 
van Ares en Aphrodite en is dus de ul-
tieme harmonie tussen oorlog en liefde.

zonnestelsel
de hemellichamen uit ons zonnestelsel 
hebben allemaal een naam afkomstig 
uit de griekse mythologie. Wel woorden 
hiervoor de Romeinse namen doorgaans 
gebruikt.

mercurius (hermes); venus (aphrodite); 
mars (ares); jupiter (zeus); saturnus 
(kronos); uranus (Ouranos); neptunus 
(poseidon); pluto (hades); juno [pla-
netoïde] (hera); ceres [dwergplaneet 
tussen mars & venus] (demeter); pallas 
[dwergplaneet tussen zon mercurius]
(athena); apollo [planetoïde] [apollo 
ruimteprogramma];diana [planetoïde]
(artemis) [artemissatteliet]; bacchus 
[planetoïde] (dionysos)

mentor 
 Het woord mentor, zoals wij dat ken-
nen, komt uit de Odyssee. Mentor was 
een vriend van Odysseus en werd terwijl 
Odysseus weg was, de surogaatvader en 
leermeester van diens zoon Telemachus.

nestor 
De nestor is de oudste aanwezige en ge-
acht de meeste levenswijsheid te hebben 
door diens jarenlange ervaring. Dit komt 
van Nestor, die tijdens de belegering van 
Troje de oudste strijder van de Grieken 
was en het leger daarom advies en raad 
gaf. 

hypnose 
hypnose, het onnatuurlijk verkrijgen van 
een slaap, is een afgeleide van de god 
Hypnos, de god van de slaap.

nemesis 
Een nemesis of aartsvijand komt van de 
godin Nemesis. Zij was de god van de 
wraak. Dit hield in dat als je iemand iets 
kwaads aandeed je ontegenzeggelijk Ne-
mesis achter je aan kreeg, totdat je had 
geboet voor je daden.



 21  20 

psyche 
Psyche is het verstand. De directe tegen-
pool van Amor (de liefde/het gevoel). In 
de wens voor balans is Psyche dan ook de 
geliefde van Amor.

morfine
Morfine is een afgeleide van de naam 
voor de god van de dromen: Morpheus. 
Gezien morfine in eerste instantie uitge-
vonden was als hallucogeen middel is de 
verwijzing logisch.

gracieus 
is een afgeleide van de drie gratiën 
(aphrodite, athena, hera). Zij werden 
beschouwd als de moosite godinnen die 
er waren. Qua uiterlijk, intelligentie en 
voorkomen. Door gracieus te zijn bena-
der je dus deze drie voorbeelden.

panisch/paniek
De god Pan, een kind van Hermes, was 
half geit, half mens en oerlelijk. Bij het 
zien van zijn kind, en toen Hermes zijn 
kind liet zien aan de overige Olympiërs, 
schrokken zij zo van zijn lelijke uiterlijk, 
dat het woord paniek hier vanaf geleid is.

erotisch 
Een verbastering van de oergod Eros, die 
de eerste aantrakkingskracht symbo-
liseert, tussen de eerste oerentiteiten. 
Alles wat met aantrekkingskracht en sex 
te maken heeft, komt van deze eerste 
oergod.

panfluit 
volgens de mythe is pan de uitvinder van 
dit instrument. 
Ergo, de panfluit.

hermafrodiet 
Hermaphroditus was de zoon van de god 
Apollo. Hermaphroditus werd tot zijn 
oren verliefd op een waternimf. Deze 
beantwoordde zijn liefde niet, maar toen 
zij probeerde te vluchten, hield hij haar 
zo innig vast dat zij versmolten tot één 
wezen. Zowel vrouwelijk als mannelijk.

amazone 
de Amazones waren een groep vrouwe-
lijke strijders. Zowel het gebruik van 
amazone als vrouwelijk strijder, als 
vrouwelijk paardrijdster komen van hen 
vandaan. De amazones waren namelijk 
de eerste vrouwen die paard reden. Ook 
de amazonezit, zijlings in plaats van 
één been aan iedere kant, komt van hen 
vandaan. De amazones reden namelijk 
allemaal op deze manier.

arachniden 
De verzamelnaam voor alle spinachtigen 
komt van Arachne. Zij was een sterfelijke 
weefster die onder andere stervelingen 
geen gelijke kende. Overtuigd van haar 
kunde daagde ze Athena uit voor een 
wedstrijd. Athena was natuurlijk beter en 
als straf voor haar grootspraak veran-
derde Athena haar in een spin.

furie 
furie, zowel de staat (furieus) als iemand 
een furie vinden, komt van de drie 
furieën. Zij waren voortgekomen uit het 
geslacht van Ouranos en zaten dus vol 
woede en gerief. Zij werden ook wel de 
wraakgodinnen of erinyen genoemd.

hygiëne 
is een afgeleide van Hygieia en was de 
dochter van Asklepios. Asklepios was de 
god van de geneeskunde en haar dochter 
was dus ook een beschermer van de zie-
ken. Hygiëne was dan ook een verwijzing 
naar deze dochter, omdat hygiëne de zie-
ken ook beschermd voor grotere ziekten.

achilleshiel
een achilleshiel hebben betekent dat je 
een zwakke plek hebt. In het geval van 
Achilles was dit ook letterlijk zien hiel. 
De moedere van Achilles doopte hem 
als klein baby’tje in de rivier de Styx, de 
rivier in de tartaros, om hem onover-
winnelijk te maken. Om te zorgen dat 
Achilles er niet inviel, moest ze hem wel 
ergens vasthouden. Ze besloot hierom 
hem aan zijn hiel vast te houden. De 
bijna onoverwinnelijke Achilles werd 
uiteindelijk geveld door een pijl in zijn 
hiel, afgeschoten door Paris.

labyrinth
Het doolhof waarin de minotaurus zat 
opgesloten was gebouwd door Daedalus 
(de vader van Icarus), die ‘s werelds beste 
architect was. Het doolhof was zo inge-
wikkeld en complex dat diens naam ‘La-
byrinthos’ synoniem ging worden voor 
de ingewikkelste vorm van doolhoven.

hybride 
hybride (tussenvorm) komt van het 
woord Hybris. Hybris is de wens van 
stervelingen om goddelijk/onsterfelijk te 
worden. Deze tussenvorm is nodig om de 
transitie te maken.

echo
Echo was een nimf, die behoorlijk bab-
belziek was. Zij bleef maar praten, tot 
grote ergernis van de goden. Op een dag 

was Hera het zo zat, dat zij zorgde dat 
Echo nooit meer een oorspronkelijke 
gedachte kon hebben. Nu kon zij enkel 
anderen letterlijk napraten, ergo: de 
echo.

doos van pandora  
openen
Pandora was de eerste vrouw en gescha-
pen door alle goden. Nieuwsgierig als zij 
was opende zij de kruik van Zeus, waarin 
hij alle slechte menselijke emoties had 
opgesloten. Nu kregen de mensen ook 
foute emoties, zoals woede, angst, haat, 
verdriet, etc. Een kruik (doos) van Pan-
dora openen is daarom ook een hande-
ling verrichten die een catastrofale en 
oncontroleerbare uitwerking heeft.

een trojaans paard 
binnenhalen
een trojaans paard is een ‘wolf in 
schaapskleren’. Deze list is van Odys-
seus, die deed alsof zij zich gewonnen 
gaven. Ze bouwden een groot paard, 
waarin de Grieken zich konden schuil-
huiden, als cadeau aan Poseidon. 
Geraakt door de pracht van het paard, 
besloten de trojanen het binnen te halen. 
Nu de Grieken eenmaal binnen de stads-
muren waren, konden zij de poorten 
openen en na 10 jaar de overwinning op 
Troje binnenhalen.

tantaluskwelling
tantalus was uitgenodigd door Zeus om 
bij de goden te dineren. Hier stal hij 
Ambrozijn en Nectar (het eten van de go-
den). Als straf hiervoor werd hij in de on-
derwereld vastgezet. Met drank en eten, 
steeds nét buiten zijn bereik. Vandaar is 
de tantaluskwelling iets wat je heel graag 
wilt hebben, maar niet kunt krijgen 

twistappel
een aanleiding voor twist. Dit komt van 
de twistappel, waarop stond ‘voor de 
schoonste’. Paris, een jonge trojaanse 
prins, werd als jury aangewezen om 
te kiezen tussen Hera, Aphrodite en 
Athena. Zij beloofden hem van alles om 
voor haar te kiezen. Aphrdodite beloofde 
hem de hand van de schoonste vrouw op 
aarde. Paris koos haar en kreeg Helena, 
die de vrouw van Agemmemnon was 
en zo de inzet werd van de Trojaanse 
Oorlog.
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