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Artemis
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the old & the new



Artemis
Artemis is de godin van de jacht en de 
maagdelijkheid en is een dochter van de 
oppergod Zeus en de sterveling Leto. Zij is 
bovendien de tweelingzuster van Apollo. 
Toen Hera, de vrouw van Zeus, ontdekte 
dat Leto zwanger was van haar man, 
verbande Hera Leto naar het drijvende 
eiland Delos. Het eiland was omringd 
door zwanen. Artemis werd het eerst 
geboren en hielp daarna haar moeder bij 
de geboorte van Apollo. De wraak van 
Hera was zoet. Ze liet Leto 9 dagen en 9 
nachten lijden bij de geboorte van Apollo.
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Naast jageres was Artemis in vele opzichten het even-
beeld van haar broer Apollo: ook zij trad straffend op 
tegen wetsovertreders en doodde hen met haar pijlen. 
Bekend is het verhaal hoe ze met haar tweelingbroer 
Apollo de kinderen van Niobe doodde, omdat deze 
opschepte dat ze meer kinderen had dan Artemis’ 
moeder Leto.

Artemis heeft aan het begin gestaan van de Trojaanse 
oorlog, omdat zij een ongunstige wind liet waaien toen 
Agamemnon uit wilde varen. Eerder had Agamemnon 
zich de woede van Artemis op de hals gehaald, omdat 
hij een hert doodde. Het hert was aan Artemis gewijd. 
Artemis dwong toen Agamemnon om zijn dochter 
Iphigeneia te offeren om een gunstige wind te krijgen. 
Dit wekte natuurlijk de haat op van zijn vrouw Klytaim-
nestra. Op het laatste moment redde Artemis echter 
het meisje, en in haar plaats werd een hert geofferd. 
Iphigineia werd hierna priesteres van Artemis.

Mythes
De jager Aktaion had vijftig jachthonden. Op een dag 
ging hij jagen met zijn honden. Toen hij dorst had 
ging hij drinken uit een stroom. Maar daarbij zag hij 

per ongeluk Artemis die daar naakt aan het baden was, 
omringd door haar Nimfen. Artemis zag dat Aktaion 
haar bespiedde en veranderde hem in een hert. Het 
hert Aktaion rende weg, maar het lukte hem niet te 
ontsnappen aan zijn eigen jachthonden en stierf een 
afgrijselijke dood.

De jager Orion was één van de beste sterfelijke jagers 
en was veelal te vinden in de bossen die aan Artemis.
toegewijd waren.Het meest voorkomende verhaal 
vertelt dat Artemis en Orion elkaar liefhadden. Apollo 
kon het niet verkroppen dat zijn maagdelijke zuster een 
geliefde had, en misleidde haar. Hij daagde zijn zuster 
uit tot een boogschietwedstrijd om uit te maken wie 
van hen beiden de beste was., Apollo wees als doelwit 
een zwart puntje in het water aan. Artemis schoot in 
één keer raak, niet wetende dat het stipje een badende 
Orion was. Overmand door verdriet gaf ze Orion een 
plaats tussen de sterren en gaf hem haar favoriete 
jachthond Sirius mee.
Volgens een verhaal doodde Artemis Orion toen hij 
trachtte haar te verkrachten. Ze doodde vele anderen 
die probeerden haar of andere vrouwen te verkrachten.
Volgens een ander verhaal stuurde Artemis hem een 
giftige schorpioen, toen Orion erover opschepte dat hij 
alle dieren op de aarde zou vernietigen.
Weer een andere versie verteld het volgende:
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Artemis doodde Orion op Delos. Ze zeggen dat hij uit 
de aarde was geboren een enorm lichaam had; maar 
Pherecydes noemt hem een zoon van Poseidon en 
Euryale. Poseidon gaf hem het vermogen over zee te 
lopen. Eerst trouwde hij met Side, die door Hera in 
het rijk van Hades werd geworpen na een twist over 
schoonheid. Toen hij later op Chios kwam, maakte 
hij Merope, de dochter van Oenopion, het hof. Maar 
Oenopion voerde hem dronken en maakte hem in zijn 
slaap blind, waarna hij hem op het strand gooide. Hij 
ging echter naar de smidse van Hephaestus, ontvoerde 
er een jongen, die hij op zijn schouders zette, en beval 
hem aan te geven hoe hij naar de zonsopgang moest 
lopen. Toen hij daar gekomen was, kreeg hij door de 
genezende werking van de zonnestralen weer het 
licht in zijn ogen en keerde hij razendsnel terug om 
zich op Oenopion te wreken. Maar Poseidon had voor 
hem door Hephaestus een huis onder de aarde laten 
maken. Eos werd verliefd op Orion en ontvoerde hem 
naar Delos; Aphrodite zorgde er namelijk voor dat ze 
voortdurend naar hem verlangde omdat Eos met Ares 
het bed had gedeeld. Orion werd volgens sommigen 
gedood toen hij Artemis uitdaagde voor een wedstrijd 
discuswerpen, maar volgens anderen werd hij door 
Artemis met pijlen neergeschoten toen hij Opis wilde 
verkrachten, een van de meisjes uit het land van de 
Hyperboreeën die zich bij haar hadden aangesloten. 

Symboliek & Attributen
Artemis is de godin van de jacht en ook godin van de 
maan. Haar oudste functie was die van heerseres over 
het wild, maar Homerus beschrijft haar ook als de 
jachtgodin. Zij wordt afgebeeld met een zilveren pijl en 
boog (gemaakt door Hephaistos), met een hinde naast 
zich, en ook vaak met de maan. Soms is de maan op 
haar voorhoofd afgebeeld met twee kleine puntjes (de 
punten van de net nieuwe maan, die er ook uitziet als 
een boog). Vergezeld van haar nimfen doorkruiste zij 
de bergen en wouden van Arcadië en Lacedaemonië; 
van de dieren waren vooral de hinde en de beer haar 
geliefd. Andere attributen die bij Artemis horen zijn de 
gans, wilde honden en vooral op Delos ook de olijf-
boom. De bijnaam van Artemis is Dhelia, vernoemd 
naar het eiland Delos.
Maar Artemis is ook de godin voor de barende vrouw, 
hoewel zijzelf altijd maagd is gebleven. Maagd bleef 
zij uit vrije wil, waarvoor haar vader Zeus bovendien 
toestemming gaf. Haar priesteressen zijn dan ook onge-
huwde vrouwen. Artemis werd vooral vereerd in het 
bosrijke Arcadia. Als maagd was ze ook de bescherm-
godin van de kuisheid.
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THE GRAPHIC CONNECTION 
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‘In all 
things  

of nature  

there is  
something  

of the  
marvelous.’

Aristoteles
384-322 BC



there is  
something  

of the  
marvelous.’
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The Heaven 
 of Animals 
 - James Dicky

Here they are. The soft eyes open. 
If they have lived in a wood 

Here they are. The soft eyes open. 
If they have lived in a wood 

Here they are. The soft eyes open. 

It is a wood. 
If they have lived in a wood 
It is a wood. 

If they have lived in a wood 

If they have lived on plains 
It is grass rolling 
If they have lived on plains 
It is grass rolling 
If they have lived on plains 

Under their feet forever. 
It is grass rolling 
Under their feet forever. 
It is grass rolling 

Having no souls, they have come, 
Anyway, beyond their knowing. 
Having no souls, they have come, 
Anyway, beyond their knowing. 
Having no souls, they have come, 

Their instincts wholly bloom 
Anyway, beyond their knowing. 
Their instincts wholly bloom 
Anyway, beyond their knowing. 

And they rise. 
Their instincts wholly bloom 
And they rise. 
Their instincts wholly bloom 

The soft eyes open. 
And they rise. 
The soft eyes open. 
And they rise. 

To match them, the landscape flowers, 
Outdoing, desperately 
To match them, the landscape flowers, 
Outdoing, desperately 
To match them, the landscape flowers, 

Outdoing what is required: 
Outdoing, desperately 
Outdoing what is required: 
Outdoing, desperately 

Thr richest wood, 
Outdoing what is required: 
Thr richest wood, 
Outdoing what is required: 

The deepest field. 
For some For some F of these, 
It could not be the place 

of these, 
It could not be the place 

of these, 

It is, without blood. 
It could not be the place 
It is, without blood. 
It could not be the place 

These hunt, as they have done 
But with claws and teeth grown perfect, 
These hunt, as they have done 
But with claws and teeth grown perfect, 
These hunt, as they have done 

More deadly than they can believe. 
They stalk more silently, 

eadly than they can believe
They stalk more silently, 

eadly than they can believe

And crouch on the limbs of trees, 
They stalk more silently, 
And crouch on the limbs of trees, 
They stalk more silently, 

And their descent 
And crouch on the limbs of trees, 
And their descent 
And crouch on the limbs of trees, 

Upon the bright backs of their prey 
May take years
In a sovereign floating of joy. 
May take years
In a sovereign floating of joy. 
May take years

And those that are hunted 
In a sovereign floating of joy. 
And those that are hunted 
In a sovereign floating of joy. 

Know this as their life, 
Their reward: to walk 
Know this as their life, 
Their reward: to walk 
Know this as their life, 

Under such trees in full knowledge
Of what is in glory above them, 
Under such trees in full knowledge
Of what is in glory above them, 
Under such trees in full knowledge

And to feel no fear, 
Of what is in glory above them, 
And to feel no fear, 
Of what is in glory above them, 

But acceptance, compliance. 
And to feel no fear, 
But acceptance, compliance. 
And to feel no fear, 

Fulfilling themselves without pain 
But acceptance, compliance. 
Fulfilling themselves without pain 
But acceptance, compliance. 

At the cycles center,
They tremble, they walk 
At the cycles center,
They tremble, they walk 
At the cycles center,

Under the tree, 
They tremble, they walk 
Under the tree, 
They tremble, they walk 

They fall, they are torm, 
They rise, they walk again
They fall, they are torm, 
They rise, they walk again
They fall, they are torm, 
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Nature’s Questioning 

Thomas Hardy
When I look forth at dawning, pool,

Field, flock, and lonely tree,

All seem to look at me
Like chastened children sitting s

ilent in a school;

Their faces dulled, constrained
, and worn,

As though the master’s ways

Through the long teaching days

Their first terrestrial zest had chilled and overborne.

And on them stirs, in lippings mere

(As if once clear in call,

But now scarce breathed at all)--

“We wonder, ever wonder, why we find us here!

“Has some Vast Imbecility,

Mighty to build and blend,

But impotent to tend,
Framed us in jest, and left us now to hazardry?

“Or come we of an Automaton

Unconscious of our pains?...

Or are we live remains

Of Godhead dying downwards, brain and eye now gone?

“Or is it that some high Plan betides,

As yet not understood,
Of Evil stormed by Good,

We the Forlorn Hope over which Achievement strides?”

Thus things around. No answerer I....

Meanwhile the winds, and rains,

And Earth’s old glooms and pains

Are still the same, and gladdest Life Death neighbors nigh



The praise of spring 
Gonzalo de Berceo

I, Gonzalo de Berceo, in the gentle summertide,
Wending upon a pilgrimage, came to a meadow’s side;
All green was it and beautiful, with fl owers far and wide,--
A pleasant spot, I ween, wherein the traveller might abide.
 
Flowers with the sweetest odors fi lled all the sunny air,
And not alone refreshed the sense, but stole the mind from every care;
On every side a fountain gushed, whose waters pure and fair,
Ice-cold beneath the summer sun, but warm in winter were.
 
There on the thick and shadowy trees, amid the foliage green,
Were the fi g and the pomegranate, the pear and apple seen;
And other fruits of various kinds, the tufted leaves between,
None were unpleasant to the taste and none decayed, I ween.
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The verdure of the meadow green, the odor of the fl owers
The grateful shadows of the trees, tempered with fragrant showers,
Refreshed me in the burning heat of the sultry noontide hours;
Oh, one might live upon the balm and fragrance of those bowers!
 
Ne’er had I found on earth a spot that had such power to please,
Such shadows from the summer sun, such odors on the breeze;
I threw my mantle on the ground, that I might rest at ease,
And stretched upon the greensward lay in the shadow of the trees.
 
There soft reclining in the shade, all cares beside me fl ung,
I heard the soft and mellow notes that through the woodland rung;
Ear never listened to a strain, for instrument or tongue,
So mellow and harmonious as the songs above me sung.
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Nature’s Calm 
ALCMAN
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The mountain brows, the rocks, the peaks, are sleeping,
Uplands and gorges hush!
The thousand moorland things are stillness keeping;
The beasts under each bush
Crouch, and the hivèd bees
Rest in their honeyed ease;
In the purple sea f ish lie as they were dead,
And each bird folds his wing over his head.



 169  168 

LINES COMPOSED IN  
A WOOD ON A WINDY DAY 
Anne Bronte 

My soul is awakened, my spirit is soaring
And carried aloft on the wings of the breeze;
For above and around me the wild wind is roaring,
Arousing to rapture the earth and the seas.

The long withered grass in the sunshine is glancing,
The bare trees are tossing their branches on high;
The dead leaves beneath them are merrily dancing,
The white clouds are scudding across the blue sky

I wish I could see how the ocean is lashing
The foam of its billows to whirlwinds of spray;
I wish I could see how its proud waves are dashing,
And hear the wild roar of their thunder to-day!
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BEFORE THE RAIN 
Thomas Bailey Aldrich
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E knew it would rain, for all the morn
A spirit on slender ropes of mist
Was lowering its golden buckets down
Into the vapory amethyst.
Of marshes and swamps and dismal fens--
Scooping the dew that lay in the f lowers,
Dipping the jewels out of the sea,
To sprinkle them over the land in showers.
We knew it would rain, for the poplars 
showed
The white of their leaves, the amber grain
Shrunk in the wind--and the lightning now
Is tangled in tremulous skeins of rain!
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