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In the theatre, that which is given to see and   

what is hidden from the sight of the audience is  

the result of a strategic choice that is never  

innocent. Can the theatre ever be innocent? 

 

–   Sander 2006: 27 

 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

Het principe van het offstage personage is een veel gebruikt mechanisme in het theater, 

maar ook in literatuur en op het witte doek. In Shakespeare’s Romeo and Julliet is Romeo 

aanvankelijk verliefd op Rosaline, een personage dat geen speelruimte krijgt op het podi-

um. In de Britse sitcom Keeping Up Appearances is de zoon des huizes – Sheridan Bucket 

– nooit zichtbaar, maar worden er wel talrijke telefoongesprekken met hem gevoerd. De 

Vlaamse kindertelevisieserie Samson en Gert herbergt dan weer een groot aantal aan off-

stage personages: Marlèneke (het vriendinnetje van Gert), Bobbientje (het vriendinnetje 

van Samson), de huishoudster van de burgemeester, Jean-Louis-Michel (de aartsrivaal van 

Gert), de moeder van Alberto en vele meer. Er zijn op zich verschillende soorten van zulke 

onzichtbare personages te onderscheiden. Over sommige personages wordt enkel gespro-

ken, van anderen kan dan weer de stem gehoord worden: roepend vanuit een andere kamer 

die zich naast het podium bevindt (zoals Mrs. Wolowitz in The Big Bang Theory) of via de 

telefoon. Nog andere personages zijn aanvankelijk als offstage personages bedoeld, maar 

krijgen later (voornamelijk in televisieseries dan) wel een plaats voor de camera. Zo is, 

opnieuw in Samson en Gert, secretaris Eugène Van Leemhuyzen in het begin van de reeks 

(1990) een offstage personage en vertolkte Walter Baele pas sinds 1998 die rol. Het omge-

keerde gebeurde dan weer met Jeannine De Bolle, die zes seizoenen lang gespeeld werd 

door Ann Petersen, maar sinds het tiende seizoen een onzichtbaar personage werd. 

Niet elk bovengenoemd personage zou echter volgens het artikel van Mafhouz, The 

Presence of Absence: Catalytic and Omnipresent Offstage Characters in Modern Ameri-
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can Drama, volledig aan de definitie van het offstage personage voldoen. Een belangrijk 

element in zijn definitie is namelijk dat een offstage personage een grote invloed uitoefent 

op de gebeurtenissen onstage. Wel is dit het geval in een Oudgriekse tragedie, namelijk 

(Ps.)-Aischulos’ Prometheus Desmotes. Hierin staat een conflict tussen de oppergod Zeus 

en de Titaan Prometheus centraal. Zeus verschijnt evenwel niet op het podium. Alfred An-

dersch zou schrijven: “Der hohe Herr hält es nicht für nötig, anwesend zu sein […].“
1
 Toch 

krijgt Zeus het voor elkaar dat hij het hele gebeuren domineert en beïnvloedt. Hoewel hij 

afwezig blijft van begin tot eind, slaagt hij erin om op een prominente manier ‘aanwezig’ 

te zijn.  

De Oudgriekse tragedie is een veelgelezen, veelbesproken en veelgeprezen literair 

genre. Prometheus Desmotes behoort, zo Sommerstein, tot het rijtje met populairste trage-

dies (van Aischulos) in de oudheid, de middeleeuwen en lang daarna. De succesformule 

bestaat dan ook uit een goddelijk figuur die zwaar leed te verduren krijgt wanneer hij op-

komt voor het welzijn van de mensheid, een rebelse Titaan die zich verzet tegen de heer-

sers in de maatschappij.
2
 Goethe, Lord Byron, Percy Shelley en Karl Marx zijn maar enke-

le grote namen die zich door Prometheus hebben laten inspireren.
3
 Niet enkel aan de na-

werking, maar ook aan de studie van Prometheus Desmotes is inmiddels al veel inkt ge-

spendeerd. Een van de aandachtspunten is hierbij de eigenaardige voorstelling van Zeus in 

vergelijking met de andere werken van Aischulos. Hierbij wordt voornamelijk de focus 

gelegd op het karakter van Zeus dat sterk verschillend is van bijvoorbeeld Aischulos’ Sme-

kelingen. Zeus’ rechtstreekse betrokkenheid bij de gebeurtenissen op de scène is echter ook 

bijzonder te noemen, zoals zal blijken uit vergelijking met andere tragedies (ook van ande-

re tragedieschrijvers). Onderzoek naar de rol van goden in de tragedie wordt daarenboven 

voornamelijk verricht wanneer zij op het podium verschijnen. Nochtans is het ook interes-

sant om te bekijken wanneer goden – die belangrijk zijn voor de plot van de tragedie – net 

‘backstage’ gehouden worden (ook al gebeurt dit niet bijster veel). 

Voorliggend onderzoek zal pogen deze twee nog grotendeels onbewandelde paden te 

betreden en deze te bundelen. We zullen ons dan ook focussen op de studie van Zeus als 

offstage personage en daarbij behandelen we concreet drie vragen. 1) Op welke manier 

komen we in contact met Zeus, waardoor het mogelijk is de indruk te krijgen dat Zeus 

aanwezig is in zijn afwezigheid? 2) Welke functies en eigenschappen kan Zeus door zijn 

                                                           
1
 Andersch 2006: 110. 

2
 Cfr. Sommerstein 2008

1
: 432. 

3
 Een goed overzicht van de nawerking van Prometheus Desmotes en de Prometheus-mythe in literatuur, 

muziek en kunst biedt Podlecki 2005: 41-68. 



 

9 
 

statuut als offstage personage verkrijgen? 3) Welke redenen zijn er om Zeus niet te laten 

optreden onstage, maar juist offstage te houden?  

Het voorliggende onderzoek bestaat uit drie delen. In het eerste hoofdstuk wordt na 

een synopsis van de tragedie een inzicht gegeven in de status quaestionis van verschillende 

debatten die er bestaan rond Prometheus Desmotes: wie is precies de auteur? Wanneer 

werd het geschreven? Behoorde het tot een trilogie en zo ja, wat waren de andere twee 

delen? Naar deze debatten zal in de loop van het onderzoek ook enkele malen terugverwe-

zen worden, wanneer dit relevant is. Het eerste hoofdstuk wordt afgesloten met een inlei-

ding in het zogenaamde Zeus-probleem waarmee deze tragedie te kampen heeft: hoe is het 

mogelijk dat de voorstelling van Zeus in Prometheus Desmotes zo anders is dan we ge-

woon zijn in andere tragedies (voornamelijk van Aischulos zelf)? In het tweede hoofdstuk 

volgt een beknopte weergave van de voorstelling van goden in de Oudgriekse tragedie: is 

het gebruikelijk om goden op te voeren en zo ja, hoe is het dan gesteld met hun zichtbaar-

heid of onzichtbaarheid voor de (sterfelijke) onstage personages en het publiek? Van daar-

uit wordt vertrokken om de specifieke plaats van Zeus in het tragisch genre te bepalen: 

wordt Zeus überhaupt opgevoerd als personage? Dit zal ons helpen om een antwoord te 

bieden op de derde onderzoeksvraag. Het derde hoofdstuk omvat het eigenlijke onderzoek 

van deze thesis en zal dan ook het meest uitgebreide hoofdstuk zijn. Ten eerste verduide-

lijken we het theoretisch kader dat we hier zullen hanteren. Na een duidelijke definitie en 

afbakening van wat een offstage personage precies is, bekijken we welke functies en ei-

genschappen van een offstage personage Mafhouz in het voornoemde The Presence of Ab-

sence: Catalytic and Omnipresent Offstage Characters in Modern American Drama gedes-

tilleerd heeft. Ten tweede wordt een van deze eigenschappen uitvoerig besproken: een off-

stage personage komt voornamelijk door karakterisering ‘tot leven’ op de scène. In dit deel 

trachten we aan de hand van een diepgaande lezing van Prometheus Desmotes de eerste 

onderzoeksvraag te beantwoorden. Hoe komen we in contact met Zeus? Aangezien het hier 

om een close-reading van de tekst gaat, baseren we ons dan ook voornamelijk op de eigen 

lectuur, die – in mindere mate – aangevuld wordt met voornamelijk opmerkingen door 

commentatoren van de tekst. Na deze uitgebreide karakterisering volgt dan ten derde de 

toepassing van de overige functies van het offstage personage dat we toepassen op Zeus, 

opnieuw aan de hand van eigen close-reading. Op deze manier pogen we niet alleen de 

tweede onderzoeksvraag te beantwoorden, maar ook (deels) de derde omtrent de redenen 

van het afwezig houden van Zeus. Dit laatste zal ten slotte ook nog gebeuren in het laatste 

deel van hoofdstuk drie, waarbij we de interne structuur van de tragedie heel beknopt aan-
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halen als een reden om Zeus niet te laten verschijnen. In de conclusie zullen we uiteindelijk 

alle elementen met elkaar verbinden om zo een veelzijdig beeld van Zeus als offstage per-

sonage te bekomen. 
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Hoofdstuk 1: Prometheus Desmotes 
 

 

 

 

1.1 Synopsis 

 

In de proloog komen de Titaan Prometheus en de Olympische god Hefaistos, god van de 

smeedkunst, aan op de scène die een verlaten, rotsachtig gebied voorstelt. Ze worden ver-

gezeld door Kratos (Gr. Κράτος = “kracht”) en Bia (Gr. Βία = “geweld”). In opdracht van 

Kratos – Bia is een zwijgend personage –, die zelf weer handelt in opdracht van Zeus, ke-

tent Hefaistos Prometheus vast aan een rotsgebergte. Dit doet Hefaistos zeer onvrijwillig 

en hij deinst er niet voor terug zijn ongenoegen te uiten over deze opdracht. Ondertussen 

spoort Kratos hem hier op een harde manier toe aan: Hefaistos heeft helemaal geen keuze. 

Niemand mag medelijden hebben met de vijand van Zeus – want dat is Prometheus inder-

daad. De reden die door Kratos wordt aangehaald is de volgende: Prometheus heeft het 

hemelse vuur van de goden gestolen en dit aan de mensen gegeven om hen te helpen. 

Wanneer hun taak erop zit, verdwijnen Kratos, Bia en Hefaistos van het toneel en Prome-

theus verbreekt voor het eerst zijn stilzwijgen. Hij spreekt de natuur rondom zich aan, be-

klaagt zijn lot – dat hij door zijn gave om in de toekomst te kijken al lang kende – en hoort 

ten slotte iemand naderen. Inderdaad, tijdens de parodos – het intredelied van het koor – 

komt een koor van Okeaniden, goddelijke dochters van de zeegod Okeanos, gezeten op een 

gevleugelde wagen ten tonele. Zij zijn gekomen uit nieuwsgierigheid over wat er daar 

gaande was. Ze hebben medelijden met het lot van Prometheus, die echter verklapt dat er 

een moment zal komen, waarop Zeus zachtmoediger zal worden en hem van zijn juk zal 

(laten) verlossen. Want Prometheus heeft kennis van een geheim waardoor Zeus zal moe-

ten bezwijken. Dit geheim wordt nu nog niet nader genoemd. In het eerste epeisodion 

vraagt het koor aan Prometheus om te vertellen waarom hij net gestraft is. Tijdens de strijd 

tussen de Olympische goden o.l.v. Zeus en de Titanen o.l.v. Kronos koos Prometheus de 

kant van Zeus en behaalden dezen zo de overwinning: Zeus werd de nieuwe oppergod. 

Maar op een bepaald moment besloot Zeus het mensenras uit te roeien en een nieuw ras te 

scheppen. Daar stak Prometheus echter een stokje voor en daar betaalt hij nu de prijs voor. 
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Prometheus vraagt aan de Okeaniden om bij hem te blijven en dat doen ze dan ook. Ver-

volgens komt hun vader Okeanos aan, gezeten op een viervoetige vogel (of in ieder geval 

een of ander mythisch wezen). Hij spoort Prometheus ertoe aan zijn wrok te laten rusten. 

Aangezien Zeus nu zeer tiranniek heerst, is elk verzet nefast en zorgt het zelfs voor nog 

meer leed. Daarom stelt Okeanos voor dat hij zelf eens met Zeus zal praten ten voordele 

van Prometheus, maar hiervan wil deze laatste niet weten: Zeus is niet te overreden en op 

die manier zou Okeanos ook leed te verduren kunnen krijgen. Daarop verdwijnt Okeanos 

weer en volgt een eerste stasimon (koorzang) waarin de tirannie van Zeus wordt aange-

klaagd en alle volkeren met Prometheus mee lijden. In het tweede epeisodion beroemt 

Prometheus zich op alle weldaden die hij voor de mensen volbracht heeft. In het tweede 

stasimon laat het koor zich ontvallen nooit door Zeus te willen worden bemind, want dat 

brengt alleen maar ellende met zich mee. Een voorbeeld hiervan treedt in het derde epeiso-

dion op: Io, half mens en half koe, achtervolgd door een horzel die door Zeus’ echtgenote 

Hera gestuurd is om haar te kwellen. Eerst vertelt ze op verzoek van het koor wat ze alle-

maal reeds te verduren heeft gekregen: Zeus werd op haar verliefd, hij veranderde haar 

vervolgens in een koe en ze werd steeds vergezeld door de duizendogige Argos. Vervol-

gens vertelt Prometheus wat haar nog allemaal te wachten staat van omzwervingen. Daarna 

komt uiteindelijk het voornoemde geheim aan het licht: Zeus zal op een dag van zijn troon 

gestoten worden door een van zijn zonen. Deze voorspelling zal uitkomen, tenzij Prome-

theus aan Zeus vertelt bij welke vrouw hij geen kind mag verwekken. Maar zolang Prome-

theus vastgeketend is, blijven zijn lippen verzegeld. Inderdaad, zo vertelt hij aan Io, op een 

dag zal Zeus hem laten bevrijden door iemand uit Io’s nageslacht. Geplaagd door een 

nieuwe vlaag van waanzin verlaat Io vervolgens het toneel. In het vierde stasimon wordt 

nogmaals benadrukt dat het koor nooit Zeus als partner zou willen hebben. In de exodos 

treedt dan uiteindelijk nog een nieuw personage op: Hermes in de functie van gezant van 

Zeus. Deze laatste heeft immers ver weg Prometheus over een geheim horen spreken en 

wil daar nu het fijne van weten. Hermes probeert Prometheus er met verwijten en dreige-

menten toe te brengen het geheim te verklappen, maar die worden enkel met meer verwij-

ten van Prometheus’ kant beantwoord. Uiteindelijk zullen alle natuurkrachten (door Zeus) 

op Prometheus losgelaten worden en wordt hij hoogstwaarschijnlijk in de Tartaros ge-

gooid. 

 

 

 



 

13 
 

1.2 Prometheia-trilogie 

 

Het einde van Prometheus Desmotes
4
 kan voor sommigen als bevreemdend worden erva-

ren. Wat zeker is, is dat het einde zeer open is: ondanks sommige voorspellingen van Pro-

metheus over Zeus die milder zal worden en over iemand die Prometheus eindelijk zal be-

vrijden, weten we niet wanneer en op welke manier deze dingen zullen gebeuren. Ook de 

enigszins vreemde voorstelling van Zeus leidde ertoe aan te nemen dat het einde van het 

verhaal nog niet bereikt was met dit stuk
5
: zeer waarschijnlijk behoorde Prometheus Des-

motes tot een trilogie. Tijdens de theaterfestivals, waaronder voornamelijk de grote Dionu-

sia, was het immers de gewoonte dat tragedieschrijvers deelnamen met vier stukken: één 

trilogie bestaande uit drie tragedies, al dan niet rond hetzelfde thema, en afsluitend één 

saterspel.
6
 Het staat echter al sinds lang ter discussie welke andere twee stukken dan tot 

deze trilogie moeten behoord hebben. In wat volgt wordt een korte schets gegeven van de 

discussies hieromtrent als inleiding op het werk. Een diepgaandere studie is te vinden bij 

o.a. Conacher (1983) en Griffith (1983). 

Men is er redelijk zeker over dat een tweede tragedie die tot deze trilogie behoorde, 

Prometheus Luomenos (Προμηθεὺς Λυόμενος), ‘Prometheus Bevrijd’, moet geweest zijn. 

Ruffell maakt melding van scholia bij Desmotes, die verwijzen naar Luomenos als het vol-

gende stuk.
7
 West wijst erop dat deze twee stukken zeker samen moeten geschreven zijn, 

omdat ze zo goed bij elkaar passen qua inhoud, thema’s en technieken.
8
 Helaas beschikken 

we slechts over een aantal (9) fragmenten van Luomenos, maar hieruit valt wel op te ma-

ken dat de inhoud sterk aansluit bij Desmotes. O.a. Sommerstein poogde aan de hand van 

deze fragmenten de inhoud te reconstrueren: in dit stuk treedt ten eerste een koor van Tita-

nen op, de broeders van Prometheus, die hem bezoeken op de plek waar hij nog steeds aan 

een rots hangt vastgeketend. Vervolgens komt Herakles aan tijdens een lange tocht op weg 

naar de appels van de Hesperiden
9
. Hij doodt de adelaar, die Prometheus’ lever elke dag 

opnieuw opeet, en krijgt vanwege Prometheus instructies over zijn reisweg – hetgeen een 

duidelijke parallel toont met zijn voorouder Io in Desmotes. Waarschijnlijk wordt Prome-

                                                           
4
 Prometheus Desmotes (Προμηθεὺς Δεσμώτης) is de Griekse benaming voor het werk. In het Nederlands 

wordt er doorgaans met Prometheus Geboeid naar verwezen, maar ook de Latijnse titel wordt vaak gebruikt: 

Prometheus Vinctus. In het vervolg van het onderzoek gebruiken we steeds Desmotes.  
5
 Op de problematische voorstelling van Zeus komen nog terug in 1.5. 

6
 Cfr. Demoen 2009: 51. 

7
 Cfr. Ruffell 2012: 17. 

8
 Cfr. West 1979: 130. 

9
 Het elfde van de twaalf beroemde werken die Herakles moest vervullen. 
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theus vervolgens beladen met eergeschenken en mogelijks wordt zijn cultus in Athene ge-

sticht.
10

  

Het derde deel van de trilogie is echter meer onderhevig aan discussie. De identifica-

tie van de passende kandidaat is niet eenduidig zoals bij Luomenos het geval is en daaren-

boven is ook de plaatsing van Desmotes en Luomenos ten opzichte van dit derde stuk pro-

blematisch. Een eerste stuk dat genoemd werd, is Prometheus Purforos (Προμηθεὺς 

Πυρφόρος), ‘de Vuurbrenger’. Deze titel wordt genoemd in de Souda, een middeleeuwse 

cataloog van Oudgriekse literaire werken, waarvan er ook enkele worden toegeschreven 

aan Aischulos. Van Purforos zijn er slechts een tweetal fragmenten overgeleverd.
11

 Zoals 

de titel aangeeft, ging het stuk waarschijnlijk over Prometheus die het vuur van de goden 

stal en aan de mensen gaf. Aangezien deze gebeurtenis voor Desmotes en Luomenos 

plaatsvindt, is het in dat geval logischer dat Purforos als eerste zou gestaan hebben in de 

trilogie en Desmotes en Luomenos respectievelijk de tweede en derde plaats innamen.
12

 Zo 

zou de trilogie bestaan uit een misdaad, dan de bestraffing en ten slotte verzoening, het-

geen een logische structuur vormt voor een toneelauteur.
13

 In Desmotes krijgen we echter 

een zeer uitgebreide vertelling over de diefstal van het vuur te horen (vv. 193-255), een 

vertelling die zeker niet zo lang zou hoeven geweest te zijn wanneer Purforos reeds aan 

Desmotes voorafgegaan was: de onthulling zou aan kracht verliezen aangezien het om een 

herhaling gaat.
14

 Lloyd-Jones meent op basis hiervan te kunnen besluiten dat, aangezien 

het noch als eerste deel noch als derde deel zou passen, Purforos geen deel uitmaakte van 

de trilogie.
15

 

Zelf doet hij een andere suggestie voor het derde deel: Vrouwen van de Etna. Deze 

tragedie, waarvan we slechts over één fragment beschikken, speelt zich af in Sicilië bij de 

Etna. Het werk zou dan ook daar – of voor een opvoering daar – geschreven zijn.
16

 Lloyd-

Jones linkt deze tragedie aan de Prometheustrilogie omwille van twee redenen: ten eerste 

blijkt uit analogie met andere antieke trilogieën dat Prometheus niet noodzakelijk een (gro-

te) rol hoeft gespeeld te hebben in het laatste deel.
17

 Ten tweede wordt in Desmotes verwe-

zen naar de monsterlijke reus Typhoon, die door Zeus gestraft was en bedolven lag onder 

                                                           
10

 Cfr. Sommerstein 2008
2
: 196-199. 

11
 Cfr. Sommerstein 2008²: 210. 

12
 Cfr. Podlecki 2005: 30. 

13
 Cfr. West 1979: 131. 

14
 Cfr. Sommerstein 2008²: 212 en Podlecki 2005: 30. 

15
 Cfr. Lloyd-Jones 2003: 58. 

16
 Cfr. Lloyd-Jones 1971: 100. 

17
 Cfr. Lloyd-Jones 1971: 98.  
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de Etna. Lloyd-Jones is er zich echter sterk van bewust dat het slechts giswerk is en men 

niet met zekerheid kan achterhalen welke tragedie nu de derde was.
18

 

Andere suggesties voor het derde deel kunnen hier ook nog kort genoemd worden: 

een stuk waarin de centaur Kheiron zijn onsterfelijkheid aan Herakles geeft
19

, een stuk 

waarin Herakles vergoddelijkt wordt
20

 of een waarin Herakles ingewijd wordt in de Eleu-

sinische mysteriën
21

. We beschikken voorts nog over een andere titel waarin de naam Pro-

metheus voorkomt: Prometheus Purkaeus (Προμηθεὺς Πυρκαεύς), ‘de Vuuraansteker’. 

Van dit werk is een fragment bewaard gebleven waaruit op grond van metrische redenen 

op te maken valt dat het hier om een saterspel handelt.
22

 Hierin brengt Prometheus vuur 

naar de saters, die niet weten hoe ze ermee moeten omgaan totdat Prometheus hen erbij 

helpt. Aangezien ook geweten is dat de tetralogie van de Perzen van Aischulos afgesloten 

werd met een saterspel met de naam Prometheus wordt deze Purkaeus als behorende tot 

deze tetralogie beschouwd.
23

 Sommerstein gaat nog een stap verder door te zeggen dat 

waarschijnlijk Purkaeus en Purforos twee benamingen waren voor eenzelfde stuk, waarbij 

Purkaeus slechts bij één bron is overgeleverd en een corruptie zou zijn naar analogie met 

de Nauplios Purkaeus (Ναύπλιος πυρκαεύς) van Sofokles. Bijgevolg zou Purforos dan het 

saterspel zijn bij de Perzen van Aischulos, waardoor het niet in aanmerking komt om als 

eerste of derde deel van de trilogie bij Desmotes en Luomenos gestaan te hebben.
24

  

Een optie die er niet van uitgaat dat Prometheus Desmotes deel van een trilogie ge-

weest zou zijn, werd door Focke aangeleverd: het is volgens hem perfect mogelijk dat 

Desmotes en Luomenos alleen bij elkaar zouden gestaan hebben in de vorm van een dilo-

gie.
25

 Ruffell wijst dit af, aangezien er geen overtuigend bewijs voor is op basis van analo-

gie met eventuele andere dilogieën en er ook nergens vermeld wordt dat Desmotes deel zou 

zijn van een dilogie.
26

 Een laatste optie kwam vanwege Schmid, die beweerde dat de figuur 

van Zeus in deze tragedie zo verschillend was van de Aischuleïsche theologie dat Desmo-

tes als een apart stuk door een onbekend iemand geschreven is, geïnspireerd op en als reac-

tie tegen de eerder al opgevoerde Luomenos van Aischulos.
27

 De meeste commentatoren 

                                                           
18

 Cfr. Lloyd-Jones 1971: 102. 
19

 Cfr. Podlecki 2005: 32-33. 
20

 Cfr. West 1994: 131. 
21

 Cfr. Thomson 1932: 36. 
22

 Cfr. Sommerstein 2008²: 210.  
23

 Cfr. Podlecki 2005: 34. 
24

 Cfr. Sommerstein 2008
2
: 213. 

25
 Cfr. Focke 1930: 263-264. 

26
 Cfr. Ruffell 2012: 17. 

27
 Cfr. Schmid 1929: 91-107. 



 

16 
 

zijn deze mening niet toegedaan. Wij sluiten er ons bij aan dat Luomenos hoogstwaar-

schijnlijk wel het vervolgdeel was van Desmotes, dat Desmotes de eerste in rij was en tot 

een trilogie behoorde, maar dat het zoeken naar het derde deel nog geen overtuigende re-

sultaten heeft opgeleverd. Volgens Ruffell zijn Desmotes en Luomenos ook zeer Aischule-

isch gekleurd en past hierbij dan ook eerder een Aischuleïsche trilogie, “whether authentic 

or not.”
28

  

 

 

1.3 Auteurskwestie 

 

Those who still maintain that the play is by Aeschylus may probably be divided 

into three categories: those who have not read Mark Griffith’s recent book on 

the subject; those who are incapable of unlearning anything they grew up be-

lieving […]; and those who, while not constitutionally incapable of conversion, 

nor unimpressed by the evidence, yet have a rooted feeling, which they are un-

willing to discount, that the play is like Aeschylus.
29

 

In dit citaat toont West duidelijk aan dat hij de eeuwenlange opvatting dat Aischulos de 

auteur van Prometheus Desmotes was, verwerpt. Daarbij staat hij lang niet alleen: de mees-

te commentatoren beschouwen het werk tegenwoordig als niet-Aischuleïsch. In de oudheid 

(zeker sinds de derde eeuw v.Chr.) en de eeuwen erna werd de tragedie echter als een werk 

van de hand van Aischulos gelezen en werd dit ook niet in vraag gesteld in scholia of bij 

andere auteurs.
30

 Pas in de negentiende eeuw trok Westphal de authenticiteit in twijfel in 

zijn boek Metrik der griechischen Dramatiker und Lyriker.
31

 Zoals de titel moge aangeven 

ontstond de twijfel voornamelijk op grond van metrische redenen en Westphal stelde zich 

de vraag of de tragedie niet eerder een herwerking was.
32

 Sommerstein noemt Schmid dan 

weer de eerste die in Untersuchungen zum Gefesselten Prometheus met krachtige argu-

menten de authenticiteit niet enkel in twijfel trok, maar werkelijk ontkende.
33

 Een van de 

eerste punten waarover getwijfeld werd, was van theologische aard: de voorstelling van 

Zeus als een tirannieke heerser kwam volgens commentatoren niet overeen met hoe Ai-

schulos Zeus karakteriseert in zijn andere werken. In deel 1.5 gaan we hier dieper op in. 

                                                           
28

 Ruffell 2012: 18. 
29

 West 1979: 130. 
30

 Cfr. Griffith 1983: 32. 
31

 Te lezen bij Sommerstein 2008
1
: 433. 

32
 Te lezen bij Griffith 1983: 32. 

33
 Cfr. Sommerstein 2008

1
: 433. 
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Sindsdien zijn er al ettelijke honderden pagina’s besteed aan deze kwestie, waarbij ook nog 

naar zeer andere factoren gekeken wordt: gebruik van de metra, aandeel van het koor, 

woordgebruik, gebruik van partikels, tijdsvormen, invloed van Sofokles, sofistische ele-

menten etc.
34

 Op basis van deze onderzoeken en de verschillen met de andere tragedies van 

Aischulos die uit deze onderzoeken voortkomen, wordt door de meerderheid van de com-

mentatoren het auteurschap van Aischulos verworpen. Er zijn globaal gezien drie posities 

in te nemen inzake deze kwestie: ofwel gaat men ervan uit dat Aischulos toch inderdaad de 

auteur is ofwel gelooft men dat het door iemand anders geschreven is ofwel meent men dat 

het werk door Aischulos begonnen is, maar door iemand anders is afgewerkt (na Aischu-

los’ dood).  

Ondanks de vele argumenten die in de reeks der jaren zijn aangehaald om het auteur-

schap van Aischulos te verwerpen, zijn er toch nog steeds commentatoren die de argumen-

ten niet overtuigend genoeg vinden. “I infer that it can only have been composed by Aes-

chylus, and that it must be among the very latest of his works,”
 35

 zo concludeert 

Herrington in zijn The Author of the Prometheus Bound. In dit onderzoek meent hij te kun-

nen hebben vastgesteld dat Desmotes in wezen niet significant verschilt van de andere tra-

gedies van Aischulos, maar dat er wel enkele nieuwe – voornamelijk stilistische – tenden-

sen terug te vinden zijn die het mogelijk maken het werk te situeren in de latere periode 

van Aischulos’ leven.
36

  Ruffell acht het echter niet als geloofwaardig dat Aischulos op het 

einde van zijn leven nog zulke grote ontwikkelingen op dramatisch vlak doorvoerde (even-

tueel door invloeden van zijn concurrent Sofokles of een van zijn reizen naar Sicilië). Hij 

verwerpt deze optie, aangezien er tussen de opvoering van de Oresteia in het jaar 458 

v.Chr. – de laatste trilogie van Aischulos waarover we beschikken en die nog alle ‘typi-

sche’ Aischuleïsche kenmerken bevat – en zijn dood in 456 v.Chr. te weinig tijd zit om een 

dergelijk grote ontwikkeling door te voeren in zijn werk.
37

 

 In het tweede geval – wanneer iemand anders dan Aischulos Desmotes zou ge-

schreven hebben – is de algemene consensus dat de eigenlijke auteur niet te achterhalen is. 

Volgens West moet het uiteraard iemand geweest zijn die erg vertrouwd was met Aischu-

los’ oeuvre en op die manier zeer opvallende stijlkenmerken heeft kunnen overnemen. 

West voegt hieraan toe dat deze persoon waarschijnlijk voornamelijk geïnspireerd moet 

                                                           
34

 De voornaamste werken omtrent dit onderwerp zijn The Authenticity of Prometheus Bound van Griffith 

(1977) en The Author of the Prometheus Bound van Herrington (1970). 
35

 Herrington 1970: 119. 
36

 Cfr. Herrington 1970: 119. 
37

 Cfr. Ruffel 2012: 16. 
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zijn door Prometheus Purkaeus (het saterspel na Aischulos’ Perzen, cfr. supra).
38

 Dit ba-

seert hij op onderzoek van Beazley, die op basis van verschillende vaasschilderingen uit de 

periode van 440 v.Chr. tot 420 v.Chr. met fragmenten uit Prometheus Purkaeus vaststelde 

dat het saterspel dan recentelijk heropgevoerd moet zijn.
39

 Schmid daarentegen meende, 

zoals supra reeds vermeld, dat Prometheus Desmotes geschreven is als een reactie op Pro-

metheus Luomenos van Aischulos.
40

  

De derde visie zou kunnen verklaren waarom sommige aspecten en passages zeer 

Aischuleïsch aandoen, terwijl anderen hier (in grote mate) van afwijken. Robertson sugge-

reerde dat Aischulos de Prometheia door zijn dood niet had kunnen afwerken en dat een 

van zijn zonen, Euforioon of Euaioon, of zijn neef Filokles de trilogie bij- en afgewerkt 

hebben.
41

 De Souda vermeldt immers dat Euforioon dezelfde professionele bezigheid had 

en vaak aan de tragische competities deelnam. In de vijfde en vierde eeuw was het, zo Ruf-

fell, gebruikelijk dat tragedies schrijven een familiekwestie was en zonen vaak het werk 

van hun vaders overnamen en voortzetten.
42

 Een variant op deze visie biedt ons West: 

Prometheus Desmotes zou volledig geschreven zijn door Aischulos’ zoon Euforioon, die 

bij het componeren van nieuwe stukken gebruik maakte van materiaal en invloeden van 

zijn vader, waardoor het werk enigszins Aischuleïsch aanvoelt.
43

  

 Griffith blijft echter wel voorzichtig  – en daarbij sluiten we ons aan – inzake deze 

kwestie en de conclusies die we eruit moeten/kunnen trekken: “With the limited evidence 

available to us for comparison (less than one-tenth of Aeschylus’ oeuvre), we cannot hope 

for certainty one way or another […].”
44

  

 

 

1.4 Datering 

 

Samenhangend met de auteurskwestie is er ook de dateringkwestie: indien Prometheus 

Desmotes weldegelijk van Aischulos’ hand stamt, dan moet de tragedie gesitueerd worden 

                                                           
38

 Cfr. West 1979: 147. 
39

 Cfr. Beazley 1939: 618. 
40

 Cfr Schmid 1929: 91-107. 
41

 Cfr. Robertson 1938: 9-10. 
42

 Cfr. Ruffell 2012: 16. 
43

 Cfr. West 1990: 67-72. 
44

 Griffith 1983: 34. 
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tussen 499 v.Chr. (zijn eerste deelname aan de dramatische competitie)
45

 en 456 v.Chr. 

(wanneer hij te Gela in Sicilië overleed)
46

. We beschikken echter niet over directe informa-

tie omtrent de datering. Hierdoor kunnen we enkel pogen aan de hand van vergelijkingen 

met andere werken en indirecte gegevens, zoals externe allusies en formele criteria, het 

werk in de juiste periode te plaatsen. Griffith dateert de tragedie alleszins na 479 v.Chr., 

aangezien er in de context van het monster Typhoon dat door Zeus verslagen werd (vv. 

363-372) verwezen wordt naar de uitbarsting van de Etna uit datzelfde jaar.
47

 O.a. deze 

verwijzing leidde ertoe dat een aantal commentatoren, zo Herrington, de Prometheia da-

teerden tijdens een van de twee bezoeken die Aischulos aan Sicilië bracht: tussen 472 

v.Chr. en 468 v.Chr. of tussen 458 v.Chr. en 456 of 455 v.Chr.
48

 Rosenmeyer plaats de 

Prometheia in het laatste decennium van Aischulos op basis van de structuur van de trilo-

gie. In vergelijking met de andere ons overgeleverde tragedies van Aischulos concludeerde 

hij dat de trilogieën in zijn latere periode gekenmerkt zijn door een interne samenhang: elk 

deel van de trilogie maakte deel uit van eenzelfde verhaal, zoals te zien is in de Oresteia 

(opgevoerd in 458 v.Chr.) en zoals ook de trilogie over de Danaïden (met o.a. Smekelingen 

– waarschijnlijk opgevoerd in 463 v.Chr.
49

) geweest zou zijn. Zijn vroegere tragedies, zo-

als de Persai (opgevoerd in 472 v.Chr.), waren formeel wel trilogieën, maar de verhalen 

hingen vaak eerder los aan elkaar qua inhoud.
50

 Op deze laatste manier construeerden ook 

andere (latere) tragedieschrijvers zoals Sofokles en Euripides hun trilogieën voorname-

lijk.
51

 

Sommerstein – die niet gelooft in het auteurschap van Aischulos – meent dat het 

werk niet vroeger te situeren kan zijn dan 463 v.Chr., aangezien Prometheus Desmotes een 

duidelijke referentie bevat naar de Smekelingen – zoals vermeld in dit jaar opgevoerd –: het 

beeld van de duiven en haviken dat toegepast wordt op de Danaïden.
52

 Als terminus ante 

quem duidt Sommerstein 430 v.Chr. aan, daar Prometheus Luomenos waarschijnlijk gepa-

                                                           
45

 Cfr. Rosenmeyer 1982: 374. 
46

 Cfr. Rosenmeyer 1982: 375. 
47

 Cfr. Griffith 1983: 32. Ook bij Pindaros komt deze vulkaanuitbarsting naar aan bod in zijn Eerste Pythi-

sche Ode. 
48

 Cfr. Herrington 1970: 127. 
49

 Deze datering is gebaseerd op fragmenten van het document Oxyrhynchus Papyrus 2256, waarin enkel ἐπὶ 

αρ[ wijst op een datering, aangezien dit zou kunnen verwijzen naar degene die archont was ten tijde van de 

opvoering. Dit is echter slechts speculatie. Men is het wel zeker dat het werk tussen 470 v.Chr. en 459 v.Chr. 

gesitueerd moet worden. Cfr. Sommerstein 2008
1
: 278-280. 

50
 Cfr. Rosenmeyer 1982: 336-340. 

51
 Cfr. Griffith 1983: 35. 

52
 Cfr. Sommerstein 2008

1
: 433. Concreet gaat het om vers 857 uit Prometheus Desmotes: κίρκοι πελειῶν οὐ 

μαρκὰν λελειμμένοι. Dit verwijst naar verzen 223b-224 van de Smekelingen: ἐν ἁγνῷ δ’ ἑσμὸς ὣς πελειάδων 

/ ἵζεσθε κίρκων τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ.  
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rodieerd werd in de komedie Ploutoi van Kratinos – opnieuw waarschijnlijk – daterend uit 

429 v.Chr.
53

 Uiteraard kan deze terminus enkel uitsluitsel geven over de datering van Pro-

metheus Desmotes indien het inderdaad samen met Prometheus Luomenos geschreven 

werd door eenzelfde auteur. Ruffell geeft ook deze periode van 463 v.Chr. tot 430 v.Chr. 

aan en poogt deze periode niet nog meer in te korten, omdat er tussen 458 v.Chr. en 430 

v.Chr. een gebrek is aan met volle zekerheid gedateerde Atheense literatuur en het bijge-

volg toch quasi onmogelijk is om het precieze jaartal te achterhalen.
54

 

 

 

1.5 Het Zeus-probleem 

 

De auteurskwestie werd – zoals supra vermeld – op gang getrokken door een theologische 

kwestie: op welke manier is de Zeus uit Prometheus Desmotes verenigbaar met Zeus uit de 

verschillende andere tragedies van Aischulos? Hoe is zo’n wrede, tirannieke god te ver-

zoenen met de god die staat voor rechtvaardigheid? Omtrent dit onderdeel binnen de au-

teurskwestie is ook reeds veel inkt gevloeid. Aangezien dit het hoofdpersonage van ons 

onderzoek behandelt, gaan we er hier – weliswaar niet exhaustief – ook even op in. Waar-

om nu halen tegenstanders aan dat Zeus anders voorgesteld wordt in Prometheus Desmo-

tes? In de andere overgeleverde tragedies van Aischulos is hij eerder een rechtvaardige 

god, die opkomt voor de onderdrukten (Smekelingen
55

) en hybris bestraft (Persai). Tegen-

standers kunnen zich niet verzoenen met het feit dat een groots tragedieschrijver als Ai-

schulos zo’n afwijkend beeld van Zeus zou schetsen, hetgeen ingaat tegen de algemene 

voorstelling van Zeus in die tijd. West meent dat een religieus man als Aischulos het niet 

zou aangedurfd hebben zo in te gaan tegen dit rechtvaardige beeld van Zeus, omdat het bij 

het publiek tot ongenoegen zou leiden. Hij concludeert hieruit dat het eerder logisch is dat 

een verder anoniem gebleven toneelauteur deze tragedie zou geschreven hebben.
56
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 Cfr. Sommerstein 2008²: 198. 
54

 Cfr. Ruffell 2012: 18. 
55

 Mastronarde ziet in de Smekelingen een paradox in de positie van Zeus. Enerzijds is hij de voorouder van 

de Danaïden en beschouwen ze hem als redder (waarbij ze kijken naar de bevrijding van Io door zijn hand). 
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tragedie belichaamd in de zonen van Aiguptos). Cfr. Mastronarde 2005: 324. 
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 Cfr. West 1990: 63. 
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Er zijn echter ook veel commentatoren die de voorstelling van Zeus niet meteen als 

een argument tegen de authenticiteit beschouwen. Hierbij wordt voornamelijk op drie ver-

schillende punten gewezen.  

1) Ten eerste is Aischulos niet zozeer een theoloog, die een vaststaand theologisch 

kader heeft waarin geen verandering meer mogelijk is, als wel een dramaturg, die afhanke-

lijk van wat een bepaalde tragedie vereist de goden op een andere manier kan voorstellen 

of andere aspecten kan benadrukken.
57

  

2) Ten tweede moest Aischulos werken met het materiaal waarover hij beschikte: 

volgens Todd kon hij de grote lijnen die door zijn voorgangers uitgestippeld waren niet 

zomaar aan de kant schuiven. De Prometheusmythe was vooral bekend uit Hesiodos’ wer-

ken en hierin werd Zeus op een eerder grimmige manier voorgesteld bij zijn machtsver-

werving. Ook door een Atheens publiek zou Zeus eerder als een crimineel worden be-

schouwd wegens het starten van een opstand/revolutie en het doden van zijn vader.
58

 Grif-

fith daarentegen ziet bij Hesiodos een heel andere Zeus dan in Prometheus Desmotes, 

waarin hij veel negatiever wordt afgeschilderd dan bij Hesiodos.
59

 Volgens Todd week 

deze Zeus uit Hesiodos en de overgeleverde verhalen grotendeels af van Aischulos’ eigen 

visie op Zeus en de toneelschrijver ging bijgevolg als volgt met dit probleem om: hij con-

strueerde de trilogie op zo’n manier dat het negatieve beeld uit de overlevering aan bod 

kwam in het eerste deel, in Prometheus Desmotes, maar dat daarna zijn eigen, positieve 

visie tot stand kon komen in de rest van de trilogie.
60

 We moeten er echter steeds rekening 

mee houden dat de rest van de trilogie slechts fragmentarisch overgeleverd is en we hier-

over slechts vermoedens kunnen uiten zonder honderd procent zeker te zijn.  

3) Ten derde is het goed mogelijk dat Zeus een evolutie meemaakte van hard en ti-

ranniek aan het begin van zijn heerschappij in Prometheus Desmotes naar rechtvaardig in 

een van de volgende delen van de trilogie, wanneer zijn heerschappij al lange tijd functio-

neert. Deze visie sluit dus aan bij bovenstaande opvatting van Todd. Dit kunnen we ook 

baseren op basis van Prometheus Desmotes zelf. Hierin wordt er immers voortdurend aan 

herinnerd dat het regime van Zeus nog in zijn kinderschoenen staat en dat Zeus’ wrede 

houding hieraan te wijten is. Bovendien wordt door Prometheus meerdere malen gesugge-

reerd dat Zeus milder zal worden na lange tijd. Een evolutie in diens karakter wordt dus als 
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 Cfr. Golden 1961: 157 en Van der Stockt 1979: 115. Golden gaat hierbij nog een stap verder door te 

zeggen dat “[…] although Aeschylus was a sublime poet and brilliant dramatist, in the field of theology he 

was merely a backward and naïve thinker.” 
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mogelijk voorgesteld. Hierdoor wordt het ook verklaarbaar waarom Zeus hier zo verschil-

lend is van zijn voorstelling in de andere tragedies van Aischulos, die zich later in de my-

thische tijd en ruimte afspelen. Smyth herkent hierin eenzelfde behandeling als bij de men-

selijke personages in de tragedie: Zeus heeft geen monolithisch, eenduidig karakter, maar 

zijn aard is “ever fluctuating, ever inconsistent.”
61

 “Aeschylus is in fact an evolutionist as 

regards both gods and men.”
62

 Ook Van der Stockt heeft het over een “morele evolutie” in 

het karakter van Zeus.
63

 De Grieken erkenden dan ook, zo Todd, dat goden konden veran-

deren, ze waren niet noodzakelijk statisch.
64

 Golden gaat anders om met deze twee kanten 

van Zeus. Hij herkent in Zeus bij Aischulos twee tegengestelde krachten die in de wereld 

aanwezig zijn: enerzijds is hij Zeus de Vernietiger – zoals blijkt uit Prometheus Desmotes 

– en anderzijds Zeus de Beschermer – op basis van de andere tragedies. De ene Zeus stelt 

de natuurkrachten voor, terwijl de andere symbool staat voor het gecontroleerde en crea-

tieve dat kenmerkend is voor de polis. Golden meent hieruit te kunnen besluiten dat Ai-

schulos’ twee visies op Zeus een poëtische erkenning van de tegengestelde krachten in de 

wereld zijn.
65

 In deze theorie staat Prometheus symbool voor de mensheid en vindt de 

mensheid in de polis redding van de natuurkrachten. Hoewel dit een aantrekkelijke theorie 

mag zijn, is daar volgens Grube noch in Desmotes zelf noch elders een bewijs voor te vin-

den.
66

 

Herington ten slotte poogt een antwoord te bieden door de kwestie te vergelijken met 

een ander werk van Aischulos: “Suppose that only lines 1 through 396 of the Eumenides 

had been preserved, what scholar in his senses could or would believe that in the last third 

of the same play the “Furies” would have become “Kindlies”?”
67

 De fragmentarische over-

levering van de trilogie leidt er inderdaad toe dat er niet met zekerheid gezegd kan worden 

of Zeus al dan niet en op welke manier uiteindelijk verandert in de rechtvaardige god uit 

bijvoorbeeld de Smekelingen van Aischulos. In ieder geval neigt de algemene opinie te-

genwoordig in de richting van de tweede visie, waarbij de voorstelling van Zeus niet als 

problematisch wordt beschouwd en dus ook niet meteen als geldig argument tegen de au-

thenticiteit aangehaald kan worden. “[I]t may not be the Zeus we might expect, but the 
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 Smyth 1924: 62. 
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 Smyth 1924: 120. 
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problems which he poses for us are worthy of a dramatist of Aeschylus’ genius.”
68

 Dit wil 

echter niet zeggen dat alle onderzoekers die zich bij deze visie aansluiten, de authenticiteit 

zelf niet in vraag stellen. In het voorliggende onderzoek zullen we echter niet zozeer op 

deze theologische kwestie ingaan, maar zullen we wel Zeus van een andere kant bekijken, 

namelijk dramaturgisch als offstage personage: het is immers in vergelijking met de andere 

ons overgeleverde tragedies ook uitzonderlijk dat Zeus zo’n grote impact heeft binnen een 

tragedie – en dat zonder zelf op de scène te verschijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68

 Griffith 1983: 33. 



 

 
 



 

25 
 

Hoofdstuk 2: Goden in de tragedie 
 

 

 

 

2.1 Onstage of offstage, zichtbaar of onzichtbaar? 

 

Om over de goden in de Griekse tragedie te schrijven, zijn al ettelijke bomen geveld. Hun 

complexe materie is dan ook voer voor vele debatten, gaande van hun verschillende func-

ties, de zogenaamde ‘doppelte Motivation’, of er al dan niet gebruik gemaakt werd van 

mechanismen om ze te laten zweven en dergelijke meer. Het zou bijgevolg ook een onmo-

gelijke taak zijn om een volledig overzicht te bieden – en tegelijkertijd zou het ook niet 

relevant zijn voor het voorliggende onderzoek. Wat echter voor ons wel interessant is om 

te bekijken, is de voorstelling van de goden onstage: is het gebruikelijk om goden op te 

voeren? Komen ze onstage, blijven ze offstage, zijn ze zichtbaar of zijn ze onzichtbaar? 

Aangezien ook hieromtrent vele boeken kunnen geschreven worden, beperken we ons tot 

een zeer beknopte blik in het thema. Hierna zullen we dan ook even specifiek op de voor-

stelling van Zeus in de tragedie ingaan om een deel van de derde onderzoeksvraag te be-

antwoorden. 

Goden zijn intrinsiek verbonden met de Oudgriekse tragedie: “Greek tragedy is about 

nothing if not religion.”
69

 Hoewel dit citaat vrij betwistbaar is, kan men de grote rol van 

goden in dit genre niet ontkennen. Er kan enerzijds door onstage personages verwezen 

worden naar de rol van de goden, bijvoorbeeld als ze een verklaring geven voor de voor- of 

tegenspoed die ze meemaken. Ook kunnen ze aan bod komen in gebeden en aanroepingen. 

In deze gevallen blijven de goden zelf dus offstage. Norman maakt melding van 13 be-

waarde tragedies, waarin er geen goden op het podium verschijnen (o.a. Smekelingen van 

Aischulos en Antigone van Sofokles)
70

. Anderzijds kunnen de goden dus ook zelf optreden 

tijdens het verloop van een tragedie, al blijft hun verschijning dan wel vaak beperkt tot de 
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Darios). Sofokles: Elektra, Oidipous Turannis, Vrouwen van Trachis en Oidipous in Kolonos. Euripides: 
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proloog of de exodos, waardoor ze dus slechts optreden in de marges van de actie. Dit ver-

klaart Mastronarde door de nadruk op het menselijke aspect in de tragedie – het maken van 

keuzes en het handelen ernaar – waardoor de goden beter aan de zijlijn geplaatst worden.
71

  

Wanneer goden onstage verschijnen, dan kunnen we ons de vraag stellen of ze zicht-

baar of onzichtbaar zijn voor de personages onstage en voor het publiek. De zichtbaarheid 

van de goden is echter steeds problematisch geweest. Sinds Homeros (en waarschijnlijk 

ook al ervoor) is het immers zo dat aangenomen wordt dat de Griekse goden niet zichtbaar 

zijn voor de sterfelijke mensen. Dit wil daarom nog niet zeggen dat de goden niet aanwezig 

zijn.
72

 Norman maakt in haar onderzoek een onderscheid tussen drie typen van goden on-

stage. In de eerste groep bevinden zich goden die opduiken in de proloog, maar niet intera-

geren met de sterfelijke personages onstage (bv. in Euripides’ Troiades). In de tweede 

groep vinden we dan goden terug die gezien kunnen worden door de personages onstage 

(bv. in Aischulos’ Oresteia, maar ook Prometheus Desmotes behoort hiertoe). Bij de derde 

groep worden de goden wel gehoord, maar niet gezien door de personages (bv. in So-

fokles’ Aias).
73

 Niet altijd wordt er expliciet op gewezen in de tragedie dat de goden niet 

gezien kunnen worden. Dit gebeurt echter wel o.a. in de voornoemde Aias van Sofokles: ὦ 

φθέγμ’ Ἀθάνας, φιλτάτης ἐμοὶ θεῶν, / ὡς εὐμαθές σου, κἂν ἂποπτος ᾖς, ὅμως / φώνημ’ 

ἀκούω καὶ ξυναρπάζω φρενὶ (14-16).
74

 In deze verzen richt Odysseus zich tot de stem van 

Athena, die hij gehoord heeft. Daarnaast wordt nog eens duidelijk κἂν ἂποπτος ᾖς toege-

voegd, waarin benadrukt wordt dat de godin niet zichtbaar is voor Odysseus. 

Er is echter een probleem: het publiek, bestaande uit sterfelijke mensen, ziet voor 

zich op het podium toch de goden voorgesteld worden. Het publiek kan de ‘goden’ aan-

schouwen. Volgens Pucci wordt er steeds vertrokken vanuit de onzichtbaarheid van de 

goden en wordt door het plaatsen van een acteur, die onstage de rol van godheid op zich 

neemt, de kenmerkende onzichtbaarheid zichtbaar gemaakt
75

: “Since the gods are invisible, 

their visibility is represented as a blank, as the unsayable, the unutterable.”
76

 Op deze ma-

nier wordt de problematische zichtbaarheid voor het publiek weggewerkt. Norman besluit 
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met de volgende stelling: “By asking its spectators to ‘unsee’ the represented gods, tragedy 

protects the important division between mortal and immortal, keeping actors and spectators 

alike aware of their own mortality and proper place in relation to the divine.”
77

 

 

 

 

2.2 Zeus onstage 

 

Goden zijn dus zeker mogelijk onstage en treden ook vaak op. Voorgaande theorie gaat 

echter veel minder op voor Zeus. Hij is immers binnen het geheel aan ons overgeleverde 

tragedies en waarschijnlijk ook binnen de Oudgriekse tragedies in het algemeen een bui-

tenbeentje. Anders dan andere goden werd Zeus namelijk slechts zelden onstage ge-

bracht.
78

 Mastronarde verwijst hierbij naar een verloren gegane tragedie van Aischulos
79

, 

Psuchostasia genaamd. Hierin weegt Zeus de zielen van Achilleus en Memnoon.
80

 Op ba-

sis van de vermoedelijke inhoud en op basis van vermeldingen in Ploutarchos’ Moralia 

16F-17A en een in scholia bij Homeros’ Ilias 8.70 en 22.210 zou Zeus hier wel onstage 

gekomen zijn, hetgeen meteen de enige tragedie is waarvan we met zekerheid kunnen stel-

len dat Zeus een zichtbaar personage was.
81

 Hierbij verscheen hij, zo Ioulios Poludeukes in 

zijn Onomastikon 4.130
82

, op een θεολόγειον, een speciaal platform voor goden. Hierdoor 

was hij dus nog steeds gescheiden van de andere personages. Mastronarde maakt voorts 

nog melding van het saterspel Inachos van Sofokles, waarin een weliswaar vermomde 

Zeus zou kunnen opgetreden hebben.
83

 Verder zijn er geen tragedies waarvan met tamelijk 

grote zekerheid gezegd kan worden dat Zeus werkelijk onstage was. Veeleer zijn het im-

mers goden van lagere rang of Olympische goden die optreden in naam van Zeus, die ver 

weg op zijn troon gezeten is.
84

 Prometheus Desmotes is in dit opzicht geen uitzondering, 
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aangezien in deze tragedie Kratos, Bia en Hermes door Zeus gezonden worden om in zijn 

naam te communiceren met de personages onstage.  

Welke redenen zouden er nu bestaan om andere goden wel regelmatig op het podium 

te laten komen, maar Zeus niet? Het gaat hier natuurlijk om de oppergod en niet om een 

god van lagere rang. “[I]t is certainly possible that spectators might be nervous about the 

embodied representation of a powerful, sometimes threatening and volatile, god,” zo Nor-

man.
85

 Hoewel deze uitspraak niet meteen specifiek op Zeus gericht is, kunnen we dit toch 

zeker op hem toepassen: als oppergod is hij de machtigste god die zeer imposant en soms 

ook gewelddadig kan zijn. Bovendien kunnen we meteen ook terugverwijzen naar wat eer-

der gezegd is over het zien en niet zien van goden. In Zeus’ context kunnen we terugvallen 

op de mythe rond Semele. Zij vroeg immers aan Zeus om zich in zijn ware gedaante te 

tonen
86

. Dit had echter nare gevolgen voor haar: “[z]ijn hemels vuur verslond haar mensen-

lichaam, dat verbrandde door zijn minnaarsgaven.”
87

 Uiteraard geldt ook in deze context 

dat de acteur die de rol van Zeus speelt op dat moment door zijn zichtbaarheid net de on-

zichtbaarheid voorstelt. Wat echter wel voornamelijk opgaat voor Zeus is het volgende: als 

opperste god en Vader is hij degene die uiteindelijk de eindbeslissingen neemt. Hij wordt 

namelijk vaak zowel door het koor als door menselijke personages en goden als de ultieme 

autoriteit gezien, die bepaalt wat er gebeurt.
88

 Hiervoor hoeft hij zelf niet het podium te 

betreden, want zoals reeds aangehaald komen vaker goden van lagere rang onstage, die in 

Zeus’ opdracht werken of ervoor zorgen dat Zeus’ beslissing uitgevoerd wordt. Hij is de 

onzichtbare kracht die het lot van de mensen bepaalt. 

Prometheus Desmotes is in vergelijking met de meeste tragedies uitzonderlijk, aan-

gezien het merendeel van de cast uit goddelijke figuren bestaat. Bijgevolg speelt het aspect 

van de zichtbaarheid van onstage goden voor sterfelijke personages minder een rol, maar is 

er wel nog steeds een afstand tussen het publiek en de onstage goden. Er wordt echter niet 

werkelijk op de noties ‘zien’ en ‘niet zien’ gespeeld. Deze godentragedie, waarbij er dus 

iets vrijer omgegaan wordt met de voorstelling van de onsterfelijken, biedt dan ook een 

geschiktere plaats voor een onstage Zeus: hij is immers een belangrijk personage geduren-

de het stuk en er zijn geen sterfelijke personages onstage – met uitzondering van Io, die 

met Zeus wel reeds in contact is gekomen. Het is immers zo dat hij in het gezelschap van 
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de goddelijke personages niet per se aanwezig, maar tegelijk ook onzichtbaar moet zijn/is. 

Ondanks de iets gunstigere gelegenheid – zoals gezien in de Psuchostasia is het echter ook 

mogelijk dat hij verschijnt in een tragedie met stervelingen – zal Zeus dus toch niet op het 

podium verschijnen, hetgeen in de lijn van verwachtingen ligt in vergelijking met de ande-

re ons overgeleverde tragedies. 
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Hoofdstuk 3: Zeus als offstage              

personage 
 

 

 

 

3.1 Theoretisch kader: The Presence of Absence                

– Mafhouz 

 

3.1.1 Wat is een offstage personage? 

 

Bij het onderzoek van Zeus als offstage personage is er uiteraard nood aan een theoretisch 

denkkader om offstage personages binnen het theater te kunnen bespreken. Een dergelijk 

kader, waarbij specifiek toegespitst wordt op het antieke drama, is echter nog niet ontwik-

keld. Bijgevolg is het noodzakelijk om ruimer te kijken naar de functies van een offstage 

karakter in het theater in het algemeen. Een interessant en nuttig denkkader biedt Safi 

Mahmoud Mafhouz in The Presence of Absence: Catalytic and Omnipresent Offstage 

Characters in Modern American Drama. Hoewel Mafhouz voornamelijk het modern Ame-

rikaans theater bespreekt, is zijn theorie over het offstage personage toch ook toepasbaar 

op andere soorten theater – zij het nu een toneelstuk van Shakespeare of een tragedie van 

Euripides. Hij poneert immers in zijn artikel een groot aantal theoretische functies van een 

offstage personage en vult deze dan aan met voorbeelden uit het Amerikaans theater, en 

niet omgekeerd. Bovendien maakt Mafhouz er zelf ook melding van dat offstage persona-

ges reeds vanaf het ontstaan van het theater aanwezig zijn: 

Offstage characters were used in early Greek drama as catalysts for action. 

Although king Laius in Sophocles’s Oedipus Rex and Jason’s bride in Euripi-

des’s Medea remain offstage throughout the two plays, such characters con-
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tribute a lot to the development of the plot and serve as catalysts for action in 

the two plays respectively.
89

 

Of we koning Laios in Sofokles’ Oidipous Turannis als een echt offstage personage kun-

nen beschouwen, komt verderop nog aanbod. Het is echter wel duidelijk uit dit citaat dat 

het ook mogelijk is om Zeus in Prometheus Desmotes te bespreken in het licht van deze 

theorie. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de talrijke verschillen die bestaan 

tussen een antieke tragedie van Aischulos en een ‘absurd’ Amerikaans toneelstuk zoals 

Who’s Afraid of Virginia Woolf van Edward Albee. Dit denkkader zal tevens aangevuld 

worden met theoretische reflecties op het offstage personage bij andere onderzoekers, 

waarbij voornamelijk The Absent Father in Modern Drama van Paul Rosefeldt van belang 

zal zijn. Hoewel hierin het thematische karakter van de afwezige vader in het dagelijks le-

ven en de reflectie daarvan op het toneel besproken worden, komen ook theorieën over 

offstage personages zoals wij die hier plachten te bespreken, aan bod. De talrijke overeen-

komsten wijzen er voorts op dat Mafhouz duidelijk het onderzoek van Rosefeldt gelezen en 

gebruikt heeft. Daarnaast komen ook in het artikel van Rosefeldt antieke tragedies als Oi-

dipous Turannis van Sofokles en de Smekelingen van Aischulos aan bod. 

Voor het begrip ‘offstage personage’ bestaan er ook verschillende andere termen zo-

als ‘unseen’ of ‘invisible characters’, waarbij de definities echter tamelijk goed overeen-

komen. De Jong gebruikt wel de term ‘off-stage characters’, waarbij de definitie luidt dat 

“these off-stage characters […] remain unseen and ‘exist’ for us, the audience, only by 

virtue of the fact that other characters speak about them.”
90

 Pfister heeft het daarentegen 

over ‘backstage characters’, waarmee “figures who are referred to verbally in the speeches 

of others, but who never actually appear on stage”
91

 bedoeld worden. Mafhouz heeft het 

dan weer over ‘absent characters’ met als definitie in de dramaturgie:  

[…] an offstage unseen person, living, dead, or imaginary, who does not set 

foot on the stage throughout the entire action of the play, but is spoken of by 

the onstage characters because of the profound effect he or she has on the on-

stage action.
92

 

Volgens deze definitie kan een offstage personage ook dood of imaginair zijn. In dit opzicht 

zou koning Laios in Sofokles’ Oidipous Turannis inderdaad een offstage personage zijn: 
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hoewel hij niet aanwezig is op de scène. Hij is immers reeds voor de aanvang van het stuk 

vermoord, maar oefent toch grote invloed uit op de afwikkeling van het stuk, temeer omdat 

hij als het ware de hele actie in gang gezet heeft. De definitie lijkt in dit opzicht echter net 

te ruim te zijn: alle personages – dood of levend, bestaand of onbestaand – die genoemd 

worden in het stuk, maar zelf niet op het toneel verschijnen, kunnen offstage personages 

zijn. Bovendien is het maar al te logisch dat niet-bestaande en dode personages niet op de 

scène een actieve rol komen spelen. Bij Fuery lezen we dat  

though it is the taxonomic opposite of presence, absence acts as a formation 

and formulation of presence. […] Something is absent because it is not present, 

but the significant detail is that the absent something is figured as potentially 

present, that is, held-in-readiness.
93

  

Volgens deze definitie van ‘afwezigheid’ is er dus steeds de mogelijkheid dat iets dat afwe-

zig is, toch op elk moment weer aanwezig kan zijn. Een offstage personage kan immers op 

een bepaald moment toch onstage komen, bijvoorbeeld in een vervolgstuk bij een trilogie 

of in een nieuw seizoen van een televisiereeks zoals we reeds gezien hebben bij het perso-

nage Van Leemhuyzen in Samson en Gert. Het optreden van een offstage personage kan 

ook steeds verwacht worden door de onstage personages, ook al vindt het uiteindelijk dan 

niet plaats. Dit valt echter niet te rijmen met de definitie van Mafhouz, waarin offstage per-

sonages ook dood of onbestaand kunnen zijn: dezen zijn immers nooit “potentially pre-

sent”. Bijgevolg kiezen we er hier voor om met offstage personages enkel bestaande, le-

vende personages aan te duiden. Wat wel zeer nuttig is in de definitie van Mafhouz, is de 

nadruk op het belang dat de offstage personages hebben voor de gebeurtenissen die op de 

scène plaatsvinden. Hierdoor wordt een duidelijk onderscheid gemaakt met personages, die 

eveneens afwezig blijven, maar de handelingen onstage niet in zeer grote mate beïnvloeden. 

Welke term Mafhouz dan voor hen zou gebruiken, is onduidelijk. Bij bovenstaande defini-

ties valt immers op te maken dat o.a. De Jong en Pfister hier geen onderscheid in maken. 

Toch zullen we in het vervolg van dit onderzoek wel vanuit de aangepaste versie van de 

definitie van Mafhouz vertrekken, daar deze het meest accuraat is voor Zeus in Prometheus 

Desmotes en de theorie van Mafhouz (inclusief de functies van het offstage personage) spe-

ciaal voor dit soort personages gecreëerd is. We zullen immers merken dat ook Zeus in de-

ze tragedie een diepgaande invloed op de onstage acties heeft.  
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Een offstage personage is dus ruimtelijk van de actie op de scène verwijderd.
94

 Hoe-

wel dit personage dus niet zelf aanwezig is, lijkt hij of zij toch op een of andere manier 

aanwezig te zijn, net in zijn of haar afwezigheid.  Rosefeldt wijst hierbij op de formalisti-

sche oppositie tussen fabula en sujet. De fabula bestaat uit de “logische en chronologische 

opeenvolging van de elementen van het verhaalgebeuren […]”
95

, terwijl het sujet “de be-

werkte vorm waarin de fabel […] wordt gepresenteerd”
96

 is. Een offstage personage is bij-

gevolg afwezig in het sujet, maar aanwezig in de fabula (hij of zij maakt deel uit van het 

verhaalgebeuren).
97

 Een fysieke verschijning is volgens Mafhouz overigens helemaal niet 

nodig voor de sterkte van het personage of zou net de structurele integriteit van het stuk 

doen ineenstorten.
98

 Dit hangt echter sterk af van theaterstuk tot theaterstuk en is lang niet 

overal geldig. Toch lijkt dit offstage personage op een of andere manier wel aanwezig te 

zijn. Volgens Fuery is een offstage personage “forever being recreated through a series of 

simulations: metonymic substitutions, iconic representations, psychological displacements, 

or uncanny doubles.”
99

 Een offstage personage kan inderdaad op het toneel aanwezig zijn 

d.m.v. van voorwerpen die hij of zij bezit/bezat of foto’s waarop zij afgebeeld staan, maar 

ook kunnen ze vertegenwoordigd worden door andere onstage personages, de zogenaamde 

‘doubles’. De meest gebruikte manier om offstage personages tot leven te laten komen blijft 

echter de karakterisering door onstage personages. Het is daarbij ook mogelijk dat een der-

gelijk offstage personage het eigenlijke onderwerp van het stuk wordt, de focus van de aan-

dacht. Sander noemt dit het ‘invisibility effect’ of het ‘i-effect’, waarbij “a character who is 

central to the plot of the plays is kept in the wings, denied a stage presence.”
100

 In een der-

gelijk geval zou inderdaad, zo Mafhouz, de structurele integriteit van het stuk ineenstorten, 

wanneer dit hoofdpersonage – dat net door zijn afwezigheid gekarakteriseerd wordt – toch 

zou verschijnen. Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat een toneelschrijver het personage dat 

het onderwerp van het stuk vormt, offstage zou houden als diens afwezigheid niet van es-

sentieel belang is voor het geheel. Anders zou dit personage natuurlijk wel het best onstage 

aanwezig zijn. Een goed voorbeeld is Samuel Beckett’s En attendant Godot, waarbij het 

onderwerp van het stuk – Godot – op zich laat wachten en uiteindelijk nooit op het toneel 

zal verschijnen. 
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3.1.2 Acht functies van een offstage personage 

 

Het artikel van Mafhouz mist een overzichtelijke structuur van de mogelijke functies van 

offstage personages. In wat volgt, bij het samenvatten van de theorie in zijn artikel, zal ge-

poogd worden hierin orde te scheppen – uiteraard zonder de voorbeelden van Amerikaanse 

modern drama. Het is mogelijk om een achttal grote groepen van eigenschappen af te bake-

nen, die hier een voor een kort besproken zullen worden. Vanzelfsprekend is het niet nood-

zakelijk – en meestal ook niet gebruikelijk – dat een offstage personage over al deze acht 

eigenschappen beschikt. Hij of zij kan daarenboven nog andere functies hebben, die niet in 

deze theorie opgenomen zijn. Deze acht functies/eigenschappen zullen verderop in dit on-

derzoek uitvoerig toegepast worden op Zeus (infra 3.2-3.3).  

1) Het eerste punt is niet meteen een echte functie, maar is wel een karakteriserende 

eigenschap van offstage personages. Zij kunnen namelijk zelf niet rechtstreeks in contact 

komen met het publiek. Het publiek hoort enkel over deze personages spreken door onstage 

personages, die op deze manier een karakterschets van het offstage personage bieden aan 

het publiek. Dit levert meteen ook een moeilijkheid op: het publiek moet aan de hand van 

een of meerdere getuigenissen van onstage personages het offstage personage reconstrue-

ren. Daarbij komt ook nog eens dat – net zoals in het dagelijkse leven – de getuigenissen 

van de onstage personages eigenlijk heel onbetrouwbaar kunnen zijn: ze kunnen leugens 

verkondigen over het offstage personage of hem of haar anders voorstellen dan die is zon-

der dat het offstage personage zichzelf kan verdedigen of het tegendeel kan bewijzen.
101

  

2) Een belangrijke rol die een offstage personage kan vervullen, is die van de kataly-

sator: hij of zij doet de bal aan het rollen gaan voor de gebeurtenissen die op de scène zul-

len plaatsvinden. Ze zijn de oorzaak, de zogenaamde ‘proximate cause’ van het hele stuk. 

Garner definieert deze term als volgt: “a cause that directly produces an event and without 

which the event would not have occurred.”
102

  

3) Een derde functie, die kan samenhangen met de katalysatorfunctie, is die van de 

regisseur. Hij of zij verschijnt zelf niet op de scène, maar slaagt er toch in de handelingen 

gedurende het verloop van het stuk te sturen en sterk te beïnvloeden. Mafhouz voegt hier-

aan toe dat sommige acties van onstage personages niet zouden plaatsvinden zonder de in-

greep van iemand van buitenaf.
103

 Het is daarbij ook mogelijk dat de offstage personages de 
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persoonlijkheid of het gedrag van onstage personages beïnvloeden en tevens een effect 

hebben op de onderlinge relaties tussen deze onstage personages.
104

  

4) De macht van het offstage personage kan beklemtoond of nog vergroot worden 

door diens afwezigheid op de scène. Aangezien hij of zij zo’n grote invloed kan hebben op 

de gebeurtenissen onstage zonder zelf aanwezig te zijn, toont dit aan dat hij of zij almach-

tig, alomtegenwoordig en tegelijk ook zeer mysterieus is.
105

 Het mysterie wordt immers 

bewerkstelligd door het feit dat dit personage enkel door tussenkomst van onstage persona-

ges bekend is bij het publiek (enkel door diegesis, niet door mimesis
106

).  

5) Een offstage personage kan ook gebruikt worden als een contrast: hij of zij contras-

teert met een of meerdere personages onstage.
107

 Op deze manier kan men extra diepgang 

creëren bij de karakterisering van een of meerdere onstage personages, die een tegenpool 

vormen van dit offstage personage. Een eventuele confrontatie tussen beiden vindt dan niet 

op de scène plaats, maar de spanning is wel voelbaar voor het publiek.  

6) Er kan voor gekozen worden een belangrijk karakter niet te laten verschijnen om 

zo een afstand te creëren tussen het publiek en dit personage. Op deze manier kan het pu-

bliek er net toe gebracht worden meer empathie te voelen met een of meerdere onstage per-

sonages dan met de mysterieuze afwezige karakters.
108

 Enkel de onstage personages zijn 

zichtbaar voor het publiek, over de offstage personages wordt slechts gesproken. In dit op-

zicht worden de onstage personages als onderwerp voorgesteld en kan het publiek zich 

minder goed inleven met de offstage personages. Het kan echter zoals hierboven reeds 

vermeld net andersom gaan: het afwezig houden van een of meerdere personages kan net de 

focus verleggen naar deze personages, waardoor dezen het onderwerp worden.
109

 

7) Een zevende functie is die van redder. Een onstage personage kan zich in een 

moeilijke situatie bevinden waarbij een offstage personage als redder uit deze situatie ge-

zien kan worden. Deze zal dan ook uitkijken naar het moment waarop het offstage persona-

ge ooit toch de scène zal betreden om hem te redden.
110

 Dit verlangen zal per definitie niet 

ingelost worden tijdens het verloop van het stuk.  

8) Ten slotte kan de wens van de auteur om een theaterstuk met hoog realiteitsgehal-

te te bekomen een extra reden zijn om offstage personages te gebruiken. In het dagdage-
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 Cfr. Mafhouz 2012: 396. 
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 Cfr. Mafhouz 2012: 406. 
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 Een onderscheid gemaakt door Platoon in de Politeia: mimesis is hetgeen getoond, hetgeen uitgebeeld 
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lijkse leven zijn er immers ook mensen, die ondanks hun afwezigheid een sterke invloed 

uitoefenen op ons leven. Literatuur fungeert hier als spiegel van de maatschappij.
111

 Vol-

gens Gerould en Kosicka kunnen deze afwezige karakters tevens op een symbolische ma-

nier de onzichtbare krachten voorstellen die het lot van een mens in handen hebben.
112

 On-

ze acties worden beïnvloed door zaken die we niet kunnen beduiden of zien.  

 

 

 

3.2 Hoe komen we in contact met Zeus? 

 

3.2.1 Inleiding 

 

Dat oppergod Zeus in Prometheus Desmotes zelf niet op het toneel verschijnt, mag onder-

tussen al duidelijk zijn. Toch krijgen we de indruk dat hij zeer aanwezig is en de scène 

domineert. 62 maal wordt hij bij zijn naam genoemd, acht keer wordt over hem als “de 

Vader” gesproken en nog 14 keer worden omschrijvende benamingen gebruikt om hem 

aan te duiden, zoals bijvoorbeeld “zoon van Kronos”.
113

 In totaal komt dit neer op 84 ver-

meldingen. Gemiddeld komt Zeus dus iets meer dan één keer per 13 verzen voor. Enkel de 

Smekelingen komt met 48 vermeldingen enigszins in de buurt (ter vergelijking: in de Per-

sai slechts zeven keer, in Zeven Tegen Thebe 20 keer). Uiteraard moet hierbij vermeld 

worden dat enkel in Prometheus Desmotes Zeus een tamelijk actieve rol heeft, aangezien 

hij rechtstreeks betrokken is bij het conflict dat onstage voorgesteld wordt; in de andere 

tragedies wordt hij veelal gewoon aangesproken, bijvoorbeeld in een aanroeping of een 

gebed. Dit is dus – met het hoofdstuk over Zeus onstage (cfr. 2.2) in gedachten – eerder 

ongewoon in de Griekse tragedie. Het deel dat nu volgt zal dan ook voornamelijk overeen-

komen met het eerste punt van de acht functies/eigenschappen van offstage personages: ze 

worden ‘tot leven gebracht’ door verschillende karakteriseringen (diegesis) door verschil-

lende personages. Tevens behandelen we op deze manier de eerste onderzoeksvraag. Zeus 

wordt immers door elk personage dat het toneel betreedt – met uitzondering van Bia – ge-

noemd. Door al deze verschillende visies op Zeus en zijn nieuwe regime is het mogelijk 
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een veelzijdig beeld te reconstrueren: sommigen staan zeer negatief tegenover hem (zijn 

slachtoffers Prometheus en Io), anderen positief (Kratos en Hermes) en nog anderen (aan-

vankelijk) eerder pragmatisch of neutraal (Hefaistos, Okeanos en het koor). In dit deel zul-

len we dan ook zo exhaustief mogelijk de karakterisering van Zeus per personage afzon-

derlijk bekijken. Op deze manier zal niet enkel aan het licht komen op welke manier het 

publiek precies met Zeus in contact komt – want zoals verder te lezen is, blijft Zeus’ voor-

stelling onstage niet beperkt tot diegesis –, maar ook hoe Zeus nu de stage kan domineren 

ondanks zijn afwezigheid. Want aanwezig zijn in afwezigheid, hoe doe je dat precies?  

 

 

3.2.2 Via (min of meer) neutrale karakters 

 

3.2.2.1 Hefaistos 

 

Hefaistos is het eerste personage dat we in deze reeks bespreken, aangezien hij de eerste 

‘neutrale’ godheid is die optreedt. Hij wordt voornamelijk omwille van twee redenen geïn-

troduceerd. Ten eerste is Hefaistos de god van de smeedkunst. Hierdoor is hij de geschikte 

persoon om boeien te ontwerpen om Prometheus vast te binden en aangezien Prometheus 

zeer verstandig is, moeten deze boeien uiterst sterk en vakkundig gemaakt zijn. Ten tweede 

haalt Unterberger ook aan dat er anachronistisch gealludeerd wordt op een verwantschap 

tussen beiden door middel van een gezamenlijke cultus.
114

 Als patroon van de pottenbak-

kers en bronsbewerkers was Prometheus inderdaad in Athene in een cultus verbonden met 

Hefaistos en Athena, die tevens patroon en patrones van deze groep handarbeiders wa-

ren.
115

 Volgens Sommerstein bestond deze cultische associatie – met een gezamenlijk al-

taar – waarschijnlijk nog niet ten tijde van de opvoering van de tragedie. Wanneer Hefais-

tos het dan over een ὁμιλία (39)
116

 heeft, verklaart Sommerstein dit niet als een verwijzing 

naar die cultus, maar naar een verbond dat Prometheus met de Olympische goden (waar-

onder Hefaistos) sloot tegen Kronos en de Titanen – een strijd die aan deze tragedie voor-

afgegaan is.
117

 Hefaistos haalt ook zijn familiale verwantschap met Prometheus aan in het-

zelfde vers: τὸ ξυνγεννές (39). 
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 Hoewel Hefaistos Prometheus vastketent aan de rots, hoeft hij toch niet meteen als 

vijandig gezien te worden. Zo klasseert Todd Hefaistos eerder als een neutraal karakter.
118

 

Meerdere malen beklaagt hij de taak die hem opgelegd is: hij ziet wel in dat Prometheus 

een misdaad jegens de goden begaan heeft en gestraft moet worden, maar zijn medelijden 

met Prometheus als verwante overschaduwt dit enigszins.
119

 Hij zal dan ook het eerste per-

sonage zijn dat twijfelt bij wat er op de scène aan het gebeuren is. Het is echter een taak die 

moet gebeuren en Hefaistos is degene die de taak moet volbrengen, en dat ziet hij zelf ook 

in: δρᾶν ταῦτ’ ἀνάγκη (72a). Hij volbrengt zijn taak dan ook met veel getreuzel en geklaag 

(ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὤφελεν λαχεῖν
120

 (48)) en veel tegenzin (ἅκων (19)). Er is bijge-

volg een enorm verschil tussen wat Hefaistos wil en zegt enerzijds en wat hij moet doen en 

doet anderzijds. Hij geeft zich hierdoor onvrijwillig, maar uit noodzaak over aan de beve-

len van Zeus: hij kan zich immers niet verzetten tegen de macht van Zeus (i.e. Kratos
121

). 

Hiermee wordt hij door Inoue op dezelfde lijn geplaatst als Io en Prometheus, die eveneens 

onvrijwillig ondergaan wat Zeus hen opdraagt.
122

 Hij is, zo Unterberger, een machteloos 

werktuig van Zeus
123

 – op vers 45 wijst Hefaistos immers zijn handigheid met werktuigen 

aan als verantwoordelijke voor de situatie waarin hijzelf verzeild is geraakt. Dit alles maakt 

duidelijk dat Hefaistos Zeus wel gelijk geeft dat Prometheus gestraft moet worden, maar 

dat hij er liever zelf niet bij betrokken is. Hij erkent dat Zeus een hard heerser is en geeft 

ook blijk van diens almacht, waartegen Hefaistos zich niet kan verzetten. Indien hij dit zou 

doen, zou hij immers zelf hard gestraft wordt: πάντως δ’ ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν 

σχεθεῖν, / εὐωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ
124

 (16-17). Bovendien is hij de eerste die de 

tirannieke houding van Zeus erkent, maar hier ook een verklaring voor geeft: ἅπας δὲ 

τραχὺς ὅστις ἂν νέον κρατῇ
125

 (35). Dit is de eerste maal dat de term νέος valt, de eerste 

maal in een lange reeks. Deze term wijst op twee aspecten van Zeus’ heerschappij: ener-

zijds is zijn regime nog maar pas gevestigd en kan νέος “nieuw” betekenen. Het nieuwe 

bewind wil zich in dit geval profileren als een streng bewind, waar niet mee te sollen valt. 
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Dit is ook nodig gezien het groot aantal vijanden (voornamelijk Titanen). Daarnaast kan de 

term νέος ook wijzen op de jeugdigheid van Zeus en de andere Olympische goden, die 

samen met Zeus heersen. Uiteraard is het niet eenvoudig om bij onsterfelijken te zeggen of 

ze jong of oud zijn. Dit kan echter wel in contrast met het voorgaande regime dat uit de 

oude goddelijke wezens, de Titanen, bestond. Zeus moet bijgevolg niet alleen als nieuwe, 

maar ook als jonge god de touwtjes stevig in handen nemen om de controle te verwerven. 

Daarenboven betekent jeugdigheid ook vaak onervarenheid: de manier waarop Zeus nu 

heerst zal mogelijks veranderen in de loop der tijd, als hij meer ervaring verwerft inzake 

het bestuur van de hele kosmos. Een interessante vraag is om te bekijken of de verschillen-

de personages onstage – die de term νέος gebruiken – “jong”, “nieuw” of beiden bedoelen. 

In deze context lijkt Hefaistos eerder te verwijzen naar het aspect “nieuw”.  

Hefaistos poogt hier dus enerzijds de realiteit onder ogen te zien – Zeus is hard – 

maar anderzijds wil hij meteen ook de situatie verklaren en dit niet meteen toeschrijven aan 

Zeus’ karakter. Immers, iedereen die nog maar net aan de macht is, is volgens Hefaistos 

hard. Hefaistos staat duidelijk niet aan de kant van Zeus in deze tragedie, maar hij doet zijn 

plicht en hij schuift de schuld ook niet helemaal af op Zeus. Hefaistos zal Zeus slechts 

tweemaal (v.12 en v.34) bij diens naam noemen en hem éénmaal benoemen als “Vader”: 

εὐωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ (17) – Hefaistos is immers niet bijster lang aanwezig op 

de scène. Of hij hier werkelijk op een verwantschapsrelatie wijst of eerder op Zeus’ functie 

als vaderfiguur van alle goden en mensen is niet duidelijk. Aangezien de auteur van Pro-

metheus Desmotes zich voornamelijk lijkt te baseren op de verhalen bij Hesiodos, zou men 

kunnen aannemen dat hij ook Hefaistos’ afkomst daaruit ontleent. Bij Hesiodos lezen we 

dat Hefaistos enkel de zoon is van Hera, niet van Zeus (Theogonie 929a):   

929a Ἥρη δὲ ζαμένησε καὶ ἤρισε ᾧ παρακοίτῃ.  

  ἐκ ταύτης δ᾽ ἔριδος ἣ μὲν τέκε φαίδιμον υἱὸν  

  Ἥφαιστον, φιλότητος ἄτερ Διὸς αἰγιόχοιο,  

  ἐκ πάντων παλάμῃσι κεκασμένον Οὐρανιώνων:
126

 

Hieruit zouden we kunnen besluiten dat Hefaistos enkel op Zeus in diens patriarchale func-

tie wijst, aangezien Zeus niet werkelijk zijn vader is. We moeten er echter ook rekening 

mee houden dat de auteur van Prometheus Desmotes zich niet altijd aan Hesiodos’ verha-

len houdt. Zo vervangt hij de moeder van Prometheus uit de Theogonie, de Titane Klume-
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 “Hera baarde Hefaistos, maar zonder liefdesgemeenschap – zij had een twist met haar man en koelde 

langs die weg haar woede –, godheid, in ambachten veruit het best van Ouranos’ kinderen.” Kassies 2002: 

78. De gebruikte teksteditie is de LOEB-uitgave door Most (2007). De vertaling is afkomstig van Kassies 

(2002). 
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ne, door de Titane Themis. Andere tradities maken er trouwens melding van dat Hefaistos 

wel de zoon van Zeus is. In Prometheus Desmotes wordt overigens slechts door drie per-

sonages de term ‘πατήρ’ gebruikt: naast Hefaistos ook door Kratos en Hermes. Hermes is 

wel een telg van Zeus, maar Kratos is dit niet. Deze laatste is de zoon van Stux en Pallas. 

Wanneer Kratos dus de term ‘πατήρ’ gebruikt, dan heeft hij het over de functie van Zeus. 

We zouden bijgevolg ook kunnen aannemen dat hetzelfde voor Hefaistos geldt. 

 

 

3.2.2.2 Okeanos 

 

Na de intrede van het koor komt een nieuw personage de scène opgevlogen, gezeten op een 

viervoetige vogel: Okeanos. Ook hij is met Prometheus door familiale verwantschap ver-

bonden. Bij Hesiodos lezen we immers dat hij een titanenzoon is van Gaia en Ouranos en 

hierdoor ook de broer van Themis, die in deze tragedie als de moeder van Prometheus be-

schouwd wordt: αὐτὰρ ἔπειτα Οὐρανῷ εὐνηθεῖσα τέκ’ Ὠκεανὸν βαθυδίνην […] τε Θέμιν 

[…]
127

 (Theogonie 132-135). Daarnaast is hij ook Prometheus’ schoonvader, aangezien 

Prometheus volgens deze tragedie met de Okeanide Hesione getrouwd is: ὅτε τὰν 

ὁμοπάτριον // ἄγαγες Ἡσιόναν πιθὼν δάμαρτα κοινόλεκτρον
128

 (559b-560). De rol die 

Okeanos in deze tragedie speelt is echter onderwerp van discussie. Wat vaststaat is dat 

Okeanos zich alleszins profileert als een bemiddelaar tussen Prometheus en Zeus. Aan de 

ene kant uit hij meerdere malen zijn sympathie voor en medeleven met Prometheus’ situa-

tie (ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, ἴσθι, συναλγῶ
129

 (288)) en wil hij hier verandering in brengen door 

met Zeus te gaan praten, maar aan de andere kant maant hij Prometheus ook aan om niet zo 

brutaal te spreken en koppig te zijn, maar juist op zoek te gaan naar een oplossing voor de 

situatie. Hij stelt zichzelf voor als een leermeester, een adviseur (διδασκάλῳ (322)) voor 

Prometheus. Maar is hij wel zo oprecht als hij lijkt? De oplossing voor de situatie die hij 

aanbiedt komt er immers op neer dat Prometheus zich moet plooien en gewillig en dienstig 

moet zijn naar Zeus toe. Thomson ziet hierin dat Okeanos zichzelf ook vrijelijk onderwerpt 

aan Zeus’ autoriteit en dus beschouwt hij hem als een meeloper van het regime.
130

 Daarin 
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 “Vervolgens deelde zij Ouranos’ bed en zij baarde: Okeanos, kolkrijk, daarna […] Themis.” Kassies 

2002: 56. 
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wordt Thomson bijgestaan door Unterberger, die hier nog de term “naïef” aan toevoegt. De 

bevrijding van Prometheus uit zijn huidige situatie houdt immers een nieuwe onvrijheid in, 

namelijk het gebonden zijn aan het gezag van Zeus.
131

 Yu gaat hier nog verder in: hij 

meent immers dat Okeanos helemaal geen goede bedoelingen heeft. Okeanos staat volledig 

aan de kant van Zeus en veinst zijn loyale vriendschap (φίλος […] βεβαιότερός (297)) je-

gens Prometheus. Bovendien ziet Yu in Okeanos’ woorden juist zijn latente gewelddadige 

kant weerspiegeld – op welke manier precies krijgen we niet te horen bij Yu.
132

 De receptie 

van Okeanos baseren de genoemde commentatoren voornamelijk op het feit dat Prome-

theus zelf ook zeer sceptisch tegenover de hulp van Okeanos staat en Prometheus’ ant-

woorden vaak overlopen van sarcasme: o.a. ἔα, τί χρῆμα; καὶ σὺ δὴ πόνων ἐμῶν / ἥκεις 

ἐπόπτης; […] δέρκου θέαμα, τόνδε τὸν Διὸς φίλον
133

 (298-304). Niet iedereen ziet in Oke-

anos evenwel een meeloper van het Zeus-regime en meent dat hij er enkel slechte bedoe-

lingen op na houdt. Zo meent Ruffell dat Okeanos voornamelijk pragmatisch ingesteld is 

en werkelijk Prometheus wil helpen. Hij ziet immers dat er een nieuwe machthebber is en 

dat er amper mee te onderhandelen valt, waardoor de enige optie is om deze heersende 

orde te aanvaarden. Verzet is zinloos.
134

  

In ieder geval, Okeanos’ houding – geveinsd of oprecht – wordt gekenmerkt door 

pragmatisme. Hij lijkt niet meteen een voorstander te zijn van het nieuwe regime, maar 

tegelijkertijd verzet hij zich ook niet. Ook hij wijt de harde houding van Zeus aan het 

nieuw zijn van diens heerschappij: νέος γὰρ καὶ τύραννος ἐν θεοῖς
135

 (310b) en in ἦ τῷ 

νέον θακοῦντι παγκρατεῖς ἕδρας;
136

 (389). In het eerste voorbeeld lijkt vanuit de context 

een lezing van “nieuw” aannemelijker dan “jong”. Voorafgaand wordt immers gezegd dat 

Prometheus zich een nieuwe, andere houding moet aanmeten. Het is echter zeker ook goed 

mogelijk dat ook op de tweede betekenis, het jong zijn, gespeeld wordt. In het tweede 

voorbeeld wordt νέον als bijwoord dat “zopas” betekent hoogstwaarschijnlijk voor de 

“nieuwe” heerschappij gebruikt. Aan de ene kant wordt Zeus dus als een hard monarch 

voorgesteld die ongelimiteerde macht heeft, in die zin dat hij aan niemand rekenschap 

hoeft af te leggen: τραχὺς μόναρχος οὐδ’ ὑπεύθυνος κρατεῖ
137

 (324). Ook heeft Zeus de 

gave om alles te zien en te horen, waar er ook iets gezegd of gedaan wordt: τάχ’ ἄν σου καὶ 
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 “Ah, wat is dit? Ben jij ook gekomen als een toeschouwer van mijn leed? […] Aanschouw dit spektakel, 
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μακρὰν ἀνωτέρω / θακῶν κλύοι Ζεύς
138

 (312b-313a). We moeten echter wel opmerken dat 

van goden – en voornamelijk Zeus – aangenomen wordt dat zij alles kunnen zien en horen. 

De onderliggende boodschap van de surveillance zal duidelijker aan bod komen bij Kratos 

dan hier het geval is. Aan de andere kant meent Okeanos wel in staat te zijn Zeus te over-

tuigen om Prometheus vrij te laten: αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρειὰν ἐμοὶ / δώσειν Δί’
139

 

(338-339a). De reden hiervoor lijkt te zijn dat Zeus wel met redelijke argumenten over-

tuigd kan worden in tegenstelling tot de scherpe, fel gewette woorden die Prometheus nu 

naar Zeus slingert. Het spel moet in ieder geval gespeeld worden volgens de regels van 

degene die nu aan de macht is en daar moet iedereen zich aan aanpassen, Okeanos even-

zeer als Prometheus.  

 

 

3.2.2.3 Koor 

 

Het koor in Prometheus Desmotes bestaat uit een groep Okeaniden. Dit zijn 3000 zeenim-

fen – uiteraard bevinden ze zich niet allemaal onstage –, dochters van de Titanen Okeanos 

en Tethys.
140

 Ze worden door Unterberger als onschuldig, onwetend en nieuwsgierig be-

schouwd, aangezien ze niet weten wat er aan de hand is en pas op het einde definitief een 

kant kiezen.
141

 Ruffell bestempelt hen met de term “altruïstisch” en “met onafhankelijke 

geest”.
142

 Dit wil zeggen dat zij – alleszins aanvankelijk – objectief tegenover het conflict 

en tegenover Zeus staan. Ze proberen voornamelijk te begrijpen wat er aan de hand is, 

waarom precies Prometheus gestraft is, wat Zeus hiertoe gedreven heeft etc. In het begin 

zal er bij hen voornamelijk voorzichtigheid aanwezig zijn. Volgens Inoue twijfelen ze im-

mers tussen twee posities: nemen ze Prometheus als eigen leraar of beschouwen ze hem als 

een voorbeeld dat door Zeus is geplaatst en behouden ze afstand? Op het ene moment lij-

ken ze immers hun sympathie te uiten voor Prometheus en Zeus’ tirannieke karakter als 

schuldige aan te duiden. Dit doen ze, zo Ruffell, niet verhuld zoals Hefaistos, maar open-

lijk en meteen.
143

 Op het andere moment zien ze toch ook in dat Prometheus in de fout is 
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 “Snel zou Zeus jou kunnen horen, hoewel hij ver weg in de hoogte zit.” [Mijn vertaling] 
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gegaan en lijken ze eerder loyaal te zijn aan Zeus, zo Inoue.
144

 Misschien is loyaliteit niet 

meteen passend om de houding van het koor te beschrijven. Het is tenslotte niet omdat ze 

inzien dat Prometheus niet geheel onschuldig is, dat ze meteen ook een voorstander zijn 

van het regime van Zeus. Opmerkelijk is echter wel hun uitspraak op verzen 550b en 551: 

οὔποτε / τὰν Διὸς ἁρμονίαν θνατῶν παρεξίασι βουλαί
145

. Het gaat hier immers over een 

harmonie, een bepaalde orde, die bij Zeus aanwezig is. Unterberger meent dat deze harmo-

nie inderdaad hier wel aanwezig is in Zeus, maar latent. Pas in de rest van de trilogie zou 

de zinvolle orde van Zeus tot uiting komen
146

 – al moeten we wel opnieuw de opmerking 

maken dat dit slechts speculatie is, aangezien die tragedie(s) niet overgeleverd is/zijn. Wat 

in ieder geval wel duidelijk is, is dat het koor soms toch ook voorzichtig wil blijven uit 

angst voor Zeus(’ repressie) en ze Prometheus ook enkele malen aanmanen niet zo brutaal 

tegen Zeus te spreken om zo geen zwaardere straf over zichzelf heen te roepen.  

Toch zal doorheen hun taalgebruik blijken dat ze eerder negatief tegenover Zeus 

blijken te staan. Eerst verwijzen ze ook naar het nieuwe regime van Zeus: νεοχμοῖς δὲ δὴ 

νόμοις Ζεὺς ἀθέτως κρατύνει
147

 (150).  Ook hier geldt dat νέος “nieuw” betekent, niet 

“jong”. De toevoeging van ἀθέτως geeft echter meteen een negatieve ondertoon aan Zeus’ 

macht: hij regeert immers met willekeur, hij is vrij om te doen wat hij wil en iedereen te 

behandelen zoals het hem goeddunkt. Dit is ook verderop te horen: ἀμέγαρτα γὰρ τάδε 

Ζεὺς / ἰδίοις νόμοις κρατύνων
148

 (402-403). Hierin zijn het namelijk niet langer “nieuwe” 

wetten waarmee Zeus regeert, maar “eigen” wetten, die Zeus zelf heeft bedacht. Als een 

dictator heeft hij dus zowel de wetgevende als de uitvoerende (op het einde van de trage-

die, ervoor zijn Kratos, Bia en Hefaistos de uitvoerende macht) en de rechterlijke macht in 

handen. Zijn karakter wordt daarenboven ook helemaal niet positief omschreven. Zo is hij 

niet voor rede vatbaar (ἀκίχητα γὰρ ἤθεα καὶ κέαρ / ἀπαράμυθον ἔχει Κρόνου παῖς
149

 

(184b-185)), hij is wraakzuchtig (ὁ δ’ ἐπικότως ἀεὶ (163b)) en niets houdt hem ooit tegen 

(οὐδὲ λήξει (165b)). Hij mishandelt Prometheus eerloos en bitter: οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς 

ᾀκίζεται (195). 

Een aantal maal zal het koor echter ook subtiel een verwijt naar Zeus toe maken, 

zonder zijn naam werkelijk te noemen. Een voorbeeld hiervan zijn verzen 242 tot 244a: 

σιδηρόφρων γε κἀκ πέτρας εἰργασμένος / ὅστις, Προμηθεῦ, σοῖσιν οὐ ξυνασχαλᾷ / 
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 “Nooit zullen de plannen van stervelingen de harmonie van Zeus overtreden.” [Mijn vertaling] 
146

 Cfr. Unterberger 1968: 18. 
147

 “Met nieuwe wetten regeert Zeus op een willekeurige manier.” [Mijn vertaling] 
148

 “Want Zeus bestuurt deze ellendige dingen met eigen wetten.” [Mijn vertaling] 
149

 “De zoon van Kronos heeft immers een onbereikbare aard en een onverbiddelijk hart.” [Mijn vertaling] 



 

45 
 

μόχθοις. Hierin wordt immers al wie geen medelijden heeft met Prometheus als iemand 

met een hart van ijzer en gemaakt uit steen gezien – en aangezien Zeus geen medelijden 

heeft, wordt er hier dus zeker op hem toegespeeld. Zo vraagt het koor zich eerst ook af wie 

van de goden zo verdoven is dat die vreugde kan vinden in het leed van Prometheus: τίς 

ὧδε τλησικάρδιος / θεῶν, ὅτῳ τάδ’ ἐπιχαρῆ; / τίς οὐ ξυνασχαλᾷ κακοῖς / τεοῖσι (160-163a). 

Voor wie nog niet duidelijk zou zijn dat hiermee de oorzaak van Prometheus’ leed, name-

lijk Zeus, bedoeld wordt, wordt zijn naam toch nog eens toegevoegd: δίχα γε Διός (163b). 

Ruffell besluit op basis van dit alles te kunnen afleiden dat het koor Zeus beschouwt als 

een autoritaire heerser, die extreem handelt.
150

 

Het koor is samen met Prometheus het langst aanwezig op de scène en zal bijgevolg 

ook vaker dan anderen de naam van Zeus laten vallen. 15 keer noemen ze hem bij zijn 

naam en tweemaal gebruiken ze een omschrijving: de ene keer Κρόνου παῖς (185) en de 

andere keer ὁ πάντα νέμων (526), “degene die alles bewerkstelligt”. Ze stellen zich echter 

ook de vraag of Zeus werkelijk boven alles en iedereen staat of dat er toch nog iets of ie-

mand boven hem staat. In een gesprek met Prometheus wordt hen dan duidelijk dat Zeus 

eigenlijk nog aan de noodzaak, in de vorm van de Moiren, moet gehoorzamen. Hier komen 

we in de bespreking van Prometheus nogmaals op terug. Daarnaast blijkt ook dat ze Zeus 

niet als enige almachtige figuur zien, aangezien ze op een bepaald moment zeggen dat ze 

geloven dat Prometheus bevrijd zal worden uit zijn boeien en minstens even machtig zal 

worden als Zeus zelf: ὡς ἐγὼ / εὔελπίς εἰμι τῶνδέ σ’ ἐκ δεσμῶν ἔτι / λυθέντα μηδὲν μεῖον 

ἰσχύσειν Διός (508b-510). 

In veel tragedies is het ook mogelijk dat “het koor de verwachte respons van de bur-

gergemeenschap [i.e. het publiek] lijkt te verwoorden”
151

. Hun houding tegenover bepaalde 

situaties en/of personages lijkt dan ook vaak overeen te komen met de houding van het 

publiek (of hoe het misschien idealiter zou zijn). Dit lijkt ook hier het geval te zijn. Aan-

vankelijk is het koor eerder neutraal, maar heeft het wel sympathie voor Prometheus en is 

het vooral nog onwetend. Het publiek bevindt zich vermoedelijk in dezelfde situatie. 

Gaandeweg wordt echter duidelijk dat Zeus zeer negatief wordt afgeschilderd – zoals uit 

deel 3.2.3 dat over de slachtoffers van Zeus gaat, zal blijken. Echter, zoals reeds duidelijk 

is geworden staan ook – zelfs – enkele van de meer neutrale karakters negatief tegenover 

de oppergod, waaronder het koor. Het publiek zou bijgevolg dezelfde of gelijkaardige op-

vattingen jegens Zeus moeten hebben en hem weldegelijk als misdadiger beschouwen. In 
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het hoofdstuk over het Zeus-probleem (cfr. 1.5) kwam immers ook al aan bod dat een 

Atheens publiek Zeus zou veroordelen, aangezien hij zichzelf schuldig had gemaakt aan 

vadermoord en het opstarten van een revolutie tegen de vorige machthebber(s). Daarbij 

komt hier dus ook nog eens zijn tirannieke heerschappij, waarbij hij voornamelijk de 

mensheid slecht en oneerlijk behandelt, maar ook voormalige bondgenoten een mes in de 

rug lijkt de steken.  

 

 

3.2.3 Via zijn slachtoffers 

3.2.3.1 Prometheus 

 

Prometheus is in deze tragedie uiteraard de opponent van Zeus. Zijn conflict met Zeus be-

heerst de hele scène en zal alle andere personages ‘dwingen’ een positie hierin in te nemen. 

Prometheus zal proberen het koor ervan te overtuigen dat Zeus de grote boosdoener is en 

hemzelf quasi niets te verwijten valt. Zijn harde toon en onwil om zichzelf te matigen zal 

echter niet meteen in zijn voordeel spreken, maar met betrekking tot het koor zal hij uitein-

delijk wel slagen in zijn opzet om hen aan zijn kant te scharen en samen met hen het leed 

te dragen. Daarbij zal hij zich dus zeer negatief uitlaten over Zeus. Als protagonist van het 

stuk is hij voortdurend aanwezig op de scène en zal bijgevolg ook het meeste te zeggen 

hebben, ook over Zeus. Hij noemt hem 25 maal bij diens naam en zesmaal gebruikt hij een 

omschrijving (v.96, v.169, v.222, v.736, v.739-740 en v.942), wat uiteraard vele malen 

meer is dan de andere personages. 

Prometheus verkondigt heel duidelijk dat Zeus aanvankelijk niet vijandig tegen hem 

stond, toen Prometheus zich in de Titanenstrijd aan de kant van Olympiërs schaarde. Het is 

pas toen Zeus werkelijk de macht verworven had en op de troon van zijn vader was gaan 

zitten, dat er iets veranderd is. Aan het begin van zijn heerschappij wordt Zeus met aller-

hande uitdagende situaties geconfronteerd (bv. Tuphoon), waarbij hij hard moet ingrijpen 

en een toonbeeld aan iedereen moet stellen om te laten zien dat er niet met hem te sollen 

valt. Net zoals de voorgaande personages zal Prometheus dan ook vaak verwijzen naar de 

jeugdigheid van Zeus en diens heerschappij, waarmee verantwoord zou kunnen worden 

waarom die doet wat hij doet. Dit doet Prometheus o.a. op vers 955: νέον νέοι κρατεῖτε
152

. 
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Hierin worden de twee betekenissen van νέος met elkaar gecombineerd: enerzijds wordt 

erop gewezen dat degenen die nu aan de macht zijn – de Olympische goden met Zeus ui-

teraard op kop –  jong zijn en anderzijds dat ze nog maar pas aan de macht zijn gekomen. 

Daarnaast komt het νέος-aspect nogmaals aan bod: τοιόνδ’ ὁ νέος ταγὸς μακάρων / ἐξηῦρ’ 

ἐπ’ ἐμοὶ δεσμὸν ἀεικῆ
153

 (96-97)). De term ταγός is volgens Ruffell sterk verbonden met 

militaire connotaties en geassocieerd met tirannie.
154

 Zeus is tenslotte op dit moment – nog 

steeds aan het begin van zijn regeerperiode – een tiran die met harde hand de plak zwaait. 

“Zeus’s behavior bespeaks the nervous arrogance of youthful power, not the majestic au-

thority of a seasoned monarch,” zo Yu.
155

 In dit citaat komt dan ook duidelijk naar voren 

dat Zeus niet enkel een jeugdig monarch is, maar ook dat hij aan het begin van zijn heer-

schappij, als nieuweling, nog geen volwaardig heerser is die met maat heerst. Hieruit blijkt 

dus dat niet enkel Zeus’ jeugdigheid met de jaren uiteraard zal verdwijnen en daarbij ook 

de nieuwigheid van het bewind, maar ook dat deze zaken samenhangen met de manier 

waarop Zeus heerst – tiranniek – en dat ook zijn tirannie mogelijk zal evolueren naar een 

mildere vorm van heerschappij. Dit laatste hangt echter ook sterk voor Zeus’ aard af en 

enkel Prometheus zal hierop een toespeling op maken, zoals we verderop zullen zien. 

Een kenmerk van tirannie (in het algemeen) is, zo Prometheus, dat men het verschil 

niet meer ziet – of kan zien – tussen zijn vrienden en vijanden: τοιάδ’ ἐξ ἐμοῦ / ὁ τῶν θεῶν 

τύραννος ὠφελημένος / κακαῖσι τιμαῖς ταῖσδέ μ’ ἐξημείψατο. / ἔνεστι γάρ πως τοῦτο τῇ 

τυραννίδι / νόσημα, τοῖς φίλοισι μὴ πεποιθέναι
156

 (221b-225). Het is dan ook zeer ironisch 

(bedoeld) wanneer Prometheus zichzelf een vriend van Zeus noemt die juist door hem ge-

kweld wordt: δέρκου θέαμα, τόνδε τόν Διὸς φίλον, / τὸν ξυνκαταστήσαντα τὴν τυραννίδα, 

/ οἵαις ὑπ’ αὐτοῦ πημοναῖσι κάμπτομαι
157

 (304-306). Het wantrouwen van zijn eigen 

vrienden is de ziekte van een tiran. Zoals bekend mag deze term niet altijd met onze term 

‘tirannie’ gelijkgesteld worden, want in de oudheid “had het woord ‘tiran’ [aanvankelijk] 

nog niet automatisch een ongunstige betekenis.”
158

 Met deze term werd gewezen op ie-

mand die alleen en niet volgens de wet aan de macht gekomen was, vaak in tijden van cri-
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 “De nieuwe aanvoerder van de gezegenden vond voor mij dergelijk smadelijke boeien uit.” [Mijn verta-
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sis. Een tiran werd vaak ook gesteund door het volk en kon zo gemakkelijk in zijn functie 

blijven.
159

 Sinds de vijfde eeuw v.Chr. konden wel reeds associaties met een soort despo-

tisme en verdrukking aan de term τυραννίς verbonden worden en dat is wat volgens Ruffell 

in Prometheus Desmotes ook gebeurt.
160

 Vanaf de vierde eeuw v.Chr. domineerde dan de 

visie van Aristoteles, die tirannie als negatieve tegenhanger van de monarchie zag.
161

 De 

tirannie van Zeus is m.a.w. niet meteen tiranniek in onze betekenis, maar het draagt in deze 

tragedie wel negatieve connotaties met zich mee en die negatieve kanten van zijn heer-

schappij worden uitgespeeld. Zeker wanneer dit door Zeus’ opponent(en) gebruikt wordt, 

is de pejoratieve connotatie zeer duidelijk, maar ook andere personages deinzen er niet 

voor terug dezelfde term te gebruiken – en meestal ook niet op een positieve manier. Pro-

metheus zelf zal deze term nog een aantal maal herhalen: ὁ τῶν θεῶν τύραννος (736) en 

τοῦ τυράννου τοῦ νέου (942).  

Een vriend van Zeus is Prometheus op het moment van de tragedie klaarblijkelijk 

niet meer. ‘Vijand van Zeus’ - τὸν Διὸς ἐχθρόν (120a) – is daarentegen wel adequaat 

woordgebruik. Hij karakteriseert Zeus net zoals de andere personages als een tiranniek 

heerser die voornamelijk met zijn eigen wetten regeert – dus zeer willekeurig – en als ie-

mand die niet voor rede vatbaar is. Geen enkel verstandig woord zal hem kunnen overtui-

gen om af te zien van zijn eigen opinies. Wanneer Okeanos ten gunste van Prometheus met 

Zeus wil gaan praten, dan zal Prometheus hem hier dan ook van af houden, aangezien het 

nutteloos zou zijn: πάντως γὰρ οὐ πείσεις νιν· οὐ γὰρ εὐπιθής
162

 (333). Daarenboven is 

Zeus erg wreed en niet alleen naar de mensheid toe, want Prometheus is als goddelijk fi-

guur daar ook een voorbeeld van. Hij is tevens erg gewelddadig, zoals ten eerste uit het 

relaas van Prometheus over het monster Tuphoon blijkt, ten tweede op de manier waarop 

hij Io wil dwingen om haar vaderlijk huis te verlaten en ten derde uit diens behandeling 

van Prometheus. De straf van Prometheus is immers, zo Unterberger, een demonstratie die 

door iedereen gezien moet worden – Prometheus beklaagt op verzen 152 tot 159 dat hij 

zijn straf zo publiekelijk moet ondergaan – en tevens is dit het sterkste voorbeeld van de 

gewelddadigheid van Zeus’ heerschappij in deze tragedie.
163

 Dit zal later ook blijken wan-

neer Prometheus een door Zeus gezonden apocalyptische storm over zich heen zal krijgen. 

Prometheus verwoordt overigens ook zelf letterlijk de gewelddadigheid in zijn straf: ἆρ’ 
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ὑμῖν δοκεῖ / ὁ τῶν θεῶν τύραννος εἰς τὰ πάνθ’ ὁμῶς / βίαιος εἶναι;
164

 (735b-737a). Dit 

komt ook tot uiting in het werkwoord dat Prometheus gebruikt om zijn behandeling door 

Zeus aan te duiden: ᾀκίζεται (256). Het actieve αἰκίζω betekent ‘mishandelen’, de passieve 

vorm ervan kan dit geweld nog vergroten, aangezien het vaak ‘gemarteld worden’ bete-

kent.
165

 Dit werkwoord zal bovendien een aantal keer gebruikt worden om Prometheus’ 

situatie te beschrijven, zo ook op verzen 168, 227 en 256 (door Prometheus) en op vers 195 

(door het koor). Tevens zal geen enkel ‘ᾄκισμα’ (989) Prometheus ervan kunnen overtui-

gen om zich te buigen naar de wil van Zeus.  

Zeus wordt daarnaast in zijn romance met Io door Prometheus op een pejoratieve 

manier afgeschilderd. Hij heeft medelijden met Io, die zoveel door Zeus te verduren krijgt 

en hij beklaagt zich dat haar minnaar zo wreed is: πικροῦ δ’ ἔκυρσας, ὦ κόρη, τῶν σῶν 

γάμων μνηστῆρος
166

 (739-740a). Maar uiteindelijk zal het ook Zeus’ losbandigheid zijn die 

tot zijn val kan leiden, wanneer hij hierdoor geboorte geeft aan een sterkere zoon. Prome-

theus vindt dan ook dat het Zeus eigen, domme fout is als het zover zou komen: πρὸς 

αὐτὸς αὐτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων (762). Door dergelijke uitspraken probeert Prome-

theus zijn publiek – het koor, andere passanten en het eigenlijke publiek van de tragedie – 

te overtuigen om een antipathieke houding aan te nemen jegens Zeus. Wat hij dus tracht te 

doen is zijn toehoorders op te zetten tegen Zeus en sympathie voor zichzelf te verwerven. 

Zeus lijkt – zo Prometheus – echter net hetzelfde gedaan te hebben, aangezien nu iedereen 

die de Olympos bewoont Prometheus vijandig gezind is: δι’ ἀπεχθείας ἐλθόνθ’, ὁπόσοι / 

τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν (121-122), al lijkt dit enigszins genuanceerd te worden door 

Hefaistos’ houding op de scène, aangezien hij Prometheus niet lijkt te haten. Het is echter 

wel zo dat vaak ook aangehaald wordt dat degenen die nu op de Olympos zetelen, nieuw 

en hard zijn. Daarbij wordt dus niet enkel verwezen naar Zeus, maar ook naar de andere 

Olympische goden. Opvallend is immers dat de enige Olympische goden, die hier optreden 

– Hefaistos en Hermes – ofwel de kant van Zeus kiezen ofwel toch aan hem gehoorzamen 

en met hem meedoen. Zeus is bijgevolg geen alleenheerser, maar de straf van Prometheus 

is wel volledig door hem opgelegd en als oppergod is hij uiteindelijk wel verantwoordelijk 

voor het beleid dat gevoerd wordt. Sympathie krijgt Prometheus dan weer van stervelingen 

(Io) en andere goddelijke wezens (het koor).  
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Als enige zal Prometheus, zoals reeds aangekondigd, wel aangeven dat Zeus niet 

voor altijd zo kwaadaardig zal blijven en hij uiteindelijk zijn extreem harde karakter zal 

wijzigen en milder zal worden. Uiteraard is Prometheus de enige die dit met zekerheid kan 

zeggen, aangezien hij in de toekomst kan kijken – de gave die hij van zijn moeder Themis 

(of Gaia, aangezien ze hier met elkaar vereenzelvigd worden) gekregen heeft. Zeus zal dus 

niet altijd zo tiranniek blijven: ἔμπας δ’, οἴω, / μαλακογνώμων / ἔσται ποθ’
167

 (187b-189a). 

Bovendien zal Zeus dan ook weer willen terugkeren naar zijn oorspronkelijke verstand-

houding met Prometheus, namelijk die van hun vriendschap: τὴν δ’ ἀτέραμνον στορέσας 

ὀργὴν / εἰς ἀρθμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα / σπεύδων σπεύδοντί ποθ’ ἥξει
168

 (190-192). Hieruit 

blijkt tevens dat Prometheus even ijverig zal zijn om hun band te herstellen als Zeus op dat 

moment zal zijn. Niet alleen zullen ze dan weer vrienden kunnen zijn, maar ook bondgeno-

ten. Vroeger zal hij echter niet aan Zeus willen toegeven of voor hem willen buigen. Eerst 

moet Zeus tot zinnen gekomen zijn en moet hij inzien dat hij niet zonder Prometheus kan, 

indien hij aan de macht wil blijven. Hij laat ook uitschijnen alsof Zeus twee mogelijkheden 

heeft om milder te worden: ofwel doet hij dit vrijwillig en zal hij dan ook vrijwillig Prome-

theus uit zijn kluisters bevrijden, ofwel zal hij ‘vernederd’ – in de letterlijke betekenis van 

het woord – worden als één van zijn nakomelingen hem van zijn troon zal stoten zoals hij-

zelf ook bij zijn eigen vader Kronos heeft gedaan (en die op zijn beurt bij zijn vader Oura-

nos): : ἦ μὴν ἔτι Ζεύς […] / ἔσται ταπεινός (907-908b). Maar uiteraard weet Prometheus al 

voor welke optie Zeus uiteindelijk zal moeten kiezen en zal hij zijn toorn moeten laten 

varen en Prometheus bevrijden om zijn onttroning te voorkomen. Want hieraan kan Zeus 

anders niet ontkomen: zijn almacht is immers toch enigszins beperkt, aangezien ook Zeus 

zelf niet kan ontsnappen aan de noodzaak, die door de Moiren bestuurd wordt: οὔκουν ἂν 

ἐκφύγοι γε τὴν πεπρωμένην (518). Hij is dus zelf ook niet helemaal vrij – in tegenstelling 

tot wat Kratos zal beweren (cfr. 3.2.5). Zijn macht over de donder en de bliksem – ken-

merkend voor Zeus’ almacht – zullen hem daar immers niet bij kunnen helpen. Macht en 

onmacht zijn volgens Unterberger niet helemaal duidelijk verdeeld in deze tragedie: zo 

heeft Zeus wel enerzijds macht over Prometheus door hem te laten vastketenen, waardoor 

Prometheus zelf in onmacht verkeert, maar anderzijds heeft Prometheus ook macht over 

Zeus, aangezien hij zijn enige redmiddel kent en Zeus met betrekking tot dit geheim voor-
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en vriendschap met mij, die er ook naar verlangt.” [Mijn vertaling] 
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lopig dus nog onmachtig is.
169

 Waar Prometheus nu dus voornamelijk nood aan heeft is 

geduld, want hij weet ook dat hij wel van zijn straf en zijn onmacht verlost zal worden, 

maar pas na zeer lange tijd. Op dit moment echter laat Prometheus uitschijnen alsof Zeus 

hem volledig koud laat en hij zich ook niets aantrekt van wat Zeus nog met hem van plan is 

te doen: ἐμοὶ δ’ ἔλασσον Ζηνὸς ἢ μηδὲν μέλει (938). 

 

 

3.2.3.2 Io 

 

Het tweede slachtoffer van Zeus dat hier ten tonele verschijnt is Io, half mens en half koe. 

Achtervolgd door een horzel komt ze aan op de plek waar Prometheus aan de rots hangt 

vastgeketend. Met hem zal zij op een bepaalde manier verbonden lijken te zijn: ze onder-

gaat namelijk net zoals Prometheus op dit moment veel leed en haar leed is nog lang niet 

ten einde (zoals uit Prometheus’ toekomstvoorspelling mag blijken). Bovendien is dit leed 

bij beiden veroorzaakt door oppergod Zeus. Ook al was het niet zijn bedoeling om haar te 

straffen, toch is veel ellende het resultaat geworden. Zeus werd namelijk op haar verliefd 

en dwong Io haar vaderland te verlaten. Vervolgens werd ze in een koe veranderd en moest 

ze eindeloze zwerftochten ondergaan, eerst onder de alziende ogen van Argos en vervol-

gens achternagezeten door een horzel. Door dit leed met als oorzaak Zeus wordt ze dus aan 

Prometheus gekoppeld, aangezien ze in hetzelfde schuitje zitten. Deze band wordt volgens 

Mossman door verschillende motieven in de verf gezet: vooral de thema’s ziekte en do-

mesticatie zijn erg aanwezig en worden ook teruggekoppeld naar Zeus zelf.
170

 Alle drie 

hebben ze hun eigen νόσος: Zeus lijdt aan een zogenaamde tirannenziekte, waardoor hij 

zelfs zijn vrienden niet meer vertrouwt. Prometheus bevindt zich in een onontkoombare 

situatie en Io is in een koe getransformeerd en behoorlijk waanzinnig geworden, omdat ze 

steeds opgejaagd wordt. Daarnaast wordt voor Io geregeld terminologie gebruikt die ver-

wijst naar haar domesticatie als koe. Ook Prometheus is ‘tam’ gemaakt door hem vast te 

kluisteren. “The imagery of the play has an important role to play in underlining the char-

acterization of Zeus and Prometheus, and in characterizing Zeus further by means of de-

lineating his treatment of Io,” zo Mossman.
171

 Hij meent immers dat deze twee beelden 

aantonen wat er precies fout is aan de heerschappij van Zeus: het getuigt enerzijds van een 
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 Cfr. Unterberger 1968: 15. 
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 Cfr. Mossman 1996: 62.  
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 Mossman 1996: 62. 
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ziekte en anderzijds van onderdrukking.
172

 Maar Io en Prometheus zijn in diverse opzich-

ten ook totaal verschillend van elkaar: Io zwerft rond, terwijl Prometheus niet weg kan; Io 

is onwetend over haar lot, terwijl Prometheus zowel zijn als haar toekomst al kent; zij is 

een mens, hij een Titaan; Io heeft zelf geen schuld aan haar leed (ze heeft er niet voor ge-

kozen dat Zeus op haar verliefd werd), maar Prometheus is wel de oorzaak van zijn eigen 

leed door de diefstal.
173

 

Kunnen we nu wel zeggen dat Zeus de oorzaak van al het leed van Io is? Of anders 

gesteld: heeft híj Io zo vreselijk behandeld door haar steeds te laten rondzwerven? Er wordt 

immers door verschillende personages gedurende de tragedie een paar maal verwezen naar 

Hera, de gemalin van Zeus, als schuldige. Zo meent Prometheus dat het de wil van Hera is 

om Io zo te laten lijden: οἷα χρὴ πάθη / τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε τὴν νεανίδα
174

 (703b-704) 

en Ἥρᾳ στυγητὸς (592a), “gehaat door Hera”. Ook het koor zal Hera als schuldige aanwij-

zen: δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων
175

 (900). Io zelf zegt op een bepaald moment: 

σκιρτημάτων δὲ νήστισιν ᾀκείαις / λαβρόσυτος ἦλθον <Ἥρας> / ἐπικότοισι μήδεσι 

δαμεῖσα
176

 (599-601a). Ἥρας is een toevoeging die zowel in de uitgave van Sommerstein 

als in die van Griffith tussen haakjes geplaatst wordt. In de commentaar bij Griffith valt te 

lezen dat er op vers 600 twee lettergrepen ontbreken en dat een 19
de

-eeuwse uitgever van 

Prometheus Desmotes, G.F. Hermann, op basis van het reeds vermelde vers 592 en op ba-

sis van een scholion
177

 bij vers 600 het vers met Ἥρας aangevuld heeft.
178

 In dit geval 

krijgt Hera ook van Io de blaam. Maar ook al wordt Hera door de verschillende personage 

als schuldige aangeduid voor de zwerftocht van Io, toch laat Io nog vaak weten dat in haar 

ogen ook Zeus vast en zeker schuld treft: τί ποτέ μ’, ὦ Κρόνιε παῖ, τί ποτε ταῖσδ’ / 

ἐνέζευξας εὑρὼν ἁμαρτοῦσαν ἐν πημοναῖσιν, ἒ ἔ
179

 (578-579) en heel duidelijk op vers 

759b: ἥτις ἐκ Διὸς πάσχω κακῶς;
180

 Ook al heeft niet Zeus zelf, maar Hera haar gestraft en 

opgejaagd, toch is Zeus verantwoordelijk voor de hele kwestie: als hij niet op Io verliefd 

geworden was, dan was deze situatie haar niet overkomen. 
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 Cfr. Mossman 1996: 65. 
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 Cfr. Unterberger 1968: 19. 
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 “welk leed deze jongedame door Hera moet ondergaan.” [Mijn vertaling] 
175

 “zij die gekweld wordt met ellendige zwerftochten door Hera.” [Mijn vertaling]  
176

 “Uitgehongerd en met onbetamelijke sprongen kwam ik onstuimig aan, overweldigd door de wraakzuch-

tige plannen van Hera.” [Mijn vertaling] 
177

 Δαμασθεῖσα μήδεσι καὶ βουλεύμασι τῆς Ἥρας. 
178

 Cfr. Griffith 1983: 200. 
179

 “Welke misdaad, zoon van Kronos, welke misdaad vond je ooit dat je mij in dit leed hebt vastgebonden? 

Wee mij!” [Mijn vertaling] 
180

 “Ik die op een schandelijke wijze te lijden krijg door Zeus.” [Mijn vertaling] 
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Io staat, zoals uit voorgaande tekstfragmenten moge blijken, negatief tegenover de 

persoon van Zeus – met betrekking tot diens regime laat ze zich niet meteen uit. Gedurende 

het hele stuk noemt ze hem achtmaal bij naam en tweemaal verwijst ze naar hem met een 

omschrijving: Κρόνιε παῖ (578) en ἄναξ (584). Ook noemt ze hem – zoals zovelen – een 

tiran: πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληθήσεται
181

 (761). Volgens Yu wordt Io in dit stuk 

opgevoerd om zo de wreedheid van Zeus nogmaals in de verf te zetten. Zij is een voor-

beeld van Zeus’ tirannieke en gewelddadige gedrag waar ook Prometheus slachtoffer van 

is.
182

 “To dramatize this hateful character of Zeus, Aeschylus significantly departs from his 

sources in his treatment of Io, Prometheus, and what befalls mankind.”
183

 Io staat immers 

als menselijk personage symbool voor hoe Zeus de mensheid behandelt. Daarmee versterkt 

Io een eerdere uitspraak van Prometheus, waarin deze meldde dat Zeus het mensenras wou 

vernietigen. Uit de behandeling van Io blijkt dat Zeus het niet goed voor heeft met de 

mensheid. Dit komt vooral tot uiting wanneer Io vertelt over wat er in het verleden gebeurd 

is, toen Zeus op haar verliefd werd. Ze werd immers gedwongen om haar vader en thuis te 

verlaten, want anders zou Zeus de hele stam van Inachos, Io’s vader, verdelgen: κεἰ μὴ 

θέλοι, πυρωπὸν ἐκ Διὸς μολεῖν / κεραυνόν, ὃς πᾶν ἐξαϊστώσει γένος
184

 (667-668). De har-

de hand van Zeus hierin wordt vergeleken met een zweep, een teken van onderdrukking: 

ἀλλ’ ἐπηνάγκαζέ νιν / Διὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε
185

 (671b-672). Het toont aan 

dat eenmaal Zeus zijn zinnen op iets gezet heeft, hij dit het koste wat het kost moet en zal 

krijgen. Met hem valt immers niet te tarten: σὺ δ’, ὦ παῖ, μὴ ʼπολακτίσῃς λέχος / τὸ 

Ζηνός
186

 (651-652). 

Een verdere reden om Io in dit stuk op te voeren kan ook bekeken worden binnen de 

context van de trilogie, als we mogen aannemen dat Prometheus Luomenos het vervolgdeel 

was. Zoals reeds vermeld kan men op basis van de ons overgeleverde fragmenten de grote 

lijnen van Prometheus Luomenos reconstrueren. Hieruit blijkt dat daarin Herakles een lan-

ge tocht maakt (naar de Hesperiden) en zo bij Prometheus langskomt. Deze zal hem dan 

vertellen langs waarheen hij zijn tocht verder moet zetten. Dit is een duidelijke parallel met 

Io, Herakles’ voorouder. Het zou dus ook goed mogelijk kunnen zijn dat – vertrekkende 

vanuit de mythe waarin Herakles Prometheus bevrijdt – Io in Prometheus Desmotes speci-
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 “Door wie zal hij van zijn tirannenscepter beroofd worden?” [Mijn vertaling] 
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 Cfr. Yu 1971: 29. 
183

 Yu 1971: 31. 
184

 “Als hij het niet zou willen, dan zou van bij Zeus een vurige bliksem komen, die het hele geslacht zou 

vernietigen.” [Mijn vertaling] 
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 “Maar de zweep van Zeus dwong hem met die dingen tegen zijn zin te doen.” [Mijn vertaling]  
186

 “Jij, mijn kind, mag het bed van Zeus niet tarten.” [Mijn vertaling] 
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aal werd ingevoerd om een duidelijke parallel te bewerkstelligen, aangezien Io zelf niet in 

de vroegere mythes met Prometheus verbonden werd. Het belangrijkste punt in de pejora-

tieve karakterisering van Zeus blijft evenwel dat Io een voorbeeld is van diens slechte be-

handeling van de mensheid. 

 

 

3.2.4 Via zijn bode Hermes 

  

Tot dusver hebben we enkel kunnen vernemen hoe enkele personages Zeus karakteriseren 

en hun opvattingen over diens nieuwe regime meedelen. We hebben grosso modo twee 

groepen van personages, waarbij de ene groep zeer negatief tegenover Zeus staat (i.e. Pro-

metheus en Io) en de andere eerder (aanvankelijk) neutraal/objectief tegenover zijn regime: 

ze beseffen dat ze de situatie moeten aanvaarden en ermee moet leven. Er is echter nog een 

derde groep die zich dan weer positief over Zeus uitlaat. Zeus laat zich immers tweemaal 

vertegenwoordigen door enkelen van zijn trouwe onderdanen, die aan het begin en het eind 

van de tragedie de visie van Zeus zullen verkondigen aan Prometheus (en anderen): eerst 

Kratos en Bia en daarna ook Hermes. Zij zullen bijgevolg op een andere manier over (de 

heerschappij van) Zeus spreken dan Prometheus en Io gedaan hebben. Zowel Kratos en Bia 

als Hermes gaan echter verder dan de vorige personages, daar ze niet enkel een karakteri-

sering schetsen van Zeus en zijn regime, maar net zijn vertegenwoordigers zijn en hande-

len in zijn opdracht. “Not only is Zeus patently despotic, but so is his footman Hermes. If, 

then, the manifest nature of Zeus is to be explained away, the same process must be ap-

plied to that of his lackey. Like master, like man”
187

 klinkt het bij Todd. Van der Stockt 

breidt dit uit naar andere tragedies (van Aischulos) waarbij “Kratos, Bia, de Erinyen, Apol-

lo en Athena […] dienaren van Zeus [zijn] en […] ethische kwaliteiten van Zeus in de on-

derscheiden stadia van zijn morele evolutie [vertegenwoordigen].”
188

 De manier waarop 

zowel Hermes als Kratos (en Bia) dus optreden en spreken vertelt niet alleen iets over hun 

eigen karakterisering, maar ook over die van Zeus(’ regime). Zo stelt Conacher vast dat de 

tirannie van Zeus op een zeer onsympathieke manier wordt voorgesteld o.a. door de harde 

en ruwe karakterisering van zijn slaafse volgelingen (“minions”) Kratos en Hermes.
189
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 Todd 1925: 62.  
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 Van der Stockt 1979: 116. 
189

 Cfr. Conacher 1980: 132. 
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Aangezien Kratos en Bia een zeer speciale relatie met Zeus hebben, worden zij pas in 3.2.5 

besproken en gaan we van start met Hermes. 

 

938 Ζηνὶ δ᾽ ἄρ᾽ Ἀτλαντὶς Μαίη τέκε κύδιμον Ἑρμῆν,  

  κήρυκ᾽ ἀθανάτων, ἱερὸν λέχος εἰσαναβᾶσα.
190

 

 

Hermes is, zo lezen we bij Hesiodos, de zoon van de godin Maia en oppergod Zeus en te-

vens is hij de bode van de goden. In diens functie, als gezant van Zeus, verschijnt Hermes 

naar het einde van de tragedie toe ten tonele. Zeus heeft de woorden van Prometheus over 

zijn onttroning gehoord en wil nu het geheim vernemen dat eraan verbonden is. Daarom 

stuurt hij zijn zoon en bode Hermes om Prometheus te dwingen het geheim te onthullen. 

Hij zal als spreekbuis voor Zeus dienen: πατὴρ ἄνωγέ σ’ οὕστινας κομπεῖς γάμους / 

αὐδᾶν
191

 (947-948a). Prometheus zal steeds de functie van Hermes beklemtonen en ver-

scheidene termen hiervoor gebruiken: “boodschapper van Zeus” (τόνδε τὸν Διὸς τρόχιν 

(941)), “dienaar van de nieuwe tiran” (τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον (942)), 

“knecht van de goden” (θεῶν ὑπηρέτου (953)), “zulk een bediende” (ὄνθ’ ὑπηρέτην 

(983b)). Hiermee maakt Prometheus vooral duidelijk dat Hermes lager in rang staat en 

bovendien zeer onderdanig is, waardoor hij enkel doet wat hem opgedragen is. Hermes zelf 

bestempelt zich dan weer met de woorden “trouwe bode” (πιστὸν ἄγγελον (968)), hetgeen 

neutraler klinkt dan ὑπηρέτης. Dit doet hij in een discussie over zijn situatie in vergelijking 

met die van Prometheus. Prometheus meent immers dat hij nooit van plaats zou willen 

wisselen met Hermes, omdat hij wel leed te verduren krijgt, maar tenminste geen slaaf is: 

τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν, / σαφῶς ἐπίστασ’, οὐκ ἂν ἀλλάξαιμ’ ἐγώ (966-

967). Daartegenover zou Hermes nooit in slavernij willen verkeren zoals Prometheus nu 

doet, aangezien hij vastgeketend hangt aan een rots: κρεῖσσον γάρ, οἶμαι, τῇδε λατρεύειν 

πέτρᾳ (968). Volgens Prometheus is Hermes’ taalgebruik aangepast aan zijn functie als 

dienaar: σεμνόστομός γε καὶ φρονήματος πλέως / ὁ μῦθός ἐστιν, ὡς θεῶν ὑπηρέτου (953-

954). Hermes is grootsprakerig en vol ijdele overmoed. Hierin komt hij volgens Prome-

theus overeen met zijn meester Zeus, die nu eveneens nog grootsprakerig is, maar spoedig 

ten val kan komen.  
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 “Maia, de dochter van Atlas, klom op naar Zeus’ heilige sponde; schonk hem daarna god Hermes, be-

roemde heraut van de goden.” Kassies 2002: 79. 
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 “Vader beveelt dat je het huwelijk uitspreekt, waarmee je loopt te pochen.” [Mijn vertaling] 
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Welke term nu ook gebruikt wordt voor Hermes’ functie, het staat in ieder geval vast 

wat zijn taak is: het geheim te weten komen. Hermes hanteert hierbij een enigszins andere 

aanpak dan Kratos deed: volgens Ruffell is Hermes de meest gesofisticeerde tegenstander 

van Prometheus. Hij is enerzijds subtieler dan Kratos (of Hephaistos) waren en hij is an-

derzijds ook scherpzinniger dan Okeanos.
192

 Dit ligt dan ook in het karakter van Hermes: 

zo wordt hij in de vierde Homerische Hymne, die gericht is aan Hermes, o.a. als volgt be-

schreven: καὶ τότ’ ἐγείνατο παῖδα πολύτροπον, αἱμυλομήτην (13).
193

 Hermes’ bedreigin-

gen aan Prometheus’ adres zijn dan ook eerder op psychologisch vlak te situeren dan op 

fysiek vlak. Ook is zijn brutaliteit naar Prometheus toe veel subtieler. Ruffell haalt hiervan 

als voorbeeld vers 980 aan, waarin Prometheus met een uiting van weeklagen begint: ὤμοι. 

Hierop antwoordt Hermes meteen: τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ ἐπίσταται.
194

 Het is immers niet 

de gewoonte van Aischulos om een wissel van spreker door te voeren in het midden van 

een vers. Maar ook al is Aischulos de auteur niet en is een vergelijking met de rest van zijn 

oeuvre hier geen geldig argument, toch kan men op basis van Prometheus Desmotes alleen 

ook merken dat in dit werk zo’n wissel eerder uitzondering is. Ruffell ziet in dit vers dan 

ook het karakter van Hermes weerspiegeld: hij is eerder verhuld brutaal dan openlijk arro-

gant zoals Kratos zal blijken te zijn.
195

 Naast subtiel en brutaal is Hermes ook jong. Prome-

theus zinspeelt hierop, wanneer hij zijn kans schoon ziet. Hermes vraagt zich op een be-

paald moment immers af of Prometheus hem wel ernstig neemt, aangezien hij het gevoel 

krijgt dat Prometheus met hem lacht alsof hij een kind is: ἐκερτόμησας δῆθεν ὥστε παῖδά 

με (986). Hierop antwoordt Prometheus dat hij inderdaad een kind is, of nog erger als hij 

meent van Prometheus informatie te kunnen loskrijgen: οὐ γὰρ σὺ παῖς τε κἄτι τοῦδ’ 

ἀνούστερος / εἰ προσδοκᾷς ἐμοῦ τι πεύεσθαι πάρα; (987-988). Hier kan opnieuw een link 

gelegd worden met Hermes’ meester, Zeus. Aangezien hij Hermes de opdracht heeft gege-

ven om Prometheus het geheim te ontfrutselen, is hij ook degene die ἀνούστερος is. Bo-

vendien wordt hier dus op de jeugdigheid van Hermes gewezen en kan men dit doortrek-

ken naar Zeus, die ook νέος is. Hermes wordt echter vaak voorgesteld als een jongere god, 

waardoor het verwijt dat Hermes een kind is niet hoeft te betekenen dat ook Zeus kinds is. 

Wel kan hier dus de jeugdigheid van de Olympische goden in herkend worden, het νέος-

aspect dat we al een aantal keer ontmoet hebben. In dit fragment wordt een kind als ἄνοος, 
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 Cfr. Ruffell 2012: 40. 
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 “Maia baarde een zoon met een sluw en listig karakter.” Hartman 2011: 69. Zowel de teksteditie als de 

vertaling zijn afkomstig uit Hartman (2011). 
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 “Dat woord kent Zeus niet.” [Mijn vertaling] 
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 Cfr. Ruffell 2012: 41. 
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“dwaas” en “onverstandig” aangeduid. Hermes is bijgevolg ook dwaas en onverstandig en 

aangezien Hermes slechts een dienaar is en het bovenvermelde citaat van Todd aangaf dat 

de dienaar hier net zoals de meester is, zouden we het regime van Zeus ook als dwaas kun-

nen beschouwen (volgens Prometheus) – al moeten we toch eerder voorzichtig zijn om 

werkelijk alle eigenschappen van Hermes te transporteren naar de oppergod.   

Naast de bedreigingen (die culmineren in een ware apocalyps) en verwijten – o.a. 

opvallend dat Hermes als god van de diefstal net de diefstal door Prometheus zal afkeuren 

– zal hij ook een aantal maal zijn opdracht proberen te volbrengen en slimme pogingen 

doen om Prometheus te laten antwoorden, ook al zal het uiteindelijk niet veel baten. Her-

mes zal dit ten slotte ook beseffen: λέγων ἔοικα  πολλὰ καὶ μάτην ἐρεῖν
196

 (1007). Hiermee 

staat hij tegenover Kratos, die niet opgeeft ondanks al het treuzelen en klagen van Hefais-

tos. Het toont echter ook aan dat Hermes inziet dat het een hopeloze situatie is en dat niets 

Prometheus ervan zal overtuigen om het geheim uit te spreken: er moet geen tijd meer ver-

spild worden aan hem. Dat Hermes trouwens verstandige en rationele argumenten kan 

aanhalen wordt ook door het koor bevestigd: ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται / 

λέγειν
197

 (1036-1037a). Ze zien in dat Hermes wel eens gelijk kan hebben en sporen Pro-

metheus aan Hermes’ advies op te volgen – uiteraard zal Prometheus dit niet doen. Het 

koor zal uiteindelijk echter ook niet te overtuigen zijn door Hermes en zal haar mening dan 

ook herzien: ἄλλο τι φώνει καὶ παραμυθοῦ  μ’ / ὅ τι καὶ πείσεις
198

 (1063-1064). 

Tot zover hoe Hermes zelf naar voren wordt gebracht. Interessant is natuurlijk ook – 

misschien wel voornamelijk – om te kijken naar hoe hij zelf staat tegenover Zeus en diens 

regime. Helaas moeten we ons hier voornamelijk baseren op eerder impliciete gegevens, 

aangezien Hermes niet al te veel expliciete waardeoordelen uitspreekt. Hij noemt zesmaal 

Zeus bij diens naam en viermaal spreekt hij over hem in diens functie als vader van allen, 

maar ook natuurlijk omdat het zijn eigen vader is. Wat hij wel expliciet zegt, staat in het 

eerder aangehaalde vers 980: [Prometheus:] ὤμοι. [Hermes:] τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ 

ἐπίσταται. Hierin zegt Hermes dat Zeus de weeklacht “ὤμοι” niet kent, aangezien hij nooit 

hoeft te weeklagen. Zeus is oppermachtig en kan alles verkrijgen wat hij wil. Hij hoeft zelf 

niet te lijden, maar hij kan wel anderen doen lijden. Net zoals Zeus niet kan weeklagen, zo 

kan hij volgens Hermes ook niet liegen: ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόμα / τὸ Δῖον 

(1032-1033a). Dit garandeert hem dat wat Zeus ook zegt, het altijd de waarheid is – een 
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 “Hoewel ik vele dingen zeg, lijk ik tevergeefs te praten.” [Mijn vertaling] 
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 “Hermes schijnt ons niet geen onpassende dingen te zeggen.” [Mijn vertaling] 
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zeer goede eigenschap voor een betrouwbaar leider. Bovendien maakt hij ook geen loze 

beloftes, maar alles wat hij zegt, zal hij ook doen: ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ (1033b), een bood-

schap waar vele politici iets van zouden kunnen leren. Natuurlijk moeten we dit in zijn 

context plaatsen: wanneer Hermes de apocalyptische plannen uit de doeken doet, dan zijn 

dit niet enkel dreigementen om Prometheus aan de praat te krijgen, maar plannen die 

daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Deze plannen tonen de almacht van Zeus aan 

(cfr. 1016ff). Hermes is dus in het algemeen lovend over (de macht en het regime van) zijn 

vader en is dan ook blij hiertoe te behoren, zoals op verzen 968-9 te lezen was: het is een 

eer om te werken voor Zeus. 

 

 

3.2.5 Via Kratos en Bia 

 

Ten slotte blijven Kratos en Bia nog over, aangezien zij een eerder speciale relatie met 

Zeus hebben. Net zoals de hiervoor besproken Hermes zijn Kratos en Bia vertegenwoordi-

gers van Zeus, maar zoals hun namen reeds laten uitschijnen zijn het personificaties van 

abstracte begrippen: Kratos (Gr. Κράτος) staat voor ‘kracht’, ‘macht’ en Bia (Gr. Βία) voor 

‘geweld’, ‘(lichamelijke) kracht’. Beiden zijn ze een soort van goddelijke wezens van lage-

re rang, die meestal gevleugeld voorgesteld worden.
199

 Reeds Hesiodos liet Kratos en Bia 

in zijn Theogonie optreden, waarbij zowel hun afkomst als hun relatie met Zeus aan bod 

komen (Theog. 383-401):  

 

  Στὺξ δ᾽ ἔτεκ᾽ Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι μιγεῖσα  

  Ζῆλον καὶ Νίκην καλλίσφυρον ἐν μεγάροισιν:  

385 καὶ Κράτος ἠδὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα,  

  τῶν οὐκ ἔστ᾽ ἀπάνευθε Διὸς δόμος, οὐδέ τις ἕδρη,  

  οὐδ᾽ ὁδός, ὅππη μὴ κείνοις θεὸς ἡγεμονεύῃ,  

  ἀλλ᾽ αἰεὶ πὰρ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται.  

  […]  

  ἦλθε δ᾽ ἄρα πρώτη Στὺξ ἄφθιτος Οὔλυμπόνδε  

  σὺν σφοῖσιν παίδεσσι φίλου διὰ μήδεα πατρός.  

  τὴν δὲ Ζεὺς τίμησε, περισσὰ δὲ δῶρα δέδωκεν.  

400 αὐτὴν μὲν γὰρ ἔθηκε θεῶν μέγαν ἔμμεναι ὅρκον,  

  παῖδας δ᾽ ἤματα πάντα ἑοῦ μεταναιέτας εἶναι.
200
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 Cfr. Daly 2009: 38. 
200

 “Styx, Okeanos’ dochter, in liefde met Pallas verenigd, bracht in haar woning Roem, Overwinning met 

prachtige enkels, Kracht en Geweld ter wereld, een tweetal uitmuntende kinderen. Nooit zullen zij zonder 

Zeus ergens wonen, nooit ergens zitten, nooit zullen deze twee goden op weg gaan zonder zijn leiding, altijd 
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Kratos en Bia zijn de kinderen van de Titanen Stux en Pallas. Hun moeder vocht in de strijd 

tegen Kronos mee aan de kant van Zeus en werd hiervoor beloond. Haar kinderen mochten 

voortaan altijd bij Zeus wonen en ze gaan nergens heen behalve wanneer Zeus het hen op-

draagt, zoals hier in Prometheus Desmotes het geval is. Ze staan sindsdien als bewakers bij 

zijn troon en volgen al zijn bevelen op.
201

 Op die manier heeft Zeus aan het begin van zijn 

heerschappij de macht en de kracht in handen en kan hij deze vrijelijk gebruiken. Unterber-

ger wijst erop dat Kratos hier symbool staat voor de absolute geldigheid van Zeus’ heer-

schappij.
202

 Bia verwijst, zo Thomson, voornamelijk naar de manier waarop Zeus zijn 

macht gebruikt, nl. gewelddadig.
203

 Ruffell meent in hen beiden de macht van Zeus weer-

spiegeld te zien als een gewelddadige en wrede, onverdraagzame macht.
204

 Om Prometheus 

vast te ketenen maakt Zeus hier dus gebruik van zijn macht en kracht, die op hun beurt 

Hefaistos aanmanen Prometheus aan de rots te boeien. De manier waarop Zeus hier dus 

naar voren komt, wordt zowel bepaald door hetgeen Kratos over Zeus zegt – want Bia is 

zoals reeds aangehaald een zwijgend personage – alsook door hoe Kratos en Bia zelf geka-

rakteriseerd worden op de scène, aangezien zij als het ware de aspecten kracht en macht 

van Zeus voorstellen: zij belichamen het nieuwe regime.
205

 

 Kratos zelf noemt Zeus viermaal bij zijn naam (v10, v50, v62, v67) en driemaal 

spreekt hij over hem in diens functie van vader van allen (v4, v40, v53). Zelf gebruikt Kra-

tos de term τυραννίς om de heerschappij van Zeus aan te duiden (τὴν Διὸς τυραννίδα (10)). 

Dit regime gaat gepaard met een schrikbewind dat bij iedereen vrees inboezemt of alleszins 

moet inboezemen: Kratos stelt zich de vraag of er iets is waar Hefaistos banger voor hoeft 

te zijn dan voor het ongehoorzaam zijn aan wat Zeus hem heeft opgedragen: οὐ τοῦτο 

δειμαίνεις πλέον; (41b). Iedereen moet bijgevolg gehoor geven aan de bevelen van de 

nieuwe heerser en wie die bevelen niet opvolgt of ze durft in twijfel te trekken, zal moeten 

vrezen voor de consequenties. Kratos oppert dat het nodig is dat Prometheus de heerschap-

pij van Zeus leert aanvaarden en ermee leert leven: ὡς ἂν διδαχθῇ τὴν Διὸς τυραννίδα / 

στέργειν (10-11a). Die noodzakelijkheid komt een aantal maal terug bij Kratos. Zo gebruikt 

                                                                                                                                                                                
zijn zij bij Zeus met zijn dreigende donder gezeten. […] Toen was de eeuwige Styx met haar kinderen bij 

zich als eerste naar de Olympus gegaan, naar de wijze raad van haar vader. Zeus heeft haar daarom geëerd, 

gaf haar weergaloze geschenken: ‘Styx wordt zelf,’ sprak Zeus, ‘de godin van de eden der goden; ook zijn 

haar kinderen iedere dag mijn vaste gezelschap.” Kassies 2002: 63-64. 
201

 Cfr. Daly 2009: 27 en 36. 
202

 Cfr. Unterberger 1968:  24. 
203

 Cfr. Thomson 1957: 340. 
204

 Cfr. Ruffell 2012: 30. 
205

 Cfr. Ruffell 2012: 30. 
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hij o.a. χρὴ (3) wanneer hij Hefaistos erop wijst dat hij de opdrachten van Zeus moet uit-

voeren, dat hij aan hem moet gehoorzamen. Er is geen andere optie: Zeus’ wil is wet. Bo-

vendien wordt het regime gekenmerkt door een constante surveillance door Zeus. Hij houdt 

immers alles en iedereen in het oog: προσδερχθῇ πατήρ (53b). Wat hier slechts kort ver-

meld wordt, blijkt echter zeer duidelijk doorheen de tragedie, zoals we o.a. reeds bij Okea-

nos te horen kregen. Op een of andere manier ziet en hoort Zeus alles wat er onstage ge-

beurt en zal hij uiteindelijk reageren door Hermes als bode te sturen. Iedereen wordt bijge-

volg constant nauwlettend in het oog gehouden door Zeus – een beetje te vergelijken met de 

slogan ‘Big Brother is watching you’ uit de dystopische roman 1984 van George Orwell – 

en niemand is werkelijk vrij. Dat bevestigt Kratos ook zelf: ἐλεύθερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν 

Διός (50). De enige die zichzelf vrij kan noemen is Zeus. Dit staat echter in groot contrast 

met de eerder vermelde opvatting van Prometheus dat zelfs Zeus niet helemaal vrij is, maar 

ook gehoor moet geven aan het Noodlot dat boven hem staat (cfr. 3.2.3.1). Zeus zelf lijkt 

zich hier echter (nog) niet van bewust te zijn, waardoor zijn vertegenwoordiger onstage ook 

nog oppert dat Zeus vrij is. Uiteraard spreekt Kratos niets dan lof over zijn meester: hij is 

immers veel slimmer dan Prometheus zelf: ὢν Διὸς νωθέστερος (62b).  

Kratos zelf is geen mooi figuur, noch qua karakter noch qua uiterlijk. Hefaistos ver-

woordt het als volgt: ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται
206

 (78). Hij uit voortdurend bele-

digingen en bedreigingen zowel aan het adres van Prometheus als aan dat van Hefaistos en 

doet bovendien niets anders dan Hefaistos bevelen geven. Hefaistos omschrijft Kratos 

daarom ook als zeer meedogenloos: αἰεί γε δὴ νηλὴς σὺ καὶ θράσους πλέως (42). Kratos 

kan niet vatten waarom Hefaistos het moeilijk heeft met zijn opdracht om Prometheus vast 

te ketenen. Hij heeft dan ook geen medelijden met Hefaistos, die gewoon de taak die Zeus 

hem heeft opgelegd moet volbrengen. Prometheus verdient al helemaal geen medelijden, 

want vanuit het perspectief van Kratos (en dus ook Zeus) is hij een vijand en een schurk. 

Medelijden is nutteloze tijdsverspilling (cfr. vv. 43-44). Ruffell ziet hier de grove intoleran-

tie van het regime in weerspiegeld.
207

 Kratos meent echter dat hem geen verwijt gemaakt 

hoeft te worden dat hij te hard is voor Prometheus en Hefaistos: τὴν δ’ ἐμὴν αὐθαδίαν / 

ὀργῆς τε τραχυτῆτα μὴ ʼπίπλησσέ μοι (79b-80). Dit τραχύς betekent ‘ruw, hard, streng’ en 

wordt ook een aantal maal gebruikt voor Zeus zelf, o.a. door Hefaistos: ἅπας δὲ τραχὺς 

ὅστις ἄν νέον κρατῇ
208

 (35) en door Prometheus: τραχύς γ’ (186a). Ook αὐθαδίαν zal op 
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 “Jouw tong spreekt op eenzelfde manier als jouw uiterlijk.” [Mijn vertaling] 
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 Cfr. Ruffell 2012: 30. 
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 “Al wie pas aan de macht is, is streng.” [Mijn vertaling] 
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een echo krijgen, wanneer Prometheus deze karaktereigenschap aan Zeus toeschrijft: 

αὐθάδη φρονῶν (907b). Op deze manier wordt nog maar eens duidelijk gemaakt dat Kratos 

qua karakter overeenkomt met Zeus en we Kratos’ karakterisering als een karakterisering 

van Zeus zelf kunnen beschouwen.
209

 Ruffell vat Kratos ten slotte als volgt samen: “Kratos 

may be drawn with a very broad brush, but he represents the kind of uncomplicated thug for 

whom despotic regimes offer countless job opportunities. […] Kratos embodies retribu-

tion.”
210

  

 

 

3.2.6 Besluit 

 

De uitgebreide karakterisering door de verschillende personages op de scène geeft duide-

lijk aan dat er veel over Zeus te zeggen is en over hem daadwerkelijk gesproken wordt. Elk 

personage maakt immers duidelijk op welke manier hij of zij tegenover Zeus en diens re-

gime staat. Door te vertellen wat Zeus in het verleden allemaal gedaan heeft (voornamelijk 

verteld door Prometheus en Io), door te vragen naar zijn drijfveren voor hetgeen hij nu doet 

(voornamelijk door het koor) en door te verkondigen wat Zeus zelf gezegd heeft (door Kra-

tos en Hermes) wordt Zeus op de scène ‘tot leven gebracht’. Zowel vriend als vijand 

spreekt zich uit en hoewel ze elk een andere visie hebben, lijken er toch enkele punten van 

overeenstemming te bestaan. Zo wordt door allen vastgesteld dat Zeus een tiran en hard 

heerser is. Alleen is niet iedereen het erover eens of dit positief of negatief bekeken moet 

worden. Aan de ene kant staan Kratos, (Bia) en Hermes die Zeus’ heerschappij en de ma-

nier waarop hij die uitoefent gerechtvaardigd vinden. Ze zijn er dan ook trots op zijn diena-

ren te zijn en passen zichzelf aan die nieuwe heerser en zijn methoden aan. Aan de andere 

kant staan voornamelijk Prometheus en Io die bezwaren maken en in het geval van Prome-

theus in opstand komen. Hierin zien we duidelijk een contrast in de houding tussen Zeus’ 

medewerkers en Zeus’ slachtoffers. Maar hoe staan de ‘objectieve’ personages hier tegen-

over? Het koor der Okeaniden zal de tirannie van Zeus ook aanklagen, Hefaistos beklaagt 

voornamelijk dat hij erbij betrokken wordt en Thomson schrijft dat Okeanos “sich damit 

                                                           
209

 Een interessant gegeven is dat τραχύς en αὐθάδη ook gebruikt worden voor Prometheus, hetgeen duidelijk 

aangeeft dat beide figuren op een of andere manier toch gelijkwaardig zijn of meer met elkaar gemeen heb-

ben dan ze zouden willen toegeven. Op dit specifieke geval zal verder niet ingegaan worden, aangezien de 

karakterisering van Prometheus niet aan bod komt in voorliggend onderzoek. Wel zullen we in deel 3.3.5 

terugkomen op enkele gelijkenissen tussen Prometheus en Zeus. 
210

 Ruffell 2012: 30. 



 

62 
 

abgefunden hat”
 211

. Het koor zal immers volledig Prometheus’ kant kiezen (en zo haar 

objectiviteit afwerpen), terwijl Hefaistos en Okeanos – afhankelijk van op welke manier 

men Okeanos’ optreden opvat – de realiteit onder ogen zien, maar hier niets aan (wensen 

te) veranderen. Bovendien wordt door quasi alle personages een reden aangeboden om te 

verklaren waarom Zeus doet wat hij nu doet:  

We get the offensive νέος in some form or other no fewer than nine times in 

lines scattered throughout the play, now in the mouth of Prometheus, now in 

that of the Chorus [...], now on the lips of the neutral Oceanus or Hephaestus, 

half the instances being put in the mouths of the Chorus or of characters not 

hostile to Zeus.
212

  

Veelal wordt met dit νέος erop gewezen dat de heerschappij van zijn en zijn Olympisch 

gevolg nieuw is en nog in de kinderschoenen staat – voornamelijk door Okeanos, Hefaistos 

en het koor. Daarnaast wordt er een aantal maal ook gezinspeeld op de jeugdigheid van 

Zeus zelf – voornamelijk door Prometheus. Dit krijgen we voornamelijk bij Prometheus te 

horen. Beide betekenissen van het woord zijn kenmerkend voor Zeus’ regime. Het belang 

hiervan komt tot uiting, aangezien verschillende personages – voor- en tegenstanders – 

hiernaar verwijzen. Belangrijk is immers dat beide aspecten van voorbijgaande aard zijn: 

na ettelijke jaren – duizenden misschien in het geval van goden – zullen de Olympische 

goden niet per se meer jong zijn en zal hun regime o.l.v. Zeus al enige tijd gevestigd zijn, 

waardoor het nieuwe ervan af is. Door dan het νέος-aspect te benadrukken en het te linken 

aan Zeus’ harde optreden nu, wordt geïmpliceerd dat eens er vele jaren voorbijgegaan zul-

len zijn, Zeus’ ook misschien minder wreed te werk zal gaan. Het is echter enkel Prome-

theus die werkelijk ook uitspreekt dat (eenmaal Zeus gesetteld is als heerser) hij milder zal 

worden en dat er een karakterwijziging plaats kan vinden in de toekomst. Zeus is immers 

ook een tiran en, hoewel dit ook samenhangt met het νέος-aspect, moeten we dit ook 

enigszins situeren in Zeus’ aard. Er is dan ook normaal gesproken niet echt een zekerheid 

dat in de loop der jaren het tirannieke kantje zal verdwijnen. Daar geeft Prometheus dan 

wel uitsluitsel over, wanneer hij het bovenstaande vermeldt. Dit kan bijgevolg in de kwes-

tie rond Zeus en de hieraan verbonden authenticiteitkwestie (cfr. 1.5) als argument aange-

haald worden om een ‘inconsistentie’ in het religieus beeld van Zeus te verklaren. Zeus is 

heel machtig – en pretendeert ook almachtig te zijn – maar uiteindelijk is hij zelf ook on-

derdanig aan het noodlot waar hij zelf niets aan kan veranderen. Dat het trouwens een soort 
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‘fase’ is wordt duidelijk wanneer Prometheus vertelt over de Titanenstrijd zelf, waarin 

Zeus nog niet tiranniek was, maar een vriend van Prometheus. Sindsdien lijdt Zeus aan de 

tirannenziekte die voornamelijk door het wantrouwen van alles en iedereen gekenmerkt 

wordt. 

De gewelddadigheid van Zeus’ regime wordt niet enkel met woorden beschreven, 

maar ook getoond in de vorm van Prometheus en Io. Hefaistos krijgt het hier moeilijk mee 

om zijn taak uit te voeren en het koor zal hierdoor overtuigd worden zich aan Prometheus’ 

zijde te scharen en mee zijn leed te dragen. Zeus wordt voorgesteld als niet voor rede vat-

baar en zeer willekeurig. Echt verzet wordt echter slechts door Prometheus en uiteindelijk 

ook het koor aangetekend. Hefaistos en Okeanos zullen de heersende orde aanvaarden, 

aangezien ze zien dat er niets te beginnen valt tegen Zeus’ almacht. 

Ondanks de grote afstand in ruimte die er bestaat tussen Zeus en de gebeurtenissen 

onstage, slaagt hij er toch in om de scène te domineren: hij is immers het gespreksonder-

werp van de tragedie. Daarbij kan hij zichzelf niet rechtstreeks verdedigen. Hij doet dit 

echter wel via tussenpersonen die hij het podium opstuurt: Kratos en Bia zijn immers zijn 

doubles, Hermes een – volgens Prometheus slaafse – afgevaardigde. Ze behartigen Zeus’ 

belangen, brengen zijn boodschappen over en verdedigen zijn heerschappij. Enige karak-

tereigenschappen die aan hen toegeschreven worden, zijn ook van toepassing op Zeus. Dit 

is voornamelijk opvallend bij Kratos die als personificatie van de macht van Zeus niet al-

leen als lelijk en gemeen wordt afgeschilderd, maar ook zelfde adjectieven krijgt toege-

schreven als Zeus. Op deze manier is Zeus dus toch enigszins aanwezig, al is het niet li-

chamelijk. Bovendien hindert de afstand tussen hem en de scène Zeus niet om te 

zien/horen/weten wat er allemaal op de scène gebeurt en in te grijpen wanneer hij dit nodig 

acht door ofwel iemand te sturen ofwel zijn macht te laten gelden en een storm op Prome-

theus af te sturen. Zeus laat zich dus wel gelden op de scène zonder werkelijk zelf (de 

moeite te doen om) onstage te komen. 
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3.3 Functies van zijn afwezigheid 

 

3.3.1 Inleiding 

 

Wanneer we de aangepaste definitie van Mafhouz met betrekking tot het offstage persona-

ge op Zeus toepassen, dan zien we dat hij aan alle eisen voldoet: 

[…] an offstage unseen person […] who does not set foot on the stage through-

out the entire action of the play, but is spoken of by the onstage characters be-

cause of the profound effect he or she has on the onstage action.
213

 

Zeus blijft lichamelijk afwezig van de scène en wordt bijgevolg niet (rechtstreeks) gezien 

door het publiek. Het enige waar we mee in contact komen zijn immers slechts twee geper-

sonifieerde aspecten van zijn tirannieke heerschappij. Er wordt voldoende over hem ge-

sproken, zoals uit het voorgaande deel moge blijken. Op basis hiervan is het voor het pu-

bliek mogelijk zelf een beeld te creëren van dit karakter. Zeus heeft tevens een diepgaande 

invloed op de acties onstage: hij is niet alleen de oorzaak ervan, maar grijpt ook tijdens het 

stuk een aantal maal in. Hierdoor kunnen we – zoals Ruffell ook doet
214

 – stellen dat Zeus 

in Prometheus Desmotes een offstage personage is. In dit deel zullen de verschillende 

functies van het offstage personage volgens de theorie van Mafhouz  toegepast worden op 

Zeus in deze tragedie. Het is niet noodzakelijk dat een offstage karakter over al deze func-

ties beschikt. Daarom zullen we ook kijken in welk opzicht een bepaalde functie al dan niet 

treffend is voor Zeus’ rol in Prometheus Desmotes. Deze toepassing maakt deel uit van het 

eigen onderzoek, waarbij dus opnieuw aan de hand van close reading van de tragedie ver-

trokken wordt. We pogen hier een antwoord te vinden op de laatste twee onderzoeksvra-

gen: welke functies heeft hij en waarom wordt Zeus offstage gehouden? Waar dit gepast is, 

zullen we wel een aantal maal terugkomen op de debatten uit hoofdstuk een. 
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3.3.2 Eerste oorzaak en katalysator 

 

Zeus is de eerste oorzaak van de tragedie en zet de handeling van de tragedie in gang: in-

dien Zeus Prometheus niet gestraft zou hebben voor diens diefstal van het vuur, dan had de 

tragedie niet kunnen plaatsvinden. Uiteraard straft Zeus hem wel en moet Prometheus dus 

aan een rots vastgebonden worden. Dit alles vindt voor het begin van de tragedie zelf 

plaats, want Prometheus Desmotes begint bij de uitvoering van de straf. De opdracht tot 

bestraffing behoort met andere woorden tot de fabula, maar niet tot het sujet. Door ver-

schillende personages en op verschillende momenten wordt er verteld wat Prometheus pre-

cies misdaan heeft, waarvoor hij gestraft werd. Er wordt dus voldoende terugverwezen 

naar wat voorafgegaan is – vandaar ook de kritiek op West, die Prometheus Desmotes pas 

op de tweede plaats in de trilogie plaatste. Zeus hoeft dus zelf niet op te treden, aangezien 

hij ten eerste zijn oordeel al voor het begin van de tragedie geveld heeft en hij ten tweede 

enkel de opdracht tot bestraffing geeft. Hierbij wordt Zeus immers door Kratos en Bia ver-

tegenwoordigd. Zij zijn in dit geval volgens de definitie van Fuery
215

 metonymische 

plaatsvervangers van Zeus en diens heerschappij. Macht en geweld zijn immers kenmer-

kend voor zijn nieuwe heerschappij en over deze eigenschappen van Zeus wordt doorheen 

de hele tragedie gesproken – vaak worden ze bekritiseerd, zoals bij de karakterisering van 

Zeus in 3.2 te lezen is. Op deze manier wordt Zeus nog maar eens negatief voorgesteld, 

aangezien zijn vertegenwoordigers op de scène ook zeer hard worden gekarakteriseerd. 

Deze negatieve karakterisering wordt voorts onderstreept door de behandeling van Io. Ook 

hierbij is Zeus de eerste oorzaak: indien hij niet op haar verliefd geworden was en haar 

gedwongen had haar vaderland te verlaten, dan had Hera haar niet gestraft en was ze nu 

niet al dolend aangekomen bij Prometheus. Over deze gebeurtenis uit het verleden wordt 

ook gesproken door verschillende personages. 

Wanneer we Prometheus Desmotes binnen de trilogie willen bekijken, dan is het no-

dig even terug te verwijzen naar de problematiek hieromtrent (cfr. 1.2 Prometheia-trilogie). 

Indien immers Prometheus Desmotes als eerste deel werd opgevoerd, dan geldt Zeus niet 

alleen als eerste oorzaak voor deze tragedie, maar ook voor het vervolg en misschien zelfs 

voor de hele trilogie. Dat laatste kunnen we natuurlijk niet met zekerheid zeggen, aange-

zien de volledige inhoud van het – eventuele – tweede (en derde) deel een raadsel blijft. 
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66 
 

Indien in de theorie van West Prometheus Desmotes echter het tweede deel van de trilogie 

was en in het eerste deel Prometheus effectief het vuur zou stelen en zo een misdaad zou 

begaan, dan zouden we eerder Prometheus zelf als eerste oorzaak voor de gebeurtenissen 

in Prometheus Desmotes moeten beschouwen, en niet Zeus: als Prometheus het vuur niet 

had gestolen, dan had hij nooit gestraft moeten worden. Aangezien deze theorie echter vele 

tegenstanders kent, nemen wij ook aan dat waarschijnlijk Prometheus Desmotes de eerste 

tragedie in rij was en Zeus niet enkel eerste oorzaak voor de eerste tragedie, maar ook voor 

de hele trilogie is geweest. Hoewel we er tegelijk ook niet helemaal zeker van kunnen zijn 

dat Zeus offstage bleef in Prometheus Luomenos – Sommerstein er melding van maakt dat 

hij hier mogelijks een optreden in maakte
216

 –, toch lijkt hij op basis van de ons overgele-

verde fragmenten zelf niet op de scène te treden. Hij kan ook daar de offstage eerste oor-

zaak zijn, specifiek voor de bevrijding van Prometheus. Maar ook dit blijft giswerk. 

Een katalysator is in de chemie een “stof die een scheikundige reactie beïnvloedt 

zonder zelf veranderingen te ondergaan”
217

. Het versnelt of vertraagt een proces, maar 

aangezien het na de reactie volledig intact blijft, neemt het zelf niet rechtstreeks deel aan 

het proces. In het conflict met Prometheus is Zeus inderdaad een katalysator, aangezien hij 

ten eerste de slechte verstandhouding tussen beiden nog erger maakt door Prometheus een 

dergelijk zware straf op te leggen en ten tweede tijdens de tragedie het verloop ervan beïn-

vloedt zonder dat hij er zelf rechtstreeks bij betrokken is. Het conflict zal eindigen in een 

climax, die opgebouwd wordt vanaf Hermes’ aankomst en een hoogtepunt bereikt in de 

apocalyptische storm. Hierbij zal enkel Prometheus (en het koor, indien de Okeaniden op 

het einde van het stuk op het toneel blijven) geaffecteerd worden door hetgeen gebeurt, 

terwijl Zeus persoonlijk niets zal ondervinden.      

 

 

3.3.3 Regisseur 

 

Zeus is niet alleen werkzaam als eerste oorzaak van het stuk. Naast de reeds vermelde cli-

max blijft hij ook tijdens het hele stuk zijn invloed uitoefenen op de personages en gebeur-

tenissen. Hij ‘regisseert’ als het ware (enkele) acties op de scène. Zo stuurt hij aanvankelijk 

Kratos en Bia het podium op om samen met Hefaistos Prometheus te straffen en vast te 
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ketenen aan een rotsgebergte. Ze hebben deze opdracht duidelijk meekregen en moeten de 

taak volbrengen. Zeus komt vervolgens een tweede keer in actie, wanneer hij Prometheus 

over het geheim heeft horen spreken. Daarom stuurt hij zijn bode Hermes nu het podium 

op en geeft hem ook een duidelijke boodschap en taak mee: Hermes moet Prometheus er-

toe brengen – dwingen – het geheim te openbaren. Helaas voor Zeus en Hermes zal Prome-

theus hier niet aan toegeven, ondanks de bedreigingen door Hermes die een apocalyptisch 

beeld scheppen van wat er zou gebeuren als Hermes ‘met lege handen’ bij Zeus zou aan-

komen. Op dit punt zal Zeus een laatste keer actief ingrijpen als regisseur en ‘special ef-

fects’ toevoegen: alle natuurkrachten zullen door Zeus aangewend worden om een giganti-

sche storm te creëren en er wordt aangenomen dat Prometheus uiteindelijk zal verdwijnen 

in de Tartaros. Taplin merkt terecht op dat het niet Hermes was die dit laatste voorspel-

de.
218

 Dit is immers een toevoeging van Prometheus zelf, wanneer hij vertelt wat Zeus al-

lemaal zou mogen doen met hem: Prometheus zal toch nooit bezwijken (vv. 1050-1053). 

Norman haalt dan weer aan dat veel commentatoren zowel de dreigementen vanwege 

Hermes als de toevoegingen door Prometheus op een hoop gooien en het bijgevolg ook 

mogelijk moet geweest zijn dat het publiek niet meer weet wie wat precies gezegd heeft. 

Het publiek zou zich dan bij de storm ook de verdwijning van Prometheus voorstellen.
219

 

Prometheus’ finale woorden maken daarenboven deze mengeling duidelijk, daar niet enkel 

de donder en bliksem van Hermes, maar ook de woeste zee – genoemd door Prometheus – 

aan bod komen. We weten echter niet of tijdens de opvoering van Prometheus Desmotes 

enkel deze woorden aan het publiek moesten duidelijk maken wat er gebeurde, of dat het 

effectief ook opgevoerd werd. Griffith geeft als mogelijkheid dat alles volledig berustte op 

de woorden van Prometheus en eventuele bewegingen van het koor.
220

 De storm zou dus 

volledig imaginair zijn en door het publiek zelf ingebeeld moeten worden. Bij Bartelink is 

te lezen dat volgens sommigen de hele Prometheus Desmotes niet opvoerbaar lijkt, aange-

zien ze toentertijd nog over veel te primitieve middelen beschikten (om bijvoorbeeld zo’n 

storm te creëren). Dezen bestempelen de tragedie als een leesdrama.
221

 Dit hoeft echter niet 

het geval te zijn – en is het hoogstwaarschijnlijk ook helemaal niet – aangezien zoals ver-

meld de ‘actie’ beperkt kan blijven tot woorden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden: 

misschien werd op een of andere manier blijk gegeven dat er een aardbeving plaatsvond en 

simuleerde men het geluid van de donder, misschien werd de rots met Prometheus eraan in 
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de skene getrokken indien die daarbij opgesteld was, misschien bleef Prometheus toch ge-

woon onstage voor Prometheus Luomenos.
222

 Volgens Norman bleef de actie toch beperkt 

tot woorden: “[…] an abstract staging could stand in for a more elaborate theatrical reality, 

relying on the audience’s imagination to fill in the gaps.”
223

 Zonder werkelijke actie onsta-

ge is het dus ook niet nodig dat Zeus onstage komt om die te bewerkstelligen. Bovendien 

geeft het, zoals we in het volgende deel zullen bespreken, juist blijk van de (al)macht van 

Zeus om van veraf zo’n catastrofe te kunnen aanrichten. Een regisseur treedt zelf ook niet 

op tijdens de voorstelling, maar heeft wel alles uitgedacht en hij heeft bepaald wat er ge-

beurt. Dit gaat echter niet op voor het bezoek van het koor en Io aan Prometheus – het be-

zoek van Okeanos is twijfelachtig al naargelang we hebben beschouwen als de oprechte 

adviseur van Prometheus of de naïeve meeloper van het Zeus-regime (cfr. 3.2.2.2). Zij ge-

ven immers (uiteindelijk) blijk van sympathie voor Prometheus en veroordelen net hetgeen 

Zeus doet. Unterberger wijt het optreden van Io dan ook aan het toeval, het noodlot.
224

 

Zeus is immers – zo Prometheus – zelf ondergeschikt aan het lot, aan de Moiren. Hij kan 

dus niet over alles zelf beslissen, ook al zou hij dat graag willen (of denkt hij dat zelfs te 

kunnen). Volgens Fowler heeft hij nog niet geleerd dat er een macht boven hem staat. Er is 

met andere woorden niet enkel een conflict tussen god en god of god en mens, maar ook 

tussen god en het lot.
225

 

Een offstage personage kan volgens de theorie van Mafhouz als regisseur tegelijk 

ook het gedrag en de persoonlijkheid van sommige personages beïnvloeden. Dit is voor-

namelijk het geval bij Hermes wiens gedrag bijna helemaal in het teken staat van het bevel 

van Zeus. Daarnaast is het ook duidelijk dat de persoonlijkheid van Kratos (en Bia) gro-

tendeels overeen lijkt te komen met die van Zeus zelf op dit moment, namelijk wreed en 

meedogenloos. Ook zijn brutale gedrag zal gestuurd zijn door de oppergod. We kunnen 

eveneens het gedrag van Io – het constant heen en weer lopen – wijten aan Zeus, tenzij we 

Hera als verantwoordelijke voor Io’s zwerftochten beschouwen. De relaties tussen onstage 

personages onderling kunnen ook beïnvloed worden door het offstage personage. In Pro-

metheus Desmotes gebeurt dit voornamelijk door de tweestrijd tussen Prometheus en Zeus: 

in hun conflict worden de andere onstage personages als het ware gedwongen om een keu-

ze te maken tussen beide kampen. Een goed voorbeeld hiervan is Hefaistos, die zichzelf in 

een tweestrijd bevindt: geeft hij zich over aan zijn medelijden met zijn vriend en familielid 
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Prometheus of gehoorzaamt hij aan de bevelen van Vader Zeus? De angst voor Zeus en 

diens eventuele repressies wanneer hij niet zou gehoorzamen, zullen de bovenhand nemen. 

Op deze manier oefent Zeus dus niet enkel invloed uit op het gedrag van Hefaistos – en dat 

enkel door zijn angstregime –, maar ook op diens houding tegenover Prometheus, aange-

zien hij de straf desalniettemin uitvoert. Daarnaast oefent Zeus ook – eerder onbedoeld – 

invloed uit op de relatie tussen Prometheus en Io. Beiden vinden in elkaar immers lotgeno-

ten, daar ze allebei zwaar te lijden krijgen door toedoen van Zeus. 

 

 

3.3.4 Macht 

 

Zeus is een almachtige god. Door hem offstage te houden wordt dit nogmaals onderstreept. 

Het is immers mogelijk voor hem om de gebeurtenissen onstage te beïnvloeden en te ‘re-

gisseren’ zoals uit het voorgaande deel blijkt. Dat doet hij niet door erbij aanwezig te zijn, 

maar hij slaagt er zelfs in om dit van op een afstand te bewerkstelligen. Dit toont aan dat 

hij tegelijk ook alomtegenwoordig is – hij is zelfs aanwezig in zijn afwezigheid. Zeus weet 

immers alles wat er op de scène gebeurt en kan ingrijpen wanneer hij dit nodig vindt. Zo 

hoort hij van het geheim en kan hij ingrijpen door Hermes erop af te sturen en zo weet hij 

ook dat Prometheus uiteindelijk niet zal bezwijken, maar halsstarrig blijft zwijgen. Daarom 

zal hij zijn macht nogmaals laten zien door alle natuurkrachten te gebruiken om de storm te 

creëren (en Prometheus misschien te laten verdwijnen in de Tartaros). Het is niet meteen 

duidelijk hoeveel tijd er zit tussen het moment waarop Hermes het podium verlaat en het 

moment waarop de storm uitbreekt. In de tekst vindt de storm meteen al plaats nadat Her-

mes’ zijn laatste woorden tot het koor heeft gericht. Heeft Hermes dus intussen de bood-

schap al overgebracht aan Zeus of heeft Zeus in zijn almacht en alomtegenwoordigheid 

reeds alles gehoord en gezien wat er op de scène gebeurd is? In het laatste geval toont dit 

aan dat Zeus opnieuw zo machtig is dat hij niet eens aanwezig hoeft te zijn om te zien en te 

horen wat er gebeurt. Dit ligt in de lijn van zijn tweede ingrijpen tijdens de tragedie, wan-

neer hij van het geheim hoort en Hermes op weg stuurt. Ook komt dit overeen met hoe 

Okeanos en Kratos Zeus’ regime beschrijven, namelijk als een die gekenmerkt wordt door 

constante surveillance, waardoor niemand echt vrij is. Zeus is overal. Met de storm etaleert 

Zeus dus enerzijds zijn grote macht die hij als oppergod heeft, maar anderzijds laat hij ook 

aan de omstanders – bv. het koor – zien dat er niet met hem te sollen valt en dat zijn drei-
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gementen niet loos zijn. Bovendien is Zeus niet vereist op het podium, aangezien zoals 

reeds vermeld de storm waarschijnlijk beperkt bleef tot woorden. Het toont immers dat 

Zeus zo almachtig is dat hij zonder zelf te hoeven verschijnen zo’n indrukwekkende na-

tuurcatastrofe kan veroorzaken.  

Er wordt echter wel gespeeld met de verschillende machtsverhoudingen gedurende 

de tragedie. Zo blijkt enerzijds dat Zeus niet volledig almachtig is, aangezien hij onder-

worpen is aan de Moiren: hij is bijgevolg zelf een speelbal van het lot. Anderzijds is Zeus 

zelf ook op een bepaalde manier onmachtig, zoals we reeds bij Unterberger gezien hebben 

(cfr. 3.2.3.1). Enkel Prometheus weet wat Zeus zou kunnen redden van diens ondergang, 

maar weigert het te vertellen. Zo heeft hij Zeus deels in zijn macht, net zoals Zeus ook 

Prometheus deels in zijn macht heeft. Beide zullen proberen aan elkanders macht te ont-

snappen: Prometheus doet dit door te rebelleren, Zeus door te dreigen en er ook naar te 

handelen. 

Tegelijk is Zeus op deze manier heel mysterieus. Het publiek krijgt hem niet te zien 

en kan hem enkel reconstrueren op basis van de karakteriseringen door de onstage perso-

nages – door diegesis en niet door mimesis. Zijn handelingen moeten verklaard worden 

door de onstage personages, maar soms blijven Zeus’ wegen ondoorgrondelijk. Zo haalt 

Prometheus aan dat Zeus de mensheid wou uitroeien en een nieuw ras wou creëren, maar 

de reden hiervoor wordt noch door Prometheus noch door iemand anders vermeld. Zijn 

vertegenwoordigers reppen hier met geen woord over. Voor de structuur van de tragedie is 

dit ook niet nodig. Er wordt immers niet volledig gefocust op het verleden, op hetgeen aan 

Prometheus Desmotes voorafgegaan is, maar wel op hoe Prometheus met zijn straf omgaat 

en op zijn duel met Zeus. Het verantwoorden van Zeus’ plan tegen de mensheid zou dit 

plan juist kunnen rationaliseren. Aangezien Zeus de antagonist van dit stuk is, is het beter – 

voornamelijk voor Prometheus – om Zeus’ willekeur naar voren te laten komen en het te 

laten overkomen als impulsieve, irrationele beslissingen.  

 

 

3.3.5 Contrast 

 

Zeus wordt in Prometheus Desmotes duidelijk als een contrast gebruikt met het hoofdper-

sonage, Prometheus. Ze staan als vijanden tegenover elkaar en verdelen de wereld op het 

podium in twee kampen. De verschillende onstage personages zullen zelf aangeven aan 
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welke kant ze precies staan. Zo staan Kratos, Bia en Hermes zeker aan Zeus’ kant, Hefais-

tos gehoorzaamt uiteindelijk aan het bevel dat hem gegeven is en past hier dus ook in, 

maar niet zo overtuigd als de overige drie. Io is zeker te vinden in het kamp van Prome-

theus en het koor der Okeaniden zal geleidelijk aan haar neutraliteit opgeven om volledig 

op Prometheus te vertrouwen in de slotscène. Okeanos is zoals reeds aangehaald ofwel op 

de middellijn te plaatsen, aangezien hij geen partij kiest, ofwel aan de kant van Zeus als 

zijn meeloper.  

Een van de voornaamste contrasten die tussen beide personages gecreëerd werd, 

heeft als onderwerp de mensheid. Qua behandeling staan ze namelijk lijnrecht tegenover 

elkaar. Zeus had volgens Prometheus het plan om de mensheid uit te roeien: βροτῶν δὲ 

τῶν ταλαιπῶρων λόγον / οὐκ ἔσχεν οὐδέν’, ἀλλ’ ἀιστώσας γένος / τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο 

φιτῦσαι νέον
226

 (231-233). Deze negatieve behandeling kwam dan ook tot uiting bij het 

voorbeeld van Io, die zijn slachtoffer was.
227

 Daartegenover staat de menslievendheid van 

Prometheus, die voor het eerst aangehaald wordt door Kratos: φιλανθρώπου […] τρόπου 

(11). Hij kwam immers – als enige! – voor de mensheid op en redde hen van hun onder-

gang door hen het hemelse vuur te bezorgen. Unterberger voegt hieraan toe dat Prometheus 

ook enkele menselijke kenmerken vertoont: hij is erg trots op zijn verwezenlijkingen en hij 

ervaart (fysieke en mentale) pijn.
228

 Opvallend is dat beide partijen de houding van de an-

dere afkeuren: Prometheus vindt Zeus’ plan tiranniek (en het koor en waarschijnlijk ook 

het publiek sluiten zich hierbij aan), terwijl Zeus – Kratos eigenlijk – in Prometheus’ filan-

tropie enkel het slechte ziet, aangezien hij zegt dat Prometheus deze ingesteldheid juist 

moet laten varen (v.11). Yu herkent bijgevolg een verscherping van het tragische onder-

scheid tussen de mensen en de onsterfelijke goden. In de tragedie wordt de nadruk gelegd 

op de wrede behandeling van de mens en hierdoor wordt, zo Yu, Prometheus filantropie 

nog nobeler, aangezien hij niet wil meegaan in het concept van de goden dat mensen 

slechts getolereerd moeten worden, aangezien ze maar “eendagswezens” (ἐφήμεροι) 

zijn.
229

 

De vele verschillen tussen beide personages zorgen ervoor dat ook aan Prometheus’ 

karakter zelf meer diepgang gegeven wordt. We kunnen hierbij een vergelijking maken 

met een offstage personage in de kinderserie Samson en Gert (cfr. inleiding). Hierin stre-

                                                           
226

 “Hij hield helemaal geen rekening met de ellendige stervelingen, maar hij wou het hele ras vernietigen en 

een ander, nieuw ras planten.” [Mijn vertaling] 
227

 Cfr. 3.2.2.3. 
228

 Cfr. Ruffell 2012: 51. 
229

 Cfr. Yu 1971: 39. 



 

72 
 

ven twee mannen naar dezelfde vrouw (Marlèneke), onstage Gert en offstage Jean-Louis-

Michel. Dit zal een uitdieping bewerkstelligen van het karakter van Gert, aangezien ze 

elkaars tegenpolen blijken te zijn: Jean-Louis-Michel is immers rijk, invloedrijk en succes-

vol en krijgt het dan ook steeds geregeld dat Marlèneke voor hem kiest. Daartegenover 

staat Gert van wie we niet kunnen zeggen dat hij rijk of succesvol inzake zijn relatie is, 

maar wel andere kwaliteiten heeft die zijn tegenpool niet heeft. Zo gaat het ook in Prome-

theus Desmotes. Immers, door Zeus als opponent tegenover Prometheus te plaatsen komt 

deze laatste in een beter daglicht te staan. Zo wordt Zeus in de rol van tirannieke heerser 

geduwd en Prometheus in die van het slachtoffer, al is de tragedie uiteraard veel genuan-

ceerder dan deze zwart-witvisie. We krijgen tenslotte enerzijds te horen dat Zeus niet altijd 

zo wreed geweest is en niet altijd zo zal blijven en anderzijds dat Prometheus ook niet 

meteen een heilig boontje is: zowel Hefaistos als het koor erkennen dat Prometheus’ dief-

stal van het vuur een misdaad was (ook al deed hij dit uit goede bedoelingen). Door het 

harde karakter en de wandaden van Zeus echter constant te laten benadrukken door ver-

schillende personages onstage is het echter wel zo dat de misdaad van Prometheus groten-

deels overschaduwd wordt. Er wordt dan ook voornamelijk aandacht geschonken aan de 

redenen van Prometheus om de misdaad te begaan, namelijk als reactie op het tirannieke 

gedrag van de oppergod.   

Welke reden kan er u nu zijn om beide tegenpolen niet tezamen onstage te laten ver-

schijnen? Waarom moet er eentje offstage gehouden worden? Een van de redenen wordt in 

het volgende deeltje besproken: empathie. Door slechts één van de twee op te voeren kan 

het publiek zich makkelijker met die ene identificeren en met hem meeleven dan het door-

gaans met een offstage personage kan, aangezien dit personage slechts door diegesis ge-

kend is. Bovendien zouden tijdens een dergelijk optreden de gelijkenissen tussen beide 

hoofdpersonages nog meer naar voren kunnen komen, wanneer ze met elkaar onstage ge-

confronteerd worden. Er wordt namelijk af en toe – al dan niet verhuld – op gewezen dat 

Zeus en Prometheus misschien wel meer gelijk hebben dan ze zelf willen toegeven. Een 

van die gelijkenissen is natuurlijk hun beider koppigheid. Unterberger meent dat voor de 

constructie van de tragedie Prometheus en Zeus aan elkaar gelijkwaardig moeten zijn om 

zo een tragische tegenstelling te bekomen.
230

 Hun gelijkwaardigheid wordt voorts aange-

toond door de verhoudingen van macht en onmacht (cfr. 3.3.4). Ook valt hierin een uit-

spraak van het koor te vermelden: ὡς ἐγὼ / εὔελπίς εἰμι τῶνδέ σ’ ἐκ δεσμῶν ἔτι / λυθέντα 
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μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Διός
231

 (508-510). Hierin wordt immers gesuggereerd dat eenmaal 

Prometheus uit zijn kluisters bevrijd is, hij even machtig zal worden als Zeus. Door Zeus in 

deze tragedie niet te laten optreden, wordt bewerkstelligd dat het contrast tussen beiden 

vergroot kan worden. De nadruk wordt dus gelegd op de verschillen die er tussen beiden 

zijn: een confrontatie tussen beide figuren onstage ook zou immers de gelijkenissen aan de 

dag kunnen leggen. 

 

 

3.3.6 Empathie 

 

Voor wie wenst de schrijver van Prometheus Desmotes dat het publiek sympathie heeft 

tijdens en na het stuk? Wanneer we het koor inderdaad beschouwen als een voorstelling 

van hoe het publiek zou moeten reageren, dan is het duidelijk dat Prometheus onze sympa-

thie verdient, Io ons medelijden en Zeus (en diens gevolg) onze afkeer. Volgens de theorie 

van Mafhouz kan dit bewerkstelligd worden door Zeus offstage te houden. Door hem geen 

plaats op het podium te gunnen wordt het veel minder eenvoudig voor het publiek om zich 

met dit personage te associëren, te identificeren of zelfs gewoon al om met hem mee te 

leven. Er is immers een bepaalde afstand tussen dit personage en het publiek, zowel letter-

lijk als figuurlijk. Deze afstand wordt daarbij nog eens vergroot door de manier waarop 

Zeus door de verschillende personages wordt voorgesteld: als een wrede en harde tiran. 

Bovendien lijkt Zeus in deze karakterisering zelf niet meteen over empathie te beschikken, 

daar hij Prometheus zo meedogenloos straft en Io zo laat lijden. Daar komt nog eens Zeus’ 

ogenschijnlijke mensenhaat bij kijken, waarmee hij zich bij een menselijk publiek niet 

meteen populair zal maken. Hun empathie zal eerder uitgaan naar de personages die zich 

wel onstage bevinden, in dit geval dus Prometheus (en waarschijnlijk ook Io, die zich te-

vens in een slachtofferrol bevindt). We krijgen immers van verschillende kanten medelij-

den met diens situatie te horen (door Hefaistos, Io en het koor). 

Door Zeus afwezig te houden kan Prometheus dus de volledige aandacht krijgen en 

het onderwerp van de tragedie worden – vandaar ook de titel Prometheus Desmotes. Pro-

metheus is de focus van het hele stuk en dit wordt gerealiseerd door hem van in het begin 

op de scène te laten verschijnen en hem daar een hele tijd tot op het einde te houden. Er 
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wordt voornamelijk gekeken naar hoe Prometheus omgaat met zijn straf. Uiteraard heeft 

hij ook de meeste tekst, aangezien hij in de conversaties heel vaak de gesprekspartner is – 

met uitzondering van de proloog waarin enkel Kratos en Hefaistos met elkaar spreken. 

Maar is ook niet Zeus op een of andere manier een zeer belangrijk onderdeel van het stuk? 

Over hem wordt namelijk ook heel veel gesproken. Een offstage personage kan immers 

ofwel offstage gehouden worden om de focus te leggen op wat er wel onstage gebeurt of-

wel net de focus krijgen aangezien hij zo’n speciaal karakter krijgt wanneer hij offstage 

blijft. In dit geval wordt Zeus geen toegang tot het podium verleend om zo Prometheus’ 

kant van het verhaal te belichten, niet de kant van Zeus. Deze laatste speelt dus wel een 

grote rol, maar we kunnen niet zeggen dat hij het eigenlijk onderwerp van de tragedie is. 

Zeus is bijgevolg niet de primaire focus. Daarmee verliest hij echter helemaal niet zijn 

waarde als spilfiguur, aangezien hij noodzakelijk en waardevol is voor het geheel. Het 

menselijk publiek moet zich nu eenmaal achter Prometheus scharen, net zoals het koor 

doet.  

 

 

3.3.7 Redder 
 

Heeft Zeus in deze tragedie de functie van redder? Het onstage hoofdpersonage, Prome-

theus, bevindt zich inderdaad in een moeilijke situatie waaruit hij gered moet worden. Zelf 

kan hij dat niet, ook al wordt van hem gezegd dat hij zo verstandig is. Maar dat Zeus de rol 

van redder speelt, lijkt op het eerste gezicht niet te kloppen. Hij is immers degene die Pro-

metheus net gestraft heeft en hij lijkt niet van plan te zijn hem snel van zijn straf te ont-

doen. Toch blijkt uit het verloop van de tragedie dat Zeus de enige zal kunnen zijn die 

Prometheus uit zijn situatie zou kunnen bevrijden. De boeien waarmee Prometheus door 

Hefaistos vastgekluisterd is, zijn zo ontworpen dat zelfs een sluwe Titaan als Prometheus 

hier niet uit kan ontsnappen. Hierdoor is de kans ook veel kleiner dat iemand anders erin 

zou slagen Prometheus eruit bevrijden. Daarnaast speelt natuurlijk ook het angstregime dat 

Zeus voert een grote rol, want wie Prometheus zou willen helpen – en zich bijgevolg ook 

verzet tegen Zeus – wordt vreselijk gestraft: het koor in Prometheus Desmotes zal waar-

schijnlijk op het einde van de tragedie samen met Prometheus gestraft worden. De bevrij-

ding van Prometheus hoeft Zeus niet per se zelf (fysiek) te doen, maar zoals in de mythe 

rond Prometheus bekend is kan hij ook de toestemming tot de bevrijding van Prometheus 

aan iemand geven. Dit wordt door Prometheus zelf gesuggereerd, wanneer Io vraagt wie 
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hem zal bevrijden: [Io:] τίς οὖν ὁ λύσων ἐστὶν ἄκοντος Διός; – [Prometheus:] τῶν σῶν τιν’ 

αὐτὸν ἐκγόνων εἶναι χρεών
232

 (771-772). Hiermee wordt op een afstammeling van Io geal-

ludeerd, namelijk Herakles. Bovendien was dit vermoedelijk de inhoud van het mogelijke 

vervolgdeel in de trilogie, namelijk Prometheus Luomenos (cfr. 1.2 Prometheia-trilogie). 

Opvallend is dat het koor eraan toevoegt dat de bevrijding tegen de wil van Zeus in zal 

gebeuren, hoewel Prometheus steeds beweerd heeft dat hij geduld moet hebben en wachten 

tot Zeus van gedachten verandert en milder wordt. Er circuleerden in de oudheid immers 

ook verhalen dat Herakles eerst Prometheus bevrijd had en vervolgens pas Zeus overhaalde 

om zich hierbij neer te leggen. Het is daarenboven ook de vraag of het verlenen van de 

toestemming Zeus werkelijk tot een bevrijder zou maken, aangezien hij zelf geen actie 

onderneemt. Dit zou dan opnieuw in de lijn liggen met de Zeus in Prometheus Desmotes, 

die beveelt en regisseert van achter de schermen. In ieder geval zal Zeus niet de fysieke 

bevrijder blijken te zijn en bijgevolg ook niet volledig aanspraak maken op deze functie. 

Maar deze conclusie kan enkel getrokken worden wanneer we Prometheus Luomenos ook 

in beschouwing nemen. Indien we dit niet doen en we ons enkel focussen op Prometheus 

Desmotes, dan voldoet Zeus tot nu toe wel aan de definitie. Hierin wordt immers niet ver-

meld dat het offstage personage het personage onstage ook werkelijk moet redden: hij of 

zij is er enkel toe in staat. Het staat buiten kijf dat Zeus hiertoe in staat is. 

Wat dus nu wel met de theorie overeenkomt is het volgende: Prometheus bevindt 

zich in een moeilijke situatie en Zeus, die niet aanwezig is, kan hem helpen. Per definitie, 

werd gezegd, vindt deze bevrijding uit deze benarde situatie niet plaats gedurende het hele 

stuk. Zo wordt ook Prometheus niet bevrijd, maar net nog meer gestraft, wanneer hij wei-

gert het geheim op te biechten. Maar kunnen we ook zeggen dat – zoals de definitie aan-

geeft – Prometheus verlangt naar een redding door Zeus? Hoewel Prometheus weet dat 

Zeus zijn enige redding is, zal hij zijn eigen gedrag niet veranderen en ook niet trachten om 

op een of andere manier vrij te komen door Zeus te behagen. Dit komt voornamelijk tot 

uiting in een reactie van Prometheus, die aan Hermes gericht is: εἰσελθέτω σε μήποθ’ ὡς 

ἐγὼ Διὸς / γνώμην φοβηθεὶς θηλύνους γενήσομαι / καὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον / 

γυναικομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν / λῦσαί με δεσμῶν τῶνδε· τοῦ παντὸς δέω
233

 (1002-

1006). Hierin verklaart hij dat hij zich nooit zal plooien naar Zeus, maar altijd trouw aan 

                                                           
232

 “Wie is het die jou tegen de wil van Zeus zal bevrijden? -  Het is voorspeld dat het iemand uit uw nage-

slacht zal zijn.” [Mijn vertaling] 
233

 “Laat het nooit in je gedachten opkomen dat ik het plan van Zeus zal vrezen, mijn gemoed week zal laten 

worden en mijn opgeheven handen zal uitstrekken, zoals vrouwen dat doen, naar de erg gehate om mij te 

bevrijden van deze boeien. Ik ben daar ver van af.” [Mijn vertaling] 
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zichzelf zal blijven. Uit deze reactie blijkt dus duidelijk dat Prometheus niet naar een red-

ding door Zeus verlangt. Dit kan natuurlijk ook verklaard worden vanuit zijn gave om in de 

toekomst te kijken. Hij weet immers dat het net Zeus zal zijn die in dit conflict zal moeten 

toegeven wil hij zijn heerschappij veilig stellen. Daarom is het ook niet nodig dat Prome-

theus zich aanpast. Het enige wat Prometheus – koppig als hij is – moet hebben is geduld. 

Zeus heeft in dit geval dus niet volledig de functie van redder. 

 

 

3.3.8 Realiteitsgehalte en onzichtbare krachten 
 

Offstage personages kunnen symbolisch de onzichtbare krachten voorstellen, die het lot 

van de mensen in handen hebben. Goden worden in het algemeen beschouwd als dergelijke 

voor de mens onzichtbare krachten, die hun leven besturen en ingrijpen wanneer ze vinden 

dat het nodig is. In een godentragedie als Prometheus Desmotes lijkt deze functie echter 

eerder minder van belang te zijn, daar bijna alle (onstage) personages goddelijk zijn. Toch 

blijkt hier ook dat deze goden gestuurd worden door krachten die onstage niet te zien zijn: 

in dit geval is Zeus deze kracht. Hij laat hen doen wat hij wil (Hermes, Kratos, Bia, Okea-

nos (?) en uiteindelijk ook Hefaistos) en hij beïnvloedt het leven van zowel Prometheus als 

dat van Io. Of Zeus ook hun lot in handen heeft, is dan weer twijfelachtig. Vaak is in de 

Oudgriekse literatuur en in de mythen de relatie tussen de goden (en Zeus in het bijzonder) 

en het lot, de Moiren, niet altijd eenduidig is. De ene keer worden ze beschouwd als dege-

nen die ervoor zorgen dat alles gebeurt zoals het lot heeft bepaald, maar de andere keer kan 

het lot zelfs boven hen staan.
234

 In Prometheus Desmotes zal daarentegen wel duidelijk 

worden dat zelfs Zeus onderhevig is aan hetgeen door de Moiren bepaald is, waardoor hij 

als het ware ook een speelbal van het lot lijkt te zijn. Hij heeft dus zeker niet het lot van 

alle goden onstage in handen. Griffith vat het als volgt samen: 

The external powers which in Greek tragedy are generally found determining 

the outcome [...] are the gods, and above all Zeus, their king. But in this play 

the main characters are themselves divine and even Zeus is personally engaged 

in the conflict. So the external, overriding forces to which reference is made 

tend to be more remote and vague.”
235

  

                                                           
234

 Cfr. Mastronarde 2005: 322. 
235

 Griffith 1983: 16-17. 
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De goden krijgen hier dus zelf ook af te rekenen met onzichtbare krachten. In dit opzicht is 

de theorie van Gerould en Kosicka (cfr. 3.1.2) wel toepasbaar op de hier besproken trage-

die, maar heeft Zeus deze functie toch niet (volledig), daar hij zelf onderworpen is aan on-

zichtbare krachten. Wel kunnen we zeggen dat Zeus toch grotendeels het lot van Prome-

theus in handen heeft, daar hij beslist of en wanneer hij hem vrijlaat. In de context van de-

ze functie vermeldt Mafhouz ook dat offstage personages het realiteitsgehalte van de tra-

gedie kunnen opkrikken. Dit lijkt dan weer niet toepasbaar te zijn op Prometheus Desmo-

tes, wederom omdat het hier om een godentragedie in een ver afgelegen mythische tijd en 

plaats gaat. 

 

 

3.3.9 Besluit 

 

Als offstage personage heeft Zeus volgens de theorie van Mafhouz een aantal functies. Hij 

wordt hoofdzakelijk afwezig gehouden om Zeus’ almacht te vergroten door hem te laten 

ingrijpen in de situaties die zich onstage voordoen zonder zelf hierbij aanwezig te zijn. Hij 

is de eerste oorzaak van het stuk en slaagt erin een aantal acties te ‘regisseren’. Daarnaast 

doet hij ook dienst als katalysator, voornamelijk op het einde van de tragedie. Enkel de 

tirannieke aspecten van zijn regime komen aan bod: ten eerste door de wrede karakterise-

ring door alle personages, ten tweede door het laten optreden van even meedogenloze dou-

bles en ten derde door de behandeling van zowel Prometheus als Io. Zeus heeft bijgevolg 

geen kans om zichzelf te verdedigen en zo een eventueel milde kant te tonen aan het pu-

bliek. Op deze manier blijft de afstand tussen Zeus en het publiek groot genoeg zodat de 

primaire focus op Prometheus kan blijven liggen en hij het eigenlijke onderwerp van de 

tragedie is. Naar hem zal de sympathie van het publiek dan ook uitgaan, terwijl voor Zeus 

eerder antipathie opgeroepen wordt. Bovendien kunnen op deze manier Prometheus en 

Zeus voldoende gecontrasteerd worden, waarbij voornamelijk hun visie tegenover de 

mensheid uitgespeeld wordt. Uiteraard gebeurt dit voornamelijk doordat veel informatie 

over Zeus ons van bij zijn vijand Prometheus bereikt. Dit wordt echter niet tegengesproken 

door andere personages. De afstand tot Zeus maakt hem tegelijk ook mysterieus aangezien 

niet alles, zoals zijn behandeling van de mensheid, verklaard kan worden door de onstage 

personages. Twee functies uit Mafhouz’ theorie schijnen daarentegen niet, of in mindere 

mate, toepasbaar te zijn op Zeus hier. Ten eerste lijkt de functie van redder niet helemaal 
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overeen te komen met de rol die Zeus speelt: hij is wel degene die in staat is om Prome-

theus te bevrijden, maar Prometheus zal niet halsreikend uitkijken naar diens komst (die 

per definitie niet plaatsvindt). Ten tweede speelt het realiteitsgehalte geen rol en blijkt Zeus 

ook niet helemaal het onzichtbare karakter te zijn dat het lot van de onstage personages in 

handen heeft. 

 

 

 

3.4 Interne Structuur 

 

Naast deze verschillende functies uit de theorie van Mafhouz kan ook even kort op de in-

terne structuur van de tragedie gewezen worden, aangezien ook dit een rol kan spelen om 

een bepaald personage offstage te houden. Een directe confrontatie tussen beide kampen 

zou kunnen plaatsvinden wanneer Prometheus laten vallen heeft dat hij het geheim over 

Zeus’ onttroning kent. Waar Zeus op dat moment nu zijn bode Hermes stuurt, zou hij even-

tueel ook zelf het podium kunnen betreden hebben. Dit gebeurt uiteraard niet. Een clash 

tussen deze twee grootmachten onstage zou nefast kunnen zijn voor het vervolg van de 

trilogie – nogmaals als Prometheus Desmotes weldegelijk deel uitmaakte van een trilogie, 

maar hier kunnen we vrij zeker van zijn. De confrontatie zou wellicht veel heftiger geweest 

zijn dan ze nu geweest is met Hermes. Bovendien zou het optreden van Zeus angst of ont-

zag kunnen gecreëerd hebben bij het koor, waardoor het mogelijk zou zijn dat dezen niet 

het leed van Prometheus mee zouden willen/durven dragen. Wanneer de confrontatie 

tussen beiden dan zo groot is dat Prometheus ook hier gestraft wordt door Zeus en in de 

Tartaros geslingerd wordt, dan lijkt een verzoening in Prometheus Luomenos eerder on-

waarschijnlijk. Nu verloopt het conflict immers via tussenpersonen en wordt Zeus niet 

door Prometheus beledigd waar hij bijstaat – ook al zijn de beledigingen van Prometheus’ 

kant waarschijnlijk wel opgevangen door Zeus die alles blijkt te horen. De afstand zorgt 

ervoor dat het conflict niet uit de hand loopt, of alleszins niet voortijdig, want op het eind 

kent het conflict inderdaad een climax. 

Daarnaast zou Zeus’ tirannieke karakter ook openlijk zichtbaar geweest zijn voor het 

publiek – of net niet. In ieder geval zou de ware aard van Zeus wel geopenbaard worden 

door hemzelf. Dit is dan ofwel een bevestiging van al hetgeen reeds verteld is onstage – 

Zeus is tiranniek – ofwel blijkt Zeus dan toch niet zo wreed te zijn als gezegd wordt. In het 
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laatste geval is er dus een clash tussen het beeld dat het publiek van Zeus gevormd heeft op 

basis van de getuigenissen en het beeld dat ze nu onstage te zien krijgen. De eerste moge-

lijkheid lijkt eerder de voorkeur te genieten, daar uit alle getuigenissen van alle personages 

– voor- en tegenstanders – gebleken is dat Zeus op dit moment weldegelijk tiranniek is.  
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Eindconclusie 
 

 

 

 

Zeus’ plaats in Prometheus Desmotes is uitzonderlijk. Niet alleen lijkt zijn karakter totaal 

verschillend te zijn van zijn karakter in andere tragedies (van Aischulos), maar ook is zijn 

optreden ongewoon: Zeus is aanwezig in zijn afwezigheid. Zeus laat zich gelden onstage 

zonder zelf maar één voet op het podium te zetten. We hebben in voorliggend onderzoek 

getracht Zeus als offstage personage vanuit verschillende perspectieven te bekijken: wat, 

hoe en waarom? 

De eerste onderzoeksvraag luidde als volgt: op welke manier komen we in contact 

met Zeus, waardoor het mogelijk is de indruk te krijgen dat Zeus aanwezig is in zijn afwe-

zigheid? De voornaamste manier om Zeus ‘tot leven te brengen’ op de scène is karakterise-

ring gebleken. Een uitgebreide studie ervan toonde aan dat Zeus zeer veel vernoemd wordt 

(bij naam of met een of andere omschrijving). Hij is dan ook het gespreksonderwerp bij elk 

personage dat voet zet op het podium. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat Zeus door 

allen als een tiran gezien wordt en dit voornamelijk gekoppeld wordt aan zijn jeugdigheid 

en dat van zijn regime. Karakterisering is echter niet het enige middel om Zeus aanwezig te 

laten zijn. Hermes, Kratos en Bia zijn zijn vertegenwoordigers, ze handelen in zijn plaats 

en geven blijk van (slechte) karaktereigenschappen die ook voor Zeus kenmerkend zijn. 

Kratos en Bia zijn hierbij speciaal, aangezien ze gepersonifieerde abstracta zijn, die de 

twee aspecten van Zeus’ tirannie voorstellen: macht en geweld. Op deze manier is Zeus 

dus aanwezig. Ook door enkele ingrepen tijdens de tragedie (Hermes en de apocalyptische 

storm die door Zeus gezonden worden) en door uitspraken waarin aangegeven wordt dat 

Zeus alles ziet en hoort, blijkt Zeus dichterbij te zijn dan gedacht. 

Voor de tweede onderzoeksvraag gingen we op zoek naar de eigenschappen en func-

ties, die Zeus door zijn statuut als offstage personage kon verkrijgen. Gebaseerd op de the-

orie van Mafhouz voldoet Zeus aan vijf van de zeven functies – wanneer we de achtste 

eigenschap met betrekking tot karakterisering buiten beschouwing laten.  

1) Zeus is ten eerste de eerste oorzaak van de tragedie (en wellicht ook van de hele 

trilogie): hij zet de handeling in gang. Daarbij treedt hij ook eens op als katalysator, voor-
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namelijk met betrekking tot de climax van het conflict: de apocalyptische storm die hij op 

Prometheus afstuurt.  

2) Ten tweede is Zeus grotendeels de regisseur van de acties die onstage plaatsvin-

den: hij stuurt personages het podium op (Kratos, Bia, Hefaistos en Hermes) en hij creëert 

de voornoemde storm om Prometheus nog meer te straffen. Daarnaast zal hij ook invloed 

uitoefenen op het gedrag van personages (voornamelijk degenen die door hem gestuurd 

zijn) en hun gedrag onderling (zoals we bij Hefaistos en diens keuze tussen Zeus en Pro-

metheus gezien hebben).  

3) Ten derde wordt de macht van Zeus onderstreept door hem te laten ingrijpen en de 

scène te laten domineren zonder dat hij daarbij aanwezig hoeft te zijn. Tegelijk is omwille 

van dezelfde reden ook alomtegenwoordig. Ook is hij mysterieus, hetgeen bewerkstelligd 

wordt door het feit dat alle informatie over hem gebaseerd is op uitspraken van derden. 

4) Ten vierde wordt Zeus gebruikt als een contrast met Prometheus, waardoor Pro-

metheus’ daden in een beter daglicht komen te staan, aangezien Zeus als wrede tiran als 

tegenpool in de achtergrond komt te staan. 

5) Ten vijfde zorgt Zeus als offstage personage ervoor dat het publiek zich veel 

moeilijker met hem kan identificeren, aangezien hij enkel via tussenpersonen gekend is. 

Bovendien kan hij de pejoratieve karakterisering niet betwisten of rechtzetten (indien no-

dig), aangezien hij zelf niet op het podium verschijnt. Dit biedt de mogelijkheid om de 

focus te leggen op Prometheus, die wel onstage is. Bovendien wordt de sympathie van het 

publiek dan ook voornamelijk afgeleid naar Prometheus.   

Er resten in Mafhouz’ theorie nog twee functies, die we niet of slechts gedeeltelijk 

aan Zeus kunnen toeschrijven. Zo kan hij enerzijds wel gezien worden als redder, daar hij 

hier (als enige) toe in staat is. Anderzijds zegt het onstage personage, dat in moeilijkheden 

verkeert, duidelijk dat het niet verlangt naar een redding door Zeus en hij ook niet zal pro-

beren Zeus gunstig te stemmen. Daarnaast is Zeus als speelbal van het lot niet echt degene 

die het lot van alle onstage personages in handen heeft.  

De laatste onderzoeksvraag vereiste een onderzoek naar de redenen om Zeus offstage 

te houden gedurende deze tragedie. De antwoorden, die in tegenstelling tot de andere twee 

vragen niet duidelijk in één hoofdstuk vervat werden, worden hier samengebundeld. Het is 

om te beginnen al niet gewoon dat Zeus opgevoerd wordt in de Oudgriekse tragedie. We 

hebben slechts weet van één tragedie en één saterspel waarin dit wel het geval geweest zal 

zijn. De redenen hiervoor zijn niet meteen duidelijk, maar wat wel een grote rol gespeeld 

kan hebben is dat het hier gaat om de oppergod. Aangezien anders dan in deze tragedie 
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Zeus vaak gezien wordt als degene die het lot in handen heeft en de eindbeslissingen om-

trent alles neemt, is hij de onzichtbare kracht die in principe boven alles en iedereen staat. 

Het is dan ook niet eenvoudig om hem op dezelfde hoogte te plaatsen als andere persona-

ges (waarvan ook het theologeion in de Psuchostasia een bewijs is). Daarnaast speelt de 

interne structuur van de tragedie en de trilogie mogelijks een rol. Zoals aangehaald bij de 

theorie van Mafhouz kan een offstage personage immers de structurele integriteit doorbre-

ken wanneer hij of zij voet zet onstage. In deze tragedie zou een optreden van Zeus het 

conflict tussen hem en Prometheus nog meer geëscaleerd kunnen hebben, waardoor een 

verzoening in een later deel eerder onwaarschijnlijk werd. Ten slotte kunnen we ook de 

reeds aangehaalde functies die Zeus hier heeft als een reden zien: zeker in het geval van de 

regisseur, de almacht en de empathie is het beter om Zeus van de scène lichamelijk verwij-

derd te houden om zo dus zijn almacht te benadrukken en de sympathie van het publiek 

volledig naar Prometheus te laten gaan. 

Op elke onderzoeksvraag is bij deze een antwoord gegeven. Samen wordt duidelijk 

hoe het offstage personage werkt in Prometheus Desmotes in het geval van Zeus. Daarbij 

is het echter mogelijk – en ook zeer waarschijnlijk – dat een offstage personage nog meer-

dere, andere functies heeft (of het nu om Zeus gaat hier of om een ander karakter in een 

ander toneelstuk). Ook zijn we ons er ten zeerste van bewust dat er nog meerdere redenen 

kunnen zijn om Zeus hier niet op te voeren. Het is een aanzet tot een verdere studie van 

offstage personages in de antieke tragedie – of het nu op basis van de definitie van Maf-

houz is of die van De Jong. Deze studie biedt een andere manier om naar Prometheus 

Desmotes te kijken, de focus werd gelegd op Zeus en niet op Prometheus (waarbij overi-

gens voor één keer niet gepoogd werd hiermee de authenticiteit van het stuk te bewijzen of 

te ontkrachten). 
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Appendix: Terminologie voor Zeus in 

Prometheus Desmotes 
 

 

 

1.1 Ζεύς (62x) 
 

10 

11 
Kratos 

ὡς ἂν διδαχθῇ τὴν Διὸς τυραννίδα 

στέργειν, 

Hij zal zich in Zeus’ almacht 

leren schikken …
236

 

12 

13 
Hefaistos 

Κράτος Βία τε, σφῷν μὲν ἐντολὴ Διὸς 

ἔχει τέλος δή, 

Macht en geweld, u hebt 

Zeus’ taak volbracht … 

34 Hefaistos           Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες. 
Het hart van Zeus blijft on-

vermurwbaar. 

50 Kratos ἐλεύθερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Διός. 
Want vrij is er niet een, be-

halve Zeus. 

61 

62 
Kratos 

                                                       ἵνα 

μάθῃ σοφιστὴς ὢν Διὸς νωθέστερος. 

… dat hij, de wijsneus, zich 

naast Zeus een sukkel waant. 

67 

68
237

 
Kratos 

σὺ δ’ αὖ κατοκνεῖς τῶν Διός τ’ ἐχθρῶν ὕπερ 

στένεις;  

Wat? Aarzel je alweer? En 

ween je om de vijanden van 

Zeus? 

119 

120 

121 

122 

Prometheus 

ὁρᾶτε δεσμώτην με, δύσποτμον θεόν, 

τὸν Διὸς ἐχθρόν, τὸν πᾶσι θεοῖς 

δι’ ἀπεχθείας ἐλθόνθ’, ὁπόσοι 

τὴν Διὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν, 

Zie mij, een geboeide, ramp-

zalige god, de vijand van 

Zeus, door alle goden die aan 

het hof van Zeus verkeren 

gehaat … 

                                                           
236

 De gebruikte vertaling in deze appendix is de Nederlandse vertaling van de uitgave door Komrij (1996) 

die gebruikt werd bij een opvoering van het stuk. 
237

 De teksteditie waarvan we gebruiken maken, namelijk die van Sommerstein in de Loeb-reeks, heeft in de 

omgeving van dit fragment enkele verzen van plaats gewisseld. Zo loopt de nummering (waarbij de nummers 

van de oorspronkelijke versplaatsing behouden zijn) als volgt: 62, 72-73, 71, 63-69, 70, 74. Deze nummering 

is uit praktische overwegingen hier overgenomen. 
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150 Koor νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις Ζεὺς ἀθέτως κρατύνει· 

Nieuw zijn de wetten waar-

mee Zeus met willekeur zijn 

macht toepast. 

162 

163 
Koor 

τίς οὐ ξυνασχαλᾷ κακοῖς 

τεοῖσι, δίχα γε Διός; 

Wie voelt niet verontwaardigd 

mee met je leed, behalve 

Zeus? 

194 

195 
Koor 

ποίῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ’ αἰτιάματι 

οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς ᾀκίζεται· 

… op welke aanklacht Zeus 

jou heeft gegrepen en je zo 

eerloos en bitter mishandelt. 

201 

202 

203 

Prometheus 

οἱ μὲν θέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, 

ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆθεν, οἱ δὲ τοὔμπαλιν 

σπεύδοντες ὡς Ζεὺς μήποτ’ ἄρξειεν θεῶν, 

De een wou Kronos van zijn 

zetel stoten om voortaan Zeus 

– ja hem – daarop te zetten, 

de ander daarentegen streefde 

er juist naar dat Zeus weer 

nooit de macht in handen 

kreeg … 

216 

217 

218 

Prometheus 

κράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε 

ἐφαίνετ’ εἶναι προσλαβόντα μητέρα 

ἑκόνθ’ ἑκόντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν· 

Mij stond niets anders open 

toen, dacht ik, dan om uit 

eigen wil, en ook gewild, net 

als mijn moeder voor Zeus’ 

kant te kiezen. 

240 

241 
Prometheus 

                                        ἀλλὰ νηλεῶς 

ὧδ’ ἐρρύθμισμαι, Ζηνὶ δυσκλεὴς θέα. 

…, harteloos word ik terecht-

gewezen – een schouwspel dat 

de naam van Zeus bekladt. 

255 Koor τοιοῖσδε δή σε Ζεὺς ἐπ’ αἰτιάμασιν – 
Die overtreding maakte dat 

Zeus - 

304 

305 

306 

Prometheus 

δέρκου θέαμα, τόνδε τὸν Διὸς φίλον, 

τὸν ξυγκαταστήσαντα τὴν τυραννίδα, 

οἵαις ὑπ’ αὐτοῦ πημοναῖσι κάμπτομαι.  

Zie aan het schouwspel: hoe 

hij hier, een vriend van Zeus, 

die aan zijn troon heeft mee-

gebouwd, door hém in leed en 

pijn gebroken wordt! 

312 

313 
Okeanos 

         τάχ’ ἄν σου καὶ μακρὰν ἀνωτέρω 

θακῶν κλύοι Ζεύς, 

… (loop je misschien de kans) 

dat Zeus, al troont hij nog zo 

hoog, je hoort … 
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338 

339 
Okeanos 

αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρειὰν ἐμοὶ 

δώσειν Δί’, 

Ik ben haast zeker, zeker van 

díe gunst, van Zeus … 

357 Prometheus ὡς τὴν Διὸς τυραννίδ’ ἐκπέρσων βίᾳ· 
… alsof hij Zeus’ bewind 

omver wou blazen. 

358 Prometheus ἀλλ’ ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος, 

Maar op hem daalde de im-

mer wakkere schicht van Zeus 

… 

372 Prometheus καίπερ κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωμένος. 
… al heeft Zeus’ bliksem-

schicht hem ook verkoold! 

375 

376 
Prometheus 

ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην, 

ἔστ’ ἂν Διὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλου. 

Ik zal de beker van mijn hui-

dig lot leegdrinken – totdat 

Zeus zijn toorn laat varen.  

402 

403 

404 

405 

Koor 

ἀμέγαρτα γὰρ τάδε Ζεὺς 

ἰδίοις νόμοις κρατύνων 

ὑπερήφανον θεοῖς τοῖς 

πάρος ἐνδείκνυσιν αἰχμάν. 

Want Zeus heerst nu naar 

willekeur en toont de goden 

van weleer zijn ijzeren speer-

punt. 

508 

509 

510 

Koor 

                                              ὡς ἐγὼ 

εὔελπίς εἰμι τῶνδέ σ’ ἐκ δεσμῶν ἔτι 

λυθέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Διός. 

Want goede hoop heb ik dat je 

nog eens bevrijd zult worden 

uit je ketenen en even machtig 

worden zult als Zeus. 

517 Koor τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσθενέστερος; 
Naast deze dus zou Zeus de 

zwakkere zijn? 

519 Koor τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν αἰεὶ κρατεῖν; 
Wat is voor Zeus bestemd – 

dan eeuwig heersen? 

526 

527 
Koor 

μηδάμ’ ὁ πάντα νέμων 

θεῖτ’ ἐμᾷ γνώμᾳ κράτος ἀντίπαλον Ζεύς, 

Moge de alleenheerser Zeus 

nooit zijn macht tegen mijn 

wil opzetten … 

542 Koor Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων 
Nee, je sidderde niet voor de 

macht van Zeus. 

550 

551 
Koor 

                                                                      

οὔποτε 

Nooit zullen mensenplannen 

Zeus’ orde doorbreken. 
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τὰν Διὸς ἁρμονίαν θνατῶν παρεξίασι βουλαί. 

589 

590 

591 

Prometheus 

πῶς δ’ οὐ κλύω τῆς οἰστροδινήτου κόρης 

τῆς Ἰναχείας, ἣ Διὸς θάλπει κέαρ 

ἔρωτι, 

Hoe hoor ik haar niet, de 

horzel-verdwaasde Inachos-

dochter, die Zeus’ hart in 

liefde ontvlammen liet … 

619 Prometheus βούλευμα μὲν τὸ Δῖον, Ἡφαίστου δὲ χείρ. 
Het plan van Zeus, de handen 

van Hephaistos. 

649 

650 

651 

652 

653 

654 

Io 

                                   Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει 

πρὸς σοῦ τέθαλπται καὶ ξυναίρεσθαι Κύπριν 

θέλει· σὺ δ’, ὦ παῖ, μὴ ʼπολακτίσῃς λέχος 

τὸ Ζηνός, ἀλλ’ ἔξελθε πρὸς Λέρνης βαθὺν 

λειμῶνα, ποίμνας βουστάσεις τε πρὸς πατρός, 

ὡς ἂν τὸ Δῖον ὄμμα λωφήσῃ πόθου. 

Ja, Zeus is door de liefdespijl 

ontvlamd en wenst met jou het 

liefdesfeest te vieren. Je mag, 

o kind, het bed van Zeus niet 

tarten, nee, ga naar Lerna’s 

tierig grasland, naar de kud-

den en de stallen van je vader 

en blus de koorts die in Zeus’ 

ogen brandt. 

667 

668 
Io 

                    πυρωπὸν ἐκ Διὸς μολεῖν 

κεραυνόν, ὃς πᾶν ἐξαϊστώσει γένος. 

Zo niet, dan wachtte hem een 

[sic] vlammenschicht van 

Zeus, die heel zijn stam ver-

delgen zou.  

671 

672 
Io 

                             ἀλλ’ ἐπηνάγκαζέ νιν 

Διὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 

De zweep van Zeus dwong 

hem om dat te doen. 

755 

756 
Prometheus 

νῦν δ’ οὺδέν ἐστι τέρμα  μοι προκείμενον 

μόχθων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐκπέσῃ τυραννίδος. 

Maar nu staat voor mijn pijn 

geen eindpunt vast, zolang 

men Zeus niet van zijn troon 

neerstort. 

757 Io ἦ γάρ ποτ’ ἔστιν ἐκπεσεῖν ἀρχῆς Δία; 
Wat? Zal men Zeus ooit van 

zijn troon neerstorten? 

759 Io πῶς δ’ οὐκ ἄν, ἥτις ἐκ Διὸς πάσχω κακῶς; 
En waarom niet? Door Zeus 

moet ik toch lijden? 

771 Io τίς οὖν ὁ λύσων ἐστὶν ἅκοντος Διός; 
Maar wie bevrijdt je dan, 

tegen Zeus’ wil? 
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803 

804 
Prometheus 

ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀκραγεῖς κύνας 

γρῦπας φύλαξαι, 

Kijk uit voor Zeus’ oerscherp 

gebekte honden, de griffioe-

nen die niet blaffen … 

829 

830 

831 

832 

833 

834 

835 

Prometheus 

ἐπεὶ γὰρ ἦλθες πρὸς  Μολοσσὰ γάπεδα 

τὴν αἰπύνωτόν τ’ ἀμφὶ Δωδώνην, ἵνα 

μαντεῖα θᾶκός τ’ ἐστὶ Θεσπρωτοὺ Διὸς 

τέρας τ’ ἄπιστον, αἱ προσήγοροι δρύες, 

ὑφ’ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν αἰνικτηρίως 

προσηγορεύθης ἡ Διὸς κλεινὴ δάμαρ 

μέλλουσ’ ἔσεσθαι 

Je had de velden van Molos-

sia bereikt, dus, en de berg-

kam om Dodona, met de ora-

kelplaats van Zeus Thesprotos 

en dat verbazingwekkend 

wonder van sprekende eiken 

die je daar begroetten – in 

klare taal en niet verhuld in 

raadsels – als de toekomstige, 

roemruchte gade van Zeus. 

848  Prometheus ἐνταῦθα δή σε Ζεὺς τίθησιν ἔμφρονα 
Daar geeft je Zeus weer je 

verstand terug … 

850 

851 
Prometheus 

ἐπώνυμον δὲ τῶν Διὸς γεννημάτων 

τέξεις κελαινὸν Ἔπαφον,  

Je zal een zwart kind baren 

dat naar Zeus’ wijze van 

verwekken ‘de uit aanraking 

geborene’ zal heten – of ‘Epa-

fos’ … 

894 

895 

896 

Koor 

μήποτε μήποτέ μ’, ὦ 

Μοῖραι < U - - - >, λεχέων Διὸς εὐ- 

νάτειραν ἴδοισθε πέλουσαν, 

Nooit, nee nooit, hoop ik, 

eerbiedwaardige Moiren, dat 

jullie mij zult ontwaren in 

Zeus’ huwelijksbed … 

906a 

906b 
Koor 

τὰν Διὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ 

μῆτιν ὅπᾳ φύγοιμ’ ἄν. 

Is het ooit mogelijk dat ie-

mand ontkomt aan de plannen 

van Zeus? 

907 

908 
Prometheus 

ἦ μὴν ἔτι Ζεύς, καίπερ αὐθάδη φρονῶν 

ἔσται ταπεινός, 

Ik zweer dat Zeus, al is hij 

eigenzinnig, ééns vernederd 

zal worden … 

928 Koor σύ θην ἃ χρῄζεις, ταῦτ’ ἐπιγλωσσᾷ Διός.  
Je legt de doem op Zeus die je 

zelf hoopt. 

930 Koor καὶ προσδοκᾶν χρὴ δεσπόσειν Διός τινα; 
Zal iemand ooit écht heersen 

over Zeus? 
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938 Prometheus ἐμοὶ δ’ ἔλασσον Ζηνὸς ἢ μηδὲν μέλει. 
Maar mij gaat Zeus nog min-

der aan dan niets. 

941 

942 
Prometheus 

ἀλλ’ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Διὸς τρόχιν, 

τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον· 

Maar ginds zie ik waarachtig 

Zeus’ lakei, de loopjongen 

van de nieuwbakken god! 

951 

952 
Hermes 

                                             ὁρᾷς δ’ ὅτι 

Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλθακίζεται. 

… want je ziet, door zulk 

gedrag is Zeus niet te ver-

murwen. 

968 

969 
Hermes 

κρεῖσσον γάρ, οἶμαι, τῇδε λατρεύειν πέτρᾳ 

ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 

Ja, beter slaaf van deze rots 

zijn dan trouwe boodschapper 

van vader Zeus! 

980a 

980b 

Prometheus 

Hermes 

ὤμοι. 

τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ ἐπίσταται. 

Wee mij! – Wee mij? Dat is 

een woord dat Zeus niet kent. 

989 

990 

991 

Prometheus 

οὐκ ἔστιν ᾄκισμ’ οὐδὲ μηχάνημ’ ὅτῳ 

προτρέψεταί με Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε 

πρὶν ἂν χαλασθῇ δεσμὰ λυμαντήρια. 

Er is geen foltering of enig 

middel waar Zeus mij mee 

kan dwingen het te zeggen 

zolang ik niet uit deze infame 

kluisters bevrijd zal worden. 

1002 

1003 
Prometheus 

εἰσελθέτω σε μήποθ’ ὡς ἐγὼ Διὸς 

γνώμην φοβηθεὶς θηλύνους γενήσομαι 

Beeld je nooit in dat ik, voor 

Zeus’ besluit bang, zo week 

zal worden als een vrouw … 

1021 

1022 
Hermes 

                               Διὸς δέ τοι 

πτηνὸς κύων, δαφοινὸς αἰετός, 

Dan komt Zeus’ vleugelhond, 

de bloedrode adelaar, … 

1032 

1033 
Hermes 

ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόμα 

τὸ Δῖον, ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. 

Zeus’ mond heeft geen ver-

stand van leugenpraat, bij 

hem gaat elk woord in vervul-

ling. 

1073 

1074 

1075 

Hermes 

                     μηδέ ποτ’ εἴπηθ’ 

ὡς Ζεὺς ὑμᾶς εἰς ἀπρόοπτον 

πῆμ’ εἰσέβαλεν. 

… zeg ook nooit dat het Zeus 

was die jullie gestort heeft in 

onvoorzien leed. 

1089 

1090 
Prometheus 

τοιάδ’ ἐπ’ ἐμοὶ ῥιπὴ Διόθεν 

τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 

Zie: hoe het machtig op mij 

komt afgestormd, door Zeus  
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gestuurd om mij te laten be-

ven! 

 

 

 

1.2 Πατήρ (8x) 

 

3 

4 
Kratos 

Ἥφαιστε, σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς 

ἅς σοι πατὴρ ἐφεῖτο, 

Hephaistos, doe je plicht, denk 

aan de taak die jou de Vader 

opdroeg … 

17 Hefaistos εὐωριάζειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 
Want wee hem, die op Vaders 

woord niet let! 

40 

41 
Kratos 

          ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων 

οἷόν τε πῶς; 

Maar je Vaders woord verach-

ten, kan dát soms? Ben je daar 

niet banger voor? 

52 

53 
Kratos 

οὔκουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν, 

ὡς μή σ’ ἐλινύοντα προσδερχθῇ πατήρ; 

Draal dan niet langer, werp 

hem in de boeien en laat je 

Vader niet zien dat je talmt. 

947 

948 
Hermes 

πατὴρ ἄνωγέ σ’ οὕστινας κομπεῖς γάμους 

αὐδᾶν, πρὸς ὧν γ’ ἐκεῖνος ἐκπίπτει κράτους· 

De Vader draagt je op hem te 

vertellen welk huwelijk het is 

waarmee je bluft en dat hem 

van zijn troon beroven zou. 

968 

969 
Hermes 

κρεῖσσον γάρ, οἶμαι, τῇδε λατρεύειν πέτρᾳ 

ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 

Ja, beter slaaf van deze rots zijn 

dan trouwe boodschapper van 

vader Zeus! 

984 Hermes ἐρεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν χρῄζει πατήρ. 
Je zegt de Vader niet, dus, wat 

hij wenst. 

1016 

1017 

1018 

1019 

Hermes 

                        πρῶτα μὲν γὰρ ὀκρίδα 

φάραγγα βροντῇ καὶ κεραυνίᾳ φλογὶ 

πατὴρ σπαράξει τήνδε καὶ κρύψει δέμας 

τὸ σόν, πετραία δ’ ἀγκάλη σε βαστάσει. 

De Vader zal met bliksemslag 

en donder eerst deze steile rots 

aan stukken breken en daar je 

lichaam in begraven – armen 

van steen omhelzen je. 
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1.3 Andere benamingen (14x) 
 

77 Kratos ὡς οὑπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς. 
Hij die ons werk beoordeelt is 

gestreng. 

96 

97 
Prometheus 

τοιόνδ’ ὁ νέος ταγὸς μακάρων 

ἐξηῦρ’ ἐπ’ ἐμοὶ δεσμὸν ἀεικῆ. 

Dit zijn de smartelijke boeien 

die mij de heerser der Geze-

genden heeft toebedacht, de 

nieuwe heerser. 

167 

168 

169 

Prometheus 

ἦ μὴν ἔτ’ ἐμοῦ καίπερ κρατεραῖς 

ἐν γυιοπέδαις ᾀκιζομένου 

χρείαν ἕξει μακάρων πρύτανις, 

Ooit komt de dag, al word ik nu 

in deze knevels wreed onteerd, 

dat hij, de Heer, mij nodig heeft 

… 

184 

185 
Koor 

         ἀκίχητα γὰρ ἤθεα καὶ κέαρ 

ἀπαράμυθον ἔχει Κρόνου παῖς. 

Onbereikbaar is immers het 

hart van Kronos’ zoon: geen 

woord kan hem vermurwen. 

221 

222 
Prometheus 

                                  τοιάδ’ ἐξ ἐμοῦ 

ὁ τῶν θεῶν τύραννος ὠφελημένος 

Zó  heb ik de koning van de 

goden nu geholpen … 

310 Okeanos        νέος γὰρ καὶ τύραννος ἐν θεοῖς. 
Want nieuw is ook de heerser 

van de goden. 

323 

324 
Okeanos 

                                                     ὁρῶν ὅτι 

τραχὺς μόναρχος οὐδ’ ὑπεύθυνος κρατεῖ. 

… want besef dat een versteend 

alleenheerser regeert die 

niemand rekenschap verschul-

digd is! 

389 Okeanos ἦ τῷ νέον θακοῦντι παγκρατεῖς ἕδρας; 
Hem soms, die nog maar nét in 

almacht zetelt? 

526 

527 
Koor 

μηδάμ’ ὁ πάντα νέμων 

θεῖτ’ ἐμᾷ γνώμᾳ κράτος ἀντίπαλον Ζεύς, 

Moge de alleenheerser Zeus 

nooit zijn macht tegen mijn wil 

opzetten … 

578 Io           ὦ Κρόνιε παῖ, … o zoon van Kronos … 

584a 

584b 
Io 

μηδέ μοι φθονήσῃς 

εὐγμάτων, ἄναξ· 

En zie niet neer op mijn smeek-

beden, heer! 

735 

736 

737 

Prometheus 

                                           ἆρ’ ὑμῖν δοκεῖ 

ὁ τῶν θεῶν τύραννος εἰς τὰ πάνθ’ ὁμῶς 

βίαιος εἶναι; 

Komt het je nu niet voor dat de 

tiran der hemelgoden geweld-

dadig is, altijd en overal? 

739 

740 
Prometheus 

πικροῦ δ’ ἔκυρσας, ὦ κόρη, τῶν σῶν 

γάμων 

μνηστῆρος· 

O jonge vrouw, je trof een wre-

de vrijer! 

941 

942 
Prometheus 

ἀλλ’ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Διὸς τρόχιν, 

τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον· 

Maar ginds zie ik waarachtig 

Zeus’ lakei, de loopjongen van 

de nieuwbakken god! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


