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Athena
Pallas Athena (ook Athena of Athene) is 
de godin van de wijsheid en godin van de 
kunst. Daarnaast wordt ze vaak genoemd 
als godin van de krijgskunst en vrede.
Athena is de geliefdste dochter van Zeus. 
Zij is diegene van zijn kinderen, die zijn 
grootste vertrouwen geniet; alle moei-
lijkheden, die Zeus te overwinnen heeft, 
worden door haar daden overwonnen. 
Zeus had zijn eerste gemalin, de godin 
Metis (d. i. ‘de schranderheid’) verslon-
den, omdat hij vreesde, dat zij hem een 
zoon zou baren, die hem de wereldheer-
schappij, welke hij zich met zoveel moeite 
had verworven, weer zou ontrukken. Ten 
gevolge van die daad kreeg Zeus een 
enorme hoofdpijn. Om hem hiervan te 
verlossen moest Hephaistos het hoofd van 
Zeus opensplijten en sprong zij volwassen 
en gewapend met opgeheven lans onder 
het aanheffen van een krijgslied uit zijn 
hoofd tevoorschijn. 



 637  636 



Verschijningen
Aangezien Athena in volle wapenrusting uit het hoofd 
van Zeus tevoorschijn trad, is zij dus van nature uit 
voorbestemd om godin van de oorlog te zijn; maar 
zij is niet gelijk aan de woeste Ares. Zij beschermt de 
staat, die in oorlog is verwikkeld, wanneer die oorlog 
moet dienen tot rechtmatige afwering van de aanval 
van vreemden, of ook, wanneer hij ter wille van 
hogere belangen is ondernomen en een bekwame 
en verstandige leiding van de krijg de staat voordeel 
kan aanbrengen. Legt zij haar wapenen af, dan is er 
vrede op aarde. Dikwijls wordt zij dan ook naast Ares 
genoemd. De grootste helden van de oudheid staan 
onder haar voortdurende bescherming. Perseus en 
Bellerophon, de Aetolische Tydeus, de uit de stam van 
de Minyers gesproten Iason en de nationale heros van 
gans Griekenland, Herakles, allen mochten ze zich in 
haar steun en haar bescherming verheugen. In de Tro-
jaanse oorlog stond zij Achilleus, Diomedes en Odys-
seus trouw ter zijde. Met de helden beklimt zij soms 
de strijdwagen, met haar lans velt zij alles, wat haar in 
de weg treedt, zelfs doet zij die goden wijken, die voor 
haar in kracht moeten onderdoen. Haar moed blijft 
haar altijd bij, maar niet minder haar tegenwoordigheid 
van geest; zelfs in het uiterste gevaar blijft zij kalm en 
onverschrokken. Hoewel de godin even fanatiek aan de 
strijd deelneemt als Ares, houdt Athena zich meer bezig 
met strategieën, in plaats van enkel grof bloedvergie-
ten. En is de strijd geëindigd en het gevaar geweken, 
dan verkwikt en sterkt en beloont zij de helden, die zij 
liefheeft en die zich haar waardig hebben gedragen. 

Verder schreef men aan Athena de invoering van 
sommige bepaalde takken van cultuur en van sommige 
kunsten toe. In de eerste plaats van de teelt van de 
olijfboom. Aan de verbouwing daarvan knoopt zich de 
sage vast van de strijd, die Athena met Poseidon om 
het bezit van Attika heeft te voeren gehad. Toen zij 
over dat bezit in twist geraakten, bepaalde Zeus, dat het 
landschap aan degene van hen zou worden toegewe-
zen, die het met het nuttigste geschenk zou begiftigen. 
Poseidon schiep daarop het paard, Athena daarentegen 
de olijfboom. De goden wezen de prijs aan Athena 
toe en sinds die tijd was de olijfboom haar boven alle 
andere bomen geheiligd. Andere verschillende kunsten, 
zoals het weven en spinnen werden aan haar toege-
schreven. Toen zij uitgedaagd werd door Arachne, om 
te besluiten wie de beste spinner was, veranderde zij 
haar in een spin, om haar te straffen voor haar groot-
moedigheid. Niet alleen spinnen en weven leerde zij 
aan de mensen, zij schonk hun ook de hark en de ploeg 
en leerde hen de stier te gebruiken bij de akkerbouw; 
alle kunstige arbeid, vooral die, welke besteed werd aan 
het vervaardigen van vrouwelijke sieraden vond hun 



oorsprong in Athena. Ook de timmerman, de goudsmid, 
de wagenmaker, de pottenbakker en de scheepstim-
merman genoten haar bescherming. Voorts werden 
haar uitvindingen toegeschreven op het gebied van de 
muziek en de dans. Zij had het eerst de fluit bespeeld. 
Ook de krijgstrompet was door haar uitgevonden. 
Tot slot is zij, de godin van de reine, heldere aether, ook 
de godin van de helderheid van geest, van het bedaard 
en kalm overleg. Daarom is zij juist de beschermgodin 
van de bedachtzame en vindingrijke Odysseus, daarom 
komt zij in de strijd tussen Achilleus en Agamemnon 
de eerste tot kalmte en bedaardheid vermanen, daarom 
is zij de godin geworden van de wijsgeren en van alle 
beoefenaars van de wetenschap. In Athene had zij 
aan Erichthonios geleerd de paarden voor de wagen 
te spannen; te Korinthe verhaalde men, hoe zij het 
was geweest, die aan Bellerophon had getoond, hoe 
hij het gevleugelde paard Pegasus moest temmen. Op 
verschillende plaatsen roemde men haar en Poseidon 
als de godheden, die de paardenteelt onder hun hoede 
nemen en de mens leren zich het paard dienstbaar te 
maken. Toen zij de Argo bouwde of hielp bouwen, het 
schip waarmee Iason en de Argonauten uittrokken om 
het Gulden vlies uit Colchis te halen. Ook het paard 
van Troje, dat op raad van Athena werd gebouwd en 
het middel werd, waardoor de Grieken eindelijk de stad 
binnendrongen, heeft betrekking op deze eigenschap 
van de godin.  Athena koos in de Trojaanse oorlog partij 
tegen de Trojanen, omdat zij het aan Paris niet kon ver-
geven, dat hij de gouden appel, die voor ‘de schoonste’ 
was bestemd, niet aan haar had toegewezen. 

Symboliek & Attributen
De wapenuitrusting waarmee Athena geboren werd, 
treft men ook aan als haar voornaamste attributen. De 
Aigis, het schild, en het Gorgoneion, het in het midden 
daarvan geplaatste hoofd van de Gorgo Medusa. Ook 
de uil was haar geheiligd. De afbeeldingen van de 
godin waren in alle door Grieken bewoonde streken 
zeer talrijk. Van de oudere beelden stelden sommige 
de godin zittend voor, als de godin van de vrede, 
meestal met een spinnewiel aan haar zijde. Andere 
beelden toonden haar met opgeheven lans en uit-
gestrekt schild als godin van de oorlog. 
De latere, fraaiere beelden van Athena waren alle 
van het type dat werd ontworpen door de grote 
beeldhouwer Pheidias. Drie door deze beeldhou-
wer vervaardigde beelden van Athena trokken in de 
klassieke oudheid vooral de aandacht, vooreerst het 
beeld in het Parthenon uit goud en ivoor samen-
gesteld, ten tweede het reusachtige en toch mooie 

bronzen beeld van Athena Promachos op de Akropolis, 
dat vervaardigd was uit de buit bij Marathon behaald en 
tot slot een bronzen beeld, dat door Atheense kolo-
nisten op het eiland Lemnos was opgericht en daarom 
de Lemnische Athena genoemd werd. De bevalligheid 
van dit beeld was zo groot, dat men daar de godin ‘de 
schone’ pleegde te noemen. Het stelde Athena voor als 
de kunstvaardige godin van de vrede. Geen helm dekte 
haar het hoofd, doch de maagdelijke schroom op haar 
gelaat uitgedrukt was het schoonste sieraad, dat de 
beeldhouwer aan haar hoofd geven kon.Ook de bustes, 
beelden en afbeeldingen van de latere Griekse kunst 
laten zich in twee hoofdgroepen verdelen, waarvan de 
ene de godin als een godin van de oorlog voorstelt, de 
andere haar de attributen geeft als godin van de vrede 
en het verstand.
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‘Better  
a cautious 

commander 
than a 

rash one.’



‘Better  
a cautious 
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than a 

rash one.’
Gaius Octavius Augustus

63 BC - 14 AD
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Afghanistan
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Irak
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Iran



 653  652 

Noord-Korea
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Libië
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China
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Australië
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Nederland
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Duitsland
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Canada
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Italië
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België
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Nieuw-Zeeland
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Spanje
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Frankrijk
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Verenigd Koninkrijk
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Verenigde Naties
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Israël
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Verenigde Staten van Amerika
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THE GRAPHIC CONNECTION
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