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the old & the new





Hades
Hades is de god van de dood en heerser van de 
gelijknamige onderwereld. Tevens is hij de god 
van de rijkdom en de kostbare metalen. Hades 
is een zoon van Kronos en Rheia en echtgenoot 
van Persephone. Hades is een broer van Zeus, 
Poseidon, Hera, Hestia en Demeter. 
Bij de verdeling van de macht over de wereld 
tussen Zeus, Poseidon en hemzelf viel hem het 
onderaardse dodenrijk ten deel en daarmee 
werd hij de derde wereldheerser.





Hades viel hetzelfde lot ten deel als zijn broers en 
zusters: hij werd opgegeten door zijn vader Kronos 
en later weer uitgespuugd. Ook hij nam deel aan de 
Titanenstrijd aan de zijde van Zeus. In zijn donkere rijk, 
de onderwereld, is Hades een hard en meedogenloos 
heerser. Hij staat aan niemand toe terug te keren naar 
het rijk der levenden. Van de helden daalden echter 
Herakles, Orpheus, Odysseus, Peirithoös en Theseus 
in de onderwereld af terwijl zij nog leefden. Homeros 
beschrijft het duistere rijk en de neerslachtigheid die 
er heerst, zelfs voor de meest roemrijke van de helden. 
Hades heeft ook de bijnaam “Nil miserans” gekregen 
door Horatius, toch had de god van de onderwereld 
ooit medelijden gehad met Orpheus, en zijn vrouw 
Eurydice.

Onderwereld
Met Hades wordt ook wel de onderwereld zelf bedoeld. 
Hades bestaat uit drie delen. De Tartaros, het Elysion 
en een derde deel, zonder naam, vergelijkbaar met het 
vagevuur uit de bijbelse mythologie.
De Tartaros is een deel van de onderwereld in de 

Griekse mythologie, het grote, treurige rijk onder de 
aarde, ‘even ver verwijderd van de aarde als de aarde 
verwijderd is van de hemel’. Dat zou volgens Hesiodos 
betekenen dat een koperen aambeeld er tien dagen 
over zou doen om van het oppervlakte van Gaia (de 
aarde) naar de onderwereld te vallen. In dat schimmen-
rijk zwaaide de god Hades, de broer van de oppergod 
Zeus, de scepter. Daarmee was Hades ook degene die 
de leiding had over de Tartaros, het ergste deel van de 
onderwereld.

In de Tartaros werden de geesten van de gestorvenen, 
die in het leven uitzonderlijk slechte dingen hadden 
gedaan of de goden hadden uitgedaagd, gestraft. 
Dit waren onder anderen Tantalos en Sisyphos. Ook 
werden er van tijd tot tijd reuzen en monsters gevan-
gen gehouden, wanneer zij de toorn van de goden 
hadden opgewekt. Dat was bijvoorbeeld het geval met 
de Cyclopen en de Hekatoncheiren, die door Ouranos 
(de hemel) gevangen werden gehouden en later door 
Zeus bevrijd. Zeus zelf hield de Giganten daar gevan-
gen, tot ze met behulp van hun moeder Gaea losbraken 
om een oorlog tegen zijn heerschappij te beginnen.
De Tartaros werd bewaakt door de Erinyen, afschuwe-



lijke vrouwen met slangen op hun hoofd in plaats van 
haar, met vleugels als vleermuizen en met grote, vurige 
ogen. Zij droegen brandende fakkels in hun handen en 
zwepen met metalen weerhaken. Deze Erinyen konden 
ook naar de aarde komen om mensen te straffen die 
hun kinderen, hun ouders of oude mensen wreed 
behandeld hadden of een moord op een familielid 
op hun geweten hadden zoals Orestes. Een lieflijker 
gedeelte van de onderwereld was het Elysion. Dit was 
de plek waar iedereen die een goed leven geleid had 
van vrijheid en vrede kon genieten. Volgens de ver-
halen komt Aeneas hier zijn vader Anchises tegen.
Het derde en laatste gedeelte van de onderwereld was 
een plek zonder naam en zonder hoop of vrees. Hier 
werden allen heen gestuurd die een normaal doorsnee 
leven hadden geleid. Als je hier terecht kwam, mocht je 
als vleermuis voor de rest van de eeuwigheid rondvlie-
gen en rondlopen.

Door de onderwereld liep de Styx. De Styx is de de 
rivier die de bovenwereld scheidt van de onderwereld. 
Bij de Styx zwoeren goden hun plechtigste eden. Als 
ze die gelofte niet nakwamen door bepaalde redenen, 
kon de desbetreffende godheid een jaar lang niet meer 

ademen, geen nectar drinken of ambrozijn eten, en 
mocht hij gedurende negen jaar niet deelnemen aan 
de beraadslagingen of feesten van de goden. Charon 
was de veerman die de schimmen van de overledenen 
- wilden zij rust vinden in het rijk van Hades - de Styx 
overzette. Als veergeld gaf men de doden een munt-
stuk (obool) mee in de mond (hoewel dit soms in films 
wordt weergegeven met 2 muntstukken op de ogen). 
Hij werd voorgesteld als een oude man, lijdend onder 
de taak die hij tot in de eeuwigheid vervult. Vanwege 
het geloof dat de overtocht over de Styx niet kosteloos 
was, werd bij de overleden Grieken een obool in de 
mond gelegd. Als de overtocht niet betaald kon worden 
dan zouden de geesten van de overledenen meer dan 
100 jaar aan de kust van de rivier Styx rond dwalen.

Charon komt onder andere voor in de mythe van 
Orpheus (die met zijn muziek Charon weet over te 
halen hem naar de Hades te brengen om zijn geliefde 
Eurydike terug te halen) en in de mythe van de held 
Herakles, die bij het laatste van zijn Twaalf Werken de 
hellehond Kerberos, bewaker van de toegang van de 
onderwereld, moet ontvoeren.
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Vier	seizoenen
Demeter, de godin van de vruchtbaarheid, hield gewel-
dig veel van haar dochter en waakte over haar als een 
moederkloek. Maar toch werd Persephone ontvoerd, 
juist toen ze bloemen plukte in het veld. Hades (Pluto), 
de god van de onderwereld en heerser over de doden, 
kwam met paard en wagen op uit een kloof in de 
schoot van de aarde en trok haar op zijn wagen. Per-
sephone riep om hulp, maar het mocht niet baten: ze 
verdween met hem in de duisternis.
Demeter stortte zich in een diep verdriet. Ze zwierf 
wanhopig en tevergeefs de aarde rond om haar dochter 
te vinden, tot de oude Helios, de zonnegod die alles 
had gezien, medelijden kreeg en haar vertelde waar ze 
was: in de onderwereld bij Hades, die haar tot vrouw 
had genomen. Demeter was volkomen machteloos en 
in haar treurnis over het verlies bracht ze een dorre 
winter op aarde en veel mensen leden hongersnood.
Toen het al te erg werd gebood Zeus zijn broer Hades 
om Persephone aan haar moeder terug te geven. Hades 
stemde toe, maar Persephone had juist die dag 6 gra-
naatappelpitten gegeten. Voor elke pit die ze gegeten 

had moest Persephone een maand naar hem, naar de 
liefde terugkeren. En zo gebeurde het dat zij elk jaar in 
de lente en een deel van de zomer, het groei- en bloei-
seizoen, bij haar moeder was en daarna weer terug-
ging naar de onderwereld, naar Hades. Met Persephone 
kwam dus elk jaar de lente op aarde, en sprak men van 
de Anodos van Persephone. De mythe van Demeter, 
Hades en Persephone kan zo gezien worden als de 
Griekse verklaring van het ontstaan en voortduren van 
de seizoenen.

Attributen
De attributen van Hades zijn de hoorn des overvloeds, 
de tweetand en Kerberos, de monsterlijke driekoppige 
hond die de toegang naar de Onderwereld bewaakt. 
Verder heeft Hades ook wel eens een zak met geld bij 
zich, omdat hij ook geëerd werd als god van de rijkdom. 
Dat is ook af te leiden van zijn naam: Ploutoon/Pluto 
(plutos = rijkdom). Ook heeft Hades een helm die hem 
onzichtbaar kan maken gekregen van de cyclopen.
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‘Death	
is	not	the	worst	that	
can	happen	to	men.’



‘Death	
is	not	the	worst	that	
can	happen	to	men.’

Plato
427-347 BC
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Death
William Butler Yeats

Nor dread nor hope attend
A dying animal;
A man awaits his end
Dreading and hoping all;
Many times he died,
Many times rose again.
A great man in his pride
Confronting murderous men
Casts derision upon
Supersession of breath;
He knows death to the bone
Man has created death.
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Vital spark of heav’nly flame, 
Quit, oh, quit, this mortal frame! 
Vital spark of heav’nly flame, 
Quit, oh, quit, this mortal frame! 
Vital spark of heav’nly flame, 

Trembling, hoping, ling’ring, flying, 
Quit, oh, quit, this mortal frame! 
Trembling, hoping, ling’ring, flying, 
Quit, oh, quit, this mortal frame! 

Oh, the pain, the bliss of dying! 
Trembling, hoping, ling’ring, flying, 
Oh, the pain, the bliss of dying! 
Trembling, hoping, ling’ring, flying, 

Cease, fond Nature, cease thy strife, 
Oh, the pain, the bliss of dying! 
Cease, fond Nature, cease thy strife, 
Oh, the pain, the bliss of dying! 

And let me languish into life!
Cease, fond Nature, cease thy strife, 
And let me languish into life!
Cease, fond Nature, cease thy strife, 

Hark! they whisper; Angels say, 
Sister Spirit, come away. 
Hark! they whisper; Angels say, 
Sister Spirit, come away. 
Hark! they whisper; Angels say, 

What is this absorbs me quite, 
Sister Spirit, come away. 
What is this absorbs me quite, 
Sister Spirit, come away. 

Steals my senses, shuts my sight, 
What is this absorbs me quite, 
Steals my senses, shuts my sight, 
What is this absorbs me quite, 

Drowns my spirits, draws my breath? 
Steals my senses, shuts my sight, 
Drowns my spirits, draws my breath? 
Steals my senses, shuts my sight, 

Tell me, my Soul! can this be Death?
Drowns my spirits, draws my breath? 
Tell me, my Soul! can this be Death?
Drowns my spirits, draws my breath? 

The world recedes; it disappears; 
Heav’n opens on my eyes; my ears 
The world recedes; it disappears; 
Heav’n opens on my eyes; my ears 
The world recedes; it disappears; 

With sounds seraphic ring: 
Heav’n opens on my eyes; my ears 
With sounds seraphic ring: 
Heav’n opens on my eyes; my ears 

Lend, lend your wings! I mount! I fly! 
With sounds seraphic ring: 
Lend, lend your wings! I mount! I fly! 
With sounds seraphic ring: 

O Grave! where is thy Victory? 
Lend, lend your wings! I mount! I fly! 
O Grave! where is thy Victory? 
Lend, lend your wings! I mount! I fly! 

O Death! where is thy Sting?
O Grave! where is thy Victory? 
O Death! where is thy Sting?
O Grave! where is thy Victory? 

The Dying Christian To His Soul 

Alexander Pope
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Music, when soft voices die 
Percy Bysshe Shelley
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Music, when soft voices die 
Percy Bysshe Shelley

Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory,
Odours, when sweet violets sicken,
Live within the sense they quicken.

Rose leaves, when the rose is dead,
Are heaped for the beloved’s bed;
And so thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on.
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The Dead
Rupert Brooke

Blow out, you bugles, over the rich Dead! 
There’s none of these so lonely and poor of old, 
But, dying, has made us rarer gifts than gold. 
These laid the world away; poured out the red 
Sweet wine of youth; gave up the years to be 
Of work and joy, and that unhoped serene, 
That men call age; and those who would have been, 
Their sons, they gave, their immortality.

Blow, bugles, blow! They brought us, for our dearth, 
Holiness, lacked so long, and Love, and Pain, 
Honour has come back, as a king, to earth, 
And paid his subjects with a royal wage; 
And Nobleness walks in our ways again; 
And we have come into our heritage. 

These hearts were woven of human joys and cares, 
Washed marvellously with sorrow, swift to mirth. 
The years had given them kindness. Dawn was theirs, 
And sunset, and the colours of the earth. 
These had seen movement, and heard music; known 
Slumber and waking; loved; gone proudly friended; 
Felt the quick stir of wonder; sat alone; 
Touched f lowers and furs and cheeks. All this is ended.

There are waters blown by changing winds to laughter 
And lit by the rich skies, all day. And after, 
Frost, with a gesture, stays the waves that dance 
And wandering loveliness. He leaves a white 
Unbroken glory, a gathered radiance, 
A width, a shining peace, under the night
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THE GRAPHIC CONNECTION
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