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the old & the new



Ares



Ares is de god van de oorlog en personificatie van 
de krijgslust. Hij is de zoon van Zeus en Hera.  
Volgens Homeros, is hij de noodlottige aanstoker 
van de bloedige krijg, een moordzuchtige stri-
jder, die het hoogste genot vindt in wapengeklet-
ter en het aanrichten van een bloedbad, zich met 
vreugde in de vijandelijke rijen stort, en juicht bij 
het vallen van de verslagenen, bij de doodskreten 
van de stervenden en bij het aanschouwen van 
het met lijken bedekte slagveld.



Er wordt ook wel gezegd dat de oorlogen niet door 
Ares ontstaan, maar dat Ares er pas komt als ze al bezig 
zijn. Hoewel hij houdt van de bloedbaden, respecteert 
hij de regels.
Zijn geboorteplaats en ware huis werd aan de rand 
van de Griekse wereld gedacht, onder de barbaarse en 
oorlogszuchtige Thraciërs. Hij trok zich dan ook terug 
in Thracië, nadat hij samen met Aphrodite was betrapt 
in bed. De twee geliefden werden door een listige val 
gevangen in het bed waarin zij de liefde bedreven: het 
bed dat Hephaistos en zijn vrouw Aphrodite gewoon-
lijk deelden. Het bed werd met een, door Hephaistos 
gemaakt, net van ijzere kettingen tegen het plafond 
geslingerd, waardoor zij in elkaar verstrengeld gevan-
gen werden. Op deze wijze wist Hephaistos het over-
spel bekend te maken. De schande deed Aphrodite en 
Ares vluchten van Olympos. Ares vertrok naar Thracië, 
en Aphrodite naar Pahpos. 

Kinderen
De beroemdste spruit van deze heimelijke vereniging 
was de naderhand met Kadmos gehuwde Harmonia, de 
goddelijke eendracht. Zoals deze het lieftallige karakter 
van de moeder bezat, zo hadden de zonen Deimos en 
Phobos, die, naar men verhaalt, uit dezelfde verbintenis 
waren voortgesproten, de geaardheid van hun vader. 
Ook Eros en Anteros zouden uit dit ouderpaar gespro-
ten te zijn. Ares bezat geen wettige gade, doch hij 
verwekte bij sterfelijke vrouwen en nimfen een menigte 
kinderen, waaronder uitstekende helden. Ook de door 
Kadmos gedode draak was geboren uit de verbintenis 
van Ares met de Boeotische bronnimf Tilphossa. Zijn 
zoon Kyknos verwekte hij bij Pelopia of Pyrene. Bij Enyo 
verwekte hij Enyalios. De tweeling Lykastos en Par-
rhasios, die hij bij Philonome kreeg, zouden de eerste 
heersers over Arkadië zijn. Chryse schonk hem zijn 
zoon Phlegyas. Bij Triteia had hij een zoon Melanippos. 

Persoonlijkheid
Hoewel Ares’ half-zus Athena ook oorlogsgodheid is, 
is Athena de godin van de strategische oorlogsvoering 
terwijl Ares meer de god is van het onvoorspelbare 
geweld van de oorlog met al zijn mogelijke uitkomsten. 
Wanneer hij zijn schitterende wapenrusting aantrekt, 
brengen hem zijn beide zonen Deimos en Phobos 
(Vrees en Schrik) zijn gouden strijdwagen. Zij vergezel-
len steeds hun vader, terwijl de tweedracht zaaiende 
Eris, die door Homeros de zuster en vriendin van de 
mannenverdelgende Ares wordt genoemd, de wagen 
van de moordende god vooruitsnelt. Ook Enyo, de 
stedenverwoestster, naar welke hij zelf ook ‘Enyalios’ 
wordt genoemd, is bestendig aan zijn zijde. Ook Kydoi-
mos, een personificatie van het rumoer van de strijd, 
kwam steeds voor in zijn gevolg. 
Zijn woestheid maakt hem zelfs bij de onsterfelijke 
goden, bij zijn vader Zeus en vooral bij Athena gehaat. 
Meer dan eens verwondde deze laatste hem in de strijd 
voor Troje, waar zij de Grieken, hij de Trojanen bijstond. 
Zij richtte ook de lans van Diomedes, die het gelukte 
daarmee de god te verwonden. Toen schreeuwde hij 
zo hard als 9000 of 10000 mannen te samen zouden 
schreeuwen. Hij wordt door Athena telkens overwon-
nen, omdat hij strijdt uit de lust om te strijden maar 
zonder beleid, orde of regelmaat. Athena gebruikt de 
grote begaafdheid van haar geest. Hij bekommert zich 
niet om wat recht of onrecht is, noch om het heil van 
het overwinnende, noch om de rampen van het over-
wonnen volk.
Herhaalde malen schildert Homeros hem aldus ten 
strijde gaande, nu eens de scharen voor zich vellende, 
dan weer zelf overwonnen, en, zoals we reeds zagen, 
gewond de strijd verlatende. Nadat Diomedes de god 
getroffen had ging deze in een nevel gehuld naar de 
Olympos, liet zich door Paieon genezen en beklaagde 
zich bij Zeus over Athena, die hem die smaad had 



aangedaan, maar Zeus hoorde niet naar zijn klacht. 
Ook Athena zelf wierp hem eens met een zware steen 
ter aarde, zodat hij onder wapengekletter op de grond 
viel en met zijn geweldig lichaam zeven morgen van 
land bedekte, en toen Aphrodite hem uit de strijd wilde 
wegvoeren, sloeg Athena haar op de borst met haar 
krachtige hand, zodat ook zij ter aarde viel. Met Hera-
kles werd hij tweemaal handgemeen. De eerste keer 
viel Ares de held aan, nadat deze zijn zoon Kyknos 
gedood had. Met zijn speer rende hij op Herakles los, 
doch Athena wendde die af en de held kon daarop de 
god met zijn zwaard bereiken. De tweede keer scheidde 
Zeus met zijn bliksem zijn beide met elkaar strijdende 
zonen.
De zonen van Aloeus, de Aloïden Othos en Ephialtes, 
overmande de woeste god, boeiden hem en hielden 
hem dertien maanden lang gevangen in een koperen 
vat, totdat Hermes hem door list wist te bevrijden.

Attributen & Verschijning
Ares had een quadriga getrokken door vier met gouden 
hoofdstelsels getoomde vuur-ademende onsterfelijke 
hengsten. Onder de goden onderscheidde Ares zich 
door zijn pantser. Hij zwaaide ook met zijn speer in 
strijd. Zijn heilige vogels waren de kerkuil, spechten en 
voornamelijk de gier. Daarnaast waren aan Ares ook de 
wolf, het paard en de haan gewijd. Volgens de Argo-
nautica waren de ‘vogels van Ares’ (Ornithes Areioi) een 
zwerm van veerpijl droppende vogels die het schrijn 
van de god bij de Amazonen op een kusteiland in de 
Zwarte Zee bewaakten.
In de klassieke Griekse kunst waren zijn gebruikelijke 
attributen een helm met helmbos en een speer.
Kunstenaars gaven aan Ares een schone vorm omdat 
men in hem dacht de door Aphrodite de meest 
beminde god zag. De meeste beelden, die van hem 
over zijn, tonen hem dan ook met zachtere gelaats-

trekken dan men van de ruwe god van de oorlog zou 
verwachten. 
Zijn haar is doorgaans kroes en kort, zijn ogen klein, 
zijn neusgaten wijd geopend - een teken van hartstocht 
- en zijn nek en zijn ganse lichaam gespierd. Meestal 
wordt hij baardeloos afgebeeld; alleen de oudste beeld-
houwers hebben hem voorgesteld met een baard. Zijn 
ganse lichaamsbouw en zijn houding geven kracht te 
kennen.
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‘Every 
lover
is a

soldier’ 



Ovidius
43 BC - 17 AD

‘Every 
lover
is a

soldier’ 
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Vietnam 1955-1975

3.000.000 soldaten
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Golfoorlog 1990

85.000 soldaten
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Thermopylae 450 BC

250.000 soldaten
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Bosnië 1995

200.000 soldaten
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WWI 1912-1917

9.000.000 soldaten
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First War of Scottish Independence 1296-1328

25.000 soldaten
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Irak Oorlog (heden)

14.000 
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Trojaanse Oorlog 12-13e eeuw BC

900.000 soldaten(historische schatting) 
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Eerste Russische Revolutie 1905

15.000 soldaten
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Somalië 1993

550.000 soldaten
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Amerikaanse Onafhankelijksoorlog 1175-1783

130.000 soldaten
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WWII 1940-45

22.000.000 soldaten
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