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Poseidon
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DRIETAND · PAARDEN 
  ZEEVAART · TARTAROSDEUREN

 STIEREN · AARDBEVINGEN
     ZEE · CYCLOPEN · EILANDEN
  ZEEMONSTERS · DOLFIJNEN
 SCYLLA · CHARIBDIS · NATUURRAMP
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Poseidon is in de Griekse mythologie de 
god die heerst over de zee, de wateren en 
hun goden. Maar hij was ook een god van 
de paarden en - als ‘Aard-Schudder’- van 
aardbevingen en natuurrampen. Na de 
overwinning op de Titanen en de vestiging 
van de heerschappij van Zeus, was bij de 
verdeling van de wereld de zee aan Posei-
don toebedeeld.

Poseidon
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Persoonlijkheid 
& Verrichtingen
Poseidon’s woning ligt niet op de 
Olympus, waar hij wel toegang heeft, 
maar met zijn gade Amphitrite hield hij 
verblijf in zijn gouden paleis te Aigai, dat 
in de diepte van de zee is gelegen.
In de eerste plaats dient hierop te worden 
gewezen, dat Poseidon tot die goden 
behoort, die het vroegst hun betekenis 
van natuurgod hebben verloren. Al bij 
de oudste dichters komt hij voor als de 
beheerser van de zee, nergens als een 
personificatie van de zee zelf. Volgens 
Homeros is hij de jongere broeder van 
Zeus, zodat zijn ondergeschiktheid aan 
deze overeenkomt met de beginselen van 
het aartsvaderlijk recht. Poseidon mist de 
verheven en indrukwekkende kalmte en 
bezadigdheid van de beheerser van de 
hemel. Wel is hij machtig en sterk, doch 
daarbij onstuimig als het element waar-
over hij heerst. Als hij met zijn drietand, 
die hij altijd als teken van zijn waardig-
heid in de hand draagt, in de zee stoot, 
dan verheffen zich de golven op onstui-
mige wijze, verpletteren de schepen 
en overstromen het land. Met diezelfde 
drietand kan hij rotsen splijten, aardbe-
vingen verwekken en eilanden uit de zee 
doen opkomen. Daarentegen is ook één 
woord van hem voldoende om de hevig-
ste storm te doen bedaren. Als hij op zijn 
gouden strijdwagen, met sterke, van koperen hoeven 
voorziene paarden met de snelheid van de wind voort-
vliegt over de vlakte van de zee, dan banen zich ook 
de hoogste golven voor hem als een gladde weg en 
de monsterachtige gedrochten der diepte duiken op 
en dansen spelend om zijn wagen. Deze zeemonster 
kan hij verwekken en kunnen slechts door bloedige 
offers worden bevredigd (bv. Hesione en Andromeda.), 
de wilde stieren, die op zijn bevel uit de zee komen 
om de velden te verwoesten en de mensen te doden, 
zoals de Kretenzische en de Marathonische stier of 
zoals de stier, die de dood van Hippolytos veroorzaakte. 
Daartegenover staat, dat hij door zijn macht ook de 
beschermheer is van alle schippers en vissers. Deze 
bidden tot hem om een gelukkige vaart en een rijke 
visvangst en zij verzuimen niet hem bij het welslagen 
van hun pogingen offers te brengen. Ook de zeeoorlog 
stond onder zijn bestuur. Hij gaf de overwinning in de 

zeeslag. Daarom pleegden alle zeehelden zich als zijn 
gunstelingen te beschouwen, soms zelfs als zijn zonen.
Deze onstuimigheid bewijst zich in de strijd die hij met 
andere godheden over het bezit van landstreken of 
steden voerde, zoals met Pallas Athena over Athene en 
Troizen, met Helios over Korinthe, met Hera over Argos. 

Een tweede eigenschap van Poseidon is dat hij de 
aarde schokte. Waar grote scheuren of spleten in de 
rotsen werden aangetroffen, waar steile klippen zich 
in zee verhieven, daar meende men de sporen van de 
drietand van Poseidon te herkennen. Vooral was dit 
het geval met het eiland Nisyros, wat van het eiland 
Kos was afgescheurd en naar het hoofd van een van 
de Giganten geslingerd. Ook dikwijls deed hij eilanden 
uit zee oprijzen, zoals Rhodos, Anaphe, Delos en als 
een kundig bouwmeester deed hij ze rusten op vaste 
fundamenten, die waren gegrondvest in de zeebodem. 
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Zo bouwde hij ook de koperen poorten die de Tartaros sloten, 
waarin Zeus de Titanen en de Hekatoncheiren had geworpen. 
Zo was hij ook koning Laomedon van Troje behulpzaam bij het 
bouwen van de muren van zijn stad en strafte hij hem zwaar, 
toen hij het bedongen loon voor de arbeid niet wilde uitbe-
talen. Door die trouweloosheid van de koning werd Poseidon 
voor altijd de vijand van de Trojanen.
Poseidon is ook de god die vruchtbaarheid schenkt aan het 
land, die door de bronnen en rivieren, die hij doet ontstaan. 
Ook de schepping van het paard wordt hem toegeschreven, 
het fokken van paarden, het paardrijden en alle daarmee 
verbonden ridderlijke oefeningen stonden onder zijn bescher-
ming. Het eerste paard dat gemaakt is heette Areion. Het 
spreekt vanzelf dat de god, die in zulk een nauwe betrekking 
stond tot het paard, ook de god was van alle wedrennen, hetzij 
met paarden, hetzij met paard-en-wagens. Alles wat daarmee 
verbonden was stond onder de hoede van Poseidon en het 
schijnt, dat op alle plaatsen waar de god werd vereerd, op 
gezette tijden wedrennen te zijne ere werden gehouden. 

Vrouwen & Kinderen 

Bij zijn wettige echtgenote Amphitrite had hij een zoon en drie 
dochters: Triton, Rhode, Kymopolea en Benthesikyme.
Andere zonen van de machtige en onstuimige god zijn krach-
tige en woeste wezens, zoals de cycloop Polyphemos bij de 
nimf Thoosa, zo de geweldige Kyknos, die door Achilleus werd 
verslagen, zo Amykos, die door de vuist van Polydeukes viel, zo 
Korynetes, Prokrustes, Kerkyon en Skiron.
Ook wordt Poseidon genoemd als de vader van Pelasgos, 
Hellen, Achaios, Minyas, Boiotos, Doros, Taras, Kalaurios. Naar 
deze laatste zou het eiland Kalauria zijn vernoemd, waar een 
heiligdom voor Poseidon was dat het centrum vormde van een 
vroege amphictionie. Allen waren zij koningen van een stad 
geweest. Zijn beroemdste kind was misschien wel Theseus, 
Koning van Athene en doder van de Minotaurus.
De liefde van Poseidon voor Arne, d.i. ‘het lam’, welke hem 
Boiotos baarde, en de mythe die verhaalde, dat de god zich 
in een ram veranderde om zich met Theophane, aan wie hij 
de gedaante van een schaap had gegeven, te verbinden en bij 
haar de ram met de gouden vacht te verwekken (zie Phrixos.), 
zijn voorbeelden van de nauwe betrekking waarin de god tot 
deze dieren werd gedacht.
Toen Poseidon liefde had opgevat voor Tyro, de mooie dochter 
van Salmoneus die zelf de riviergod Enipeus beminde, en 
de god zich onder diens gedaante met haar had verbonden, 
baarde zij hem tweelingen Pelias en Neleus, die zij te midden 
van een kudde weidende paarden te vondeling legde. De eerste 
werd door een merrie gezoogd, maar beiden werden onder de 
paarden opgevoed en werden sterke helden, die in alle ridder-
lijke oefeningen behagen schepten, met de dienst van Posei-
don de teelt van zijn lievelingsdier verspreidden, Pelias in Thes-
salië, Neleus in Pylos, en beide door hun vader in hoge mate 
werden gezegend. Zo werd ook Hippokoön, de zoon, die Alope 



aan Poseidon baarde door haar te vondeling gelegd en 
door een merrie gezoogd.
De sage van Melanippe, die de tweelingen Aiolos en 
Boiotos, welke zij de god schonk in een runderstal 
te vondeling legde, waar zij door een koe werden 
gezoogd en door een stier bewaakt, doelt in enige 
mate op Poseidons bescherming van de kudden. De 
lotgevallen van Melanippe en haar zonen waren een 
lievelingsonderwerp van de tragische dichters.

De god werd dan ook in nauwe betrekkinggebracht tot 
de dierenwereld. Die dieren waren hem vooral gehei-
ligd, in wier bewegingen men enige gelijkenis meende 
op te merken met de bewegingen van de golven van 
de zee. Zo vergeleek men de golven, die tegen de steile 
rotsklippen opspatten met geiten, die stoute spron-
gen waagden om van het ene rotspunt op het andere 
te komen, en de overige golven met kromgehoornde 
stieren. Zelfs droegen verscheidene steden, die de god 
geheiligd waren, daarnaar hun namen, zo Aigai naar 
het Griekse woord aix, dat geit betekent, en Helike naar 
helix, d.i. kromgehoornd. Op andere plaatsen weer 
traden hiervoor stotende bokken en weidende lamme-
ren in de plaats.
Maar het lievelingsdier van Poseidon is het paard, hetzij 
omdat het evenals de golven van de zee huppelt.
Verder was de dolfijn geheiligd, zijn trouwe makker op 
zee, onder de bomen de den, waarvan de takken tot 
prijs dienden in de ter zijne ere gevierde wedstrijd en 
waarvan het hout het timmerhout is voor de schepen. 
Als offers werden bij zijn dienst gewoonlijk zwarte 
stieren geslacht, ook paarden, rammen en everzwij-
nen. Hij wordt meestal afgebeeld met een drietand, het 
wapen dat hij gekregen had van de Cyclopen voor de 
Titanenstrijd.

Attributen & Symbolen
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THE GRAPHIC CONNECTION 
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‘Must not  
all things  
at the 
last be 
swallowed up 
in death?’



‘Must not  
all things  
at the 
last be 
swallowed up 
in death?’

Plato
427-347 BC
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