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the old & the new





Aphrodite
Aphrodite is de godin van onder andere de 
liefde, de schoonheid, de seksualiteit en de 
vruchtbaarheid. Sommigen beschouwen haar 
ook als de godin van het evenwicht. Aphrodite 
is uit het zilveren schuim van de zee is ont-
staan op het moment dat de golven van de 
zee bevrucht werden door het neervallende 
geslacht van Uranus, nadat deze door zijn 
zoon Kronos met een diamanten sikkel was 
gecastreerd en daarna van de heerschappij 
beroofd. Zij rees uit de baren van de zee op als 
de schoonste van alle vrouwen, blank als het 
schuim, waaruit ze geboren werd. Zo kreeg ze 
de naam Aphrodite, ‘de uit schuim geborene’.



Aphrodite
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Waar Aphrodite verscheen, veranderde de woeste 
grond in bloeiende velden: bloemen ontsproten onder 
haar bekoorlijke voeten en de gehele aarde juichte in 
hemelse verrukking. Zo is zij de godin van de tuinen en 
bloemen, de bekoorlijke godin van de lente, de godin 
die de zinnen bekoort door de liefde. Zij was vooral 
verbonden met de schone bloemen die zij voortbrengt, 
zoals mirten en rozen. Zij openbaarde zich bij voor-
keur in de vruchtbare vochtigheid van de lente. Griekse 
dichters bezongen graag haar macht, de macht van de 
liefde, zoals die zich vooral in de lente in de hele natuur 
openbaart. 

Geliefden & Invloed
In de lente smaakt ook de godin zelf het zoet genot 
van de liefde. Zij vertoeft bij Adonis op Cyprus, bij 
Hephaistos op Limnos, bij Ares te Thebe, bij Anchises 
in de bossen van het Idagebergte. Het spreekt vanzelf, 
dat de voornaamste feesten van deze Aphrodite in de 
lente werden gevierd, vooral te Paphos en te Amathus 
op Cyprus, waar men dan tevens de geboorte van 
Aphrodite uit de zee herdacht. Adonis, die of als herder 
de kudden in het gebergte weidde, of als jager door de 
bossen rondzwierf mocht zich in de liefde van Aphro-
dite verheugen, totdat een everzwijn hem doodde. De 
godin zocht hem, vond eindelijk zijn lijk en kon zelfs 
van dat lijk niet scheiden. Eindelijk kregen de goden 
medelijden met haar en stonden toe, dat Adonis slechts 
de helft van het jaar in de onderwereld zou doorbren-
gen, maar gedurende de andere helft in gezelschap van 
Aphrodite, zolang de lente en de zomer duurden, van 
het heerlijke licht van de zon mocht genieten.

Zoals gezegd, is Aphrodite een godin van de liefde en 

vruchtbaarheid. Zij schenkt aan de stervelingen de 
innemende bekoorlijkheid, die liefde opwekt, maar zij 
boezemt ook de verterende hartstocht van de liefde 
in. Zij heeft de hartstocht van de liefde gevoeld, zij 
heeft meer dan één gelukkig gemaakt door hem haar 
liefde te schenken. Zij is getrouwd met Hephaistos, de 
kreupele god van het vuur, maar deze mocht zich niet 
lang in haar trouw verheugen. De mannelijke, krijgshaf-
tige Ares, de god van de oorlog wist haar voor zich te 
winnen. Toen Hephaistos het overspel van zijn vrouw 
met Ares bemerkte, vervaardigde hij een kunstig net. 
Terwijl de beide minnaars zich veilig waanden voor 
elke verstoornis, werden zij plotseling door Hephaistos 
in dat net gevangen en aan de spottende blikken en 
woorden van de overige goden prijsgegeven.
Aphrodite stond ook tot Hermes in een zeer nauwe 
betrekking. De vrucht van hun vereniging was Her-
maphroditus. Aan Poseidon zou zij een dochter met de 
naam Rhode hebben gebaard.
Bij Dionysos was zij volgens sommigen de moeder 
van Priapos. Met deze vruchtbaarheidsgod lijkt ze een 
nauwe band te hebben, want we vinden verschei-
den heiligdommen van Aphrodite en Dionysos in 
elkaar buurt. Maar niet alleen goden, ook stervelingen 
mochten zich soms in de liefde van de godin verheu-
gen. We zagen dit al bij Adonis. Dat de godin het niet 
apprecieerde dat men spotte met haar amoureuze 
avonturen blijkt uit de volgende legende: toen de muze 
Clio spotte met de liefde van Aphrodite voor Adonis, 
werd ze door de godin tot straf daarvoor met liefde 
voor Pieros vervuld, aan wie zij Hyakinthos baarde.
De mythe weet verder te verhalen van haar liefde voor 
de Trojaanse herdersvorst Anchises, die zij opzocht in 
de schaduwrijke bossen van het Idagebergte. Zij baarde 
hem een zoon Aeneas, die zij gedurende zijn hele leven 
steeds als een trouwe moeder terzijde stond. Zij redde 
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hem, toen hij in de strijd gewond neerlag, voerde hem 
met zijn vader behouden uit Troje, toen de stad werd 
verwoest en bijna al de ongelukkige inwoners omkwa-
men. Zij stond hem bij in al de moeilijkheden die hij 
op zijn zwerftochten moest ondervinden, en door haar 
toedoen werd het hem gegeven de grondslagen te 
leggen van het Romeinse rijk, dat eens de wereld zou 
overheersen. 
Anderen mochten zich, zo al niet in de liefde, dan toch 
in de uitnemende gunst van de godin verblijden. Onder 
deze moet in de eerste plaats Paris, de zoon van de 
Trojaanse koning Priamus worden genoemd. Aphrodite 
was hem namelijk dank verschuldigd. Want toen de 
godin van de twist, Eris, op het bruiloftsfeest van Peleus 
en Thetis, waar zij alleen van alle goden en godinnen 
niet was uitgenodigd, een gouden appel had geworpen 
met het opschrift “aan de schoonste’, en Hera, Athena 
en Aphrodite elkaar het bezit daarvan betwistten, werd 
Paris door Zeus tot scheidsrechter aangesteld. Hij wees 
de appel toe aan Aphrodite, daartoe geleid door de 
onweerstaanbare schoonheid van de godin en door 
de belofte die zij hem deed, dat zij hem de liefde zou 
verschaffen van de schoonste vrouw op aarde. Deze 
belofte vervulde zij door hem het hart te doen winnen 
van Helena, de echtgenote van de Spartaanse koning 
Menelaos. Altijd bleef Aphrodite Paris beschermen en 
begunstigen, tot hij kort vóór of bij de val van Troje 
door het zwaard van de Grieken viel.
Ook Hippomenes genoot van de genegenheid van 
de godin toen hij de race aanging met Atalante. Deze 
leefde eenzaam in de bossen en daagde iedereen die 
haar hand begeerde, uit tot een wedloop. Hij moest dan 
ongewapend de loop naar een bepaald doel beginnen. 
Zij volgde hem met een lans en doorboorde hem, als 
zij hem ingehaald en dus had overwonnen. Aphrodite 
schonk Hippomenes echter drie prachtige gouden 

appelen, die hij gedurende de loop één voor één Ata-
lante voor de voeten wierp. Verrast door het gezicht 
van deze schitterende kleinoden, bukte zich de hem 
nasnellende Atalante om die één voor één op te rapen. 
Maar zij verloor daardoor zoveel tijd, dat de gelukkige 
minnaar het eerst het doel bereikte.
Verder werd Pygmalion voor zijn trouwe gehecht-
heid aan de dienst van de godin beloond, doordat zij 
aan een door hem vervaardigd ivoren beeld, dat de 
naam van Galathea droeg, waarvoor hij in liefde was 
ontbrand, adem en leven gaf, opdat het hem tot een 
levensgezellin zou worden.
Als godin van de liefde verwekt Aphrodite deze harts-
tocht in het gemoed van de mensen. Vooral in het hart 
van de vrouwen doet zij die als een verterend vuur 
ontbranden. We zagen daarvan al een voorbeeld bij 
Helena, aan wie zij een liefde voor Paris inboezemde, 
zo groot dat ze zich liet verleiden om echtgenoot, kind 
en vaderland te verlaten.
Zo ook wist zij in Medea zulk een hevige hartstocht te 
doen ontvlammen voor Iason, dat zij alle plichtgevoel 
en liefde voor haar ouders vergat, om de beminde man 
te volgen.
Ook voor Psyche had Aphrodite een dergelijk lot in 
gedachte, toen ze haar zoon Eros beval een van zijn 
scherpste gouden pijlen te nemen, om hiermee het 
hart van Psyche te doorboren, opdat ze in haar borst 
een ongeneeslijke liefde voor de gemeenste en gering-
ste van alle mensen die op de aarde woonden, op te 
wekken. Maar toen Eros zich zelf verwondde aan zijn 
pijl, werd hij zelf overmand door liefde voor Psyche en 
besloot haar liefde voor zich te houden. Uiteindelijk 
slaagde hij erin zijn moeder te verzoenen en konden de 
geliefden bij elkaar blijven.
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Attributen & Representatie
Aan Aphrodite was alles geheiligd wat 
zich door buitengewone vruchtbaarheid 
onderscheidde: zo in het plantenrijk de 
mirte en de appel, onder de dieren de 
ram, de bok, de haas, de duif, de mus en 
ook de dolfijnen. Ook werd de zwaan van 
oudsher een lievelingsvogel van de godin 
genoemd. Daarnaast moet ook de spiegel 
worden vermeld, die de godin zou hebben 
gebruikt toen Paris zijn oordeel velde op 
de Ida, terwijl Hera en Athena dit nalieten 
te doen.
Wat de beelden van Aphrodite betreft, 
deze werden in de oudheid in groten 
getale overal in Griekenland aangetroffen. 
Als attributen heeft zij bij zich een  

 
 
 
duif, een appel, een bloem of een ei en is 
meestal geheel of gedeeltelijk naakt. Vaak 
heeft zij een bok of een haas bij zich en 
draagt dikwijls een spiegel in de hand. 
Van de overgebleven beelden van Aphro-
dite is het mooiste en vermaardste de 
zogenaamde “Venus van Milo’ op het 
eiland Melos (tegenwoordig Milo) in het 
jaar 1820 gevonden. In dit beeld is het 
bovenste gedeelte van het lichaam naakt 
en zijn de onderste ledematen van de 
heupen af met een dun gewaad bedekt. 
Daar de armen verloren zijn, is het niet 
met zekerheid uit te maken, welk denk-
beeld de kunstenaar bij het vervaardigen 
van dit beeld voor ogen heeft gehad.













‘If you want to be loved, 

                be lovable.’



‘If you want to be loved, 

                be lovable.’
Ovidius

43 BC - 17 AD
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‘verval van de lust’
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