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Hera
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Bedrogen Echtgenote  
     Melkweg ·Huwelijk 

Huiselijke Haard
       Gezin · Wraak
      Overspel · Schikgodinnen
  Moeder Der Goden · Zus
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Hera
Hera was de dochter van de titanen Kronos en Rheia, en dus 
de zuster van Zeus, diens gemalin. Oorspronkelijk was zij de 
beschermgodin van het huwelijk, maar ook betekende zij de 
lucht, de atmosfeer, die de vruchtbaarheid op de aarde doet 
neerdalen. Samen met hem voert zij het gebied over de hemel-
verschijnselen, over donder en bliksem, over de stormen, die 
ook zij kan neerzenden. Buiten weten van haar moeder sloot  
zij een huwelijk met Zeus, dat gedurende 300 jaren geheim 
bleef. Pas toen Zeus haar als koningin van de hemel haar  
waardige plaats kon schenken, maakte hij hun huwelijk aan  
de overige goden bekend. Wat het huwelijksleven van Zeus  
en Hera betreft, weten de dichters evenzeer te verhalen van  
de liefde, die zij voor elkaar voelden, als van huiselijke twist  
en onenigheid. 
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Symboliek & Kinderen
Hera begon in als godin van de krijg. Zo komt het heftige karakter, hetgeen zich in haar 
huwelijksleven zowel tegen haar gemaal openbaarde als tegen de vrouwen die hij buiten 
haar beminde, naar voren. Ares, die jonger als god wordt vereerd, heeft deze functie 
van haar overgenomen. Hera is dan ook de moeder van deze nieuwe oorlogsgod. Zij is 
dus ook een krijgshaftige godin, en vandaar dat tot de ter hare ere gevierde plechtighe-
den, waaraan voornamelijk vrouwen deelnamen, toch ook sommige spelen behoorden, 
waarbij de mannen hun vaardigheid in het wapengebruik konden tonen. Dit wordt dan 
ook in verband gebracht met de vroege polis waarin het belangrijk was dat jongemannen 
in staat waren hun stad te verdedigen.
Een tweede, zeer voorname betekenis, welke aan het wezen van Hera ten grondslag ligt 
is deze, dat zij de godin is van het Oud-Griekse huwelijk. Zij is het ideaal van de vrouw in 
het algemeen, maar vooral van de gehuwde vrouw. Haar schoonheid is daarom streng, 
ernstig, kuis en waardig. Reeds in haar vroege jeugd schonk zij haar liefde aan Zeus, en 
van een andere liefde of van minnaars heeft zij nooit iets willen weten. Maar evenzeer 
als zijzelf kuis was, vorderde zij kuisheid en trouw van de aardse vrouwen en juist om die 
eigenschap kon zij de ontrouw van haar gemaal niet verdragen.Maar hoeveel stoornis er 
ook in haar huwelijksleven met Zeus mocht voorkomen, Hera was en bleef diens trouwe, 
wettige gade en werd in de allereerste plaats naast hem als koningin van de hemel 
vereerd. 
Haar huwelijk is het voorbeeld voor elk huwelijk op aarde gesloten; zij is de godin van de 
echt; de huwelijkstrouw staat onder haar bescherming. Maar zij geeft ook de huwelijks-
zegen. Haar beide dochters Hebe en Eileithyia vertegenwoordigen geheel en al datgene 
wat zij aan de vrouwen schenkt. Hebe is de personificatie van de bloeiende, jeugdige 
levenskracht, Eileithyia is de godin, die aan de barende vrouwen haar bijstand verleent. 
Volgens de legenden ontstonden de sterren uit druppels melk van Hera. Ook de melkweg 
is een naam die te danken is aan Hera. Zeus wilde namelijk zijn zoon Herakles onsterfelijk 
wilde maken. Deze was geboren bij een sterfelijke vrouw en daarom was Herakles sterfe-
lijk. Zeus liet hem tijdens de slaap van Hera haar melk drinken. Toen Hera dit merkte was 
ze zo woedend dat ze de baby afrukte. Er spoot nog steeds melk uit een van haar borsten 
en die melk werd later de melkweg.
Onder de bijnamen, welke aan Hera gegeven werden, zijn er twee, die op haar schoon-
heid betrekking hebben. Bij Homeros heet zij ‘de blankarmige’ en ook zeer dikwijls 
Boöpis, d. i. ‘de stier- of rundogige’, ook wel vertaald door ‘de grootogige.’ Deze laatste 
bijnaam had weerom betrekking op haar betekenis als godin van de natuur. De wolken 
toch, die onder de bovenlucht doordrijven, werden door de oude dichters zeer dikwijls 
met kudden van grazende runderen vergeleken.
De kinderen van Hera, uit haar huwelijk met Zeus gesproten, waren Hephaistos, Ares 
en Hebe en Eileithyia. Hephaistos zou volgens de overlevering geboren zijn in de tijd, 
dat het huwelijk van Zeus en Hera ook nog voor hun ouders een geheim was. Sommige 
legenden beschouwen zelfs zijn kreupelheid als een gevolg van het geheimhouden van 
die vereniging.

.
Attributen & Verschijning
De koe, en de pauw waren de aan Hera gewijde dieren. De wijze waarop Hera door 
de beeldende kunst werd voorgesteld, was vooral als koningin van de hemel en als 
beschermster van de echt. Men beeldde haar af óf gezeten op een heerlijke troon, óf in 
een prachtig gewaad gedost, met een koninklijke kroon op het hoofd, en zeer dikwijls 
met een granaatappel, het symbool van de vruchtbaarheid in de hand. Het beroemdste 
beeld van Hera, door Polykletos vervaardigd,stelt haar voor op een troon gezeten, terwijl 
haar kroon versierd was door de beelden van de Chariten en de Horen. In de ene hand 
hield zij een granaatappel, in de andere haar scepter, waarop een koekoek, eveneens een 
symbool van de vruchtbaarheid, gezeten was.
Van de tot op onze tijd bewaard gebleven beelden is het beroemdste de buste, bekend 
onder de naam van Iuno Ludovisi. In deze buste zijn schoonheid en bevalligheid met 
ernst en waardigheid op onovertreffelijke wijze verenigd.
Een ander beroemd beeld, dat de godin ten voeten uit voorstelt, draagt de naam van 
Iuno Barberini, en wordt in de Vaticaanse musea tentoongesteld. Waarschijnlijk is het een 
navolging van een van de grote kunstwerken uit de bloeitijd van de Griekse beeldhouw-
kunst.spelde dat een van zijn zonen hem eens van de troon.
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                 ‘Home  
                  is where  
                  the heart  is.’



                 ‘Home  
                  is where  
                  the heart  is.’

Gaius Plinius Secundas
23-79 AD
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Keizersgracht 24C
Aantal studenten: 18
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THE GRAPHIC CONNECTION 
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