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the old & the new



Zeus is de oppergod, die heerste 
vanaf de berg Olympus. Hij was een 
zoon van Kronos en Rheia, twee van 
de twaalf Titanen, die hun vader 
Ouranos van de troon hadden gesto-
ten. Zeus zette deze patricide door 
en werd zo de nieuwe oppergod.

Zeus
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De natuur en al haar verschijnselen waren aan Zeus 
onderworpen. Hij slingerde de bliksems, verzamelde de 
wolken en dreef ze uiteen; regen en sneeuwval werden 
door hem veroorzaakt. Daarom golden allerlei hoge 
bergen als zijn verblijf: de Ida op Kreta, de Lycaeus in 
Arcadië, maar de bekendste is de Olympus in Thessalië. 
De adelaar (oorspronkelijk symbool van de bliksem) was 
zijn heilige vogel, de eik zijn heilige boom, zijn schild 
was de aegis. Door bliksems, donderslagen, regenboog 
en de vlucht van vogels gaf Zeus voortekenen aan de 
mens.

Al vroeg, wellicht reeds in de Myceense tijd (ca. 1600 
tot ca. 1100 v.Chr.), werd hij de centrale figuur van het 
Griekse pantheon en stelde hij de overige goden op 
de achtergrond. Naar het voorbeeld van hoofden van 
aanzienlijke geslachten op aarde stelde men Zeus voor 
als het hoofd van de godenfamilie. Zijn familie had ook 
haar verblijf op de Olympus en gehoorzaamde hem. Zo 
werd Zeus niet slechts de bevestiger van de harmonie 
in de natuur, maar vooral ook van de maatschappelijke 
orde. Koningen en vorsten ontleenden hun macht aan 
Zeus en waren aan hem verantwoording schuldig. Hij 
was de raadgevende god, de beschermer van de volks-
vergadering en handhaver van de eed. Ook het gezin 
stond onder zijn hoede: als Zeus Herkeios (= Besch-
ermer van de hof) had hij een altaar op de binnenp-
laats van de woning. Vooral gasten en vreemdelingen 
stonden onder zijn bescherming.

De strijd om de kosmos
Zeus was als enige zoon ontsnapt aan Kronos’ vraatzucht, 
die was opgewekt door een orakel dat voorspelde dat een 
van zijn zonen hem eens van de troon zou stoten. Om dit 
te voorkomen verzwolg hij al zijn kinderen. Maar de verdri-
etige Rheia wist de geboorte van Zeus geheim te houden 
en zij verborg hem in een verafgelegen, donkere grot op 
Kreta waar hij werd opgevoed door de nimfen. Daar dronk 
hij melk van de geit Amaltheia en brachten de bijen hem 
honing. Adriasteia en Ida, dochters van Melisseus, ver-
zorgden hem. Ook de priesters van die streek, de Koureten, 
hielpen mee de jonge god te beschermen. Ze bewaakten 
de grot en als hij huilde sloegen ze hard op hun wapen-
rusting, zodat Kronos het niet zou horen.
Toen Zeus als volwassen man zijn vader met zijn bestaan 
confronteerde en van hem eiste dat hij zijn verslonden, 
maar onsterfelijke kinderen weer terug zou geven, ont-
brandde een zware strijd om de macht. Het ging tussen 
Zeus enerzijds en Kronos met de meeste Titanen ander-
zijds. Zeus bevrijdde de Cyclopen en de honderdarmige 
reuzen (de Hekatoncheiren) uit Kronos’ gevangenis in de 
Tartarus en verzekerde zich op die manier van hun hulp. 
Hij slingerde zijn belangrijkste wapen, de door de Cyclo-

pen gemaakte bliksemschichten, van de Olympus naar 
beneden en bleef dat net zolang doen tot hij de overwin-
ning had behaald. Zo verkreeg Zeus heerschappij over de 
wereld. De door Kronos verzwolgen broers en zusters van 
Zeus (Poseidon, Hades, Hera, Hestia en Demeter) werden 
uit hem bevrijd. Zo kwam er een nieuwe generatie goden, 
die van de Olympische goden, aan de macht. Ook werd 
er een nieuwe god geboren, Aphrodite. Zij ‘ontstond’ toen 
Zeus de gonaden van Kronos in zee wierp.

Hera en andere geliefden
Zeus’ vrouw was zijn zus de godin Hera, de oudste 
dochter van Kronos. Tot haar grote woede en verdriet 
werd Zeus echter dikwijls getroffen door de pijlen van 
de god van de eeuwige liefde Eros, en kon hij de liefde 
voor andere vrouwen niet weerstaan. Hera was zeer 
jaloers en trachtte op allerlei manieren Zeus van zijn 
amoureuze escapades te weerhouden, maar vaak tev-
ergeefs: hij had ten minste negen relaties met godin-
nen en veertien met sterfelijke vrouwen uit de mensen. 
Hij verwekte bij hen tientallen kinderen. De lieftallige 
Europa verleidde hij zelfs door zichzelf in een stier te 
veranderen en vervolgens te ontvoeren.
Ook de mannenliefde werd in de Griekse mythologie 
niet geschuwd. Zo liet Zeus zijn oog vallen op  
Ganymedes. Het verhaal is vaak besproken met het oog 
op de rol van homoseksualiteit in de Griekse cultuur.

Zonen & Dochters
Samen met Hera kreeg hij Ares, de oorlogsgod. Zeus’ 
dochter, de godin van de liefde en de schoonheid Aph-
rodite, steeg op uit het schuim van de zee. Maar Aphro-
dite wordt ook vaak gezien als Ouranos’ dochter, wiens 
geslachtsdelen door zijn eigen zoon werden ontnomen 
en vielen in de zee, waaruit Aphrodite ontstond. Hera 
schonk hem Hephaistos, de god van de smeedkunst, 
die de macht van het vuur wist te temmen. Bij Leto, een 
dochter van de Titaan Koios, kreeg Zeus twee kinderen: 
Apollo, de god van welvaren en ordening, bescher-
mheer van de wet en van alles wat goed en schoon 
is in de natuur en bij de mensen, en Artemis, een 
beschermende en heilbrengende godin van de natuur. 
Beiden waren zij ongehuwd. Zeus’ zoon Herakles werd 
op aarde geboren. Bij Leda verwekte hij de tweeling 
Castor en Pollux en hun zusje Helena, die een grote 
rol speelde in de Trojaanse oorlog. Ook de sterveling 
Tantalos, koning van Lydië, was (waarschijnlijk) een 
zoon van hem. Tenslotte was daar Pallas Athene, Zeus’ 
lievelingsdochter, de godin van de wijsheid, want zij 
was, nadat hij de godin Metis had opgeslokt, uit zijn 
hoofd ontsproten. Zij was daarom een machtige en 
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wijze leidster en beschermvrouw van staten en steden in 
oorlog en vrede. Dionysos was ook de zoon van Zeus. Dio-
nysos werd geboren uit de heup van Zeus. Dionysos is de 
god van de wijn en de ontspanning. Bij de sterfelijke Danaë, 
verwekte hij Perseus. Deze werd later beroemd door zijn 
gevecht met Medusa, waarin hij haar onthoofdde.
De godin Iris was de boodschapster, door wie de com-
municatie tussen goden en mensen verliep. Hermes was 
eveneens boodschapper van de goden. Hij escorteerde de 
geesten van gestorvenen naar Hades.

Kunst & Attributen
In de beeldende kunst wordt Zeus veelal voorgesteld als een 
waardig en vorstelijk man met weelderige baard en haardos. 
In oudere voorstellingen draagt hij een krans van eiken-
bladeren, later een lauwerkrans. Tot zijn attributen behoren, 
al naargelang de functie waarin hij wordt uitgebeeld, een 
scepter, een offerschaal, een adelaar of een kleine Nikè, een 
bliksemschicht en een wereldbol.
Het beroemdste beeld van Zeus was in de oudheid het 
zittende beeld uit goud en ivoor (beschouwd als een van 
de zeven wereldwonderen, bekend van enkele munten en 
door een beschrijving van Pausanias; verloren gegaan) dat 
Phidias maakte voor zijn tempel te Olympia.
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THE GRAPHIC CONNECTION
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‘Van de   
2,2 miljoen  
singles in  
Nederland,  
staan er  
3 miljoen op 
Relatieplanet.’

Chris van Tuijl
1969 AD
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vrouw 30 jr. ongeluk-
kig in huwelijk zkt. 
aardige heer om fijn 
mee te praten. 06-99 
999 999
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man 29 jr. zkt. aantr. 

jonge vrouw voor 

spannende avontuur-

tjes bellen tussen 10 

en 14 uur. 079- 999 99 

99
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knappe donkere man zkt. afleiding in hu-welijk. afkomst geen voorwaarde shaft@gmail.com
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recent. gesch. vrouw 
zoekt nieuwe man om 
iets mee op te bouwen.
jennifer@gmail.com
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aantr. humorv. man 29 

jr. zkt. leuke spontane, 

aantr. vrouw voor los 

contact.  henk@ya-

hoo.com
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blonde getr. vrouw 25 
jr. zkt. lieve man  met 
luisterend oor. discre-
tie geboden. bellen 
tussen 9 en 5. 06 - 99 
999 999

blonde getr. vrouw 25 
jr. zkt. lieve man  met 
luisterend oor. discre-
tie geboden. bellen 
tussen 9 en 5. 06 - 99 
999 999
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man 39 jr. zkt. aantr. 
meisje 18-25 jr. voor 
los contact. ladies-
man19@hotmail.com



 73  72 



 73  72 

leuk spontane meid 28 

jr. zkt. nieuwe ziels-

verwant. uiterlijk geen 

voorkeur sanne@
gmail.com
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vlotte getrouwde jon-
geman zkt.getrouw-
de vrouw voor af-
faire. discr. geboden. 
hank_101@gmail.
com
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blond fotomodel zoekt leuke man om huwe-lijkse sleur te doorbre-ken. melissa@gmail.com
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