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Inleiding 
 

 
We prefer sight, generally speaking, to all the other senses. 

The Reason of this is that of all the senses, sight best helps 

us to know things, and reveal many distinctions.1 

Aristoteles, Metaphysica, 980a. 

 
 
 

Wie zich verdiept in de Griekse mythologie, kan er niet omheen om op te merken hoe visueel deze 

is georiënteerd. Reeds in de epen van Homeros (8ste eeuw v.Chr.) vinden we talloze voorbeelden 

terug van personages die zich in situaties bevinden waar hun zicht, of net hun onvermogen om te 

zien, centraal staat. Zo kunnen we bijvoorbeeld denken aan Aias die in zijn razernij niet langer op 

zijn ogen kan vertrouwen en een kudde schapen afslacht, maar ook aan de blinde personages zoals 

Thamyris, Demodokos en Polyphemos. Dit visueel motief beperkt zich niet tot Homeros’ epen, 

maar vinden we ook in de werken van andere mythografen. In Sophokles’ tragedies Oidipous 

Turannos en Oidipous Koloneus denken we spontaan aan de blinde ziener Teiresias en de 

onfortuinlijke Oidipous. De lijst van mythes met een visueel aspect kunnen we verder aanvullen 

met de hoogmoedige Bellerophon, de belofte-brekende Anchises, de ongeduldige Orpheus, de 

bedriegende Daphnis, de nieuwsgierige Semele en vele anderen. In de mythologische traditie 

kennen we een opdeling tussen enerzijds het verbod en anderzijds de toestemming om de godheid 

te mogen aanschouwen. Het beste voorbeeld om deze tweespalt te illustreren is aan de hand van 

de godin Athena. In het geval van Teiresias verblindde Athena deze jongeling omdat hij haar had 

zien baden. In het geval van Odysseus verschijnt Athena echter aan hem zonder dat dit negatieve 

gevolgen heeft voor de held. Het visuele aspect in combinatie met het goddelijke heeft dus een 

ambigue karakter. Zoals de titel verraadt beperkt dit onderzoek zich niet louter tot de Griekse 

mythologie. In de Griekse samenleving is deze visuele spanning bij het zien van het goddelijke 

namelijk ook terug te vinden. In dit onderzoek zal de aanwezigheid van godheden besproken 

worden aan de hand van de standbeelden die deze godheden representeren. Dat deze beelden van 

de godheden overal in de polis aanwezig waren, is geen onbekend gegeven, maar opnieuw merken 

we hierbij een ambigue karakter op. Bepaalde beelden mochten wel door iedereen gezien worden, 

terwijl andere beelden niet (permanent) openlijk getoond werden. 

 
 
 

 

1 Aristoteles, Metaphysica, 980a.; Aristotle, Metaphysics, Volume I: Book 1-9, vert Hugh Tredennick, Loeb 
Classical Library 271 (Cambridge: Harvard University Press, 1933), 3. 
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Concreet handelt dit onderzoek over de spanning tussen het zien en het niet mogen zien van het 

goddelijke in de Griekse samenleving en de mythologie. Deze visuele spanning zou voor een 

ongemakkelijke confrontatie gezorgd hebben wanneer de vereerder een beeld van een godheid 

aanschouwt. Centraal in dit onderzoek staat de visuele spanning met betrekking tot het goddelijke 

in de mythologie en sociaalhistorische realiteit. Om het goddelijke in de sociaalhistorische realiteit 

te bespreken, vraag hoe de Grieken omgingen met beelden die hun godheden representeerden. 

Hierbij wil ik achterhalen of het beeld benaderd werd als louter een object, een magisch object 

met goddelijke aanwezigheid, of de verering van het beeld ontstaat uit cognitieve dissonantie. In 

een bijvraag van dit onderzoek vraag ik mij daarom af op welk vlak mythologie fungeerde als een 

waarschuwing voor visuele overtredingen in de sociaalhistorische realiteit en wat zowel in de 

mythologie als in de realiteit de reden was van goddelijke bestraffing. Met andere woorden, hoe 

mythologische narratieven Griekse mentaliteiten met betrekking tot de godheden ondersteunen. 

Het onderzoek valt dus uiteen in verschillende delen. Het eerste deel richt zich op visuele spanning 

binnen de Griekse mythologie. In het eerste hoofdstuk wordt er gekeken naar de negatieve visuele 

confrontatie met het goddelijke, waarbij de vraag wordt gesteld waarom stervelingen worden 

gestraft bij visuele inbreuken tegen het goddelijke. In het tweede hoofdstuk richt ik mij op de 

positieve, maar nog steeds gevaarlijke, confrontatie met het goddelijke. Hierbij wordt het begrip 

epifanie grondig uitgewerkt. Met een conclusie wordt dit eerste deel van het onderzoek besloten 

en hebben we een genuanceerd beeld van de visuele spanning in de mythologie. Dit is nodig om 

de omgang met het goddelijke in de sociaalhistorische realiteit volledig te begrijpen. In dit 

sociaalhistorische deel, dat zich voornamelijk buigt over de 6de-5de eeuw v.Chr., zal de goddelijke 

aanwezigheid geïnterpreteerd worden als de aanwezigheid van beelden. Na een hoofdstuk over 

historische getuigenissen van epifanie, waarin ik wil aantonen dat de Grieken wel degelijk open 

stonden om godheden in het dagelijks leven te zien, richt ik mij op de benaderingen van de beelden 

van godheden. Door enerzijds de positieve omgang (devotie) met beelden te bespreken en 

anderzijds de negatieve omgang (kritiek en vernieling) tracht ik te achterhalen welke benadering 

tot beelden de courantste was. Deze benaderingen zijn: het beeld als een louter object, het beeld 

als magisch object met goddelijke aanwezigheid én de verering van het beeld uit cognitieve 

dissonantie, waarbij de verering alleen steunt op instandhouding van de traditie en niet zozeer op 

diepgaand geloof. 

Dit onderzoek sluit aan bij het bredere onderzoek naar cultusbeelden, waarvan er de afgelopen 

decennia noemenswaardige publicaties zijn verschenen. De werken van Alice A. Donohue (1997), 

Tanja Scheer (2000) en Bettinetti (2001) bogen zich specifiek over het Griekse cultusbeeld. Ook 

het werk ‘Divine Images and Human Imaginations in Ancient Greece and Rome’ (2010), een 

verzameling van dertien papers geëditeerd door Ioannis Mylonopoulos, behandelt het cultusbeeld 
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vanuit verschillende hoeken, waarbij men onder andere ook wijst op het probleem om 

cultusbeelden correct te kunnen identificeren. Peter Eich richtte zich in zijn werk ‘Gottesbild und 

Wahrenehmung’ (2011) eveneens op het cultusbeeld, maar slaagde er niet in het belang ervan te 

erkennen zoals de vorige onderzoekers dit wel konden. Op de vraag hoe de Grieken beelden van 

de godheden gingen benaderen, concludeerde hij dat ze leden aan ‘elementaire cognitieve 

beperkingen’, waarmee hij wilt zeggen dat ze hun godheden niet konden onderscheiden van de 

beelden, hoewel de Grieken intellectueel genoeg waren om dit wel te kunnen. 

Een thematiek die we vandaag zien opkomen, is het onderzoek naar vroege vormen van het 

cultusbeeld. Waarbij te vaak wordt aangenomen dat aniconisme een voorloper is van het 

cultusbeeld, een idee dat we hebben overgeërfd van Johannes Winckelmann’s grondleggend werk 

‘Geschichte der Kunst des Altertums’ (1764). Nieuwe opvattingen over aniconisme (verering 

zonder afbeeldingen van godheden, vaak gelijkgesteld als verering van stenen en andere 

natuurlijke objecten) zijn tot ons gekomen dankzij de werken van Milette Gaifman (2012) en 

Fernande Hölscher (2018). In dit onderzoek zal ik mij echter niet richten op aniconisme, 

aangezien ik mij wil toeleggen op antropomorfe (cultus)beelden en het een verouderde visie is om 

aniconisme als een voorloper van het cultusbeeld te zien. De meeste studies hebben reeds 

aandacht voor de mythologische traditie, maar in mijn onderzoek wil ik voldoende aandacht geven 

aan de Griekse mythologie om zo de gelijkenissen tussen de mythologie en de sociaalhistorische 

realiteit bij de goddelijke confrontatie te kunnen onderstrepen. 

Wat opvalt in het hedendaags onderzoek naar rituele gebruiken in de Oudheid, is dat bepaalde 

onderzoekers de neiging hebben om de oorsprong van de geseculariseerde moderne samenleving 

terug te leiden tot de Oudheid die als de bakermat van onze beschaving wordt gezien, een 

standpunt waar ook Peter Eich zich schuldig aan maakt. Hierbij stellen ze dat de Grieken 

onmogelijk geloofden in hun mythen en dus ook niet in de mogelijkheid om de godheden in de 

realiteit te zien. Deze tendens trekt de benadering van de cognitieve dissonantie sterk voor. Het 

duidelijkste voorbeeld hiervan in dit onderzoek zal te zien zijn bij het stuk over de vernieling van 

de Hermae. Daarbij benaderen onderzoekers deze vernieling voornamelijk als een aanval op de 

Atheense democratie. Hierdoor spreken velen zich zelden uit over de heiligschennis die hiermee 

gepaard ging en ontegensprekelijk aanwezig was. Ik heb mijn bedenkingen bij deze tendens en zal 

in mijn onderzoek aantonen dat althans lagen van de Griekse bevolking wel degelijk geloofden in 

de lokale en panhelleense godheden. Hierbij heb ik dus voornamelijk aandacht voor de twee eerste 

benaderingen van beelden, namelijk het beeld als louter object en het beeld als magisch object. 

De relevantie van dit onderzoek is om onze kijk te verruimen over hoe de Grieken omgingen met 

hun goden- en cultusbeelden en welk statuut men deze objecten net toeschreef. Hierbij wil ik ook 
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trachten te achterhalen in welke mate mythologie invloed had op deze mentaliteiten. Het zal een 

uitdagend werk zijn om dit tot een goed einde te brengen, maar om het in de woorden van de 

fameuze auteur van ‘The Golden Bough’, Sir James George Frazer, uit te drukken “It will be long 

and laborious, but may possess something of the interest and charm of a voyage of discovery, in which 

we shall visit many strange foreign lands, with strange foreign peoples, and still stranger customs.”2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Sir James George Frazer, The Golden Bough, a Study in Magic and Religion (New York: The Macmillan Co., 
1922), 8. 
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Deel I: Visuele spanning in de mythologie 
 

In dit eerste deel van de thesis richt ik mij specifiek op de Griekse mythologie. Hierbij ga ik de 

spanning tussen de reddende en vernietigende impact van goddelijke manifestatie onderzoeken.3 

In het eerste hoofdstuk zal ik het vernietigende aspect van goddelijke aanwezigheid uiteenzetten. 

Dit doet zich voor wanneer een sterveling de godheid op één of andere manier beledigt.4 

Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk ook gekeken naar het reddende aspect van goddelijke 

aanwezigheid. Hierbij zal de godheid zich aan de stervelingen manifesteren. De opzet zal in de 

inleidende paragrafen van de hoofdstukken verder toegelicht worden. 

 
 
 

Hoofdstuk 1: Verbod op Zien 
 
 

Whosoever shall behold any of the immortals, 

when the god himself chooses not, at a heavy 

price shall he behold.5 

 
 
 

In dit eerste hoofdstuk focus ik op de vernietigende impact van de goddelijke manifestatie. In dit 

onderzoek is het noodzakelijk dit te bespreken aangezien ik mij in het tweede hoofdstuk van het 

mythologische deel op de positieve confrontatie met het goddelijke zal richten. Deze twee 

hoofdstukken samen zullen de visuele spanning tussen het mogen zien en het verbod op zien in 

de mythologie goed belichten. Specifiek voor dit eerste hoofdstuk bespreek ik eerst de 

verschillende inbreuken op het goddelijke die leiden tot een negatieve confrontatie tussen 

stervelingen en godheden. Deze inbreuken vallen in het werk van Richard Buxton uiteen in drie 

categorieën: visuele inbreuken tegen godheden, niet-visuele inbreuken tegen godheden en 

inbreuken die niet noodzakelijk betrekking hebben op het goddelijke.6 Hoewel er slechts één van 

deze drie categorieën van inbreuken direct betrekking heeft op het visuele, zal ik ook de andere 

categorieën bespreken. De reden hiervoor is dat ondanks het feit dat deze inbreuken niet van 

 

3 Verity Jane Platt, Facing the Gods: Epiphany and Representation in Graeco-Roman Art, Literature and 
Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 19. 
4 In mijn onderzoek opteer ik ervoor om de genderneutrale termen ‘godheid’ en ‘godheden’ te gebruiken in 
plaats van de verouderde genderspecifieke term ‘goden’. 
5 Kallimachos, Hymne V, 100-2.; Callimachus, Lycophron, Aratus. Hymns and Epigrams. Lycophron: Alexandra. 
Aratus: Phaenomena, vert. A.W. Mair en G.R. Mair, Loeb Classical Library 129 (Cambridge: Harvard 
University Press, 1955), 118-21. 
6 Richard Buxton, From Myth to Reason? Studies in the Development of Greek Thought (Oxford: Oxford 
University Press, 2005), 188. 
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visuele aard zijn, hun bestraffing dat wel is. Na deze categorieën te hebben uiteengezet en 

toegelicht met voorbeelden uit de Griekse mythologie, ga ik specifiek kijken naar negatieve 

confrontaties tussen stervelingen en standbeelden van godheden. 

Wanneer een sterveling een godheid aanschouwt zonder dat deze godheid zelf de agency had om 

zich aan de sterveling te tonen, leidt dit tot een moeilijke situatie waarbij de sterveling vaak het 

onderspit moet delven.7 Deze ongemakkelijke confrontatie met het goddelijke komt in veel 

mythen doordat de sterveling de godheid verrast, waardoor de godheid niet zelf de keuze heeft 

kunnen maken om zich te laten zien. Zoals hierboven aangehaald, worden er in dit hoofdstuk 

verschillende categorieën van inbreuken besproken, beginnend met de visuele inbreuken. Een 

eerste voorbeeld van zo’n visuele inbreuk vinden we bij de jager Aktaion, die na de jacht 

verkoelend water opzocht om bij uit te rusten. Het noodlot sloeg echter toe wanneer hij de godin 

Artemis en haar nimfen betrapte tijdens het baden. Als straf spatte de godin water in zijn gezicht 

waarna een gewei op zijn hoofd begon te groeien. Eenmaal hij was veranderd in een hert, werd hij 

verscheurd door zijn eigen jachthonden.8 Ook Teiresias die de godin Athena zag baden, ontkwam 

niet aan de goddelijke toorn. Hij werd van zijn zicht beroofd, maar ontving later de zienersgave 

als compensatie.9 Een derde voorbeeld vinden we bij de mythe van Erymanthos. Deze sterfelijke 

zoon van de god Apollo zag de godin Aphrodite met haar sterfelijke minnaar Adonis de liefde 

bedrijven. Als straf werd Erymanthos eveneens verblind, tot grote woede van zijn vader Apollo 

die, vermomd als een wild zwijn, de minnaar van de godin doodde.10 Daarnaast kan de agency van 

een godheid ook op andere manieren ingeperkt worden, namelijk wanneer deze godheid een 

belofte heeft gedaan aan de sterveling en hier niet meer op kan terugkomen. Zeus zwoer zo bij de 

rivier Styx – en dit is het hoogste waarbij een godheid kan zweren – dat Semele een wens mocht 

doen en dat hij die vervolgens in vervulling zou brengen. Echter, wanneer Semele, door een sluwe 

list van de jaloerse Hera, vroeg om Zeus in zijn goddelijke gedaante te mogen aanschouwen, kon 

Zeus zijn belofte tot zijn grote spijt onmogelijk nog breken en werd Semele bij het zien van pure 

goddelijkheid herleid tot as. Terwijl deze visuele inbreuken vaak niet intentioneel zijn, worden ze 

toch zwaar bestraft. Deze straffen variëren van aard. Toch stelt Richard Buxton, die zich vooral op 

de tragediestukken van Sophokles richt, dat blindheid één van de meest voorkomende straffen is 

in deze klassieke werken.11 

 
 
 

7 Agency is een sociologische term die slaat op de capaciteit van een individu om onafhankelijk van anderen 
te handelen, ook wel handelingsvermogen genoemd. 
8 Apollodorus, Bibliothèkè, III IV 4.; Apollodorus, The Library, Volume I: Books 1-3.9, vert. James George 
Frazer, Loeb Classical Library 121 (Cambridge: Harvard University Press, 1921), 323. 
9 Apollodorus, Bibliothèkè, III VI 7.; Apollodorus, The Library, Volume I, 363. 
10 Photius, Bibliotheca, cod. 190.; Cf. ook S.n., “Codices 186-222,” The Tertullian Project, geraadpleegd 
28.04.2018, http://www.tertullian.org/. 
11 Buxton, From Myth to Reason?, 173. 

http://www.tertullian.org/
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Naast de visuele inbreuken van Aktaion, Teiresias, Erymanthos en Semele, zijn er ook inbreuken 

tegen de goden die niet van visuele aard zijn, maar wel een bestraffing hebben van visuele aard, 

namelijk verblinding. Deze niet-visuele inbreuken hebben een sterk variërende aard waardoor we 

verschillende misdaden kunnen onderscheiden. Ten eerste zijn er beledigingen tegen de 

godheden. Hierbij nemen we het voorbeeld van de dichter Homeros zelf. Volgens Plato’s Phaedrus 

is zijn blindheid te wijten aan zijn epos over Helena van Troje. Door haar naam te besmeuren valt 

hij in ongenade bij deze vrouw die door velen als een godheid werd gezien en verliest hij zijn zicht. 

Dit lot overkomt ook de zesde-eeuwse dichter Stesichorus. Hij wordt eveneens blind nadat hij 

Helena beledigde, maar verwerft zijn zicht terug nadat hij haar in ere had hersteld.12 Beide 

voorbeelden hebben dan wel betrekking op (quasi) historische personages, het narratief over hun 

blindheid is echter duidelijk het resultaat van mythificatie. Vervolgens is er ook het voorbeeld van 

Thamyris. Deze zanger beledigde de Muzen door hen uit te dagen voor een zangwedstrijd. 

Hierdoor trok hij de kwaliteiten van deze godinnen in twijfel, wat beledigend was voor de 

bezielsters van de wetenschap en kunsten.13 Ten tweede vallen ook de seksuele schendingen tegen 

zowel godheden als stervelingen hieronder. Jennifer Larson bespreekt de interactie tussen 

mannen en nimfen. Zij onderscheidt hierbij enkele terugkerende modellen in de mythes. Het 

eerste model noemt ze het ontvoeringsmodel. Hierbij zal een nimf of een godin een man tegen zijn 

wil aan zich binden voor een bepaalde tijd. Een voorbeeld dat Larson aanreikt is Kalypso, die 

Odysseus zeven jaar lang vasthield op haar eiland. Het tweede model zoekt ze in de Soemerische 

mythologie en noemt ze daarom het Nabije-Oostenmodel. Hierbij zal een sterfelijke man 

omkomen door geweld en vervolgens beweend worden door een godin. Dat was bij de 

Soemerische godin Innana het geval toen haar geliefde Dumuzi stierf door haar toedoen. Als 

laatste spreekt Larson over het Daphnismodel. Hierbij zoekt de godin steeds haar minnaar in een 

rustieke omgeving, maar na de liefde bedreven te hebben legt ze hem eisen op die hij na verloop 

van tijd echter zal breken. Van dit laatste model is er maar één uitkomst, namelijk blindheid. Zoals 

Larson aantoont, vertonen al de mythes die te plaatsen zijn in deze drie modellen een 

gemeenschappelijke, mannelijke angst om zich over te geven aan de genade van een sterkere 

vrouw.14 

De laatste acties die Buxton aanhaalde, hebben niet meteen betrekking op het goddelijke, maar 

worden toch bestraft met blindheid. Hier is de verblinding vaak het gevolg van een schending van 

 
 
 

12 Plato, Phaedrus, 243 a-b.; Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, vert. Harold North Fowler, 
Loeb Classical Library 36 (Cambridge: Harvard University Press, 1914), 461-3.; Cf. ook Chad Hartsock, Sight 
and Blindness in Luke-Acts, The Use of Physical Features in Characterization, Biblical Interpretation Series 94 
(Leiden: Brill, 2008), 69-70. 
13 Buxton, From Myth to Reason?, 191. 
14 Jennifer Larson, Greek Nymphs, Myth, Culy, Lore (Oxford: Oxford University Press, 2001), 82-3. 
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menselijke instituties.15 Het is belangrijk ook dit punt te bespreken, aangezien het toch een 

bepaalde vorm van goddelijke agency meegeeft. De godheid kan namelijk onrechtstreeks straffen 

zonder de verblindingsdaad zelf uit te dragen. Het is hierbij toepasselijk om de cycloop 

Polyphemos te betrekken. Zijn verblinding is eveneens terug te leiden tot een schending van een 

menselijke institutie, namelijk gastvrijheid. Doordat hij Odysseus en zijn mannen gevangen neemt 

en enkelen van hen verslindt, straft de god van de gastvrijheid (Zeus) hem meteen met blindheid.16 

Terwijl de effectieve verblindingsdaad in deze mythe werd uitgedragen door Odysseus, staat in de 

Odysseia het volgende te lezen: “Als je dan alleen bent en niemand je geweld aandoet – ziekte door 

Zeus gezonden is niet te genezen. Bid maar tot je vader, de heer Poseidon!”.17 Hierdoor kan er vanuit 

gegaan worden dat de god er duidelijk een hand in had. 

Nu deze drie inbreuken besproken zijn, richt ik mij terug op de visuele inbreuken, want daarop 

ligt de focus van het onderzoek. Hierbij spits ik mij toe op twee figuren uit de mythologie die een 

negatieve confrontatie met een godheid hebben gekend, namelijk Aktaion en Teiresias. Hiermee 

wil ik aanhalen waarom de godheden stervelingen bestraffen bij visuele inbreuken, hetgeen nodig 

is om de visuele spanning in de conclusie van dit mythologische deel uiteen te zetten. De reden 

dat deze figuren gekozen werden, is dat hun mythe doorheen de eeuwen heen uiteenlopende 

versies heeft gekend waardoor ze een ideaal voorbeeld zijn om de verschillende categorieën van 

inbreuken op toe te passen. 

 

 
Aktaion en Artemis 

Een verhaallijn van Aktaion werd hierboven reeds uiteengezet, hij was de zoon van het Thebaanse 

koningspaar Aristaeus en Autonoë. Hier stoppen vaak de gelijkenissen tussen de verschillende 

versies. Een eerste versie die ik hier bespreek, is te vinden in Euripides’ (480-406 v.Chr.) Bacchae. 

You can see the miserable death of Actaeon, torn to pieces by the flesh-devouring hounds he 

himself had raised: he boassted in the mountain glades that he was better in the hunt than 

Artemis. Let this not be your fate! 18 

 
 
 
 
 

15 Hartsock, Sight and Blindness in Luke-Acts, 71. 
16 Moshe Barasch, Blindness: The History of a Mental Image in Western Thought (New York: Routledge, 2001), 
21. 
17 Homeros, Odysseia, 9.410.; Homer, Odyssey, Volume I Books 1-12, vert. A.T. Murray, Loeb Classical Library 
104 (Cambridge: Harvard University Press, 1919), 347.; Cf. ook Homeros, Ilias & Odyssee, vert. M.A. Schwartz 
(Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1986), 496. 
18 Euripides, Bacchae, 337-40.; Euripides, Volume VI Bacchae. Iphigenia at Aulis. Rhesus, vert. David Kovacs, 
Loeb Classical Library 495 (Cambridge: Harvard University Press, 2003), 41. 
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Wat opvalt in het bovenstaande fragment is dat de verhaallijn afwijkt van de gekende versie zoals 

we die in het werk van Ovidius lezen, namelijk waarin Aktaion een visuele overtreding had begaan 

toen hij Artemis had zien baden. In deze versie van Euripides is die visuele overtreding echter niet 

terug te vinden, maar kan ze in Buxtons categorie van de niet-visuele overtredingen geplaatst 

worden. De oorzaak van Aktaions rampzalige lot is zijn hoogmoed (hybris) en drang om zich boven 

de godheden te plaatsen. In een andere versie zien we de gekende verhaallijn wel terugkomen. Dit 

is namelijk in Hymne V van Kallimachos (310-240 v.Chr.). Deze versie haalt de visuele inbreuk 

tegen de godin aan en vermeldt hierbij uitdrukkelijk dat de jager Aktaion Artemis ongewillig 

aanschouwde. Wat opvalt in dit fragment is dat Kallimachos het schrijft of het nog moet 

plaatsvinden in de toekomst. Deze versie is sterk verweven met de verhaallijn van Teiresias die 

verder in dit onderzoek wordt besproken. In dit fragment is de godin Athena namelijk aan het 

woord en verantwoordt ze aan Teiresias’ moeder Chariklo waarom haar zoon verblind is en dat 

zij van geluk mag spreken dat ze haar zoon nog heeft. 

How many burnt offerings shall the daughter of Cadmus burn in the days to come? How many 

Aristaeus? – praying that they might see their only son, the young Actaeon, blind. (…), when, 

albeit unwillingly, he shall behold the beauteous bath of the goddess. Nay, his own dogs shall 

then devour their former lord. And his mother shall gather the bones of her son, ranging over 

all the thickets.19 

In de Bibliothèkè van (Pseudo-)Apollodoros (180-120 v.Chr.) vinden we een derde versie terug.20 

Hierin worden twee oorzaken gegeven voor Aktaions gedaanteverandering. In een eerste 

verklaring zou Aktaion ingegaan zijn tegen een menselijke institutie door zijn tante (Semele) het 

hof te maken, hetgeen door Zeus bestraft werd. Voor de tweede oorzaak sluit (Pseudo-) 

Apollodoros zich aan bij de traditie waar de visuele inbreuk centraal staat: 

(…) but according to the more general opinion, it was because he saw Artemis bathing. And 

they say that the goddess at once transformed him into a deer, and drove mad the fifty dogs 

in his pack, which devoured him unwittingly. Actaeon being gone, the dogs sought their 

master howling lamentably, and in the search they came to the cave of Chiron, who fashioned 

an image of Actaeon, which soothed their grief.21 

In de Griekse mythologische literatuur kennen we verder nog de versies van Diodoros Sikeliótès, 

Pausanias en Nonnos. Diodoros (90-30 v.Chr.) haalt het visueel narratief niet aan, maar schrijft 

over Aktaion zijn hoogmoed. De auteur sluit de passage af met zelf te stellen dat niemand de godin 

 

19 Kallimachos, Hymne V, 106.; Callimachus, Hymns and Epigrams, 121. 
20 Dit werk wordt foutief toegeschreven aan Apollodoros van Athene (180-120 v.Chr.), maar stamt 
vermoedelijk uit de 1ste -2de eeuw na Christus. 
21 Apollodoros, Bibliothèkè, III IV 4.; Apollodorus, The Library, Volume I, 323. 
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ongelijk zou moeten geven.22 Pausanias (115-180 n.Chr.) volgt wel de traditie van de visuele 

inbreuk, maar betrekt hier ook opnieuw Semele bij. Artemis zal hem niet in een hert veranderen 

met haar goddelijke kracht, maar gooit een hertenhuid op hem, hetgeen zijn jachthonden ophitst.23 

De late versie van Nonnos van Panopolis (4de-5de eeuw n.Chr.) maakt komaf met de onschuld van 

de jager. Niet langer aanschouwt hij ongewillig het goddelijke schouwspel: 

For as he sat up in a tall oak tree amid the spreading boughs, he had seen the whole body of 

the Archeress bathing; and gazing greedily on the goddess that none may see, he surveyed 

inch by inch the holy body of the unwedded virgin close at hand. A Naiad nymph unveiled 

espied him from afar with a sidelong look, as he stared with stolen glances on the unclothed 

shape of her queen, and shrieked in horror, telling her queen the wild daring of a lovesick 

man. Artemis half revealed caught up her dress and encircling shawl, and covered her modest 

breasts with the maiden zone in shame, and sank with gliding limbs into the water, until by 

little and little all her form was hidden. Actaion heavy-fated! At once your manly shape was 

gone (...).24 

In de Latijnse traditie kent de mythe van Aktaion eveneens navolging, zelfs een korte vermelding 

bij Seneca (4 v.Chr. – 65 n.Chr.).25 In de Fabulae van Hyginus (64 v.Chr. – 17 n.Chr.) komt het visueel 

narratief terug, maar blijkt het dat de jager, net zoals in het latere Griekse werk van Nonnos, met 

opzet naar de godin keek totdat hij betrapt werd door een nimf.26 Ovidius (43 v.Chr. 

– 17 n.Chr.) daarentegen gaat Aktaions onschuld benadrukken.27 Tot slot haal ik nog kort 

Fulgentius (499-533 n.Chr.) aan. Deze Christelijke auteur schreef in zijn werk uitdrukkelijk dat 

het gevaarlijk was om een godheid te willen zien. 

Curiosity, being allied to danger, will always produce for its devotees injury rather than 

pleasure. So Actaeon the hunter is said to have spied on Diana as she was bathing, and being 

 
 
 
 
 
 

22 Diodoros Sikeliótès, Historische Bibliotheek, 4.81.5.; Diodorus Siculus, Library of History, Vol III, vert. C.H. 
Oldfather, Loeb Classical Library 340 (Cambridge: Harvard University Press, 1939), 75. 
23 Pausanias, Beschrijving van Griekenland, 9.2.3.; Pausanias, Description of Greece, Volume IV Books 8.22-10 
(Arcadia, Boeotia, Phocis and Ozolian Locri), vert. W.H.S. Jones, Loeb Classical Library 297 (Cambridge: 
Harvard University Press, 1935), 179. 
24 Nonnos, Dionysiaka, 5.287-336.; Nonnos, Dionysiaca, Volume I: Books 1-15, vert. W.H.D. Rouse, Loeb 
Classical Library 344 (Cambridge: Harvard University Press, 1940), 189-93. 
25 Seneca, Oedipus, 756-63.; Seneca, Tragedies, Volume II: Oedipus. Agamemnon. Thyestes. Hercules on Oeta. 
Octavia, vert. John G. Fitch, Loeb Classical Library 78 (Cambridge: Harvard University Press, 2018), 83. 
26 Hyginus, Fabulae, 180.; Mary Grant, “Hyginus, Fabulae 150-199,” The Theoi Classical Texts Library, 
geraadpleegd 23.07.2019, https://www.theoi.com/Text/HyginusFabulae4.html. 
27 Ovidius, Metamorphosen, 3.138-252.; Ovid, Metamorphoses, Volume I: Books 1-8, vert. Frank Justus Miller, 
Loeb Classical Library 42 (Cambridge: Harvard University Press, 1916), 135. 

http://www.theoi.com/Text/HyginusFabulae4.html
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turned into a stag he was not recognized by his own hounds and was devoured by their bites. 

28 

 
 

Deze verschillende versies van de mythe van Aktaion tonen dat er doorheen de 

literatuurgeschiedenis op verschillende manieren werd omgegaan met goddelijke bestraffing en 

de oorzaak voor goddelijke bestraffing. Wanneer dit wordt teruggekoppeld naar de categorieën 

van Richard Buxton, kan gesteld worden dat deze mythe voor elke categorie een verhaallijn heeft. 

Bij de categorie visuele inbreuken vinden we het narratief waar hij de godin zag baden. Bij de 

categorie niet-visuele inbreuken vinden we de verhaallijn waarin Aktaion hoogmoedig was en zich 

een betere jager noemde dan de godin. Voor de derde categorie die niet meteen betrekking heeft 

op het goddelijke, vinden we de versie waarin Aktaion zijn moeders zuster het hof probeerde te 

maken en met een incestueus verlangen een inbreuk deed op een menselijke institutie. 

 

 
Teiresias en Athena 

Teiresias is een blinde ziener die we in veel mythologische werken zien terugkomen. Enkele 

auteurs die hem aanhaalden zijn Homeros, Hesiodos, Euripides, Sophokles en Pindaros.29 De 

oorzaak van zijn blindheid kent uiteenlopende tradities. Enerzijds is er de traditie die Teiresias 

van een visuele inbreuk beschuldigt, anderzijds is er de traditie waar hij de woede van Hera op 

zich haalt door haar te beledigen. De inbreuk is hier niet visueel van aard, maar de 

verblindingsstraf is dit wel. De verhaallijn met de visuele inbreuk vinden we voor het eerst terug 

bij Pherecydes van Syros (6de eeuw v.Chr.), naar deze auteur verwijst (Pseudo-)Apollodoros 

althans in zijn Bibliothèkè. Hierin staat te lezen hoe Chariklo, de gezellin van Athena en moeder 

van Teiserias, de godin smeekt om haar zoon zijn zicht terug te geven. 

 
 
 
 

28 Fulgentius, Mythologieën, 3.3.; Leslie George Whitbread, “Fulgentius, Mythologies, 3.3 The Fable of 
Actaeon,” The Theoi Classical Texts Library, geraadpleegd op 23.07.2019, 
https://www.theoi.com/Text/Fulgentius Mythologies 2.html#20. 
29 Homeros, Odysseia, 10.492.; Homer, Odyssey, Volume I, 395.; Hesiodos, Melampodia, 211a-b.; Hesiod, 
Volume II: The Shield. Catalogue of Women. Other Fragments, vert. Glenn W. Most, Loeb Classical Library 503 
(Cambridge: Harvard University Press, 2018), 287.; Euripides, Bacchae, 170.; Euripides, Volume VI, 27.; 
Euripides, Fenicische Vrouwen, 834.; Euripides, Volume V: Helen. Phoenician Women. Orestes, vert. David 
Kovacs, Loeb Classical Library 11 (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 303.; Sophokles, Oudipous 
Turannos, 297.; Sophocles, Volume I: Ajax. Electra. Oedipus Tyrannus, vert. Hugh Lloyd-Jones, Loeb Classical 
Library 20 (Cambridge: Harvard University Press, 1994), 29.; Sophokles, Antigone, 988.; Sophocles, Volume 
II: Antigone. The Women of Trachis. Philocteres. Oedipus at Colonus, vert. Hugh Lloyd-Jones, Loeb Classical 
Library 21 (Cambridge: Harvard University Press, 1994), 389.; Pindaros, Nemeïsche ode, 1.61.; Pindar, 
Volume II: Nemean Odes. Isthmian Odes. Fragments, vert. William H. Race, Loeb Classical Library 485 
(Cambridge: Harvard University Press, 1997), 11-13.; Pindaros, Isthmische ode, 7.8.; Pindar, Volume II: 
Nemean Odes. Isthmian Odes. Fragments, vert. William H. Race, Loeb Classical Library 485 (Cambridge: 
Harvard University Press, 1997), 197. 
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Pherecydes says that he was blinded by Athena; for Chariclo was dear to Athena ... and 

Tiresias saw the goddess stark naked, and she covered his eyes with her hands, and so 

rendered him sightless. And when Chariclo asked her to restore his sight, she could not do so, 

but by cleansing his ears she caused him to understand every note of birds; and she gave him 

a staff of cornel-wood, wherewith he walked like those who see.30 

Daarnaast geeft (Pseudo-)Apollodoros nog twee andere verklaringen voor Teiresias’ blindheid. 

Zonder zijn bron verder toe te lichten stelt hij eerst en vooral dat Teiresias de geheimen van de 

godheden had bekendgemaakt aan de mensen en vermeldt daarnaast dat ook Hesiodos een eigen 

versie van de mythe had. 

But Hesiod says that he beheld snakes copulating on Cyllene, and that having wounded them 

he was turned from a man into a woman, but that on observing the same snakes copulating 

again, he became a man. Hence, when Hera and Zeus disputed whether the pleasures of love 

are felt more by women or by men, they referred to him for a decision. He said that if the 

pleasures of love be reckoned at ten, men enjoy one and women nine. Wherefore Hera blinded 

him, but Zeus bestowed on him the art of soothsaying.31 

In dit bovenstaande fragment staat te lezen hoe Teiresias twee maal van geslacht is veranderd en 

hierdoor volgens Zeus en Hera de geschikte persoon was om een antwoord te geven op hun vraag, 

namelijk wie het meest genoot bij seksuele omgang. Omdat het antwoord Hera niet zinde, 

verblindde ze hem, maar dit werd door Zeus gecompenseerd met de zienersgave. 

Kallimachos volgt in zijn Vijfde Hymne (Loutra Pallados) de verhaallijn van Pherecydes. In de 

hymne staat te lezen dat de godin Athena en Teiresias’ moeder Chariklo aan het baden waren in 

de Hippocrene, wanneer plots Teiresias bij de bron komt en de godin naakt ziet. Kallimachos 

benadrukt dat Teiresias ongewillig had aanschouwd wat hij bij wet niet mocht zien. Wanneer 

Chariklo vraagt waarom de godin dit heeft gedaan en smeekt om het ongedaan te maken, 

antwoordt Athena met de volgende woorden: 

Noble lady, take back all the words that thou hast spoken in anger. It is not I that made thy 

child blind. For no sweet thing is it for Athena to snatch away the eyes of children. But the 

laws of Cronius [Zeus] order thus: Whosoever shall behold any of the immortals, when the 

god himself chooses not, at a heavy price shall he behold. Noble lady, the thing that is done 

can no more be taken back; since thus the thread of the Fates span when thou didst bear him 

from the first; (…).32 

 
30 Apollodoros, Bibliothèkè, III VI 7.; Apollodorus, The Library, 363. 
31 Apollodoros, Bibliothèkè, III VI 7.; Apollodorus, The Library, 363. 
32 Kallimachos, Hymne V, 93-105.; Callimachus, Hymns and Epigrams, 119-121. 
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Uit dit fragment blijkt dat Athena, volgens Kallimachos, geen agency had bij deze daad. De 

bestraffing lag vast door de wetten van Zeus én het gebeuren was voorbestemd om plaats te 

vinden. Het was slechts een voltrekking van het lot. De versie van Kallimachos is daarom geschikt 

om een antwoord te bieden op de vraag waarom de godheden stervelingen verblinden. Wat hier 

ook uit blijkt is dat Kallimachos niet zozeer de focus legt op de onschuld van de jongeling, maar 

veeleer op de welwillendheid van de godin door te schrijven dat Athena hem met de zienersgave 

zal compenseren en hem een lang leven zal schenken. De agency van de godin is dus afwezig bij 

de straf, maar is wel aanwezig bij de beloning. 

Deze verschillende versies van de mythe van Teiresias illustreren opnieuw de vraag waarom 

stervelingen gestraft worden door godheden. Net zoals bij de verhaallijnen van Aktaion het geval 

was, kunnen de verhaallijnen rond Teiresias ook opgedeeld worden in de categorieën van Richard 

Buxton. De eerste categorie van de visuele inbreuken is terug te vinden in de verhaallijn waarin 

hij de godin naakt zag. Bij de tweede categorie, de niet-visuele inbreuken, kunnen verschillende 

verhaallijnen geplaatst worden. Namelijk de versie waar hij de slangen slaat, de versie waar hij de 

woede van Hera op zich haalt door een antwoord te geven dat haar niet zinde én de versie waar 

Teiresias de goddelijke geheimen onthuld. Een verhaallijn voor de laatste categorie van Buxton is 

echter niet te vinden. 

De mythen van Aktaion en Teiresias zijn sterk gelijkend. In de hymne van Kallimachos gaat Athena 

zelfs het lot van Aktaion voorspellen aan Teiresias’ moeder om aan te tonen dat haar zoon nog niet 

de ergste straf heeft gekregen. Het is opvallend dat Aktaion en Teiresias, beiden jonge jagers en in 

vele opzichten gelijk, dezelfde misdaad plegen, maar toch anders bestraft worden. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat Athena zich beroept op de wet van Zeus en zichzelf hierdoor ontneemt 

van haar agency. Artemis doet dit echter niet en lijkt uit haar eigen wil te handelen. Haar woede 

verdwijnt pas wanneer Aktaion gedood is door zijn jachthonden. De agency van de jongelingen 

varieert naargelang de versie. Bij Nonnos en Hyginus bekeek Aktaion namelijk bewust de godin, 

terwijl Kallimachos uitdrukkelijk wijst op zijn onschuld en de voorbestemdheid van het tragische 

gebeuren. Bij Teiresias is de schuld en agency afwezig in de versies met de visuele inbreuk, maar 

zien we dat hij agency heeft in de versies waar hij de slangen slaat en als straf van geslacht 

verandert. 

Dit betekent echter niet dat Athena altijd vergevingsgezind is wanneer stervelingen haar 

aanschouwen. Wanneer de priesteres Iodama de godin Athena in het midden van de nacht 

namelijk tegenkomt in de tempel, wordt zij in steen veranderd.33 Om de negatieve visuele 

confrontatie met godheden verder uit te werken, sta ik in wat volgt kort stil bij de bestraffing voor 

 
 

33 Pausanias, Beschrijving van Griekenland, 9.34.2.; Pausanias, Description of Greece, Volume IV, 323. 
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het aanschouwen van beelden. Bij Ploutarchos (46 -120 n.Chr.) lezen we in zijn Parallelle Levens 

hoe de Griek Ilos in de Griekse mythologie het Palladion, het cultusbeeld van Athena, uit het 

brandende Troje redde. Ondanks dat hij het beeld wilde redden van de vernietiging, ontnam de 

godin zijn zicht omdat hij het beeld aanschouwd had. In de Romeinse mythologie overkomt 

Antylus hetzelfde wanneer hij het beeld uit de brandende tempel van Vesta wil redden. Beiden 

kregen ze hun zicht terug na de godin gunstig te stemmen.34 In bepaalde gevallen lukt het echter 

niet om de straf om te keren. Dit zien we onder andere bij Astrabacus en Alopecus, zij worden 

namelijk waanzinnig nadat ze het houten xoanon van Artemis Orthia hadden gevonden in Sparta.35 

Een zelfde lot was Eurypylus beschoren toen hij in Troje een beeltenis van Dionysos Aisymnetes 

vond in een kist.36 De bestraffing met blindheid van de sterveling na het aanschouwen van het 

cultusbeeld kan een indicatie zijn dat het goddelijke sterk aanwezig was in het beeld. Hierbij is er 

aan het beeld dezelfde idee verbonden als aan de godheden zelf, namelijk dat de mens hen niet 

mag aanschouwen of zelfs niet in staat is het te begrijpen na een visuele confrontatie. Het bekijken 

van een beeld van een godheid kon dus dezelfde gevolgen hebben als wanneer men de godheid in 

levende lijve zag. 

 
Om terug te koppelen naar de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk, dient een antwoord 

geformuleerd te worden op de vraag waarom men werd bestraft voor het zien van de godheden. 

Hierbij kunnen verschillende zaken gesteld worden. Bij Kallimachos vinden we terug dat er een 

goddelijke wet is die stelt dat stervelingen geen godheden mogen aanschouwen als de godheid 

hier niet voor kiest. Deze wet benadrukt in eerste plaats een hiërarchie, waarbij de godheden de 

hoogste positie innemen. Deze wet is erop gericht de menselijke agency in te perken en zo 

eerbied/ontzag voor de godheden te bekomen. De agency hoort bij wet dus bij de godheden te 

liggen en elke menselijke poging om dit om te keren wordt zwaar bestraft. Vervolgens lezen we 

bij Kallimachos ook dat het Lot belangrijk is. Hij vermelde namelijk dat Teiresias lot reeds vastlag 

toen de Moirai (lotsgodinnen) zijn levensdraad spanden. Godheid noch sterveling kon voorkomen 

dat deze inbreuk en bestraffing zich gingen voordoen in de toekomst. Deze verklaringen voldoen 

 
34 Ploutarchos, Moralia, 17.302-313.; Plutarch, Moralia, Volume IV: Roman Questions. Greek Questions. Greek 
and Roman Parallel Stories. On the Fortune of the Romans. On the Fortune or the Virtue of Alexander. Were the 
Athenians More Famous in War or in Wisdom?, vert. Frank Cole Babbitt, Loeb Classical Library 305 
(Cambridge: Harvard University Press, 1936), 283.; Cf. ook Barasch, Blindness, 28.; Het Palladion was een 
befaamd beeld van Athena dat volgens de mythe uit de hemel was gevallen, Cf. Apollodoros, Bibliothèkè, III 
XII 3.; Apollodorus, The Library, Volume II: Book 3.10-end. Epitome, vert. James George Frazer, Loeb Classical 
Library 122 (Cambridge: Harvard University Press, 1921), 39. 
35 Pausanias, Beschrijving van Griekenland, 3.16.9.; Pausanias, Description of Greece, Volume II Books 3-5 
(Laconia, Messenia, Elis 1), vert. W.H.S. Jones, Loeb Classical Library 188 (Cambridge: Harvard University 
Press, 1926), 101. 
36 Pausanias, Beschrijving van Griekenland, 7.19.6-9.; Pausanias, Description of Greece, Volume III Books 6- 
8.21 (Elis 2, Achaia, Arcadia), vert. W.H.S. Jones, Loeb Classical Library 272 (Cambridge: Harvard University 
Press, 1933), 283. 
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echter niet volledig om de logica achter goddelijke bestraffing voor visuele inbreuken te verklaren. 

Een belangrijk gegeven waarop gewezen moet worden, is het feit dat het voornamelijk, maar niet 

uitsluitend, over mannen gaat die vrouwelijke godheden aanschouwen. Zolang de mythe en de rite 

apart onderzocht worden is het niet mogelijk een antwoord te bieden op de vraag waarom 

mannen deze godinnen niet mogen zien. Verder in dit onderzoek zal onder andere het Plynteria- 

festival aangehaald worden. Hiervan is geweten dat mannelijke toeschouwers niet toegelaten 

waren om de reinigingsrituelen te aanschouwen. Tijdens deze rituele reiniging werd het beeld van 

Athena Polias (die haar tempel had op de Akropolis) namelijk ontdaan van haar kleed.37 Een 

laatste bevinding is het feit dat de sterveling die de inbreuk pleegt, vaak ongewild de godheid 

aanschouwt. Ze zijn onwetend en zijn er in de meeste versies niet op gebrand om een confrontatie 

met een godheid aan te gaan. Door hun plotse intrede in de goddelijke sfeer, hebben ze niet de 

mogelijk gehad om voorbereid of geïnitieerd te worden. 

 

 

Hoofdstuk 2: Epifanie 

Zoals meegegeven in de inleiding van Deel 1, richt ik mij in dit tweede hoofdstuk op de goddelijke 

manifestatie, hetgeen epifanie (epiphaneia) wordt genoemd. Na enkele voorbeelden uit de Griekse 

literatuur gegeven te hebben, zal het nodig zijn om een heldere definitie te formuleren van deze 

zeer ruime term. Zoals immers uit de voorbeelden zal blijken, zijn er veel verschillende vormen 

waarin epifanie tot uiting kan komen. Vervolgens richt ik mij ook op de categorisering zoals deze 

is gebeurd door onderzoekers in de laatste decennia. Hierbij zijn er algemeen gezien twee 

verschillende manieren van kijken naar epifanie, namelijk uit menselijk of goddelijk perspectief, 

al naargelang welke entiteit de agency heeft bij de epifanische ervaring. Na deze algemene 

bespreking van het fenomeen epifanie zullen twee vrouwelijke godheden (Aphrodite en Demeter) 

verder besproken worden. Door, onder andere aan de hand van hun Homerische hymnen, hun 

epifanisch karakter verder uit te werken, wil ik een antwoord formuleren op de vraag welke 

indruk een epifanische confrontatie naliet op de personages en welk idee mythologische figuren, 

en dan specifiek mensen, hadden van de Griekse godheden. Daarnaast zal ook het nut van epifanie 

in de mythologie uiteengezet worden. Hierna wordt er ook gekeken naar hoe sterfelijke 

personages in de literatuur bij vergissing of met opzet voor goden aanzien worden en wat de 

motieven hiervoor zijn. Dit laatste punt heeft natuurlijk niet meteen betrekking op het goddelijke, 

maar door hieraan aandacht te besteden, valt meer te leren over hoe men op vlak van uiterlijk 

over de Griekse godheden dacht. Daarnaast is dit laatste stuk ook nodig om een overstap te 

 

37 Ploutarchos, Alkibiades, 34.; Plutarch, Moralia, Volume IV, 99.; cf. ook Xenophon, Hellenica, 1.4.12.; 
Xenophon, Hellenica, Volume I Books 1-4, vert. Carleton L. Brownson, Loeb Classical Library 88 (Cambridge: 
Harvard University Press, 1918), 37. 
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kunnen maken naar epifanische ervaringen in de sociaalhistorische realiteit, hetgeen in het eerste 

hoofdstuk van Deel II besproken wordt. Aangezien ik mij in het tweede deel specifiek zal toeleggen 

op standbeelden, bespreek ik in dit eerste hoofdstuk eerst standbeelden die in de mythologie 

worden aangehaald en geef hierbij de evolutie die goddelijke aanwezigheid in standbeelden en de 

agency van standbeelden doormaken. Het voorlaatste onderdeel in dit hoofdstuk richt zich kort 

op antropomorfisme, aangezien dit nodig is om in het laatste onderdeel, de conclusie, duidelijk 

samen te vatten hoe de mythopoëtische wereld de confrontatie met het goddelijke ervoer en 

welke indruk de epifanische godheden nalieten bij de mythologische stervelingen. Tot slot 

verduidelijk ik in de conclusie ook wat het nut van epifanie is. Concreet zal dit hoofdstuk bijdragen 

tot het illustreren van de visuele spanning in de mythologie. 

Het belang om epifanie in dit onderzoek te bespreken, is dat het een fenomeen is dat we doorheen 

de Griekse mythologische literatuur overal terugvinden. Terwijl de epifanische ervaring zeker niet 

louter van Grieks origine is – we vinden het namelijk reeds terug in het Soemerische Gilgamesj-

epos (2100 v.Chr.) – is het wel al vanaf het begin met Homeros sterk aanwezig in de Griekse 

mythologische literatuur. De benaming ligt echter gevoeliger. Het is namelijk wachten tot de 

Hellenistische periode (334-30 v.Chr.) tot de term epiphaneia haar intrede doet.38 Voor de 

duidelijkheid zal doorheen dit onderzoek de term epifanie wel algemeen gebruikt worden, ook al 

wordt er af en toe gebruik gemaakt van pre-Hellenistische werken. Doordat het gedurende een 

zeer lange periode actief werd aangewend in de literatuur om het contact tussen mensen en 

godheden mogelijk te maken, zijn de voorbeelden talrijk. Zoals in de inleidende paragraaf van dit 

hoofdstuk te lezen staat, worden enkele van de voornaamste voorbeelden van literaire epifanie 

aangehaald. Zoals hogerop vermeld, is epifanie reeds bij de Griekse dichter Homeros (8ste eeuw 

v.Chr.) terug te vinden. Zo kennen we in de Ilias het Parisoordeel. Hierbij verschenen de godheden 

Hermes, Hera, Athena en Aphrodite aan de Trojaanse prins Paris en vroegen hem om een gouden 

appel te schenken aan de mooiste van de drie godinnen. Gepaaid door mooie beloftes koos de 

prins voor Aphrodite, een keuze waardoor hij niet enkel zijn hart, maar ook zijn leven en stad 

verloor. Eveneens in de Ilias verschijnt de godin Athena aan de Griekse held Achilles en weerhoudt 

ze hem ervan om koning Agamemnon te doden in zijn razernij.39 Athena is niet onpartijdig in het 

strijdgewoel tijdens de Trojaanse oorlog. Terwijl ze eerder de Griekse koning redde, zal ze op een 

ander moment de Trojaanse prins Hektor misleiden door aan hem te verschijnen in de gedaante 

 
 

38 De oudste wortels van het fenomeen epifanie in de literatuur, kunnen teruggeleid worden tot het 
Soemerische Gilgamesj-epos. Dit zien we namelijk terugkomen in Tablet VI, 6 wanneer de godin Isjtar aan 
Gilgamesj verschijnt. Cf. Het epos van Gilgamesj, vert. Herman Vanstiphout (Nijmegen: SUN, 2011), 93.; Cf 
ook Robert L. Cioffi, “Seeing Gods: Epiphany and Narrative in the Greek Novels,” Ancient Narrative 11 
(2014): 3.; Cf ook Platt, Facing the Gods, 154-157. 
39 Homeros, Ilias, 1.197-222.; Homer, Iliad, Volume I: Books 1-12, vert. A.T. Murray, Loeb Classical Library 
170 (Cambridge: Harvard University Press, 1924), 27. 
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van zijn broer Deïphobus. Gesterkt door de vermeende aanwezigheid van zijn broer, besluit 

Hektor niet meer te vluchten van Achilles en gaat de strijd met hem aan. Door deze goddelijke list 

verloor Troje haar voornaamste beschermer.40 In het tweede epos van Homeros, de Odysseia, 

vinden we ook epifanieën terug. De godin Athena verschijnt bijvoorbeeld verschillende keren aan 

de protagonist van dit episch reisverhaal. Een eerste maal in de gedaante van een jong bevallig 

meisje met een waterkruik, een tweede maal in de gedaante van een nobele herdersjongen en een 

derde maal laat Athena zich in de vorm van licht zien aan Odysseus.41 De epifanische voorbeelden 

beperken zich niet louter tot deze twee grote epen. Ook in de verdere mythologische traditie 

vinden we talloze voorbeelden terug. Om er enkele te noemen: Zeus aan Semele, Aphrodite aan 

Anchises, Demeter aan Metaneira én Dionysos – de godheid van de epifanie – in verschillende 

zoömorfe gedaanten (als leeuw en als beer) én zelfs als een zoete geur en wijnranken aan de 

Tyrsènoi (piraten uit Tarsos) die hem hadden ontvoerd in de gedaante van een schone jongeling.42 

Na deze voorbeelden te hebben aangehaald is het duidelijk dat er een grote verscheidenheid is 

aan vormen van epifanie. Om deze reden zal – zoals reeds werd aangekondigd in de inleiding van 

dit hoofdstuk – een poging gedaan worden tot definitievorming. In het werk ‘Divine Epiphany in 

Greek Literature & Culture’ behandeld Georgia Petridou deze term als volgt: 

Epiphany denotes the manifestation of a deity to an individual or a group of people, in sleep 

or waking reality, in a crisis or a cult context. The deity (of Panhellenic or local stature) may 

appear in an anthropomorphic, enacted, effigies, pars pro toto, or zoomorphic form; it may 

also appear as a phasma or in the form of unexpected and extreme natural disasters 

(amorphous). The perception of the deity’s epiphany may be sensorial (i.e. the perceiver may 

see, hear, feel, or even smell the deity) or intellectual (i.e. the perceiver may be aware of the 

deity’s presence without seeing or hearing, etc. anything). Witnesses to epiphany might be 

humans, animals, other gods, or even the natural world as a whole.43 

 
 
 

 

40 Homeros, Ilias, 22.226.; Homer, Iliad, Volume II: Books 13-24, vert. A.T. Murray, Loeb Classical Library 171 
(Cambridge: Harvard University Press, 1925), 469. 
41 Homeros, Odysseia, 7.19.; Homer, Odyssey, Volume I, 247.; Homeros, Odysseia, 13.221.; Homer, Odyssey, 
Volume II Books 13-24, vert. A.T. Murray, Loeb Classical Library 105 (Cambridge: Harvard University Press, 
1919), 19.; Homeros, Odysseia 19.30.; Homer, Odyssey, Volume II, 237. 
42 Voor Semele Cf. Diodoros Sikeliótès, Historische Bibliotheek, 3.64.3-5.; Diodorus Siculus, Library of History, 
Vol II, Books 2.35-4.58, vert. C.H. Oldfather, Loeb Classical Library 303 (Cambridge: Harvard University 
Press, 1935), 295.; Voor Aphrodite Cf. Homerische Hymne V, 170.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives 
of Homer, vert. Martin L. West, Loeb Classical Library 496 (Cambridge: Harvard University Press, 2003), 
173.; Voor Demeter Cf. Homerische Hymne II, 275.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 55.; 
Voor Dionysos Cf. Homerische Hymne VII, 30-59.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 187- 
189. 
43 Een Phasma kunnen we verstaan als een schitterend licht. Cf. Georgia Petridou, Divine Epiphany in Greek 
Literature & Culture (Oxford: Oxford University Press, 2015), 2. 
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Een god kan zich volgens deze definitie dus manifesteren aan één persoon of aan een groep 

personen. Ook de context waarin de epifanie plaatsvindt kan verschillen. Georgia Petridou 

onderscheidt vier contexten, namelijk in een droom, in een ontwakende realiteit, in een crisis of 

in een cultuscontext. Voor het bepalen van deze contexten bouwde Georgia Petridou deels verder 

op het werk van Elpidius Pax. Deze schreef in zijn werk ‘Επιφάνεια: Ein religionsgeschichtlicher 

Beitrag zur biblischer Theologie’ uit 1955 dat er een verschil in duur bestaat waarin een epifanie 

zich voltrekt. Zo stelt Pax dat een epifanische ervaring in de context van een cultus een stuk langer 

duurt dan in de context van een crisis.44 Hoewel Georgia Petridou de contexten crisis en cultus wel 

erkent, is ze niet akkoord met Pax’ stelling over het verschil in duur. Dit is volgens haar een stelling 

die op onvoldoende bewijsmateriaal gebaseerd is.45 Ze laat echter een bepaalde nuance weg uit 

het werk van Pax, die naar mijn mening beter weergeeft hoe de sterveling de goddelijke 

manifestatie ervaart. Pax had het namelijk over een epifanie als een plotselinge en onverwachte 

indringing van een godheid in de wereld van de stervelingen.46 Hoewel dit maar een kleine nuance 

is, geeft dit het overweldigende gevoel van de sterveling bij het zien van een godheid beter weer. 

Een tweede nuance kan gevonden worden in het werk ‘Epiphany in the Homeric Hymn to Demeter 

and the Odyssey’ van Erwin F. Cook. Hij volgt zowel Petridou als Pax door te stellen dat het een 

plotselinge verschijning is van een godheid in een bepaalde manifestatie, maar voegt hieraan toe 

dat het in sommige gevallen kan voorafgegaan worden door een eerste verschijning in een 

vermomming.47 Deze terechte opmerking wordt onder andere ondersteund door de epifanie van 

Dionysos aan de piraten van Tarsos, hetgeen reeds eerder in dit hoofdstuk werd aangehaald. 

Voordat hij zijn ware goddelijke kracht manifesteert, waardoor de zeelieden doorhebben dat hij 

een godheid is, liet hij zich reeds zien als een jongeling. Wanneer zij hem wilden boeien, vielen de 

handboeien echter af waardoor de roerganger van het schip besefte dat ze een godheid aan boord 

hadden, tot groot ongeloof van de rest van de bemanning die niet veel later in dolfijnen 

veranderde.48 

Verder gaat Petridou een categorisering van epifanie uitdenken. Ze onderscheidt epifanie die een 

uitleg geeft, epifanie die autoriteit, geldigheid of legitimatie verleent én epifanie om een crisis te 

verhelpen. Uit deze driedelige opdeling blijkt dat zij vooral de focus legt op de uitkomst voor 

stervelingen, in plaats van de goddelijke agency, terwijl zij in haar definitie net minder belang 

hechtte aan de ervaring van de mythologische sterveling, zoals hierboven reeds werd 

 

 

44 Elpidius Pax, ἐπιφάνεια: Ein religionsgeschichtlicher Beitrag zur biblischen Theologie (Munich, K. Zink, 
1955), 1-20. 
45 Petridou, Divine Epiphany, 5. 
46 Pax, ἐπιφάνεια, 1-20. 
47 Erwin F. Cook, “Epiphany in the Homeric Hymn to Demeter and the Odyssey,” Papers of the Langford Latin 
Seminar 15 (2012): 1. 
48 Homerische Hymne VII, 30-59.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 187-189. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1#Ancient_Greek
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meegegeven. Robert L. Cioffi gaat om die reden eveneens een driedelige categorisering van 

epifanie opstellen, maar hecht hierbij meer belang aan goddelijke agency. Zo onderscheidt hij eerst 

en vooral ‘hindering’ als eerste categorie. Het voorbeeld van Athena die Achilles tegenhoudt om 

koning Agamemnon te doden past hier perfect bij. Vervolgens spreekt hij van een categorie ‘hulp 

of advies’, waarbij hij de dichteres Sappho aanhaalt die in haar Hymne aan Aphrodite de godin om 

hulp vraagt. Ten slotte stelt Cioffi dat er ook een categorie ‘oprichten van nieuwe rituelen’ is.49 Een 

voorbeeld hiervan is de godin Demeter die in haar zoektocht naar haar dochter Persephone – 

nadat deze door Hades geschaakt was – onderdak krijgt aan het hof van het koningspaar Keleos 

en Metaneira. Als bedanking voor hun gastvrijheid onderneemt Demeter een poging om hun 

zoontje Demophoon onsterfelijk te maken. Hiervoor voedde ze hem met ambrosia en ’s nachts 

zette ze hem in een vuur zodat zijn sterfelijkheid zou verdwijnen. Dit ritueel kon echter niet 

voltrokken worden omdat Metaneira binnenkwam en niet begreep wat er met haar zoon 

gebeurde. Het is op dit moment dat Demeter haar goddelijke aard laat zien en aan de inwoners 

van het koninkrijk de mysteriën van Eleusis leert.50 In dit debat over agency neemt Verity Platt in 

haar werk ‘Facing the Gods. Epiphany and Representation in Graeco-Roman Art, Literature and 

Religion’ een zeer duidelijk standpunt in. Zij stelt namelijk dat de godheid alle agency heeft: deze 

beslist waar, wanneer en hoe een epifanie plaatsvindt. Daarbij vermeldt Verity Platt wel dat de 

menselijke toeschouwer de verschijning juist moet interpreteren.51 

In haar definitie sprak Georgia Petridou verder ook van verschillende verschijningsvormen, 

gaande van antropomorfe en zoömorfe gedaanten tot beeltenissen en van Phasma’s (stralend 

licht) tot extreme rampen. Bij dit laatste kan er gedacht worden aan Leto, de moeder van de 

godheden Artemis en Apollo die, na beledigd te zijn door koningin Niobe, haar goddelijke kinderen 

erop uitstuurt om de veertien kinderen van Niobe te doden.52 Een tweede voorbeeld vinden we 

ook in de Ilias terug, namelijk wanneer Apollo als een pestuitbraak door het kamp van de Achaïers 

loopt en vele slachtoffers maakt onder de Grieken.53 Georgia Petridou geeft daarnaast ook mee dat 

de god op verschillende manieren zintuigelijk waargenomen kan worden door de sterveling. Dit 

is namelijk niet uitsluitend visueel, ook door geur, gehoor en gevoel kan een godheid opgemerkt 

worden. Tot slot, stelt Petridou, is de waarnemer niet uitsluitend menselijk. Ook andere goden of 

zelfs de natuur in het algemeen kunnen de goddelijke aanwezigheid óf afwezigheid voelen in de 

mythologie.54 Georgia Petridou spreekt zelfs van dierlijke waarnemers. Dit zal in dit onderzoek 

 

49 Cioffi, “Seeing Gods,” 4.; Cf. ook Homeros, Ilias, 1.197-222.; Homer, Iliad, Volume I, 27.; Cf. Sappho, 
Fragmenten, 1.; Sappho en Alcaeus, Greek Lyric, Volume I: Sappho and Alcaeus, vert. David A. Campbell, Loeb 
Classical Library 142 (Cambridge: Harvard University Press, 1982), 53. 
50 Homerische Hymne II, 273.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 53. 
51 Platt, Facing the Gods, 57. 
52 Homeros, Ilias, 24.603-610.; Homer, Iliad, Volume II, 607-9. 
53 Homeros, Ilias, 1.451-456.; Homer, Iliad, Volume I, 49. 
54 Homerische Hymne II, 305.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 57. 
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echter niet verder besproken worden. Al vinden we in Aisopos’ werk (ca. 620 v.Chr. – ca. 560 

v.Chr.) een komische epifanie terug tussen de god Hermes en een hond, waarbij de hond duidelijk 

niet onder de indruk is van deze goddelijke ontmoeting: 

 
There was a four-cornered statue of Hermes by the side of the road, with a heap of stones 

piled at its base. A dog approached the statue and said to it, 'To begin with, Hermes, I salute 

you! And now I am going to anoint you, since I cannot let a god go by without anointing him, 

much less a god of the athletes.' Hermes said to the dog, 'If you can just leave the oil alone 

and not pee on me, I shall be grateful enough; you do not need to honour me in any other 

way!'55 

 
Georgia Petridou stelt verder dat er achter epifanie een bepaalde logica is op vlak van uiterlijke 

verschijning. De godheid zal namelijk vaak een gedaante aannemen van iets dat de stervelingen 

zouden verwachten in de situatie. Dit valt goed te illustreren aan de hand van Dionysos. Deze 

godheid vermomde zich als een rondtrekkende priester toen hij zijn cultus in een nieuwe polis 

wilde introduceren. Wanneer hij zich echter aan de piraten laat zien, kiest hij voor 

indrukwekkende zoömorfe verschijningen om hen angst in te boezemen. Daarnaast verschijnt hij 

in de gedaante van zijn standbeeld op zijn jaarlijks festival wanneer hij gemeenschap heeft met de 

Basilinna (priesteres).56 Het uiterlijk van de godheid is dus afhankelijk van wie kijkt. Petridou 

omschrijft dit het best als een functionele metamorfose. Deze is vaak antropomorf om een veilig 

contact tussen mensen en godheden te kunnen garanderen. De goden willen namelijk voorkomen 

dat de confrontatie fataal wordt voor hun vereerders, zoals dit wel het geval is bij de visuele 

inbreuken uit het eerste hoofdstuk van dit mythologische deel.57 De behandelde definities en de 

categorisering die door onderzoekers gebeurt, tonen dus de grote verscheidenheid onder het 

overkoepelende begrip epifanie. De godheid kan zich op verschillende manieren, in verschillende 

contexten, om verschillende redenen en in verschillende gedaantes manifesteren. Terwijl 

bepaalde onderzoekers epifanie gaan zien als het gevoel/de ervaring van de toeschouwer(s) dat 

er een, al dan niet visuele, goddelijke aanwezigheid is, hechten andere onderzoekers vooral belang 

aan de goddelijke agency in plaats van de gevolgen die epifanie voor de mens heeft. 

Zoals aangehaald in de inleiding van dit hoofdstuk, wordt er ook dieper ingegaan op hoe 

mythologische personages in de mythopoëtische wereld op vlak van uiterlijk over de Griekse 

godheden dachten. Er zijn in de mythologie namelijk epifanische ervaringen zonder dat er een god 

 
 

55 Babrius, Fabel 48, 1-8.; Babrius en Phaedrus, Fables, vert. Ben Edwin Perry, Loeb Classical Library 436 
(Cambridge: Harvard University Press, 1965), 65. 
56 Petridou, Divine Epiphany, 39. 
57 Petridou, Divine Epiphany, 39-40. 
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bij betrokken is. Hierbij gaat het om personages die menen een godheid te zien, terwijl het in feite 

gewoon om een sterveling gaat. Vaak worden uitzonderlijke stervelingen ook vergeleken met 

godheden, of handelen bepaalde stervelingen op een manier dat we eerder aan godheden zouden 

toeschrijven. Terwijl hierboven gesproken werd van goddelijke agency, zien we in deze 

narratieven dat de sterveling een grotere agency krijgt bij epifanie. Dit komt natuurlijk door de 

afwezigheid van het goddelijke aspect. Deze vergissingen tussen mens en god vinden we reeds in 

de vroegste Griekse mythologische literatuur terug. In de Odysseia vraagt Odysseus namelijk aan 

Nausikäa of ze een godheid of een stervelinge is, want zelf kan hij het onderscheid niet maken bij 

het zien van deze Phaiakische prinses.58 Daarnaast wordt er in de Odysseia ook duidelijk een link 

gelegd tussen Helena van Troje en de godin Artemis op vlak van uiterlijke verschijning.59 Dit zijn 

zeker niet de enige voorbeelden waar verwarring in voorkomt, Odysseus wordt op een bepaald 

moment namelijk ook zelf voor een godheid aanzien. Dit doet zich voor wanneer Odysseus na zijn 

afwezigheid van twintig jaar zijn paleis op Ithaka terug binnenkomt. Athena had hem hiervoor 

vermomd als een zwerver en vroeg hem om in zijn eigen paleis om voedsel te smeken bij de vrijers 

die het op zijn vrouw gemunt hadden. Op deze manier kon hij achterhalen welke vrijers 

rechtvaardig waren en welke wetteloos.60 Wanneer hij echter bij Antinoös kwam, sloeg deze 

Odysseus met zijn voetbankje, waarop een andere vrijer verontwaardigd het volgende zegt: 

Antinoos, you did not do well to strike the luckless wanderer, you’re a dead man if by chance 

he is some heavenly god. And indeed, the gods, likening themselves to strangers take on all 

sorts of disguises and visit cities, looking upon the hubris and justice of men.61 

 
Terwijl er geen uitdrukkelijke vermelding is van Odysseus die als godheid aanzien wordt, handelt 

hij wel op dezelfde manier als een godheid zou handelen, hetgeen een gelijkaardige ervaring voor 

de lezer oproept. Emily Kearns merkt hierbij Theoxenia op, een thema in de Griekse mythologie 

waarbij een persoon zijn vroomheid en deugt demonstreert door een eenvoudige vreemdeling 

gastvrij te ontvangen, uit het geloof dat deze vreemdeling een vermomde godheid zou kunnen zijn, 

die de vrome persoon voor zijn gastvrijheid kan belonen, maar ook de wetteloze kan straffen. 

Uiteindelijk zal Odysseus de vrijers ook doden, volgens Kearns past dit perfect in het thema van 

Theoxenia. Zij schrijft dan ook het volgende: 

When therefore some of the suitors suggest that the beggar may be a god in disguise, they 

are not so very far from the truth, for Odysseus will perform exactly the same function as a 

 
 
 

58  Homeros, Odysseia, 6.149-152.; Homer, Odyssey, Volume I, 231. 
59  Homeros, Odysseia, 4.121-122.; Homer, Odyssey, Volume I, 127. 
60 Homeros, Odysseia, 17.363.; Homer, Odyssey, Volume II, 181. 
61 Homeros, Odysseia, 17.483-487.; Homer, Odyssey, Volume II, 189-91. 
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god. ....... Like the god in a theoxeny he punishes and sets to rights a moral order which has 

gone wrong.62 

 
Om terug te keren naar stervelingen die met goden vergeleken worden, ook Odysseus’ zoon, 

Telemakhos, wordt verschillende keren met een godheid vergeleken. Erwin Cook wijst in zijn 

werk op het feit dat ‘badscènes’ vaak gelinkt zijn met het bekomen van een haast goddelijk statuut. 

Zo haalt Cook de voorbeelden van Telemakhos, Odysseus en Laertes aan. Bij Telemakhos lezen we 

in de Odysseia dat hij, na gebaad te zijn door Nestor’s dochter Polukaste, uit het water komt “in the 

form like the immortals”.63 Erwin Cook stelt dat dit zuiverend baden ook in de sociaalhistorische 

realiteit bij de culten te vinden is, dit wordt echter verder besproken in het hoofdstuk over de 

culten.64 Ten slotte staat in de Ilias ook geschreven dat Achilles gelijk is aan de oorlogsgod Ares. 

Deze vergelijking wordt gemaakt wanneer deze held na zijn lange afwezigheid tijdens de strijd 

opnieuw de wapens opneemt en zich in het conflict mengt.65 Om dit terug te koppelen aan de 

inleidende paragraaf van dit hoofdstuk, moet nu de vraag gesteld worden waarom bepaalde 

stervelingen met godheden vergeleken worden, want dit leert ons meer over hoe de andere 

mythologische personages over de godheden dachten. Algemeen kan er gesteld worden dat de 

uitzonderlijke sterveling ontzag inboezemt bij de andere stervelingen. Deze eerbiedige 

bewondering gaat vaak samen met vrees, net zoals men de Griekse goden bewonderde, maar 

tegelijkertijd vreesde voor hun agency. De uitzonderlijke sterveling onderscheidt zich van de 

anderen door zijn jeugd, uiterlijke schoonheid of agency. Hij of zij is in staat de mythopoëtische 

realiteit te veranderen, zoals doorgaans godheden dit kunnen doen. 

Voor de sterveling is het dus vaak moeilijk om na te gaan of de persoon die ze zien een godheid is 

of niet. De grens tussen mensen en godheden is niet altijd even sterk afgelijnd als men zou denken. 

Robert L. Cioffi staaft echter aan de hand van de Griekse romans dat er bepaalde epifanische 

conventies of protocollen zijn in de literatuur waardoor de goddelijke aanwezigheid herkenbaar 

wordt. Bij elke mythe waar een epifanie zich voordoet meent hij het volgende proces al dan niet 

in lichte variatie te onderscheiden: eerst is er de verschijning van de godheid, vervolgens het zicht 

en ten slotte de herkenning.66 Verity Platt benadrukt in haar werk eveneens het belang van 

herkenning. De godheid moest namelijk juist geïdentificeerd worden aan de hand van uiterlijke 

verschijning en attributen.67 Het feit dat dit benadrukt wordt door onderzoekers, toont dat er 

mythes zijn waar een identificatie verkeerd loopt. Opnieuw kunnen we de godheid van de epifanie, 

Dionysos, hierbij betrekken. Wanneer Dionysos geboeid werd en de boeien vervolgens afvielen, 

 

62 Emily Kearns, “The Return of Odysseus: A Homeric Theoxeny,” The Classical Quarterly 32 (1982): 7. 
63 Homeros, Odysseia, 3.468.; Homer, Odyssey, Volume I, 115. 
64 Cook, “Epiphany in the Homeric Hymn to Demeter and the Odyssey,” 14. 
65 Homeros, Ilias, 20.46.; Homer, Iliad, Volume II, 369. 
66 Cioffi, “Seeing Gods,” 4. 
67 Platt, Facing the Gods, 58. 
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besefte de roerganger dat het niet om een sterveling, maar om een godheid ging. Hij kan echter 

niet uitmaken om welke godheid het gaat, dit lezen we in het volgende fragment: 

Madmen! what god is this whom you have taken and bind, strong that he is? Not even the 

well-built ship can carry him. Surely this is either Zeus or Apollo who has the silver bow, [20] 

or Poseidon, for he looks not like mortal men but like the gods who dwell on Olympus. Come, 

then, let us set him free upon the dark shore at once: do not lay hands on him, lest he grow 

angry and stir up dangerous winds and heavy squalls.68 

Naast de drie fasen die terug te vinden zijn in Cioffi’s werk, noemt Verity Platt ‘begrijpen’ en 

‘verkondigen’ als twee bijkomende fasen. Het driedelig proces van Robert L. Cioffi en de 

aanvullingen door Platt worden in wat volgt getoetst aan de mythes van drie epifanische 

godinnen. In het onderdeel dat nu volgt, wil ik nagaan welke indruk een confrontatie met het 

goddelijke nalaat op de menselijke personages én waarom de dichters de keuze maakten om 

epifanie in hun werk op te nemen. Daarnaast is een uitgebreide bespreking van deze epifanische 

godinnen ook geschikt om het antropomorfisme van de Griekse godheden verder uit te diepen. 

Eerst zal ik de Homerische Hymne aan Demeter bespreken. 

 

 
Demeter (Homerische Hymne II) 

In het werk ‘The Homeric Hymn to Demeter’ van Nicholas Richardson staat te lezen dat de 

datering van deze hymne zeer onzeker is. Toch meent hij een door een grondige analyse van de 

elementen uit de hymne een terminus post quem en een terminus ante quem te kunnen aanduiden. 

De terminus post quem plaatst hij in de tweede helft van de 7de eeuw. Hij stelt namelijk dat de 

anonieme auteur van de hymne beïnvloed is geweest door de werken van Homeros, Hesiodos en 

de hymne van Aphrodite.69 De datering van deze werken is echter zelf onzeker. In het voorbeeld 

van Hesiodos heeft men de datering berekend aan de eigen getuigenissen van Hesiodos. Deze 

stelde namelijk dat hij deelnam aan lijkspelen van Amphidamas, de koning van Chaldis, die na de 

Lelantijnse Oorlog (ca. 710-650 v.Chr.) was overleden.70 Om de terminus ante quem te bepalen, 

wijst Richardson op de afwezigheid van de Atheense inmenging in de mysteriën van Eleusis, die 

aangehaald worden in de hymne.71 De polis Eleusis werd namelijk ten tijde van de Atheense 

 
 
 

 

68 Homerische Hymne VII, 17-24.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 185. 
69 Nicholas Richardson, The Homeric Hymn to Demeter (Oxford: Clarendon Press, 1974), 5-11. 
70 Andrew Faulkner, The Homeric Hymns. Interpretative Essays (Oxford: Oxford University Press, 2011), 8- 
9. 
71 Richardson, The Homeric Hymn to Demeter, 5-11. 
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wetgever Solon (ca. 636-558 v.Chr.) geannexeerd door Athene.72 De datering van deze 

overheersing wordt in de 7de eeuw v.Chr. geplaatst. Het is echter pas in het midden van de zesde 

eeuw dat de Wet van Solon de rol van de boulè vermeldt in het overzien van de Eleusische 

mysteriën.73 In wat volgt zal de verhaallijn van de hymne samengevat worden, waarna gerichter 

gekeken wordt naar de epifanische ervaringen en waarbij de fasen van Robert L. Cioffi en Verity 

Platt hieraan gelinkt worden. 

De hymne vangt aan met een aanroeping door de auteur. Hoewel dat men over het algemeen over 

de hymne aan Demeter spreekt, is het in feite gericht aan zowel Demeter als haar dochter Kórè 

(Persephone). De auteur geeft eerst een harmonieuze toestand weer waarin Kórè bloemen aan 

het plukken is. Deze harmonie wordt echter doorbroken door een list van haar vader, de god Zeus. 

Hij had een Narcis laten verschijnen om de aandacht van het meisje te trekken en wanneer Kórè 

de bloem wilde plukken, opende de aarde zich en verscheen de god Aidoneus die haar ontvoerde.74 

Zeus had zijn dochter namelijk aan hem uitgehuwelijkt.75 Dit was echter zonder het medeweten 

van de godin Demeter, die een immense pijn ervoer toen ze besefte dat haar dochter verdwenen 

was. Om haar dochter terug te vinden reist ze over de Aarde en ontmoet de godheden Hecate en 

Helios. Zij waren namelijk de enige getuigen van deze laffe roof en wezen Hades aan als de dader.76 

In haar woede gaat ze bij de godheden weg en doolt verder rond op Aarde tot ze in Eleusis komt. 

Hier wacht ze vermomd als oude vrouw bij de waterput tot de dochters van koning Keleos en 

koningin Metaneira haar opmerken en uitnodigen om in het paleis in te trekken. Wanneer ze 

Metaneira ontmoet, is deze sterk onder de indruk van haar godgelijke verschijning. Demeter biedt 

haar diensten aan om de jongste zoon Demophon op te voeden.77 Ze voedt het kind op met 

ambrosia en plaatst het ’s nachts in het vuur zodat de sterfelijkheid zou verdwijnen en de jongen 

aan de goden gelijk zou worden. De koningin, die hen aan het bespieden was, zag dit alles gebeuren 

en riep het uit, daar ze dacht dat iets vreselijks haar zoontje overkwam. Hiermee verstoorde ze 

het ritueel en haalde de woede van Demeter op haar.78 Vervolgens maakte Demeter zich bekend 

bij naam en neemt ze haar ware gedaante aan. Om terug in haar gunst te komen, moeten de 

inwoners van Eleusis een tempel en een altaar voor haar bouwen en moeten ze de mysteriën 

uitvoeren zoals Demeter hen die zal leren.79 Demeter laat ondertussen de aarde verdorren zodat 

 

72 Nancy Evans, Civic Rites: Democracy and Religion in Ancient Athens (Oakland: University of California 
Press, 2010), 118. 
73 Richardson, The Homeric Hymn to Demeter, 5-11.; Cf. ook Evans, Civic Rites, 118. 
74 Aidoneus is één van de vele bijnamen voor Hades, Plouton, de heerser van de onderwereld. Het gebruik 
van bijnamen was om te voorkomen dat de naam van deze Chtonische god, waar men bang voor was, 
openlijk gebruikt zou worden. 
75 Homerische Hymne II, 1-30.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 33-5. 
76 Homerische Hymne II, 40-85.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 35-9. 
77 Homerische Hymne II, 90-230.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 39-51. 
78 Homerische Hymne II, 231-54.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 51-3. 
79 Homerische Hymne II, 255-300.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 53-5. 
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de mensen geen eten meer hebben en niets aan de godheden kunnen offeren. Door deze druk is 

Zeus genoodzaakt zijn dochter terug te halen uit de onderwereld en stuurt hiervoor Iris en Hermes 

naar Hades. De heerser van de onderwereld laat het meisje gaan, maar geeft haar eerst enkele 

pitten van een granaatappel te eten. Uiteindelijk is Kórè herenigd met haar moeder, maar komt 

het uit dat ze eten heeft aanvaard van Hades. Door de tafel met hem te delen, hoort ze bij hem. 

Hierdoor mag Kórè slechts twee derde van het jaar bij haar moeder zijn en moet ze voor de rest 

van de tijd bij haar echtgenoot doorbrengen.80 

Na deze korte heropfrissing van de inhoud wordt er nu gekeken naar de epifanische ervaringen 

die zich voordoen in de hymne. Dit zal onder andere besproken worden aan de hand van de fasen 

van Cioffi en Platt zoals die reeds eerder in het hoofdstuk werden aangehaald. De eerste 

epifanische neerslag in de hymne is voelbaar voor de natuur. Het is namelijk wanneer Demeter 

door heeft dat haar dochter verdwenen is. Ze werpt haar donkere mantel van haar schouders en 

spoedt zich over het uitgestrekte land en de wijde zee om haar kind te zoeken.81 Hier valt op dat 

er geen directe waarnemers zijn, het is louter de natuur die haar aanwezigheid kan voelen. Toch 

hoort dit thuis onder epifanie indien we de definitie van Georgia Petridou volgen. Kort nadat 

Demeter leert dat haar dochter door haar schoonbroer ontvoerd is, gaat ze bewust contact zoeken 

met de mensen. 

But grief yet more terrible and savage came into the heart of Demeter, and thereafter she 

was so angered with the dark-clouded Son of Cronos that she avoided the gathering of the 

gods and high Olympus, and went to the towns and rich fields of men, disfiguring her form a 

long while. And no one of men [95] or deep-bosomed women knew her when they saw her, 

until she came to the house of wise Celeus who then was lord of fragrant Eleusis.82 

Vanaf ze in Eleusis is, wordt de epifanische spanning sterk opgebouwd. Hier vinden we de eerste 

fase van Robert Cioffi terug, namelijk de verschijning aan de dochters van Keleos. Dit is nog onder 

een vermomming weliswaar. Eerder in dit hoofdstuk, wanneer de definitie van Petridou 

genuanceerd werd, bespraken we reeds hoe Erwin F. Cook zei dat een epifanie vaak voorafgegaan 

wordt door een verschijning in vermomming. Dit komt dan ook overeen met deze eerste fase van 

Cioffi. De koningsdochters (Kallidike, Kleisidike, Demo en Kallithoe) worden zelf omschreven als 

gelijkend op de godheden door hun jonge leeftijd.83 Ze vragen aan Demeter, die vermomd is als 

oude vrouw, wie ze is. Hierop antwoordt Demeter uitgebreid en zegt onder andere dat ze Doso 

 
 
 
 

80 Homerische Hymne II, 304-495.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 57-71. 
81 Homerische Hymne II, 40-4.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 35. 
82 Homerische Hymne II, 90-5.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 39. 
83 Homerische Hymne II, 109.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 41. 
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heet. Over haar goddelijke afkomst zegt ze niets. Toch blijkt haar goddelijkheid niet helemaal 

onopgemerkt door de meisjes. 

(…) All these have wives who manage in the house, and no one of them, so soon as she had 

seen you, would dishonor you and turn you from the house, but they will welcome you; for 

indeed you are godlike.84 

Het gastvrij ontvangen van een vreemdeling werd reeds eerder besproken in dit hoofdstuk. Dit 

gebruik wordt namelijk Theoxenia genoemd en komt voort uit het geloof dat de vreemdeling wel 

eens een godheid zou kunnen zijn. De prinsessen nemen Demeter mee naar het Paleis. Hier kiest 

de anonieme auteur ervoor om de vermomming nogmaals te benadrukken. Demeter liep namelijk 

achterop, bedroefd en met haar hoofd gesluierd, terwijl haar donkere mantel langs haar slanke 

voeten zwaait.85 Hier valt op te merken dat ze, ondanks haar menselijke vermomming als oude 

vrouw, haar goddelijkheid niet volledig kan verbergen. Dit is een gegeven waar Georgia Petridou 

ook op wijst. Zij stelt namelijk dat de menselijke gedaante niet voldoende is om hun goddelijkheid 

weg te steken, waardoor de sterfelijke aanschouwers door hebben dat er iets vreemds is aan de 

confrontatie.86 Vanaf hier is de tweede fase van Robert L. Cioffi van toepassing. Wanneer het 

reisgezelschap bij het paleis aankomt, rijst Demeter tot aan het dak en vult de hele deuropening 

zich met een goddelijke glans.87 Dit is echter nog geen volledige epifanie want de godin maakt 

zichzelf nog niet bekend. Het is eerder haar goddelijkheid die ze niet langer voldoende kan 

verbergen. Door dit gebeuren krijgt koningin Metaneira ontzag voor deze nobele vreemdelinge en 

biedt ze haar een plaats aan tafel aan. Om duidelijk te maken dat de stervelingen nog steeds niet 

zeker zijn met welke entiteit ze te maken hebben, mens of godheid, schrijft hij dat Demeter aan 

tafel zat, haar ogen neergeslagen en met haar sluier in haar handen voor haar gezicht.88 Toch kan 

Metaneira het niet laten om haar aan te spreken op haar godgelijke uiterlijk. 

Hail, lady! For I think you are not meanly but nobly born; truly dignity and grace are 

conspicuous upon your eyes as in the eyes of kings that deal justice.89 

Het is de tweede maal dat de auteur hier een verwijzing maakt naar de ogen van de godin. Georgia 

Petridou schrijft dat het goddelijke vaak door de ogen herkend wordt, aangezien het onmogelijk 

is om langs die weg de goddelijke glans te verbergen. Dit zien we bijvoorbeeld ook terug in de Ilias, 

waar Helena de godin Aphrodite herkent nadat ze in haar ogen heeft kunnen kijken.90 De 

 
84 Homerische Hymne II, 159.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 45. 
85 Homerische Hymne II, 183.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 47. 
86 Petridou, Divine Epiphany, 38. 
87  Homerische Hymne II, 189.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 47. 
88 Homerische Hymne II, 194-7.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 47. 
89 Homerische Hymne II, 214-5.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 49. 
90 Petridou, Divine Epiphany, 38.; Cf. Homeros, Ilias, 3.396.; Homer, Iliad, Volume I, 157. 
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uiteindelijke epifanie vindt plaats nadat Metaneira Demeter stoorde bij het onsterfelijk maken van 

Demophon. Hierdoor wordt de fase zicht afgesloten en gaat deze over in de fase van de 

herkenning. Deze herkenning komt doordat Demeter zichzelf bij naam noemt. Een essentieel 

onderdeel in de tekst om duidelijk te maken dat de epifanie zich voltrekt.91 

 
Lo! I am that Demeter who has share of honor and is the greatest help and cause of joy to the 

undying gods and mortal men. [270] But now, let all the people build me a great temple and 

an altar below it and beneath the city and its sheer wall upon a rising hillock above 

Callichorus. And I myself will teach my rites, that hereafter you may reverently perform them 

and so win the favour of my heart.92 

 
Deze bekendmaking en herkenning door Metaneira gebeurt wanneer Demeter nog haar 

vermomming ophoudt. Het is pas nadien dat ze haar ware aard laat zien. Ze wilde Metaneira dus 

enigszins voorbereiden zodat de epifanie niet fataal zou worden voor de koningin. De laatste twee 

fasen zijn die van Verity Platt, namelijk begrijpen en verkondigen. Uit de reactie van Metaneira 

blijkt dat ze begreep dat ze een epifanie was ondergaan, maar door dit overweldigend gebeuren 

kon ze niet verkondigen wat er gebeurd was.93 Tenslotte zijn er twee epifanische ervaringen die 

sterk door de natuur gevoeld worden en nadelig zijn voor de mensen en andere godheden, maar 

minder een rechtstreeks contact zijn tussen de godin en de stervelingen. Namelijk wanneer 

Demeter de natuur laat verdorren en op het einde van de hymne de natuur weer hersteld.94 

 

 
Aphrodite (Homerische Hymne V) 

In het werk ‘An Erotic Aristeia. The Homeric Hymn to Aphrodite and its Relationship to the Iliadic 

Tradition’ stelt Pascale Brillet-Dubois dat er reeds twee eeuwen onderzoek gedaan wordt naar de 

complexe relatie van de Hymne aan Aphrodite tot de andere hymnen en grote epen uit de Griekse 

literatuur, met in het bijzonder de Ilias. Dit komt door de grote graad van gelijkenis in formules, 

verzen en thematische sequenties.95 Er wordt van uitgegaan dat dit de oudste hymne is van de 

Homerische hymnen, een collectie van drieëndertig teksten ter ere van godheden en 

vergoddelijkte helden. Aangezien deze hymne aan Aphrodite van alle Homerische hymnen het 
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of Homer, 57.; Voor het herstellen van de natuur: Homerische Hymne II, 470.; Homeric Hymns. Homeric 
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dichtst bij de Ilias aansluit, gaat men uit van een vroege datering, namelijk rond het einde van de 

8ste eeuw of halverwege de 7de eeuw.96 

Deze hymne ter ere van de godin Aphrodite begint met een beschrijving van haar kracht. Zij kan 

namelijk iedereen verliefd laten worden, met uitzondering van de maagdelijke godinnen Athena, 

Artemis en Hestia. De godin van de liefde pocht er echter mee dat ze relaties tussen godheden en 

stervelingen tot stand kan brengen, waardoor zij haar superieur onder de goden voelt. Zeus wilt 

een einde maken aan dat gedrag en zorgt ervoor dat zij ook verliefd wordt op een sterveling. 

Hiervoor kiest Zeus de Trojaanse held Anchises.97 Aphrodite ziet de held op de berg Ida en wordt 

verliefd. Voor ze hem ontmoet, baadt ze, doet ze geurende oliën op en kleedt ze zich. Op haar weg 

naar Anchises passeert ze tal van wilde dieren die ze laat paren. Wanneer ze bij Anchises’ hut 

aankomt is hij alleen en bij het zien van deze godin, in de gedaante van een mooie vrouw, wordt 

hij op slag verliefd.98 Diep onder de indruk door haar godgelijke verschijning belooft Anchises een 

altaar ter ere van haar op te richten. Ze weet Anchises te verleiden en hun liefde wordt 

geconsumeerd. Wanneer Anchises hierna in slaap valt, neemt de godin haar ware gedaante aan en 

wekt hem. Verschrikt door deze verschijning smeekt Anchises doodsbang voor zijn leven.99 

Aphrodite vertelt hem dat ze hem een zoon zal baren die Aeneas zal heten. Ze zal hun zoon laten 

opvoeden door de nimfen van het woud en wanneer hij oud genoeg is, zullen de nimfen de jongen 

naar zijn vader brengen. De godin schaamt zich echter voor haar relatie met een sterveling, want 

zij zal nu nooit meer kunnen pochen tegen de andere goden. Ze beveelt Anchises om ook nooit 

tegen de mensen te zeggen dat hij met de gouden Aphrodite heeft geslapen, want Zeus zou hem 

hiervoor neerbliksemen. Na haar vertoog vertrekt de godin uit de wereld van de stervelingen.100 

Na deze korte samenvatting van de hymne wordt er nu dieper ingegaan op de epifanische 

sequentie. Wanneer de godin in de gedaante van een jonge vrouw voor Anchises verschijnt, zegt 

ze hem dat hij niet bang moet zijn om haar gade te slaan. Hier geeft de auteur uitdrukkelijk weer 

dat het bekijken met toestemming van een godheid in (antropomorfe) vermomming geen nadelige 

gevolgen heeft voor de mens. Dit is de eerste fase van Robert L. Cioffi, de verschijning. Zoals Erwin 

F. Cook terecht opmerkte, kon een epifanie voorafgegaan worden door een verschijning in een 

vermomming, het is ook dit gegeven dat hier terugkomt. De tweede fase van Cioffi volgt hier 

meteen op. Anchises is namelijk op slag verliefd bij het zien van deze uitzonderlijke schoonheid 

en heeft meteen het vermoeden dat ze een godin is: 

 
 

 

96 Faulkner, The Homeric Hymns, 1.; Cf. ook Faulkner, The Homeric Hymns, 14. 
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Hail, lady, whoever of the blessed ones you are that are come to this house, whether Artemis, 

or Leto, or golden Aphrodite, or high-born Themis, or bright-eyed Athena. Or, maybe, you are 

one of the Graces come hither, who bear the gods company and are called immortal, or else 

one of the Nymphs who haunt the pleasant woods, or of those who inhabit this lovely 

mountain and the springs of rivers and grassy meads. I will make you an altar upon a high 

peak in a far seen place, and will sacrifice rich offerings to you at all seasons. And do you feel 

kindly towards me and grant that I may become a man very eminent among the Trojans, and 

give me strong offspring for the time to come. As for my own self, let me live long and happily, 

seeing the light of the sun, and come to the threshold of old age, a man prosperous among 

the people.101 

Hij gokt welke godin ze zou kunnen zijn en in de lijst van namen die hij opnoemt, haalt hij zelf haar 

echte naam aan. In het bovenstaande fragment valt opnieuw de Theoxenia op te merken. Hij zegt 

namelijk wat zijn wensen zijn, zodat de vreemdelinge deze zou kunnen volbrengen wanneer zij 

een godheid zou zijn. Dit doet ze echter nog niet, maar net zoals Demeter een fictief 

achtergrondverhaal geeft, verbergt ook Aphrodite haar ware afkomst. Ze ontkent haar 

goddelijkheid en zegt dat ze van sterfelijke ouders komt. Ze zegt verder dat de god Hermes haar 

heeft weggehaald en op pad zette om Anchises te zoeken zodat hij haar als vrouw zou nemen.102 

Net zoals in de hymne van Demeter, kan ook Aphrodite haar goddelijkheid niet verbergen want 

Anchises blijft erop wijzen dat ze een godgelijke schoonheid heeft. Ze slaat ook haar ogen neer 

zodat hij niet volledig door haar vermomming zou kunnen zien.103 

Wanneer Anchises in slaap gevallen is, kleedt ze zich aan en haar hoofd reikt tot het plafond. Ze 

wekt Anchises en hij aanschouwt de epifanie, maar wanneer hij haar schone hals en ogen ziet 

wendt hij zijn blik af en bedekt zijn gezicht in zijn mantel.104 Hier zijn de derde fase van Robert L. 

Cioffi, ‘herkenning’, én de eerste fase van Verity Platt, ‘begrijpen’, terug te vinden. Het is namelijk 

het moment in de hymne waar hij bevestiging krijgt voor zijn vermoeden dat hij met een godheid 

te maken had. Wat hierbij opvalt, is dat Aphrodite haar epifanie niet begint zoals Demeter dat 

deed. Er is namelijk geen moment waarop de godin “Ik ben Aphrodite” zegt. Deze directe 

onthulling van de identiteit is nochtans typisch bij epifanie aangezien we dit ook in de hymnen 

aan de andere goden terugvinden.105 Voor deze identiteitsonthulling is het wachten tot het einde 

van de hymne, waar te lezen staat: 

 
 

 

101 Homerische Hymne V, 91-105.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 167. 
102 Homerische Hymne V, 126.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 169. 
103 Homerische Hymne V, 156.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 171. 
104 Homerische Hymne V, 183.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 173. 
105 Platt, Facing the Gods, 58. 
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But if you tell and foolishly boast that you lay with rich-crowned Aphrodite, Zeus will smite 

you (…).106 

In dit fragment is de tweede fase (vijfde en laatste in totaal) van Verity Platt op te merken. In deze 

fase moet de sterveling namelijk kunnen verkondigen wat hij/zij net aanschouwd heeft. In deze 

hymne zien we echter dat dit niet gaat omdat Aphrodite een duidelijk verbod oplegt aan Anchises 

om het niet te verkondigen. In latere versies van deze mythe zal Anchises wel opscheppen over 

zijn ontmoeting met de godin en raakt Zeus hem met zijn bliksemschicht waardoor Anchises 

naargelang de versie blind of lam wordt.107 Na hem verteld te hebben over het kind dat ze zal 

baren, zegt Aphrodite dat ze bij diens vijfde levensjaar terug aan Anchises zal verschijnen om hem 

het kind te brengen. 

Nu de uiterlijke verschijning van de godheden is besproken, richt ik mij specifiek op beelden van 

godheden die in de Griekse mythologie voorkomen. Dit omdat de focus in het sociaalhistorische 

deel van dit onderzoek ook op beelden komt te liggen. Volgens Jan Bremmer in zijn werk ‘The 

agency of Greek and Roman Statues’ is de oudste vermelding van een standbeeld in de mythologie 

terug te vinden in de Ilias. In Boek VI staat namelijk te lezen hoe de Trojaanse prins Hektor aan 

zijn moeder, Hekabe, vraagt of ze de godin Athena kan overhalen om genade te hebben met Troje. 

Dit laat de koningin uitvoeren en ze schenken Athena een nieuwe peplos en twaalf éénjarige 

ongetemde runderen.108 

And she, Theano, with the beautiful cheeks, took the peplos and placed it on the knees of 

Athena with the nice locks. And she prayed to the daughter of great Zeus: “Lady Athena, city 

protectress, noblest of goddesses” (…) So she prayed, but Pallas Athena tossed back her head 

in refusal.109 

Hoewel dat dit fragment niet letterlijk aanhaalt dat het om een standbeeld van de godin gaat, 

concludeert Jan Bremmer dat het door de handelingen die men stelt – namelijk het kleed op de 

knieën van de godin leggen – duidelijk is dat het om een zittend standbeeld gaat. Een terecht punt 

waar Jan Bremmer verder op wijst, is dat er in deze vroege mythologische literatuur geen 

 
106 Homerische Hymne V, 286.; Homeric Hymns. Homeric Apocrypha. Lives of Homer, 181. 
107 Voor verblinding Cf. Maurus servius Honoratus, In Vergilii Aeneidem commentarii, 1.617.; Georgius Thilo, 
“Commentary on the Aeneid of Vergil, Serv. A. 1.617.,” Perseus Digital Library, geraadpleegd 20.07.2019, 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0053%3Abook%3D1%3A 
commline%3D617.; Voor een fysiek zwaar leven Cf. Maurus servius Honoratus, In Vergilii Aeneidem 
commentarii, 2.649.; Georgius Thilo, “Commentary on the Aeneid of Vergil, Serv. A. 2.649.,” Perseus Digital 
Library, geraadpleegd 20.07.2019, 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/tekst?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0053%3Abook%3D2 
%3Acommline%3D649. 
108 Jan Bremmer, “The Agency of Greek and Roman Statues,” Opuscula 6 (2013): 8.; Homeros, Ilias, 6.263- 
285.; Homer, Iliad, Volume I, 293-5. 
109 Homeros, Ilias, 6.302-311.; Homer, Iliad, Volume I, 297. 
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onderscheid gemaakt wordt tussen de godheid en diens standbeeld, een gegeven dat typisch is 

aan de Archaïsche periode (800-480 v.Chr.). Om zijn stelling verder te onderbouwen haalt Jan 

Bremmer een tweede voorbeeld aan. Enige tijd na Homeros schrijft de dichter Alkaios namelijk 

over de verkrachting van de Trojaanse prinses Kassandra in de nasleep van de Trojaanse oorlog. 

Zij neemt in een poging tot bescherming haar toevlucht in de tempel van Athena, omarmt het 

standbeeld en raakt de kin aan, het teken van een smeekbede. Dit voorkwam de aanranding door 

Ajax echter niet, maar hierop verliet de godin de tempel en nam wraak in de vorm van een 

storm.110 Deze twee voorbeelden maken dus geen onderscheid tussen de godheid en diens beeld, 

hieruit volgt dat in deze vroege mythologische teksten de godheid aanwezig was in het standbeeld. 

Dit is ook te zien aan de handeling die (het beeld van) de godin maakt tegenover Hekabe, het beeld 

draait namelijk het hoofd weg om haar ongenoegen te uiten. 

Deze unie van de godheid en het standbeeld vervaagt in latere tijden. In de zesde eeuw v.Chr., met 

de introductie van de sterker afgelijnde categorie van de helden, vergroot de afstand tussen 

mensen en godheden. De godheden worden steeds meer afwezig in de beelden die voorkomen in 

de mythologische literatuur.111 Dit zet zich voort in de 5de eeuw vóór onze jaartelling. Een eerste 

voorbeeld hiervan vinden we bij Aischylos’ Zeven tegen Thebe. Hierin zegt het personage Eteokles 

dat de godheden steden verlaten wanneer deze zullen vallen.112 De commentator van Aischylos 

legt hierbij de link naar de onbekende tragedie Xoanephoroi van Sophokles waarbij de godheden 

hun eigen standbeelden op hun schouders uit Troje dragen, wetende dat de stad spoedig zal 

vallen.113 Een tweede voorbeeld van zo’n duidelijke opdeling tussen de godheid en diens 

standbeeld vinden we terug bij Euripides. In zijn tragedie Ion loopt het personage Creusa weg van 

het altaar, weg van de beelden (Xoana) van de godheid Apollo, hiermee wordt niet gezegd dat ze 

effectief wegliep van de godheid.114 Het derde voorbeeld is bij Sophokles terug te vinden. In zijn 

tragedie Hippolytos staan de volgende woorden van een slaaf te lezen: 

(…) I shall pray, in words befitting a slave, to your statue, my lady Cypris.115 

 
 
 
 

110 Alkaios, Fragmenten, 298.20-27.; Sappho en Alcaeus, Greek Lyric, Volume I: Sappho and Alcaeus, vert. 
David A. Campbell, Loeb Classical Library 142 (Cambridge: Harvard University Press, 1982), 339. 
111 Bremmer, “The Agency of Greek and Roman Statues,” 9. 
112 Aischylos, Zeven tegen Thebe, 216-8.; Aeschylus, Volume I: Persians. Seven against Thebes. Suppliants. 
Prometheus Bound, vert. Alan H. Sommerstein, Loeb Classical Library 145 (Cambridge: Harvard University 
Press, 2009), 173. 
113 Sophokles, Xoanephoroi, fr. 452.; Stefan Lorenz Radt, Tragicorum Graecorum Fragmenta (TrGF) Vol. 4: 
Sophocles (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999), 374. 
114 Euripides, Ion, 1403.; Euripides, Volume IV: Trojan Women. Iphigenia among the Taurians. Ion, vert. David 
Kovacs, Loeb Classical Library 10 (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 485. 
115 Euripides, Hippolytos, 114-117.; Euripides, Volume II: Children of Heracles. Hippolytus. 
Andromache.Hecuba, vert. David Kovacs, Loeb Classical Library 484 (Cambridge: Harvard University Press, 
1995), 135. 
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De goddelijke aanwezigheid verdwijnt echter niet volledig. In de tragedie Iphigeneia in Tauris van 

Euripides staat te lezen hoe Iphigeneia de koning Thoas misleid door met een beeldje van Artemis 

in haar handen te stellen dat de godin de offers afkeurt omdat ze onrein zijn. Ze vertelt deze leugen 

om zo haar broer Orestes te redden. Die is namelijk één van de twee personen die geofferd zullen 

worden. Wanneer de koning vroeg hoe zij dat wist, zegt ze dat het beeld van Artemis op zichzelf 

wegdraaide van haar voetstuk en de ogen sloot.116 Deze leugen toont dat de godheid nog steeds 

aanwezig is in het beeld in deze 5de eeuwse literatuur, want de leugen zou niet gewerkt hebben 

(voor zowel Thoas, als voor de toeschouwers van het tragediestuk) als het geloof hierin geen 

grond meer had.117 

Toch kan er gesteld worden dat er binnen de mythologische traditie evoluties op te merken zijn 

wanneer het gaat over goddelijke aanwezigheid in beelden. Zoals bovenstaande voorbeelden 

illustreren komt deze opdeling er in de 6de-5de eeuw v.Chr. Tegelijkertijd komt hier ook een ander 

aspect bij kijken, namelijk de menselijke creatie van beelden van de godheden. Een centraal figuur 

hierbij is de kunstenaar Daedalus. In het werk Tracische Vrouwen van de Attische blijspeldichter 

Cratinus (5de eeuw v.Chr.) lezen we hoe iemand vertelt dat hij een beeld heeft zien weglopen, 

terwijl het volledig uit brons bestond. Als antwoord hierop vraagt een ander persoon of dit beeld 

misschien door Daedalus gemaakt was. Ook bij Euripides komen we deze mythische beeldhouwer 

tegen. In het saterspel Eurystheus lezen we het volgende: 

The Daedalic statues all seem to move and see, so clever is that man.118 

 
Wat opvalt bij deze voorbeelden is dat het goddelijke niet meer aanwezig is, maar men wel blijft 

vasthouden aan de potentiële agency van beelden. In het geval van Daedalus heeft het beeld 

agency omdat de kunstenaar zo bekwaam is. Tot ver in de 3de eeuw n. Chr. vinden we teksten terug 

waarin beelden met agency voorkomen.119 Dit toont dat ze nog voor vele eeuwen niet louter als 

levenloze objecten werden gezien: ze kunnen bewegen, wenen, praten, zweten enzovoort. Toch is 

deze evolutie, waarbij de godheden van hun beeltenissen vervreemden, niet eenzijdig. Doordat 

deze beelden geleidelijk aan van hun goddelijke component werden gescheiden, was er een nood 

in de mythologie om te verantwoorden waarom deze oude cultusbeelden (Xoana, enkelvoud 

Xoanon) nog steeds vermeld werden. Opnieuw bij Euripides lezen we in zijn tragedie Ephigeneia 

in Tauris hoe Orestes aan zijn zus Iphigeneia vraagt om naar het Taurische land te reizen en het 

 
 
 

 

116 Euripides, Iphigeneia in Tauris, 1165-1167.; Euripides, Volume IV: Trojan Women. Iphigenia among the 
Taurians. Ion, 275. 
117 Bremmer, “The Agency of Greek and Roman Statues,” 10. 
118 Bremmer, “The Agency of Greek and Roman Statues,” 11. 
119 Bremmer, “The Agency of Greek and Roman Statues,” 7. 
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beeld van Artemis te halen. Dit beeld zou uit de hemel gevallen zijn.120 De notie om aan deze 

archaïsche cultusbeelden een goddelijke oorsprong (diopetês: uit de hemel gevallen; 

acheiropoiêtos: niet door mensenhanden gemaakt) toe te kennen, is volgens Bremmer vanuit de 

cultus in de sociaalhistorische realiteit te verstaan. Het zou een antwoord bieden op de vraag wat 

het nut nog was van deze uiterlijke primitieve houten beelden, wanneer er betere beelden 

voorhanden waren in latere tijden.121 Op dit laatste kom in terug in het sociaalhistorische deel van 

dit onderzoek. 

 

 
Antropomorfisme 

Wat mij nu nog rest vooraleer dit deel afgesloten wordt met een conclusie, is kort aandacht 

besteden aan antropomorfisme. Dit is reeds verschillende keren voorgekomen in dit 

mythologische deel van het onderzoek. Wat hier volgt is echter hoe mythologische personages 

fysiek dachten over de godheden én het idee achter en het nut van antropomorfisme hierbij. In de 

Ilias en Odysseia van Homeros zijn de godheden sterk antropomorf. Hoewel er niet steeds 

volledige uiterlijke beschrijvingen worden gegeven van bepaalde godheden, kan er aan de hand 

van gedeeltelijke uiterlijke beschrijvingen toch geconcludeerd worden dat Homeros – voor zover 

we over hem kunnen schrijven als één auteur – bij het beschrijven van de godheden een 

mensenlichaam in gedachten had. Zoals we gezien hebben in dit hoofdstuk over epifanie, is een 

antropomorfe verschijning van een godheid slechts één van de opties waarin een godheid zich kan 

manifesteren. Toch is deze verschijningsvorm bijzonder omdat uit de mythologische literatuur 

blijkt dat goden ook antropomorf zijn zonder aanwezigheid van stervelingen. In de Ilias 

interageren de godheden tal van keren met elkaar, waarin steeds antropomorfe beschrijvingen of 

menselijke handelingen worden aangehaald. 

In de hymnen van Demeter en Aphrodite die hierboven besproken werden, was duidelijk dat de 

godheden in alle opzichten superieur zijn aan de stervelingen. Aphrodite wordt door Anchises 

namelijk meerdere keren aangesproken op haar onovertrefbare godgelijke schoonheid. Voorts 

zijn de godheden in hun ware gestalte ook vele malen groter. Dit was te zien in de hymnen waar 

zowel Demeter als Aphrodite tot de nok van het dak rijzen en de ruimte amper in staat is hun 

goddelijke verschijning aan te kunnen. Ze gaan gebukt onder menselijke gevoelens, Demeter 

onder verdriet en Aphrodite onder liefde. Hun uiterlijk is mooier dan bij de mens, hun gestalten 

zijn groter, hun handelingen grootser en hun emoties overheersen alles. Daarbovenop zijn de 

 

120 Euripides, Iphigeneia in Tauris, 85-91.; Euripides, Volume IV: Trojan Women. Iphigenia among the 
Taurians. Ion, 161.; Euripides, Iphigeneia in Tauris, 977-8.; Euripides, Volume IV: Trojan Women. Iphigenia 
among the Taurians. Ion, 255. 
121 Bremmer, “The Agency of Greek and Roman Statues,” 11. 
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Griekse godheden onsterfelijk. Een kleine nuance bij dit laatste, en hier wordt verder niet op 

ingegaan, is dat stervelingen godheden wel kunnen verwonden, zoals staat te lezen in het volgende 

fragment: 

(…) then the son of great-souled Tydeus (Diomedes) thrust with his sharp spear and leapt 

upon her (Aphrodite), and wounded the surface of her delicate hand, and forthwith through 

the ambrosial raiment that the Graces themselves had wrought for her the spear pierced the 

flesh upon the wrist above the palm and forth flowed the immortal blood of the goddess 

(…).122 

In het werk van Julia Kindt ‘Rethinking Greek Religion’ lezen we meer over het nut en de logica 

achter antropomorfisme. Zij stelt namelijk dat antropomorfisme een strategie is van het 

menselijke verstand om te kunnen omgaan met een enorm complexe, overgedetermineerde en 

potentieel gevaarlijke wereld. Om te kunnen overleven in deze wereld is het menselijk verstand 

erop gebrand om de aanwezigheid van andere entiteiten (waaronder ook godheden) te detecteren 

aangezien deze het menselijk leven mogelijks kunnen beïnvloeden. Dit zoeken naar andere 

entiteiten vinden we in de menselijke eigenschap om in levenloze objecten (zoals rotsen en 

wolken etc.) antropomorfe verschijningen te herkennen.123 De productie van standbeelden die 

godheden representeren, komt voort uit deze menselijke neiging. Het gaat abstracte 

veronderstellingen over het bestaan van bovennatuurlijke entiteiten binnen de menselijks sfeer 

trekken om het begrijpelijk te maken. Dit bekomt men door de godheden menselijke fysieke 

eigenschappen aan te meten. Door de godheid een lichaam te geven doet de mens een poging om 

de wereld beheersbaar te maken door te kunnen interageren met deze hogere entiteiten.124 Dit 

laatste is ook een punt waar Jean-Pierre Vernant in zijn werk ‘Myth and Thought among the 

Greeks’ op wijst. Hij zegt namelijk dat het onzichtbare (lees godheden) vastpinnen in een 

standbeeld het mogelijk maakt om contracten met deze entiteiten te sluiten.125 

 
 

Conclusie Deel I 

In wat volgt worden er conclusies getrokken uit dit eerste deel, waarbij antwoorden geformuleerd 

worden op de vooropgestelde vragen uit de inleidende paragraaf. In dit mythologische deel van 

het onderzoek werd in twee hoofdstukken de visuele spanning met betrekking tot het goddelijke 

 
 

122 Homeros, Ilias, 5.335-339.; Homer, Iliad, Volume I, 231. 
123 Julia Kindt, Rethinking Greek Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 42-3. 
124 Kindt, Rethinking Greek Religion, 43.; Cf ook Walter Burkert, Greek Religion (Cambridge: Harvard 
University Press, 1985), 88-92.; Jean-Pierre Vernant, Myth and Thought among the Greeks (New York: Zone 
Books, 2006), 158-9. 
125 Vernant, Myth and Thought, 331 
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in de Griekse mythologie weergegeven. In het eerste hoofdstuk kwam de focus te liggen op het 

verbod op zien. Hierbij werden narratieven besproken waarbij de sterveling binnendrong in de 

goddelijke sfeer zonder dat deze persoon hier klaar voor was. Deze visuele inbreuken blijken vaak 

fataal uit te draaien voor de kijklustigen. In dit hoofdstuk zagen we dat er niet alleen visuele 

inbreuken bestonden tegen de godheden. Richard Buxton sprak ook over niet-visuele inbreuken 

(waaronder Hybris) en inbreuken die niet meteen betrekking hebben op het goddelijke. Hoewel 

slechts één van deze drie categorieën rechtstreeks betrekking heeft op het visuele aspect, kunnen 

de drie categorieën wel een visuele straf, namelijk blindheid, hebben. Veel hangt af van bij welke 

entiteit de agency ligt. Dit kon duidelijk geïllustreerd worden aan de hand van Kallimachos’ werk. 

In de mythe van Teiresias beriep Athena zich op de Wet van Zeus die stelt dat een sterveling nooit 

een godheid mag aanschouwen tegen diens wil. Hiermee maakt ze duidelijk dat de agency niet bij 

haar ligt, maar bij een goddelijke wet waaraan zij moet gehoorzamen. In de mythe van Aktaion 

zagen we echter dat Artemis uit eigen wil handelde en pas bedaarde wanneer de jongeling door 

zijn honden verscheurd was. Ik heb geïllustreerd dat deze mythen doorheen de literatuur van de 

Oudheid veranderden op vele vlakken, namelijk van volledige verhaallijnen tot schuldvraag. 

Hierbij veranderde de agency ook. Hoewel de meeste auteurs wijzen op de onschuld van de 

jongelingen, zien we bij Hyginus en Nonnos dat Aktaion bewust de keuze maakte om de godin 

gade te slaan. De agency bij de sterveling vinden we ook terug bij Hesiodos en Ovidius in het 

narratief waar Teiresias de slangen slaat, twee maal van geslacht verandert en de ruzie tussen 

Zeus en Hera moet beslechten. Aktaion wordt voor dezelfde fout strenger bestraft dan Teiresias. 

Het was in dit onderzoek niet de bedoeling om hier een reden achter te zoeken: waar mijn 

interesse vooral naar uitging was de agency én die is altijd goddelijk bij de straf (maar kan 

verschillen bij de inbreuk, gaande van het lot tot de bewuste keuze). Athena zei dan wel dat zij 

hier niet voor koos, de agency lag niet bij haar, maar beriep zich op de Wet van Zeus. Hierdoor 

blijft de agency in dit geval goddelijk. In de mythen die zijn aangehaald in dit eerste hoofdstuk 

blijkt zeer duidelijk dat godheden stervelingen bestraffen omdat deze stervelingen niet 

voorbereid/geïnitieerd zijn om het goddelijke te kunnen aanschouwen. Veilig contact kan enkel 

gegarandeerd worden wanneer de godheid zijn of haar naam en identiteit openlijk bekend maakt, 

een eerste vorm van initiatie voor de daadwerkelijke epifanie plaatsvindt. In het eerste hoofdstuk 

besprak ik ook kort de beelden van godheden die niet gezien mochten worden. Hierbij viel het op 

dat het aanschouwen van een beeld vaak dezelfde gevolgen had als het aanschouwen van de 

godheid in levende lijve. Dit is een sterke indicatie dat de godheid aanwezig is in het cultusbeeld. 

In het tweede hoofdstuk werd de andere zijde van deze visuele spanning belicht, namelijk de 

toelating om het goddelijke te mogen aanschouwen. Hierbij richtte ik mij op het fenomeen 

‘epifanie’, waarbij de godheid zich uit vrije wil toont aan één of meerdere stervelingen. Door de 

conclusie van Georgia Petridou over te nemen en te nuanceren met de definities van Pax en Cook, 
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werd een complete definitie gegeven van de goddelijke manifestatie en de vormen waarin die tot 

uiting komt. Binnen dit deel was het belangrijk na te gaan bij welke entiteit de agency ligt wanneer 

een epifanie zich voordoet. Hierbij was te zien dat onderzoekers verschillende standpunten 

innamen en vaak onbewust de agency meer aan de sterfelijke personages of net aan de godheden 

toeschreven. Het belang om agency hierin te betrekken, is dat de narratieven in het eerste 

hoofdstuk vooral wezen op een menselijke agency, hetgeen zorgde voor visuele inbreuken en 

fataal bleek te zijn voor de stervelingen die niet voorbereid waren op een goddelijke verschijning. 

Dit staat lijnrecht tegenover de narratieven in het tweede hoofdstuk waarbij de epifanische 

sequentie de stervelingen voorbereidde om het goddelijke te aanschouwen. Georgia Petridou ging 

in haar categorisering vooral benadrukken welke gevolgen epifanie heeft voor de sterveling. 

Robert L. Cioffi daarentegen ging in zijn categorisering zeer sterk wijzen op het goddelijke 

handelen, niet zozeer voor de uitkomst voor de stervelingen, maar uit eigen goddelijke wil. Ook 

Verity Platt benadrukte in haar werk uitdrukkelijk dat de agency bij de godheden ligt. Zij kozen 

namelijk volledig hoe, waar en wanneer de epifanie zich voltrok. Zelf sluit in mij hier aan bij de 

goddelijke agency en volg Cioffi en Pax hierin. Om te besluiten bij welke entiteit de agency nu ligt 

bij de goddelijke confrontatie, kan gesteld worden dat er overwegend een menselijke agency is in 

het eerste hoofdstuk, hetgeen leidt tot een negatieve confrontatie, terwijl er een goddelijk 

handelen is in het tweede hoofdstuk, met een positievere uitkomst voor de stervelingen. Deze 

positieve uitkomst komt tot stand doordat beide partijen bij een epifanie zijn voorbereid. De 

godheid zal bijvoorbeeld een antropomorfe gedaante aannemen die de goddelijkheid afschermt 

van het oog van de sterveling. Dit werd door Petridou omschreven als een functionele 

metamorfose, hetgeen een veilig contact moest garanderen. De sterveling werd op diens beurt ook 

voorbereid op de komende epifanie. In de hymne aan Demeter was namelijk te lezen hoe Demeter 

haar ware identiteit aan Metaneira bekend maakt vooraleer ze haar ware gedaante aanneemt. 

Na dit debat over agency verschoof de focus in het tweede hoofdstuk naar de vraag welke invloed 

de confrontatie met het goddelijke naliet op de mythologische sterveling. Hierbij ging tevens 

dieper in op de antropomorfe/fysieke verschijning van godheden en hun permanente 

aanwezigheid in de menselijke sfeer. Dit laatste werd bekeken door middel van standbeelden in 

de mythologie. Algemeen kan gesteld worden dat de godheden op alle vlakken het menselijke 

overstijgen. Hun handelen (agency) is niet te overtreffen. Dit was eveneens terug te vinden in de 

paragrafen waar ik me boog over stervelingen die met goden vergeleken worden. De strijdlust van 

Achilles maakte hem namelijk gelijk aan de oorlogsgod Ares. Hun emoties zijn ook intenser: dit 

was te zien in de hymne aan Demeter waar de godin de natuur laat verdorren uit verdriet. Het 

vaakst wordt de vergelijking echter met hun uiterlijk gemaakt. Hun schoonheid is namelijk 

ongeëvenaard, dit zien we doordat mythologische stervelingen om hun vaak godgelijke 

schoonheid geprezen worden. Dit uiterlijk is vooral belangrijk voor het volgende deel van dit 
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onderzoek. Daar zal gekeken worden naar epifanieën die in scène worden gezet, hetgeen toont dat 

men ervoor open stond om het goddelijke in de realiteit te kunnen aanschouwen. Het geloof dat 

godheden overal aanwezig konden zijn in de menselijke sfeer, kan ook teruggevonden worden bij 

Theoxenia zoals het door Emily Kearns genoemd werd. Men is hierbij steeds op zijn hoede dat een 

vreemdeling een godheid in vermomming kan zijn. Bij de paragrafen over beelden in de 

mythologische literatuur was te lezen hoe het idee van goddelijke aanwezigheid een evolutie 

kende. Terwijl men in de Archaïsche periode geen onderscheid maakte tussen de godheid en het 

beeld, werd dit vanaf de 6de-5de eeuw v.Chr. van elkaar losgekoppeld en zien we twee tendensen. 

Enerzijds verdwijnt het goddelijke aspect door het centraler stellen van de menselijke 

scheppingsdaad van deze beelden; anderzijds komt er een verantwoording waarom deze oude 

cultusbeelden nog een plaats verdienen in de tempels, hierbij gaat men de xoana net een 

goddelijke karakter aanmeten. Er is dus enigszins sprake van continuïteit van het goddelijke in 

beelden doorheen de hele Oudheid. In de mythologie is het idee van goddelijke aanwezigheid in 

menselijke sfeer dus zeker geen vreemd gegeven. 

In deze conclusie wil ik een antwoord bieden op enkele vragen, namelijk welke indruk epifanie 

heeft op de mythologische sterveling en wat het nut van epifanie is voor de mythologische 

literatuur. Bij de eerste vraag kunnen we stellen dat het steeds om een ongemakkelijke 

confrontatie gaat, waarbij de stervelingen het vermoeden hebben dat ze met een godheid hebben 

te maken, maar hier niet zeker van zijn. De goddelijke aanwezigheid is dus duidelijk te voelen. 

Ondanks de voorbereiding is het voor de stervelingen vaak moeilijk om de godheid te kunnen 

blijven aankijken. In de hymnen zagen we hoe Metaneira de kamer uit vluchtte en hoe Anchises 

met zijn mantel zijn gezicht bedekte. Hoewel er dus een toelating is en de godheid een 

antropomorfe gedaante en stem aanneemt, blijft het een problematische situatie.126 Deze 

confrontatie verloopt echter makkelijker met beelden. Hoewel de godheid aanwezig was in het 

Archaïsche beeld, konden Hekabe, Kassandra en Iphigeneia de beelden wel aanraken en zonder 

problemen bekijken. Het contact met de godheid verloopt in de mythologie dus veiliger via 

standbeelden dan via antropomorfe verschijningen. Zoals Jean-Pierre Vernant stelde is het 

vastpinnen van een oncontroleerbare goddelijke entiteit in een antropomorf standbeeld een 

strategie om het abstracte goddelijke beheersbaar te maken en maakt dit het mogelijk om 

contracten te sluiten met entiteiten uit een andere sfeer. Bij de tweede vraag over het nut van 

epifanie kan het volgende besloten worden. Bepaalde mythen óf passages uit mythen zijn louter 

een interactie van godheden onderling. Dit brengt geen probleem met zich mee omdat de 

personages zich in dezelfde sfeer bevinden. Het probleem doet zich echter voor wanneer de 

 
 

126 Petridou, Divine Epiphany, 38.; cf ook Jenny Strauss Clay, “Demas and Aude: The Nature of Devine 
Transformation in Homer,” Hermes 102 (1974): 129-30. 
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mythograaf de entiteiten uit deze goddelijke sfeer wilt laten interageren met de sfeer van de 

stervelingen. Voor deze mythen waarin contact tussen mensen en godheden voorkomt, hadden de 

mythografen vermoedelijk nood aan een narratief mechanisme om contact mogelijk te maken. Het 

is een manier om entiteiten uit twee radicaal verschillende sferen rechtstreeks te laten treffen 

zonder het indirect contact door middel van het offer. 
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Deel II: De visuele spanning in de 

sociaalhistorische context 

In 1983 schreef Paul-Marie Veyne in zijn werk ‘Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Essai sur 

L’imagination constituante’ dat mythes zich afspeelden in het ‘voorheen’, toen godheden en 

mensen nog met elkaar in relatie traden. De tijd en ruimte van de mythologie was te verschillend 

van de onze. Hij stelde daarom dat een Griek zich de godheden wel voorstelde aan de ‘hemel’, maar 

met verstomming zou geslagen zijn mocht hij de godheid ook in het echt ontwaren.127 Dit ongeloof 

in de mogelijkheid om het goddelijke te kunnen zien in de realiteit, zal ik trachten te ontkrachten 

door mij te richten op goddelijke epifanie in het algemeen en de bereidheid van de Grieken om het 

goddelijke in het dagelijks leven te aanschouwen. In het eerste hoofdstuk zal ik epifanie in de 

crisiscontext bespreken, terwijl ik mij in het tweede hoofdstuk zal toeleggen op epifanie in een 

cultuscontext. Nadat ik in het eerste hoofdstuk geïllustreerd heb dat de Grieken wel degelijk open 

stonden om hun godheden te kunnen zien in de realiteit, focus ik mij in het tweede hoofdstuk 

specifiek op de beelden van godheden, het statuut van deze beelden en hoe de Grieken hiermee 

omgingen. Hiermee wil ik een onder andere een antwoord kunnen formuleren op de vraag of de 

godheden effectief aanwezig waren in bepaalde beelden. 

 

 

Hoofdstuk 1: Epifanie in de militaire context 

In het eerste deel van dit onderzoek legde ik mij toe op hoe epifanie in de mythologische literatuur 

voorkomt. Epifanie is echter niet louter een literair fenomeen om het contact tussen stervelingen 

en godheden mogelijk te maken. Zoals we hieronder zullen zien, illustreren de klassieke teksten 

goed dat men een goddelijke confrontatie in de sociaalhistorische realiteit ook mogelijk achtte. In 

dit hoofdstuk zal ik mij op verschillende contexten richten waarin een epifanie zich kan voordoen. 

Dit kon namelijk in een cultus- of crisiscontext. Deze contexten kennen echter een grote 

overlapping, aangezien een crisis kan veroorzaakt worden binnen een cultus – wanneer de 

godheid bijvoorbeeld verdwenen is – en een cultus er vaak kan komen na een crisis waarin de 

godheid zich had laten zien. Ondanks deze grote overlapping, is het volgens Georgia Petridou wel 

een nuttige opdeling aangezien er een verschil is in de menselijke controle op de epifanie. Zo is 

het in een cultuscontext veel eenvoudiger om de manifestatie van de godheid te kanaliseren in 

 

127 Paul-Marie Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Essai sur l’imagination constituante (Parijs: Points, 
2014), 28-29. 
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een gewenste verschijningsvorm, namelijk een antropomorf cultusbeeld. Hier heerst de idee dat 

men de verschijning zelf moet creëren om de godheid te kunnen zien. Deze menselijke controle is 

in een crisiscontext echter vaak geheel afwezig, meent Georgia Petridou.128 Seaford stelt echter dat 

het allebei contexten zijn waarin de mens met een epifanie orde wilt scheppen in de chaos. In 

tegenstelling tot Petridou onderstreept Seaford dat er wel een vorm van menselijke controle is in 

een crisiscontext.129 In dit eerste hoofdstuk zal ik mij daarom voornamelijk richten op de 

epifanieën in een crisiscontext en meer bepaald antropomorfe manifestaties van godheden tijdens 

oorlogen, terwijl ik mij in het tweede hoofdstuk zal toeleggen op de cultuscontext. Deze 

oorlogsepifanie is verder op te delen in strijdepifanieën, belegeringsepifanieën en epifanische 

listen.130 Deze zullen achtereenvolgens aangehaald worden om te illustreren dat men ervoor 

openstond om het goddelijke te zien in de sociaalhistorische realiteit. 

Potentieel levensbedreigende situaties zoals oorlog, hongersnood, ziekte en dergelijke zorgen 

ervoor dat de mens zich openstelt om epifanieën van godheden en lokale helden te zien in de 

realiteit. Men zoekt namelijk een houvast in deze chaos die de grenzen van de gekende levenswijze 

op de proef stelt. Deze verstoring en de overschrijding van de menselijke limieten en gekende 

grenzen nodigt ‘de andere’ uit, stelt Petridou. Zoals hierboven gesteld kon een epifanie zich 

voordoen op het slagveld, waar het door militairen werd waargenomen. Deze zien we veelvuldig 

terugkomen tijdens de Perzische oorlogen. Pausanias vermeldt dat er tijdens de slag bij Marathon 

een man met een landelijk uiterlijk en een ploeg in zijn handen veel Perzen wist te verslaan, een 

heroïsche daad. Na de strijd vonden ze deze man niet meer terug, ook niet onder de gevallenen. 

Wanneer ze het orakel raadpleegden leerden ze dat ze de held Echetlaeus moesten eren.131 Een 

tweede epifanie tijdens de slag bij Marathon is terug te vinden in het werk van Herodotos. Hij 

maakt vermelding van de soldaat Epizelos die moedig streed, maar tijdens de strijd verblind werd, 

hoewel hij geen wonden had opgelopen. Wanneer men hem vroeg wat hem overkomen was zei hij 

dat hij een imposante man had gezien. Herodotos suggereert hier overduidelijk dat het om een 

goddelijke manifestatie zou gaan.132 

In Sparta, dat steeds twee koningen had, bestond er een bepaald ritueel dat bij wet was vastgelegd. 

Dit hield namelijk in dat één van de koningen tijdens een oorlog meetrok met het leger terwijl de 

andere koning de verdediging van Sparta op zich nam. Hierbij werden de koningen elk bijgestaan 

 
 

128 Petridou, Divine Epiphany, 107. 
129 Richard Seaford, Dionysus (Abingdon: Routledge, 2006), 40. 
130 Petridou, Divine Epiphany, 108. 
131 Pausanias, Beschrijving van Griekenland, 1.32.5.; Pausanias, Description of Greece, Volume I Books 1-2 
(Attica and Corinth), vert. W.H.S. Jones, Loeb Classical Library 93 (Cambridge: Harvard University Press, 
1918), 175. 
132 Herodotos, Historiën, 6.117.1.; Herodotus, The Persian Wars, Volume III: Books 5-7, vert. A.D. Godley, Loeb 
Classical Library 119 (Cambridge: Harvard University Press, 1922), 271. 
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door één van de Dioskouroi, de zonen van Zeus.133 Simon Hornblower is van mening dat het hierbij 

ging om amorfe verschijningen en niet een geritualiseerde verschijning door cultusbeelden.134 

Georgia Petridou stelt zich hiertegenover door te stellen dat het wel degelijk om cultusbeelden 

zou gaan die werden meegedragen.135 Aangezien de klassieke teksten dit niet verder toelichten, 

zijn dit slechts hypotheses. Voorts waren de Dioskouroi ook vaak aanwezig bij zeeslagen.136 

Hoewel in dit onderzoek het niet de bedoeling is om epifanieën te verklaren, maar de interesse 

eerder uitgaat naar de Griekse ingesteldheid om open te staan om godheden te aanschouwen, 

schuilt er mogelijks wel een bepaalde logica achter een epifanie en welke godheid zich precies 

manifesteert. Er kan namelijk een logische link tussen de Dioskouroi en de aanwezigheid van water 

bestaan. Het natuurlijke elektrische lichtverschijnsel St.-Elmusvuur, dat vaak bij schepen 

voorkomt, werd in de Oudheid gezien als een zichtbare bescherming van de Dioskouroi Kastor en 

Polydeukes. Dit lichtfenomeen wordt door Plinius als sterren geïdentificeerd: 

Stars also come into existence at sea and on land. I have seen a radiance of star-like 

appearance clinging to the javelins of soldiers on sentry duty at night in front of the rampart; 

and on a voyage stars alight on the yards and other parts of the ship, with a sound resembling 

a voice, hopping from perch to perch in the manner of birds. These when they come singly are 

disastrously heavy and wreck ships, and if they fall into the hold burn them up. If there are 

two of them, they denote safety and portend a successful voyage; and their approach is said 

to put to flight the terrible star called Helena: for this reason they are called Castor and 

Pollux, and people pray to them as gods for aid at sea. They also shine round men’s heads at 

evening time.137 

Hoewel dit onderzoek zich voornamelijk buigt over antropomorfe manifestaties, zijn er ook veel 

amorfe epifanieën, waaronder de verschijning van Boreas als een sterke wind tijdens de zeeslag 

van Artemision.138 Daarnaast zijn er ook getuigenissen van zoömorfe verschijningen, zoals de uil 

 

 

133 Herodotos, Historiën, 5.75.2.; Herodotus, The Persian Wars, Volume III, 83.; Aan deze goddelijke helden is 
een dubbel vaderschap gekoppeld. Hun moeder is Leda, die op dezelfde nacht met de Spartaanse koning 
Tyndareos en met Zeus sliep, waardoor één van de Dioskouroi sterfelijk is (de zoon van de koning) en de 
andere goddelijk (de zoon van Zeus). Uiteindelijk werden deze figuren beiden goddelijk gemaakt door 
middel van katasterisme. Cf. Euripides, Helena, 140.; Euripides, Helen. Phoenician Women. Orestes, vert. 
David Kovacs, Loeb Classical Library 11 (Cambridge: Harvard University Press, 2002), 29. 
134 Simon Hornblower, “Epic and Epiphanies: Herodotus and the “New Simonides”,” in The New Simonides: 
Contexts of Praise and Desire, eds. D. Boedeker en D. Sider (Oxford: Oxford University Press, 2001), 140. 
135 Petridou, Divine Epiphany, 120 
136 Een voorbeeld hiervan is te vinden bij Ploutarchos, Lysander, 12.1.; Plutarch, Lives, Volume IV: Alcibiades 
and Coriolanus. Lysander and Sulla, vert. Bernadotte Perrin, Loeb Classical Library 80 (Cambridge: Harvard 
University Press, 1916), 261. 
137 Plinius, Naturalis Historia, 2.37.; Pliny, Natural History, Volume I: Books 1-2, vert. H. Rackham, Loeb 
Classical Library 330 (Cambridge: Harvard University Press, 1938), 245. 
138 Pausanias, Beschrijving van Griekenland, 8.27.14.; Pausanias, Description of Greece, Volume IV, 41.; Cf. ook 
Petridou, Divine Epiphany, 116. 
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die landde op Themistokles’ schip, hetgeen de Grieken overtuigde om hem te volgen tijdens de 

zeeslag van Salamis, aangezien hij werd bijgestaan door Athena.139 Themistokles schreef de 

overwinning zelfs toe aan goddelijke en heroïsche inmenging omdat de godheden wilden 

voorkomen dat een onrechtschapen man als Xerxes, die heiligschennis pleegde door tempels af te 

branden en beelden van de godheden te vernielen, de heerschappij over Azië en Europa zou 

krijgen.140 Petridou stelt dat de Atheners Themistokles niet op zijn woord geloofd zouden hebben 

als er geen narratieven zouden bestaan die de mogelijkheid van goddelijke inmenging 

ondersteunen.141 Demeters aanwezigheid werd voorts ook gevoeld wanneer de Perzen in 

wanorde het slagveld van Plataea probeerden te ontvluchten. De godin werd niet waargenomen, 

maar aangezien er geen Perzen in haar heiligdom waren binnengeraakt, concludeert Herodotos 

dat de godin de Perzen buiten hield als vergelding voor een andere tempel van haar die ze hadden 

afgebrand.142 

Zoals in de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk gesteld werd, kon een godheid zich ook 

manifesteren tijdens een belegering, waar die ook gezien kon worden door non-combattanten.143 

Aangezien beschermgodheden op hetzelfde land wonen als de lokale bevolking die hen vereert, is 

het ook hun zaak om het land te beschermen bij een invasie.144 Een uitgesproken voorbeeld 

hiervan vinden we terug bij Herodotos: 

When the Delphians learned all this, they were very much afraid, and in their great fear they 

inquired of the oracle whether they should bury the sacred treasure in the ground or take it 

away to another country. The god told them to move nothing, saying that he was able to 

protect what belonged to him.145 

In het citaat staat te lezen dat de godheid beschermd wat hem toekomt, zodat de verdedigers zich 

kunnen focussen op andere zaken. Naast advies en de verdediging van hun heiligdom kunnen 

godheden bij een belegering ook steun bieden door voedsel en drinkwater te voorzien. Petridou 

geeft in haar werk een lijst mee van plaatsen waar bepaalde godheden zich voornamelijk 

manifesteren bij belegeringen. Algemeen kan gesteld worden dat Athena vaker voorkomt in 

 
 
 

 

139 Ploutarchos, Themistocles, 12.1.; Plutarch, Lives, Volume II: Themistocles and Camillus. Aristides and Cato 
Major. Cimon and Lucullus, vert. Bernadotte Perrin, Loeb Classical Library 47 (Cambridge: Harvard 
University Press, 1914), 35. 
140 Herodotos, Historiën, 8.109.; Herodotus, The Persian Wars, Volume IV: Books 8-9, vert. A.D. Godley, Loeb 
Classical Library 120 (Cambridge: Harvard University Press, 1922), 111. 
141 Petridou, Divine Epiphany, 113. 
142 Herodotos, Historiën, 9.65.; Herodotus, The Persian Wars, Volume IV, 237. 
143 Petridou, Divine Epiphany, 107-8. 
144 Petridou, Divine Epiphany, 125. 
145 Herodotos, Historiën, 8.36.; Herodotus, The Persian Wars, Volume IV, 35. 
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poleiscentra, Artemis in landelijke gebieden, Zeus op bergtoppen en Apollo bij religieuze 

heiligdommen die ver van de menselijke nederzettingen liggen.146 

Naast strijdepifanie en belegeringsepifanie, zijn er ook epifanische listen. Deze worden gebruikt 

door magistraten, militaire leiders en priesters om de verwachtingen van de toeschouwers te 

manipuleren zodat het hun doelen kan dienen. Het voorbeeld bij uitstek is de in scène gezette 

epifanie van Athena door de Atheense tiran Peisistratos (608-527 v.Chr.). Peisistratos, die reeds 

enige faam genoot in de polis en de steun had van de arme bevolking (de factie Hyperakrioi), had 

met een list de macht gegrepen in zijn thuisstad. Hij verwondde zichzelf en zijn muilezels zodat de 

Atheners zouden geloven dat hij was aangevallen en ze tegemoet zouden komen aan zijn vraag om 

een lijfwacht te krijgen. Met deze lijfwacht pleegde hij vervolgens een staatsgreep. Rond 555 v.Chr 

spanden de andere politieke facties (de Pedieis onder leiding van Lykourgos en de Paralioi onder 

leiding van Megakles) samen en wisten ze de tiran voor enkele jaren uit hun stad te verbannen. 

Zijn ballingschap kwam ten einde toen hij Phya, een mooie jonge vrouw met een grote gestalte, 

kleedde als de godin Athena, haar op een strijdwagen zette en met haar Athene binnenreed. Bij 

Herodotos lezen we hoe de Atheners deze in scène gezette epifanie ervaarden: 

Athenians, give a hearty welcome to Pisistratus, whom Athena herself honors above all men 

and is bringing back to her own acropolis.” So the heralds went about proclaiming this; and 

immediately the report spread in the demes that Athena was bringing Pisistratus back, and 

the townsfolk, believing that the woman was the goddess herself, worshipped this human 

creature and welcomed Pisistratus.147 

Uit dit fragment, dat door herauten werd verkondigd, kunnen verschillende zaken opgemaakt 

worden. Phya voldoet eerst en vooral aan de fysieke verwachtingen die de Grieken van hun goden 

hebben. Het is namelijk een vrouw die door haar uiterlijk en grootte een indruk nalaat op de 

toeschouwers. Vervolgens kunnen de Atheners haar door de klederdracht en de strijdwagen, die 

volgens de mythologie door Athena is uitgevonden, correct identificeren met de godin Athena. 

Deze verschijning en de identificatie worden tot slot kracht bijgezet door de naam van de godin te 

verkondigen. Algemeen kan dus gesteld worden dat de in scène gezette epifanie dezelfde 

epifanische sequentie doorloopt zoals we die terugvinden in de mythologische literatuur. Dit kan 

erop wijzen dat deze teksten van cruciaal belang waren om het geloof te ondersteunen dat het 

mogelijk was om de godheden te aanschouwen in de realiteit. Er kan echter wel de vraag gesteld 

worden hoe de Atheners hier precies mee omgaan. Zagen ze het meisje als de godin zelf of eerder 

als een medium waardoor de godin zich manifesteerde. Het kon even goed gaan om een rituele 

 

146 Petridou, Divine Epiphany, 126. 
147 Herodotos, Historiën, 1.60.5.; Herodotus, The Persian Wars, Volume I: Books 1-2, vert. A.D. Godley, Loeb 
Classical Library 117 (Cambridge: Harvard University Press, 1920), 70-1. 
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opvoering waarbij Peisistratos opnieuw in de gemeenschap werd opgenomen. Een gelijkaardige 

getuigenis vinden we terug bij Ploutarchos. Hij schrijft over de een conflict tussen de Aetoliërs en 

de Achaeërs, waarbij die eerste de Peloponnesos binnenvielen en de stad Pellene bezetten. De 

soldaten begonnen de stad te plunderen en de Aetolische generaals namen de Pelleense vrouwen 

als eergeschenk. Ze plaatsten hun helmen op de hoofden van de vrouwen zodat niemand het 

eergeschenk van een ander zou wegroven. In het midden van deze chaos werd bekend dat de 

Achaeërs waren aangekomen en een tegenaanval hielden. Het is in de strijd die hierop volgt dat 

er zich een (onbedoelde) epifanische list voordeed. Opnieuw wordt er op de fysieke schoonheid 

gewezen en wordt het idee benadrukt dat de godheden op dit vlak superieur zijn aan de mensen. 

Door de context kan de godin juist geïdentificeerd worden als Artemis Soteria, zoals ook verwacht 

wordt in de literaire epifanische sequentie. 

In the midst of this confusion, one of the captive women (…) conspicuous for beauty and 

stateliness of person, chanced to be sitting in the sanctuary of Artemis, (…) and as she stood 

in front of the gate of the sanctuary and looked down upon the combatants from on high, 

with the three-crested helmet on her head, she seemed to the citizens themselves a vision of 

more than human majesty, while the enemy thought they saw an apparition from heaven and 

were struck with amazement and terror, so that not a man of them thought of defending 

himself.148 

Ploutarchos geeft vervolgens ook een alternatieve uitleg, die zeer toepasselijk is voor dit 

onderzoek. Hij stelt namelijk dat de inwoners van Pellene vertellen dat het om een standbeeld van 

de godin Artemis ging. Het beeld blijft meestal in de tempel staan want niemand mag het 

aanschouwen, aangezien het vreselijk is om naar te kijken. Tijdens deze strijd droeg de priesteres 

het echter naar buiten en liet het een verlammende indruk na op de Aetoliërs.149 

Georgia Petridou stelt dat epifanie een hulpmiddel was om een polis hieros kai asylos (heilig en 

onschendbaar) te verklaren. Daarom werd het ook aangewend door militairen, magistraten en 

priesters. Epifanieën werden volgens Petridou vaak opgenomen in decreten zodat deze aanspraak 

op onschendbaarheid kracht werd bijgezet. Voorts stelt zij dat ze ook gebruikt werden om 

controle te krijgen op de panhellenisering van heilige festivals, wedstrijden en culten.150 

 
 
 
 
 
 
 

148 Ploutarchos, Aratus, 32.1-2.; Plutarch, Lives, Volume XI: Aratus. Artaxerxes. Galba. Otho. General Index, 
vert. Bernadotte Perrin, Loeb Classical Library 103 (Cambridge: Harvard University Press, 1926), 73-5. 
149 Ploutarchos, Aratus, 32.2-3.; Plutarch, Lives, Volume XI, 75. 
150 Petridou, Divine Epiphany, 122-4. 
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Hoofdstuk 2: Beelden 

Griekse terminologie i.v.m. beelden 

Voor ik mij in dit deel toeleg op de Griekse beeldcultuur, is het nodig om erop te wijzen dat de 

Grieken een brede waaier aan begrippen hanteerden om beelden te benoemen. In het vorige deel 

van dit onderzoek sprak ik reeds enkele malen over cultusbeelden, waarbij ik tevens verwees naar 

het archaïsche beeldtype xoanon. In wat volgt, zal getoond worden dat het xoanon lang niet het 

enige ‘type’ van cultusbeeld is. De noodzaak voor dit onderzoek om deze begrippen – zoals we ze 

terugvinden in teksten uit de Oudheid – aan te halen, is omdat niet elk “type” beeld een potentiële 

drager kon zijn van het goddelijke. Door te kijken hoe onderzoekers deze termen behandelen, valt 

op dat er niet altijd eensgezindheid is onder hen. Jan Bremmer somt in zijn artikel ‘The agency of 

Greek and Roman statues’ het merendeel van deze beeld-gerelateerde begrippen op. Hij spreekt 

van: agalma, andrias, aphidruma, bretas, eidolôn, eikôn, hedos, hidruma, kolossos en het reeds 

gekende xoanon. 

In zijn artikel geeft hij meer duiding bij enkele van deze begrippen. Het xoanon, zoals reeds eerder 

gezien werd in dit onderzoek, is een archaïsch draagbaar beeldje van hout, ivoor of steen. Het 

vertoont volgens Jan Bremmer en Jean-Pierre Vernant sterke gelijkenissen met de beelden die de 

term bretas krijgen. Bremmer, maar ook Alice A. Donohue, stellen dat bretas echter een term is die 

vooral in de tragiek of poëzie wordt gebruikt om beelden te benoemen. Het zou hier dan om de 

literaire tegenhanger gaan van het xoanon.151 Een terechte opmerking die Bente Kiilerich hierbij 

maakt, is dat een xoanon steeds een beeld van godheden is en nooit een sterveling kan 

afbeelden.152 Alice A. Donohue stelt eveneens in haar werk ‘Xoana and the origins of Greek 

Sculpture’ dat de xoanon is voorbehouden voor de godheden en de bretas, die voornamelijk uit 

brons werd gemaakt, voor beelden van stervelingen werd gebruikt.153 Dit punt (dat Donohue hier 

wilt maken) valt echter te betwisten. In Euripides’ Elektra staat te lezen hoe Orestes wordt 

aangeraden om naar Athene te gaan en daar het beeld (Bretas) van Athena te omarmen.154 In de 

tragedie Alcestis, eveneens van Euripides, staat het volgende te lezen waaruit valt op te maken dat 

het onmogelijk een beeld van een sterveling kan zijn: 

 
 
 
 

 

151 Bremmer, “The Agency of Greek and Roman Statues,” 7-8.; Vernant, Myth and Thought, 321.; Alice A. 
Donohue, Xoana and the origins of Greek sculpture (Atlanta: Scholars Press, 1988), 25. 
152 Bente Kiilerich, Græsk skulptur : Fra dædalisk til hellenistisk (Kopenhagen: Gyldendal, 2002), 218. 
153 Donahue, Xoana and the origins of Greek sculpture, 240. 
154 Euripides, Elektra, 1254.; Euripides, Volume III: Suppliant Women. Electra. Heracles, vert. David Kovacs, 
Loeb Classical Library 9 (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 289. 
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(…) Of that goddess alone there are no altars, no statue (bretas) to approach (…).155 

 
De bron waar Donohue zich vermoedelijk op gebaseerd heeft om deze uitspraak te doen, is de 

Protrepticus van de kerkvader Clemens van Alexandrië (125-215 n.Chr.): 

(They) set up blocks of wood in conspicuous situations, and erected pillars of stone, which 

were called Xoana, from the carving of the material of which they were made. The image of 

Artemis in Icarus was doubtless unwrought wood, and that of the Cithaeronian Here (Hera) 

was a felled tree-trunk; and that of the Samian Here, as Aethlius says, was at first a plank, 

and was afterwards during the government of Proclus carved into human shape. And when 

the Xoana began to be made in the likeness of men, they got the name of Brete, a term derived 

from Brotos (man).156 

Joan V. O’Brien wijst er in haar werk op dat deze etymologische oorsprong van het woord ‘bretas’, 

zoals Clemens aanhaalt en Donohue overneemt, foutief is. Andere bronnen wijzen er duidelijk op 

dat het wel degelijk een goddelijk cultusbeeld is en niet een representatie van een sterveling kan 

zijn. Het citaat van Clemens suggereert echter wel dat het om antropomorfe beelden ging en niet 

louter om houten planken.157 Donohue is onvoorzichtig te werk gegaan met een gekleurde 

Christelijke bron, die zich uitdrukkelijk tegen de beeldenverering van de ‘heidenen’ richtte. Dit 

citaat van de kerkvader toont echter wel aan dat de verering van cultusbeelden, en mogelijk het 

geloof in de goddelijke aanwezigheid, zich nog lang heeft doorgezet. 

Vervolgens wijst Bremmer erop dat er een onderscheid bestaat tussen beelden die stervelingen 

representeren en beelden van godheden. Voor beelden van stervelingen gebruikte men 

voornamelijk de term eikôn, terwijl agalma werd aangewend om beelden van godheden of 

stervelingen met een eredienst aan te duiden.158 Ook Kiilerich wijst op deze stervelingen met een 

eredienst, deze agalma zouden in dit geval votiefbeelden zijn. Vernant en Kiilerich zijn het erover 

eens dat agalma van hoge artistieke en economische waarde waren.159 Donohue voegt hieraan toe 

dat agalma gemaakt werden uit poros of marmer (poros is een verzamelnaam voor alle 

steensoorten die minder hard zijn dan marmer en arduin, het kan dus onder andere gaan om tuf- 

, zand- en kalksteen).160 Een zeer uitgesproken standpunt wordt ingenomen door Plato (427-347 

 
155 Euripides, Alcestis, 974.; Euripides, Volume I: Cyclops. Alcestis. Medea, vert. David Kovacs, Loeb Classical 
Library 12 (Cambridge: Harvard University Press, 1994), 253. 
156 Clemens van Alexandrië, Protrepticus, hoofdstuk 4.; Clement of Alexandria, The Exhortation to the Greeks. 
The Rich Man’s Salvation. To the Newly Baptized, vert. G.W. Butterworth, Loeb Classical Library 92 
(Cambridge: Harvard University Press, 1960), 101-3. 
157 Joan V. O’Brien, The Transformation of Hera: A Study of Ritual, Hero, and the Goddess in the Iliad (Lanham: 
Rowman & Littlefield, 1993), 19. 
158 Bremmer, “The Agency of Greek and Roman Statues,” 7-8. 
159 Jean- Pierre Vernant, Passé et Présent Vol I, Storia e letteratura 188 (Rome: Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1995), 366.; Kiilerich, Græsk skulptur, 216. 
160 Donahue, Xoana and the origins of Greek sculpture, 240. 
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v.Chr.). Uit het onderstaande citaat blijkt dat hij vindt dat agalmata (en bij uitbreiding eikônas) 

geen goddelijke aanwezigheid hebben. Hij onderstreept echter wel dat ze werden gebruikt als 

cultusbeeld. 

Some of the gods whom we honour we see clearly, but of others we set up statues (agalmata) 

as images (eikonas), believing that when we honour these, lifeless (apsychoi) though they be, 

the living (empsychous) gods feel great good-will and gratitude towards us.161 

 
De begrippen andrias, hedos en kolossos zijn volgens Bremmer types van beelden die van elkaar te 

onderscheiden zijn door hun specifiek omvang of houding. Vernant, die vooral aandacht heeft voor 

de kolossos, maakt bij dit ‘type’ een noemenswaardige opmerking. Hij richt zich echter 

voornamelijk op de funeraire rite en het aspect van herinnering van overledenen en niet zozeer 

op het goddelijke, maar stelt dat de kolossos een medium is waardoor de overledene kan 

terugkeren naar de sfeer van de levenden. Hij en Jean-Louis Henrion gaan stellen dat dit ‘type’ 

beeld geen afbeelding is van de gestorven persoon, maar eerder zijn dubbelganger.162 Hoewel dit 

niet meteen betrekking heeft op beelden van de godheden, toont zijn stelling wel aan dat het door 

de Grieken als mogelijk werd geacht voor entiteiten om zich te manifesteren door middel van een 

levenloos object. 

Verity Platt gaat in haar werk de term hedos verder toelichten. Ze stelt dat deze vaak aan 

cultusbeelden gegeven wordt. Het woord betekent ‘zetel’ en in tegenstelling tot wat Jan Bremmer 

stelt, namelijk dat het gezeten beelden zijn, gaat Verity Platt ervan uit dat dit niet noodzakelijk om 

zittende beelden gaat, maar eerder een object is waarin de godheid zich kan plaatsen.163 Ook 

Vernant wijst erop dat een hedos en hidruma zetels zijn, maar spreekt zich niet uit over de vorm 

van het beeld.164 Hij stelt wel dat het een beeld is om de goddelijke aanwezigheid in de tempel te 

benadrukken. Dit beeld is publiek en heeft geen ander doel dan bekeken te worden. In 

tegenstelling tot Platt, gaat Vernant menen dat er geen rituele functie verbonden is met een hedos. 

Zonder aan te halen over welke periode hij spreekt, zegt hij dat een hedos niet langer de nood had 

om gedragen, gewassen en gekleed te worden, zoals dit wel het geval was bij de bretas en het 

xoanon. Het is louter om het onzichtbare (goddelijke) voor de toeschouwer te vertalen in een 

zichtbare vorm.165 In Vernant zijn redenering is het beeld is niet langer de godheid zelf, maar 

wordt het een afbeelding van de godheid. Hier is er een verschil te zien met de opvattingen van 

 

161 Plato, Wetten, 931a.; Plato, Laws, Volume II: Books 7-12, vert. R.G. Bury, Loeb Classical Library 192 
(Cambridge: Harvard University Press, 1926), 447. 
162 Vernant, Myth and Thought, 321.; Jean-Louis Henrion, La cause du désir: l’agalma de Platon à Lacan 
(Parijs: Point hors ligne, 1993), 43. 
163 Platt, Facing the Gods, 104; Cf. ook Bremmer, “The Agency of Greek and Roman Statues,” 8. 
164 Vernant, Passé et Présent, 366. 
165 Vernant, Myth and Thought, 343. 
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Platt. Zij schrijft namelijk dat de hedos kan gezien worden als een ‘container’ waarin de godheid 

mogelijk aanwezig kan zijn, hetgeen duidelijk onderstreept dat er een rituele functie bij komt 

kijken.166 De gemeenschappelijke grond in dit debat kan gevonden worden bij het object zelf. In 

beide meningen is het iets dat door de mens is gemaakt, waardoor de mens kan beslissen hoe de 

godheid er fysiek uitziet. De betekenis die aan dit uiterlijk wordt gehecht verschilt echter. Bij 

Vernant is het puur een object dat de vereerder hielp bij het inbeelden van hoe de godheid eruit 

zag, terwijl het bij Platt eerder een ‘container’ is om de godheid in te ontvangen en waarbij de 

mens de macht had om te bepalen in welke vorm/verschijning de godheid zich zal manifesteren. 

Mogelijk heeft Vernant een latere variant van dit ‘type’ beeld in gedachten. Bij Aischylos (525-456 

v.Chr.) zien we dat in de loop van de 5de eeuw v.Chr. het statuut van de goddelijke beelden begint 

te veranderen. Dit werd door Jan Bremmer reeds aangehaald in het eerste deel van dit onderzoek. 

In het onderstaande citaat beklaagt Aischylos het verlies van de Archaïsche stijl: 

Those ancient statues, though simply made, are to be considered divine, while the new kind, 

though elaborately worked and inducing wonder, have a less divine aspect to them.167 

In zijn werk gaat Richard Neer stellen dat Aischylos een afkeer had voor de opkomende klassieke 

kunst. Het uiterlijk won aan belang, hetgeen volgens de dichter afbreuk doet aan het goddelijke 

statuut. Neer wijst erop dat dit een minderheidsstandpunt was, aangezien de nieuwe stijl, het 

vakmanschap en de verwondering door tijdsgenoten van Aischylos gezien werd als het 

hoogtepunt van goddelijkheid in de beeldhouwkunst.168 Om het goddelijk statuut van bepaalde 

beelden extra te benadrukken ging men in de Oudheid voor bepaalde gevallen de creatie door 

menselijke handen of de menselijke creativiteit ontkennen door miraculeuze ontstaansverhalen 

of visioenen aan deze beelden te koppelen.169 

Bremmer noemde in zijn opsomming nog enkele andere ‘types’ die hij niet toelichtte in zijn artikel. 

Een voorbeeld hiervan is de term aphidruma. Een aphidruma is volgens Anna Anguissola elk heilig 

object, of het nu een origineel cultusbeeld is of een kopie ervan, dat gebruikt wordt om een nieuwe 

cultus te starten.170 Daarnaast wijst Vernant nog op enkele types die niet zijn aangehaald in 

Bremmer zijn opsomming. Eerst en vooral het palladion. Dit waren kleine cultusbeelden die 

 
 

166 Platt, Facing the Gods, 104. 
167 Porphyrius, De abstinentia, 2.18.; Cf. ook Thomas Taylor, Selected Works of Porphyry; containing his four 
books On abstinence from animal food; his treatise On the Homeric cave of the nymphs; and his Auxiliaries to 
the reception of intelligible natures (Londen: Thomas Rodd, 1823), 57.; Cf. ook Stefan Lorenz Radt, 
Tragicorum Graecorum Fragmenta (TrGF) Vol. 3: Aeschylus (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985), 70. 
168 Richard Neer, The Emergency of the Classical Style in Greek Sculpture (Chicago: University of Chicago 
Press, 2010), 103. 
169  Platt, Facing the Gods, 167.; Cf. ook Platt, Facing the Gods, 224-8.; Cf. ook Platt, Facing the Gods, 321-5. 
170 Anna Anguissola, “Note on Aphidruma 1: Statues and their Function,” The Classical Quarterly 56.2 (2006): 
641. 
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voorbehouden waren voor de godin Athena en naar mijn mening sterke gelijkenissen vertonen 

met het xoanon of de bretas. Vervolgens ook baitulos (heilige stenen), koines en stuloi 

(kegelvormige en rechthoekige pilaren), maar deze laatste drie zullen niet besproken in dit 

onderzoek aangezien deze te ver verwijderd zijn van de antropomorfe beelden van godheden.171 

Bremmer stelt dat er dus wel enige categorisering is, maar deze is niet eenduidig en geeft ons geen 

duidelijk antwoord wat ze als cultusobject zagen. Hij stelt dat beelden dit statuut vooral krijgen 

door hun plaatsing, uiterlijk of ondersteunend ritueel.172 Deze ‘types’ verschilden van elkaar 

omdat het accent op verschillende zaken wordt gelegd, het kan op basis van materiaal, uiterlijk of 

functie binnen een religieuze of seculiere context zijn.173 Onderzoekers spreken elkaar tot op 

vandaag de dag tegen op cruciale punten, waardoor er nood is aan een studie die deze 

categorisering beter op punt stelt. Algemeen kan wel gesteld worden dat de termen xoanon, bretas, 

agalma en hedos wijzen op beelden die meer kans maken om voor een onbepaalde duur een 

potentiële drager te zijn van het goddelijke. 

 

 
De omgang met beelden van godheden 

Terwijl het eerste deel aantoonde hoe godheden en mensen met elkaar interageren in de 

mythologische literatuur, toonden de eerste twee hoofdstukken van dit tweede deel hoe de 

Grieken het mogelijk achtten om de godheden ook in de realiteit te zien. In wat volgt, zal de 

goddelijke aanwezigheid in de realiteit geïnterpreteerd worden in de vorm van antropomorfe 

standbeelden die de godheden representeren. De reden waarom ik mij op de beeldcultuur toeleg 

(met uitzondering van enkele voorbeelden uit andere kunstvormen die weliswaar betrekking 

hebben op de beeldcultuur) is omdat deze beelden alomtegenwoordig waren in het dagelijks leven 

van de Grieken. Ze sierden de straten en de huizen waardoor de inwoners van de poleis dagelijks 

met hen in contact kwamen. In het eerste deel heb ik geïllustreerd hoe de mythologische traditie 

het ambigue karakter van godheden uiteenzet. Hierbij wees ik reeds op de grote verwevenheid 

van godheden en hun beelden. Samengaand met het gegeven dat de Grieken hun godheden ook in 

de realiteit meenden waar te nemen, leidt dit alles tot een complexe situatie. In deze situatie 

komen verschillende zaken samen, waaronder het al dan niet goddelijke statuut van beelden, de 

drang om de beelden te aanschouwen, maar eveneens de spanning om beelden te aanschouwen 

die doorgaans onttrokken worden aan het oog van de toeschouwer. In dit hoofdstuk ga ik de 

visuele spanning in de sociaalhistorische realiteit uiteenzetten en tracht ik een 

 
 

171 Vernant, Passé et Présent, 366. 
172 Bremmer, “The Agency of Greek and Roman Statues,” 7-8. 
173 Claude Rolley, La sculpture Greque (Parijs: A&J Picard, 1994), 22-6. 
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genuanceerd antwoord te formuleren op de vraag hoe de Grieken omgingen met beelden. Hierbij 

ga ik uit van drie mogelijke benaderingen. Eerst en vooral de idee dat een beeld een louter object 

is zonder goddelijke aanwezigheid. Vervolgens de benadering waarbij een beeld als een magisch 

object gezien kan worden en het goddelijke in zich draagt. En tenslotte ook cognitieve dissonantie, 

waarbij men de beelden van godheden blijft vereren, niet zozeer uit geloofsoverwegingen, maar 

omdat men de voorouderlijke traditie wilt blijven eren. Concreet, om deze benaderingen te 

kunnen bespreken, richt ik mij in twee hoofdstukonderdelen op een ruim aantal voorbeelden. In 

een eerste onderdeel leg ik mij toe op voorbeelden die getuigen van een positieve omgang met 

beelden. Hier komt beeldendevotie (idolatrie) aan bod. In het tweede onderdeel focus ik 

vervolgens op een negatieve omgang met antropomorfe beelden van de godheden, met aandacht 

voor beeldenkritiek en beeldenvernieling of -ontering. De opdeling tussen een positieve en 

negatieve omgang is niet van ideologische aard, maar maak ik met aandacht voor het 

bestaansrecht van de kunstwerken en de gevolgen van deze verschillende manieren van omgang 

voor de beelden zelf. De visuele spanning bestaat uit enerzijds de toelating of mogelijkheid om 

beelden te zien en anderzijds het verbod of de onmogelijkheid om beelden te bekijken. Zowel in 

de positieve omgang met beelden als in de negatieve omgang, zien we gevallen waar bepaalde 

beelden wel en andere beelden niet gezien mogen worden. 

 

 
Positieve omgang met beelden 
Beeldenverering 
In dit hoofdstuk richt ik mij op de positieve omgang met beelden, waaronder ik beeldendevotie 

reken. Alfred Gell stelt in zijn werk ‘Art and Agency: An Antropological Theory’ dat 

beeldenverering of idolatrie de vereerders toelaat om fysieke interacties te bekomen tussen 

personen of gemeenschappen en hun godheden.174 Het is dan ook cruciaal in dit onderzoek om 

deze omgang met beelden te gaan onderzoeken, aangezien dit gebruik ons meer kan vertellen over 

het al dan niet aanwezig zijn van een goddelijke component in de cultusbeelden. In dit hoofdstuk 

bespreek ik eerst het verschil tussen een cultusbeeld en een votiefbeeld. Dit is nodig om te 

achterhalen hoe men in de Oudheid een cultusbeeld definieerde. Vervolgens richt ik mij op het 

statuut van cultusbeelden. Hiervoor is het nodig eerst een uiteenzetting te geven van de evolutie 

in de Griekse kunst die zich voltrok in de 6de-5de eeuw v.Chr., namelijk een evolutie van archaïsche 

naar klassieke kunst. Dit houdt in dat er beelden van een hoger esthetisch niveau worden 

verwaardigd, waarbij ook het goddelijke aan deze beelden niet onaangetast blijft. Om deze 

evolutie en specifiek de klassieke kunst te illustreren, bespreek ik eerst standbeelden in andere 

kunstuitingen, bijvoorbeeld wanneer deze te vinden zijn op vaasschilderingen en reliëfs 

 

174 Alfred Gell, Art and Agency: An Antropological Theory (Oxford: Claredon Press, 1998), 135. 



Deel II: Hoofstuk 2: Beelden 

61 

 

 

 

en ons een zeer goed argument bieden om te kunnen stellen dat de godheid in vroegere tijden 

effectief aanwezig was in het beeld. Om te onderzoeken of de godheid nog aanwezig is in de 

klassieke kunst, richt ik mij op de meest befaamde kunstenaar uit deze stijl, namelijk Pheidias 

(480-430 v.Chr.) en bespreek hierbij zijn beeld van Athena op de Akropolis, de Athena Parthenos. 

Vervolgens kijk ik terug naar de archaïsche kunst en leg mij toe op het vereren van beelden in een 

cultuscontext. Hierbij richt ik mij specifiek op twee Atheense festivals waarbij het beeld van de 

godin Athena centraal staat, het Plynteria en de Panathenaia. Met aandacht voor de omgang met 

dit beeld in de cultus, zal ik een standpunt innemen in het vraagstuk of Athena aanwezig was in 

het beeld. De reden dat ik mij eerst richt op de klassieke kunst en vervolgens terugkoppel naar de 

archaïsche kunst, is omdat onderzoekers niet zeker zijn welk beeld van Athena vereerd werd 

tijdens deze religieuze festivals. Dit kan enerzijds om het archaïsche beeld Athena Polias gaan, 

terwijl de verering van Pheidias’ Athena Parthenos niet door iedere onderzoeker wordt 

uitgesloten. Het was hierbij dus noodzakelijk om mij eerst op de klassieke kunst van Pheidias te 

richten, gezien ik dit nodig had om de discussie duidelijk weer te geven. Ten slotte sluit ik dit 

hoofdstuk af met de verering van beelden in de publieke ruimte. Door opnieuw gebruik te maken 

van de schilderingen op de vaaskunst, zal ik de dagelijkse verering en omgang met de Hermae 

(beelden van Hermes in Athene) toelichten. 

Zeker niet alle beelden die in een Grieks heiligdom aanwezig waren, waren cultusbeelden. Het 

gebruik van votieven/dedicaties (anathema) kent haar oorsprong reeds vroeg in de Archaïsche 

periode en blijft volgens Katherine Keesling bestaan zolang de Griekse religie bestond. Hierbij gaat 

het om beelden, maar evenzeer andere objecten die geschonken werden aan de godheden. Het 

hoogtepunt van dit gebruik valt in de Archaïsche en Klassieke periode. Het Griekse woord 

anathema betekend ‘het opgestelde’ en geeft meteen aan dat het de bedoeling is om deze 

geschenken zichtbaar op te stellen zodat andere bezoekers van het heiligdom ze kunnen zien.175 

Het schenken van een beeld aan de godheid is onlosmakelijk verbonden met wederzijdse beloftes, 

waarbij de vereerder een beeld belooft als de godheid de wens van die persoon vervuld.176 

Bovendien zijn deze dedicaties vaak voorzien van een inscriptie, waarin de naam van de schenker 

te vinden is. Thomas Webster wijst op het feit dat het vaak om identificerende inscripties gaat 

waarbij het beeld zelf in eerste persoon spreekt. Doordat het beeld op die manier een eigen stem 

krijgt, zegt Webster – en Pollitt valt hem hierin bij – dat er leven aanwezig is in het beeld.177 Een 

 

175 Katherine Keesling, The Votive Statues of the Athenian Acropolis (Cambridge: Cambridge University Press, 
2008), 3.; Spreken over ‘de Griekse religie’ is natuurlijk foutief aangezien er nooit een ééngemaakte Griekse 
religie was en er lokale verschillen aanwezig waren. Ik gebruik toch deze term om de Christelijk 
geïnspireerde term ‘heidense religie’ niet te moeten gebruiken. 
176 Keesling, The Votive Statues of the Athenian Acropolis, 5. 
177 Thomas Bertram Lonsdale Webster, Greek Art and Literature, 530-400 B.C. (Oxford: The Clarendon Press, 
1939), 176-77.; Cf. ook Jerome Jordan Pollitt, The Ancient View of Greek Art: Criticism, History, ant Termology 
(New Haven: Yale University Press, 1974), 64. 
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vuistregel die Frank Brommer echter meegeeft, is dat er in de Archaïsche periode vooral beelden 

van mensen werden geschonken aan de godheden, terwijl de Grieken in de Klassieke periode 

eerder geneigd waren om beelden van de godheden aan de godheden te schenken.178 Hoewel er 

dus een opdeling wordt gemaakt tussen votiefbeelden en cultusbeelden, kunnen ze toch beide 

goddelijk zijn. Het verschil tussen votiefbeelden en cultusbeelden wordt door onderzoekers 

gemaakt op basis van verschillende parameters. Ioannis Mylonopoulos onderscheid er drie: de 

uiterlijke verschijning, de positie en het gebruik in de cultus.179 Deze worden achtereenvolgens 

kort uiteengezet. 

De eerste parameter, de uiterlijke verschijning, is enigszins problematisch, aangezien er geen 

beelden tot ons zijn gekomen waarvan wij met zekerheid kunnen zeggen dat het cultusbeelden 

waren, ondanks dat we wel veel cultusbeelden kennen uit literaire bronnen. Door het 

voornamelijk antropomorfe uiterlijk van beelden is het voor hedendaagse onderzoekers ook 

moeilijker om beelden van stervelingen te onderscheiden van beelden van godheden. Een reden 

hiervoor is dat wij zelden geïnformeerd zijn over de juiste context waarin het beeld stond. Het 

beeld zou pas betekenis krijgen in de juiste context, waardoor de uiterlijke verschijning van 

secundair belang is. Een andere moeilijkheid bij deze parameter, is de materiaalsoort. 

Kunstenaars gebruikten een ruime variëteit aan materialen. Dit kon gaan om hout, terracotta, 

brons of goud en ivoor (chryselefantien). Hout en chryselefantien waren speciaal en zien we vaak 

terugkomen bij beschrijvingen van cultusbeelden. Toch is het onmogelijk om op basis van het 

materiaal uitspraken te doen representaties van het goddelijke, aangezien kunstenaars vrij 

omsprongen met de materiaalkeuze voor hun beelden.180 Deze eerste parameter is zeker niet 

doorslaggevend om een onderscheid te maken tussen votief- en cultusbeelden. Wel kan er gesteld 

worden dat de voorliefde bij cultusbeelden in de Oudheid vooral uitging naar de archaïsche stijl. 

Bij Pausanias staat te lezen hoe een priesteres één van de archaïsche cultusbeelden in het 

heiligdom van de dochters van Apollo ‘moderniseerde’ naar de klassieke stijl, maar in haar droom 

gewaarschuwd werd om het gezicht van het andere cultusbeeld met rust te laten. 

Near is a sanctuary of Hilaeira and of Phoebe. The author of the poem Cypria calls them 

daughters of Apollo. Their priestesses are young maidens, called, as are also the goddesses, 

Leucippides (Daughter of Leucippus). One of the images was adorned by a Leucippis who had 

 
 
 
 

178 Frank Brommer, Gott oder Mensch, Jahrbuch Des Deutschen Archäologischen Instituts 101 (Berlijn: 
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179 Ioannis Mylonopoulos, “Divine images versus cult images: An endless story about theories, methods, and 
terminologies,” in Divine Images and Human Imaginations in Ancient Greece and Rome , ed. Ioannis 
Mylonopoulos (Leiden: Brill, 2010), 6. 
180 Mylonopoulos, “Divine images versus cult images,” 9. 
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served the goddesses as a priestess. She gave it a face of modern workmanship instead of the 

old one; she was forbidden by a dream to adorn the other one as well.181 

Catherine Keesling stelt dat de context (positie) een belangrijkere parameter was dan de uiterlijke 

verschijning. Dit kan verklaren waarom primitieve archaïsche beelden goddelijker werden 

gevonden dan de latere esthetische beelden.182 Het beeld van de godheid dat zich centraal in de 

naos van een tempel bevindt wordt doorgaans aangeduid als het cultusbeeld, terwijl de andere 

beelden van godheden, ongeacht hun grootte, als votiefbeelden worden beschouwd. 

Mylonopoulos wijst er echter op dat dit slechts een zeer beperkte kijk is op zowel de parameter 

‘positie’ als op cultusbeelden en sacrale ruimte, aangezien deze argumentatie niet geldig is voor 

heilige grotten en bossen. Voorts zou deze argumentatie ook cultusbeelden van andere godheden 

in dezelfde temenos (uitgebreide sacrale ruimte) negeren en hun goddelijk statuut ontnemen. Er 

zijn te veel uitzonderingen om ‘positie’ als de doorslaggevende parameter aan te duiden. Het 

bronzen beeld van Satrap (Poseidon) in Elis stond zelfs niet in een sacrale ruimte, maar kreeg toch 

een gewaad aangeboden. Het kleden van beelden is één van de kenmerkendste rituelen rond 

cultusbeelden.183 

De derde parameter is het gebruik van het beeld in de cultus. Over de vraag hoe een beeld 

verheven wordt tot cultusbeeld, houden onderzoekers er verschillende meningen op na. Vinciane 

Pirenne-Delforge spreekt van hidrysis. Dit zijn rituelen die uitgevoerd worden bij de plaatsing van 

het beeld. Dit inwijdingsritueel zou een eerste contact zijn tussen een godheid en diens vereerders. 

Pirenne-Delforge stelt hierbij dat het beeld niet de godheid zelf werd, maar louter het statuut van 

cultusbeeld kreeg. Hierbij werd het een medium om contact met de godheid mogelijk te maken.184 

Fernande Hölscher deelt deze mening niet en verwerpt het ritueel van de plaatsing. Hölscher 

benadrukt de integratie in de cultus en stelt dat een beeld tot cultusbeeld wordt verheven door 

het herhalen van rituelen over een lange tijd en niet door een eenmalig gebed.185 Het duidelijkste 

voorbeeld van zo’n herhalend ritueel is volgens Steiner het ronddragen van het beeld in 

processies.186 Toch staat Vinciane Pirenne-Delforge niet alleen wanneer zij spreekt over een 

inwijdingsritueel. Ook Simona Bettinetti stelt dat consecratie onlosmakelijk verbonden is met het 

ontstaan van een cultusbeeld. Bettinetti geeft drie voorwaarden waaraan een cultusbeeld 

 
181 Pausanias, Beschrijving van Griekenland, 3.16.1.; Pausanias, Description of Greece, Volume II, 97. 
182 Mylonopoulos, “Divine images versus cult images,” 9. 
183 Mylonopoulos, “Divine images versus cult images,” 6.; Pausanias, Beschrijving van Griekenland, 6.25.5-6.; 
Pausanias, Discription of Greece, Volume III, 155-7. 
184 Vinciane Pirenne-Delforge, “Greek priests and “cult statues”: In how far are they unnecessary?,” in Divine 
images and human imaginations in Ancient Greece and Rome, ed. Ioannis Mylonopoulos (leiden: Brill, 2010), 
126. 
185 Fernande Hölscher, “Kultbild,” Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum IV (2005): 52. 
186 Deborah Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (Princeton 
University Press, 2001), 106. 
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moet voldoen: het beeld moet een miraculeuze achtergrond hebben, het moet geplaatst zijn in een 

tempel én het moet geconsacreerd worden met magisch-religieuze rituelen.187 Tenslotte neemt 

Walter Burkert een duidelijk standpunt in binnen deze discussie. Hij stelt namelijk dat er geen 

rituelen waren om een cultusbeeld met leven te bezielen, een praktijk die men onder andere wel 

in de Babylonische religie kende.188 Ondanks de verschillende meningen onder onderzoekers, 

waarbij men zich afvraagt of er consecratie of repetitie is, is het gebruik van het beeld in de cultus 

de doorslaggevend parameter. Zelf denk ik dat het antwoord in de middenweg ligt. Beide 

meningen houden een deel van de waarheid. Het betrekken van het beeld in de cultus voor de 

eerste keer kan gezien worden als de inwijding ervan, terwijl het repetitief (soms jaarlijks) 

herhalen van deze beeld-gerelateerde rituelen het statuut van het cultusbeeld in stand houdt. Het 

ronddragen van het beeld in een processie doorheen de polis is een repetitieve inwijding en 

herbevestiging van de plaats van de godheid binnen de samenleving door middel van het 

opwekken van een epifanische ervaring voor de toeschouwers, waardoor zij het gevoel hebben 

dat zij in gunst staan bij de godheid. 

Voor ik mij op het statuut van het cultusbeeld toeleg, is het nodig om aan te geven dat niet elke 

hedendaagse onderzoeker belang hecht aan het cultusbeeld binnen het Griekse geloofssysteem. 

In zijn werk ‘Greek Religion: Archaic and Classical’ meent Walter Burkert namelijk dat het 

cultusbeeld niet belangrijk was in de cultus, aangezien er culten waren die geen gebruik maakten 

van zulke beelden. Hij besluit dan ook dat het cultusbeeld slechts een randfenomeen is binnen de 

cultus en niet het centrum van de religieuze beleving.189 Deze stelling wordt sterk genuanceerd 

door Vinciane Pirenne-Delforge. Zij gaat zich namelijk afvragen in hoeverre cultusbeelden (en 

priesters) onnodig waren in ‘de Griekse religie’. Ze concludeert dat deze inderdaad niet van 

primair belang waren bij private gelegenheden aangezien de Grieken een religieuze autonomie 

kenden, wat wilt zeggen dat men zelf het ritueel mocht voltooien bij afwezigheid van een priester. 

Toch zijn het cultusbeeld en de priester(es) van belang, aangezien ze een medium zijn waarmee 

men in interactie kan komen met de godheid. Een totale afwezigheid van cultusbeelden zou dus 

niet mogelijk zijn door de nood aan representatie van de godheden.190 

Om het statuut van het cultusbeeld in de 6de-5de eeuw v.Chr. te onderzoeken, moet er eerst 

aandacht zijn voor de evolutie die de Griekse kunst in deze periode doormaakte. Deze periode 

kende namelijk de overgang van de archaïsche kunst naar de klassieke kunst, waarbij niet alleen 

de esthetische uitvoering van de beelden veranderde, maar ook het goddelijke dat met deze 

 
 

187 Simona Bettinetti, La statua di culto nella pratica ritual greca (Bari: Levante editori, 2001), 7-10.; 
Mylonopoulos, “Divine images versus cult images,” 8. 
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189  Burkert, Greek Religion, 91. 
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beelden gepaard ging.191 Het veranderend statuut van beelden zien we zeer duidelijk in de Griekse 

vaasschilderkunst terugkomen. Fernande Hölscher benadrukt dat er vanaf het einde van de zesde 

eeuw v.Chr. een tendens is onder vaasschilders om de levende godheid naast diens standbeeld te 

schilderen. Hierbij is ze van mening dat er een duidelijke evolutie in het godsbeeld is rond deze 

periode.192 Om deze evolutie in de kunst vanaf de 6de-5de eeuw te illustreren, zal eerst een 

bespreking volgen van het archaïsche xoanon Athena Polias. Vervolgens wordt ook de klassieke 

kunst besproken aan de hand van het werk van de beeldhouwer Pheidias. Specifiek zal ik mijn 

focus leggen op zijn beeld Athena Parthenos. Er moet echter wel opgemerkt worden dat de 

benamingen ‘Polias’ en ‘Parthenos’ in de Oudheid niet standaard gebruikt werden. Herington stelt 

dat de beelden in de 5de eeuw geen officiële naam hadden. De archaïsche Athena Polias kenden de 

Grieken namelijk als Archaîon ágalma (Het oude agalma/beeld) of als Hè theós (De godin), terwijl 

ze Pheidias’ beeld simpelweg Ágalma of Tò chrusoûn ágalma (Het gouden agalma) noemden.193 

Zoals eerder in dit onderzoek is aangehaald, wordt de benaming agalma gebruikt voor beelden 

met een eredienst, in dit geval cultusbeelden. Hoewel deze beelden in de 5de eeuw v.Chr. zeker niet 

gekend stonden als Athena Polias en Athena Parthenos zullen ze in dit onderzoek wel onder deze 

namen besproken worden. 

De ouderdom van de Athena Polias is niet te achterhalen. Er wordt echter uitgegaan van een zeer 

vroege datering, aangezien er reeds in de 8ste eeuw v.Chr. een literaire vermelding is van een 

heiligdom voor Athena op de Akropolis.194 Er kunnen wel uitspraken gedaan worden over de 

plaatsing van het beeld doorheen de geschiedenis. Herington geeft deze geschiedenis als volgt 

weer. Ten tijde van de tiran Peisistratos (607-527 v.Chr.) en zijn zonen stond het in de oostelijke 

naos van de Oude Athenatempel, waarna het in 480 v.Chr. werd meegenomen door de Atheners 

toen zij de stad ontvluchtten voor de Perzische agressor. Wanneer de Atheners terugkeerden 

werd het vermoedelijk opnieuw bijgezet in de Oude Athenatempel die zwaar had geleden onder 

de Perzische vernielingen. Rond 405 v.Chr. werd het tenslotte bijgezet in het Erechtheion.195 

Terwijl de Athena Parthenos door antieke auteurs vaak uitvoerig besproken werd (Cf. infra), tast 

men voor het uiterlijk van de Athena Polias in het duister. Herington merkt op dat schrijvers zich 

zelden uitspraken over de archaïsche Athena Polias. De reden hiervoor, zo meent hij, is dat het 

uiterlijk van dit beeld mogelijk te primitief was voor latere toeschouwers die het ook amper als 
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een kunstwerk aanzagen.196 Afgaand op de veronderstelling van Catherine Keesling, waarbij het 

uiterlijk minder belangrijk is dan de positie, ben ik echter van mening dat Herington te veel 

gewicht toekent aan de uiterlijke beschrijving. De reden dat auteurs weinig over het uiterlijk van 

dit archaïsch beeld schreven, is immers dat de context en het ritueel belangrijker waren dan het 

uiterlijk. Er zijn wel bepaalde zaken die over het uiterlijk van dit oude beeld geweten zijn. Zo was 

het gemaakt van olijfhout en was het gewaad niet in het beeld gehouwen, maar moest het gekleed 

worden met een echt gewaad, vermoedelijk van wol. Het was relatief klein waardoor het makkelijk 

te dragen was in processies. Naast de peplos (het gewaad) was het beeld voorzien van 

verschillende juwelen en hield het een plengschaal in de hand.197 Bovendien was het beeld gezeten 

en was het niet gewapend.198 Een opmerkelijk gegeven over het statuut van dit archaïsche beeld 

is terug te vinden bij Pausanias. Hij noemt dit ‘het meest heilige’.199 

Wanneer de Atheense leider Perikles in 449 v.Chr. aan de macht kwam, gaf hij zijn vriend Pheidias 

de opdracht om de Akropolis terug in haar glorie te herstellen nadat deze zwaar had geleden 

onder de Perzische vernieling van 480 v.Chr. Het imposante beeld dat wij kennen onder de naam 

Athena Parthenos was ontegensprekelijk één van de topstukken door het overdadige gebruik van 

kostbare materialen. Dit blijkt alleen al uit de beschrijving door antieke auteurs. Bij Thoukydides 

lezen we dat het beeld bekleed was met een grote hoeveelheid afneembaar goud, zodat het 

gebruikt kon worden in tijden van nood.200 Pausanias voegt hieraan toe dat het beeld gemaakt was 

uit goud en ivoor, aangeduid met de term chryselefantien.201 De Athena Parthenos dankt haar 

naam aan het gebouw waar dit beeld stond, namelijk het Parthenon, al is het niet uitgesloten dat 

de naamgeving ook in tegengestelde richting is gebeurd. Deze tempel voor Athena werd tussen 

447-437 v.Chr. gebouwd door de architecten Iktinos en Kallikrates onder de supervisie van 

Pheidias. Het imposante beeld dat Pheidias van Athena maakte stond centraal in de naos en 

beeldde de godin in volle wapenuitrusting uit. Voor een reconstructie van dit beeld – dat niet aan 

ons is overgeleverd – zijn onderzoekers vaak aangewezen op de hulpwetenschap numismatiek.202 

Door Hellenistische en Romeinse munten te bestuderen kan een algemeen idee van het uiterlijk 

bekomen worden. Er zijn echter moeilijkheden aangezien de afbeeldingen op de munten sterk 

 

196 Herington, Athena Parthenos and Athena Polias, 17. 
197 Herington, Athena Parthenos and Athena Polias, 23. 
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Fathers 2 (Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library, 1885), 213. 
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200 Thoukydides, De Peloponnesische Oorlog, 2.13.5.; Thucydides, History of the Peloponnesian War, Volume 
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kunnen variëren.203 Daarom richt ik mij op de nauwkeurige beschrijving van Pausanias, die het 

beeld zelf heeft gezien. Pausanias schrijft dat er op haar helm een sfinx staat met aan beide kanten 

een griffioen. De godin staat rechtop en draagt een gouden gewaad dat tot haar voeten reikt. Op 

haar borst is het hoofd van de Gorgo Medousa ingelegd in ivoor. In haar ene hand houdt ze een 

klein beeld van de Nikè, de godin van de overwinning, terwijl ze in haar andere hand een speer 

heeft waartegen haar schild rust. In de nabijheid van het schild bevind er zich een slang. Tenslotte 

is het voetstuk versierd met een reliëf die de geboorte van Pandora weergeeft.204 Het beeld kan 

echter niet benaderd worden zonder de ruimere context erbij te betrekken. 

Voor zijn opdracht van Perikles koos Pheidias er namelijk voor om twee elementen centraal te 

stellen. Enerzijds was dit de schoonheid, anderzijds het vertellen van een verhaal. Het vertellen 

van een verhaal zien we in de talrijke oorlogsscènes die afgebeeld zijn op de metopen van het 

Parthenon. In het noorden is de Trojaanse Oorlog afgebeeld, in het oosten de Gigantomachia, in 

het zuiden de Kentautomachia en in het westen tenslotte de strijd tussen de Grieken en de 

Amazones, de Amazonomachia. Al deze oorlogen tonen een strijd tussen beschaving en 

barbarendom, tussen West en Oost en weerspiegelen hiermee de Perzische oorlogen.205 De Athena 

Parthenos verbindt deze vier verhaallijnen met elkaar. Dit beeld geeft Athena in volle 

wapenuitrusting weer, niet met een geheven speer, maar waakzaam in een rusttoestand. Ze houdt 

de overwinning (Nikè) namelijk al in de hand. Het geheel etaleert duidelijk de macht van Athena 

en Athene.206 De beelden van Pheidias zijn sterk geïdealiseerd, maar de frontaliteit en licht 

archaïsche invloeden moeten naar hedendaagse normen een statisch effect hebben gegeven. De 

beweging wordt tot het minimum beperkt en is nog niet te vergelijken met de beweging die een 

eeuw later in het werk van de beeldhouwer Praxiteles is te zien.207 

Met deze opkomende klassieke stijl, die veel realistischer en minder statisch is, verdwijnt het 

belang van de archaïsche cultusbeelden echter niet. Aischylos gaat net benadrukken dat de 

archaïsche beelden veel goddelijker waren dan de indrukwekkende klassieke beelden. Hij erkent 

echter wel dat er een goddelijk bestanddeel is bij deze klassieke beelden, maar dit te verwaarlozen 

is tegenover de oude cultusbeelden.208  Toch blijft de nood bestaan om het nut en statuut van het 

 

203 Claire Cullen Davison, Birte Lundgreen en Geoffrey B Waywell. Pheidias: The Sculptures & Ancient Sources 
(Londen: Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London, 2009), 161. 
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206 Herington, Athena Parthenos and Athena Polias, 65. 
207 Platt, Facing the Gods, 89.; Voor citaten over Praxiteles’ werk Cf. S.n., Anthologia Pallatina, 159.; The Greek 
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TrGF Vol. 3, 70. 



Verhuld in het volle zicht 

68 

 

 

 

archaïsche cultusbeeld te benadrukken. De Grieken gingen een miraculeuze oorsprong aan deze 

beelden toekennen en verankerden hen in de literatuur.209 De connectie tussen de godheden en 

de archaïsche cultusbeelden hield hierdoor nog eeuwen stand. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in 

werken van schrijvers uit de tweede eeuw na Christus. Bij Pausanias staat te lezen hoe deze 

archaïsche beelden, ondanks dat ze zeer ruw van vorm zijn, toch tot een bovenmenselijke sfeer 

behoren.210 In Athenaeus’ Deipnosophistae is het verhaal van Parmeniscus terug te vinden. Dit was 

een man die niet meer kon lachen en om dit probleem te verhelpen het orakel van Delphi opzocht. 

De god Apollo zegt hem dat hij naar zijn moeder moet gaan en dan opnieuw zal kunnen lachen. 

Parmeniscus denkt dat hij terug naar zijn moederland moet gaan, namelijk Metapontum in Zuid- 

Italië, maar wanneer hij daar is aangekomen keert zijn lach nog steeds niet terug. Het is pas later 

wanneer hij op het eiland Delos de tempel van Leto, Apollo’s moeder, bezoekt en het archaïsche 

houten cultusbeeld ziet dat zijn lach terugkeert. Met in gedachten dat hij in de tempel een mooi 

beeld ging zien dat de moeite waard was om te aanschouwen, was zijn confrontatie met het ruwe 

stuk hout lachwekkend. Ondanks het feit dat hij lachte met de uitwerking van het beeld, beloonde 

hij de godin rijkelijk voor haar hulp.211 Bij dit laatste voorbeeld is er echter kritiek op te merken 

op het uiterlijk van de archaïsche beelden. Deze kritiek is reeds terug te vinden in Plato’s werk 

(427-347 v.Chr.). Hierin staat te lezen dat Daidalos – de mythische kunstenaar aan wie men de 

creatie van deze archaïsche beelden toeschrijft – zich belachelijk zou maken met zulke beelden 

indien hij een tijdgenoot van Plato zou zijn.212 

Om het statuut van het cultusbeeld verder te bespreken is het noodzakelijk om religieuze festivals 

hierbij te betrekken. Door aandacht te besteden aan deze festivals, valt meer te leren over de 

omgang met beelden en de visuele spanning bij het zien van het cultusbeeld. Deze visuele 

spanning is onder andere ook te zien bij het cultusbeeld van Artemis Soteria. Dit mocht door 

niemand behalve de priesteres aanschouwd worden.213 Voorts is het ook te zien bij het beeld van 

Rhea (Dindymene), waarbij de deuren van het heiligdom slechts één keer per jaar open gingen 

zodat de vereerders het marmeren beeld konden zien.214 Sommige beelden waren permanent 

zichtbaar voor de vereerders, andere beelden waren slechts voor een bepaalde tijd zichtbaar en 

zoals blijkt uit het voorbeeld hierboven, mochten bepaalde beelden alleen door hun priester(es) 
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bekeken worden.215 Voor dit onderzoek leg ik de focus echter op twee Atheense festivals voor de 

godin Athena, waarbij het beeld een zeer voorname plaats inneemt bij de religieuze beleving. Het 

eerste festival dat ik bespreek is het Plynteria, vervolgens richt ik mij op de Panathenaia. Na een 

korte inleiding op deze festivals, richt ik mij volledig op de omgang met het beeld. 

 

 
Plynteria 

 
Dit Atheens festival werd gevierd op de 25ste dag van de Griekse maand Thargelion, hetgeen 

volgens de Gregoriaanse kalender in juni zou vallen. Op deze dag werd het beeld van Athena 

ontdaan van haar gewaad en attributen, waarna er een sluier werd overgelegd zodat de naaktheid 

bedekt werd en men het gewaad kon wassen. Twee dagen later werd het beeld ritueel gewassen 

en opnieuw gekleed.216 Het ritueel wassen van beelden werd gevolgd door het polijsten ervan. 

Hierdoor kan er gesteld worden dat dit ritueel een tweevoudig doel had. Naast het religieuze nut 

van dit ritueel, deed men het ook uit praktische overweging om het beeld te reinigen en vervolgens 

te polijsten als bescherming tegen de grote gevoeligheid van olijfhout aan water. Archaïsche 

cultusbeelden waren vaak van hout, waardoor het geregeld behandeld moest worden.217 

Ploutarchos schrijft dat deze rituelen in het geheim werden uitgevoerd door vrouwen, de 

Praxiergidae.218 Het was hierbij verboden voor mannen om de godin in deze staat te 

aanschouwen.219 De visuele spanning is hier sterk aanwezig, want voor de komende dagen mocht 

het beeld niet meer gezien worden door de vereerders. Daarom werden deze dagen als onzuiver 

gezien omdat de stad tijdelijk geen goddelijke bescherming had.220 Het is pas met het kleden van 

het beeld dat de harmonie hersteld werd en de godin haar plaats als beschermster van de stad 

opnieuw opnam. Herington stelt dat het vereerde beeld ontegensprekelijk de archaïsche Athena 

Polias is en niet het indrukwekkende beeld van Pheidias.221 

Het statuut van het beeld is af te leiden uit de reactie van de Atheners op de rituelen. Robert Parker 

merkt namelijk op dat het manipuleren van dit oude cultusbeeld een gemoedstoestand in de polis 

kon teweegbrengen. Wanneer het beeld niet gekleed was leefde de stad in angst omdat hun godin 

 
 
 
 

215 Pausanias, Beschrijving van Griekenland, 2.13.7.; Pausanias, Description of Greece, Volume I, 319. 
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217 Pausanias, Beschrijving van Griekenland, 5.14.5.; Pausanias, Description of Greece, Volume II, 461. 
218 Ploutarchos, Alkibiades, 34.1.; Plutarch, Lives, Volume IV, 99. 
219 Kallimachos, Hymne V, 51.; Callimachus, Hymns and Epigrams, 117. 
220 Xenophon, Hellenika, 1.4.12.; Xenophon, Hellenica, Volume I, 37.; Cf. ook Ploutarchos, Alkibiades, 34.1-2.; 
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221 Herington, Athena Parthenos and Athena Polias, 29. 
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niet aanwezig was.222 Het beeld werd dus gezien als de godin Athena zelf, aangezien het 

manipuleren ervan zulke gevolgen had. Georgia Petridou ziet het echter als een substituut voor 

het naakte lichaam van de godin, met dezelfde gevolgen als in de mythologische narratieven 

wanneer men er een visuele inbreuk op zou plegen. Het beeld is het dichtste bij het goddelijk 

lichaam waar de mens mee kan omgaan zonder negatieve gevolgen.223 

 

 
Panathenaia 

 
Dit religieuze festival werd in Athene gevierd in de eerste maand van het Attisch jaar. Deze maand 

noemt Hekatombaion en komt overeen met het einde van de maand juli in de Gregoriaanse 

kalender. Van dit festival bestonden er twee versies, namelijk de Grote Panathenaia die om de vier 

jaar gehouden werden en de Kleine Panathenaia die de jaren daartussen opvulden. Om de 

ouderdom van de Kleine Panathenaia te bepalen tasten onderzoekers echter in het duister, wel 

kan er gesteld worden dat deze reeds lange tijd voor het ontstaan van de Grote Panathenaia 

gevierd werden. Bij de Grote Panathenaia is er meer duidelijkheid. De inhuldiging van het festival 

wordt vaak toegeschreven aan de Atheense tiran Peisistratos, waardoor onderzoekers ervan 

uitgaan dat het voor het eerst rond 560 v.Chr. georganiseerd werd.224 Het festival, dat plaatsvond 

na de oogst, eerde de godin Athena als beschermster van de stad en duurde verschillende dagen. 

Deze dagen waren ingevuld met loopwedstrijden, paard- en wagenrennen, een pentathlon, 

worstelen en boksen, waarvoor de winnaars de typerende prijsamforen kregen die gevuld waren 

met olie van de heilige olijfbomen en een afbeelding van de godin droegen.225 Het hoogtepunt van 

dit festival was ongetwijfeld het aanbieden van een nieuwe peplos aan het beeld van Athena. Deze 

peplos zou rijk versierd zijn. Euripides insinueert in zijn tragedie Hecuba namelijk dat de 

gigantomachia erop afgebeeld was.226 Herington stelt dat de peplos tijdens de Panathenaia aan de 

Athena Polias werd gegeven en niet aan Pheidias’ monumentale beeld. Hiervoor verwijst hij naar 

het werk van Ernst Pfuhl. Ook deze onderzoeker stelt dat het aan de Athena Polias gegeven werd 

omdat de Athena Parthenos reeds een gewaad van goud had.227 
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226 Euripides, Hecuba, 466-74.; Euripides, Volume II: Children of Heracles. Hippolytus. Andromache. Hecuba, 
441. 
227 Herington, Athena Parthenos and Athena Polias, 33.; Cf. ook Ernst Pfuhl, De Atheniensium Pompis Sacris 
(Berlijn: Apud Weidmannos, 1900), 6. 
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Dit ritueel brengt opnieuw de nodige wetenschappelijks discussie met zich mee, want niet alle 

onderzoekers zijn het eens over wat er nadien met de peplos gebeurde. Terwijl onderzoekers zoals 

Herington stellen dat de archaïsche Athena Polias werd gekleed, stellen anderen dat het om een 

enorme peplos ging, te groot voor het oude cultusbeeld. Na de Perzische Oorlogen zou de processie 

tijdens dit festival namelijk licht veranderen. John Pedley stelt namelijk dat er een trireem werd 

meegevoerd op een kar om de zeeslag van Salamis te herdenken. Als zeil werd de peplos gebruikt 

die voor de Akropolis werd neergelaten, zodat men het gewaad naar het Parthenon kon dragen. 

Hij benadrukt dat het gewaad werd geschonken aan de Athena Parthenos, zonder dat het beeld 

effectief gekleed werd.228 Een andere hypothese wordt aangereikt door Tanja S. Scheer. Zij stelt 

net zoals Herington dat het bedoeld was voor de Athena Polias, maar in de plaats dat het beeld 

gekleed werd, werd de peplos louter op de knieën geplaatst van dit zittende archaïsche 

cultusbeeld.229 Het plaatsen van de peplos op de knieën is een goede hypothese, aangezien een 

gelijkaardig gebruik ook in de mythologie is terug te vinden. Dit werd reeds aangehaald in het 

eerste deel van dit onderzoek, wanneer de Trojaanse koningin Hekabe een peplos op de knieën 

van het Palladion laat leggen.230 Toch sluit ik mij in deze discussie voornamelijk aan bij Herington 

en ondersteun de hypothese dat de peplos effectief gedragen werd door de Athena Polias. Eerder 

in dit hoofdstuk, bij de bespreking van het Plynteria, staat te lezen dat het oude cultusbeeld werd 

uitgekleed en gewassen, dit kan natuurlijk alleen wanneer het beeld een echte peplos draagt. 

In deze religieuze festivals blijkt dat de archaïsche Athena Polias duidelijk het centrum van de 

verering is. Het fysiek wassen en kleden wekt een diepgaande devotie op en het verhullen van het 

beeld wanneer het van haar peplos ontdaan is, wekt diepe emoties op bij de Atheners. Hieruit 

blijkt dat het oude cultusbeeld veel meer is dan louter een object, waardoor het aanspraak kan 

maken op het statuut van godheid zelf (Hè theós). Aangezien het de Athena Polias was en niet de 

Athena Parthenos die het centrum was van de verering bij de religieuze festivals, kan men zich 

afvragen wat het nut en religieus belang van de Athena Parthenos was. Herington stelt dat er geen 

verering was en legt hiervoor de parallel met het beeld van Zeus in Olympia dat eveneens door 

Pheidias werd vervaardigd. Hij zegt hierbij dat dit beeld ook geen waarde binnen de cultus kreeg. 

De nieuwe tempel en het nieuwe beeld waren overbodig in de reeds bestaande cultus.231 De 

nieuwe beelden in chryselefantien werden volgens Herington voornamelijk als votiefbeelden 

gezien, die als doel hadden om de glorie van de godheid te vergroten, zonder dat het nieuwe 

verering teweeg brengt.232 Het materiaal van de Athena Parthenos werd gekozen voor de waarde, 

 

228 Pedley, Sanctuaries and the Sacred in the Ancient World, 204. 
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231 Herington, Athena Parthenos and Athena Polias, 35-6. 
232 Herington, Athena Parthenos and Athena Polias, 37. 
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terwijl het materiaal van de Athena Polias uit olijfhout gemaakt is en waarde overstijgt. Het sluit 

beter aan bij de mythologie, waar de olijfboom een goddelijk geschenk is van de godin. In 

tegenstelling tot Herington, zal Verity Platt zeer sterk het belang van de Athena Parthenos 

benadrukken. Ze stelt eerst en vooral dat de frontaliteit en de lichte archaïsche kenmerken van 

Pheidias’ werk zorgen voor een aansluiting bij de archaïsche stijl, waardoor zijn beelden dezelfde 

heiligheid uitstralen. Dit combineert Pheidias vervolgens met naturalisme en kostbare materialen 

om een epifanische ervaring op te wekken.233 Platt stelt dat het beeld hetzelfde was als de godin, 

het was volgens haar geen manier om een medium te voorzien voor de godheid, maar door de 

epifanische ervaring die het opwekte was het de godin zelf.234 Toch wijst Verity Platt erop dat deze 

mentaliteit voor de Grieken alles behalve eenvoudig moet geweest zijn. De keuze van het 

materiaal toonde enerzijds de glorie van de godin, terwijl het anderzijds hol was vanbinnen (door 

de chryselefantientechniek). Loukianos haalt in zijn werken aan dat de beelden van Pheidias door 

muizen en ratten werden bewoond. Platt noemt dit een goed voorbeeld van cognitieve 

dissonantie.235 Deze cognitieve dissonantie is de zien in een spanning tussen goddelijkheid en 

materiaal in Pheidias’ werk.236 

Ondanks het feit dat onderzoekers het oude cultusbeeld gaan aanduiden als het beeld dat vereerd 

werd, betekent dit dus niet dat het beeld van Pheidias geen religieuze waarde had of geen 

aanspraak kon maken op een goddelijk statuut. Het gebrek aan goddelijkheid in de klassieke 

beelden – zoals Aischylos stelde – werd namelijk niet in elke periode ontkend. Eeuwen na de 

creatie van deze beelden schreef Dio Chrysostomos dat de beelden van Pheidias godswaardig 

waren.237 Daarnaast lezen we bij Aelius Aristides (117-181 n.Chr.) dat dit beeld weldegelijk 

invloed had op hoe men in de Oudheid de godheden zag. Aristides zegt namelijk dat Athena aan 

hem verscheen en eruit zag zoals Pheidias’ beeld.238 Pheidias’ beelden zorgden voor goddelijke 

vormen die in de eeuwen nadien de basis werden voor hoe men godheden ervaarde tijdens 

epifanieën. Ze waren als het ware een nieuwe visuele norm.239 Platt gaat wel erkennen dat de 

Athena Parthenos niet het centrum was binnen de cultus, maar ze noemt het wel steeds een 
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235 Platt, Facing the Gods, 80.; Cf. ook Loukianos, Gallus, 24.; Lucian, Volume II: The Downward Journey or The 
Tyrant. Zeus Catechized. Zeus Rants. The Dream or the Cock. Prometheus. Icaromenippus or the Sky-man. 
Timon or The Misanthrope. Charon or The Inspectors. Philosophies for Sale, vert. A.M. Harmon, Loeb Classical 
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cultusbeeld en onderstreept het goddelijk karakter. Een argument dat ze geeft, is dat het beeld 

wel een ivooringelegde tafel had waardoor er mogelijk votieven aan werden geschonken.240 

Op vlak van epifanische confrontatie sluit de Athena Polias aan bij de mythologische narratieven 

waar de godin Athena een maagdelijke godin is en de confrontatie zou kunnen resulteren in een 

visuele inbreuk. In dit geval heeft de godin niet zelf de agency en kan het aanschouwen van het 

beeld even fataal zijn als wanneer men de godin zonder haar toestemming aanschouwt in de 

mythologie. De Athena Parthenos daarentegen toont de godin in volle wapenuitrusting en sluit 

daardoor aan bij de strijdepifanieën. Athena staat waakzaam op wacht om de stad te hulp te 

komen bij een dreiging. De godin heeft hier de volle agency en kan zonder fatale gevolgen 

aanschouwd worden, aangezien het beeld haar afbeeldt alsof ze er is uit eigen initiatief. 

Het vereren van beelden gebeurde echter niet alleen tijdens religieuze festivals. Ook beelden die 

in de publieke sfeer openlijk te zien waren, kenden dagelijks verering. Het voorbeeld dat ik 

behandel in dit onderzoek, zijn de Hermae. Zoals de naam verraadt, zijn de Hermae 

(oorspronkelijk) beelden van de god Hermes. Wat typerend is aan deze beelden, is dat ze quasi- 

antropomorf zijn. Voor de onderste helft bestaan ze uit een vierhoekige basis, terwijl de bovenste 

helft bestaat uit het hoofd van de godheid. Op de vierhoekige basis is tenslotte een fallus 

aangebracht. Een mogelijke oorsprong van deze beelden, vinden we terug bij (Pseudo)Plato. In 

Hipparchos, een werk dat waarschijnlijk onterecht aan Plato wordt toegeschreven, staat te lezen 

dat de eerste Hermae zijn opgericht door Hipparchos, een zoon van de Atheense tiran Peisistratos. 

Hij richtte deze op om het Atheense volk te onderwijzen. Dit deed hij door de vierhoekige basissen 

te voorzien van inscripties die zijn eigen kennis in de vorm van spreuken meedelen.241 Mogelijk 

werden ze ook gebruikt om waarden en regels bekend te maken. Het is echter niet geweten of dit 

nog het belangrijkste doel was van de Hermae in de 5de eeuw v.Chr. 

Om de omgang en het al dan niet goddelijk statuut van deze beelden te onderzoeken, zijn 

onderzoekers vaak aangewezen op de vaasschilderkunst. Hendrik Versnel stelt dat deze beelden 

in zulke mate voorkomen op aardewerk vanaf de 6de eeuw v.Chr. dat ze niet zomaar een 

randfenomeen zijn, maar binnen het dagelijks leven een belangrijke plaats invulden. Op de 6de en 

5de eeuwse amforen die Versnel in zijn onderzoek gebruikt, zien we Grieken die in interactie 

treden met de Hermae. Ze raken het gezicht en de baard van de beelden aan of buigen zich 

voorover waardoor ze tegen de beelden lijken te fluisteren. Versnel omschrijft het als intieme 

conversaties met de beelden en stelt dat veel taferelen op de amforen smeekbedes afbeelden. 
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Zeker het aanraken van de kin is hier een duidelijke indicatie van.242 Al deze vaasschilderingen 

getuigen van een praktijk waarbij individuen een persoonlijk en rechtstreeks contact zoeken met 

de godheid om advies van hem of van de andere godheden te bekomen. Bij Theophrastos (371- 

287 v.Chr.) staat te lezen dat godvrezende personen bij het passeren van deze beelden er olie over 

gieten in een poging om de godheden gunstig te stellen.243 Dit toont dat deze beelden niet alleen 

contact met Hermes, maar ook met de andere goden toelaat. Het oliën van deze beelden werd 

reeds eerder aangehaald in dit onderzoek, namelijk bij de humoristische fabel van Aisopos, 

waarbij een hond aanbied om het beeld te ‘oliën’.244 Aisopos zou er in zijn fabel nooit voor gekozen 

hebben om een hond te laten spreken tegen een Herme als het gebruik om te converseren met 

deze beelden niet bestond in de realiteit. De humor ging anders zijn doel missen indien het niet 

door zijn publiek begrepen werd. Daarnaast geeft Pausanias in een opmerkelijke getuigenis weer 

hoe de Grieken advies konden vragen aan de godheid. Hij schrijft namelijk dat er op de Agora van 

Pharae een kleine bebaarde Herme stond die werd gebruikt voor orakeluitspraken. De gelovige 

moest eerst wierook branden op de stenen haard die daarvoor voorzien was. Vervolgens moest 

hij de lampen vullen met olie en deze aansteken. Na het geven van een munt, mocht de persoon 

zijn vraag in het oor van het beeld fluisteren, waarna de gelovige zijn oren bedekte en de 

marktplaats zo verliet. Wanneer de persoon ver genoeg is, bedekt deze niet langer zijn oren en het 

eerste woord dat deze hoort, wordt gezien als de orakeluitspraak.245 In het blijspel Wolken van 

Aristophanes (446-386 v.Chr.) is eveneens een passage te vinden waar het personage Strepsiades 

advies zoekt van de god Hermes en de Herme ook effectief aanspreekt met de naam van de 

godheid. Er volgt in deze komedie echter geen gelijkaardige procedure als bij de Herme van 

Pharae, maar Strepsiades voert louter een monoloog en voelt zich gesterkt door de aanwezigheid 

van de Herme. Niet zoals bij de Herme van Pharae wordt er gewacht op een gesproken woord, het 

is eerder wat de gelovige verwacht dat de godheid zou antwoorden.246 De praktijk van praten 

tegen beelden beperkt zich niet enkel tot de Hermae. Op een roodfigurige Oinochoë (schenkkan) 

uit de vroege 5de eeuw v.Chr. is een man te zien die een conversatie voert met een beeld dat 

duidelijk identificeerbaar is als Athena.247 Er kan dus gesteld worden dat godheden permanent of 
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tijdelijk aanwezig zijn in deze beelden. Indien het tijdelijk zou zijn, wordt het beeld alleen de 

godheid door de interactie met de vereerder en de rituelen die eraan voorafgaan. 

Bij dit onderdeel over de positieve omgang met beelden, kan geconcludeerd worden dat 

onderzoekers pogingen ondernemen om votiefbeelden en cultusbeelden uit elkaar te houden. Tot 

op vandaag bestaat er echter nog steeds geen eensgezindheid over wat er net voor zorgt dat een 

beeld verheven wordt tot cultusbeeld. Van de drie parameters die men hiervoor hanteert, 

namelijk uiterlijke verschijning, context en gebruik in de cultus, kan er wel gesteld worden dat het 

de laatste is die het meest doorslaggevend is. Toch zijn er twee kampen op te merken bij deze 

laatste parameter. Terwijl bepaalde onderzoekers als Pirenne-Delforge en Bettinetti stellen dat 

beelden door middel van een inwijdingsritueel omgevormd werden tot cultusbeelden, stellen 

onderzoekers als Hölscher, Steiner en Burkert dat een cultusbeeld eerder ontstaat door het 

repetitief gebruik ervan binnen een cultus. Mogelijk ligt het antwoord in het midden van deze 

kampen, waarbij de processies jaarlijks een herbevestiging zijn van de macht van de godheid en 

diens plaats binnen de samenleving. Hierdoor kunnen ze gezien worden als een steeds 

wederkerend inwijdingsritueel. Vervolgens werd in dit onderdeel gekeken naar het statuut van 

beelden die godheden representeren. Door aandacht te hebben voor de stijlevolutie tijdens de 6de- 

5de eeuw v.Chr. waarbij gekeken werd naar de Athena Polias en de Athena Parthenos werd 

duidelijk dat de archaïsche beelden de voornaamste plaats in de cultus bleven behouden. Deze 

genoten het meest devotie. Dit betekent echter niet dat de klassieke kunst in een religieuze context 

onbelangrijk was. Verity Platt wijst er namelijk op dat deze nieuwe kunstvorm (en dus ook de 

Athena Parthenos) het doel had om de epifanische ervaring te versterken en niet zozeer om de rol 

van de archaïsche beelden over te nemen. Bij dit onderdeel kan besloten worden dat de godheden 

volgens de Grieken wel degelijk (permanent of tijdelijk) in deze beelden huisden of alleszins te 

bereiken waren door middel van deze beelden. Dit brengt ons meteen bij de visuele spanning. Het 

aanschouwen van beelden kon namelijk diezelfde fatale gevolgen hebben als wanneer 

mythologische figuren een godheid zagen. Hierdoor werden bepaalde beelden, zoals het 

cultusbeeld van Artemis Soteria en de Athena Polias tijdens het Plynteriafestival, bewust van het 

oog van kijklustigen onttrokken. Tot slot kan er ook gesteld worden dat de Hermae, die zich in de 

publieke sfeer bevonden, ook duidelijk vereerd werden. Het rechtstreeks en persoonlijk contact 

met de godheid dat door middel van dit beeld gebeurde wijst erop dat de godheid aanwezig was 

in deze beelden tijdens de interactie. 
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Negatieve omgang met beelden 

Beeldenkritiek 
Voor deze periode is het bronnenmateriaal op vlak van beeldenkritiek zeer schaars waardoor dit 

niet uitvoerig aan bod zal komen in dit onderzoek. Er zijn wel enkele indicaties die aantonen dat 

kritiek tegenover beelden van de godheden niet onbestaande was. Daarom worden deze hier kort 

vermeld. Zoals reeds werd aangehaald in dit onderzoek, stelde Jan Bremmer in zijn artikel dat de 

godheden vanaf de 6de eeuw v.Chr. steeds meer werden losgekoppeld van hun standbeelden, 

waardoor zowel de godheden als hun beelden kwetsbaar werden voor kritiek. Deze loskoppeling 

is onder andere sterk te zien bij de tragediedichters die in hun werk de beelden niet meer gelijk 

zetten met de godheden zelf.248 In Aischylos’ Eumenides staat bijvoorbeeld te lezen hoe Orestes de 

tempel van Athena bezoekt en duidelijk een onderscheid maakt tussen de godin en haar 

beelden.249 Daarnaast zien we dit ook opkomen in de schilderkunst. In dit onderzoek werd reeds 

aangehaald dat de godheden in de vaasschilderkunst niet één maal, maar twee maal worden 

afgebeeld in dezelfde scène. Niet langer vormen de godheid en diens beeld een eenheid, maar ze 

worden bewust naast elkaar geportretteerd.250 Deze loskoppeling houdt enige correlatie met de 

nieuw opkomende kunststroming, namelijk de klassieke kunst. Hoewel deze stijl voor veel 

bewondering zorgde, had het te maken met een veranderend goddelijk statuut zoals eerder 

geïllustreerd werd wanneer het werk van Pheidias vergeleken werd met de Archaïsche kunst. Hier 

nam Aischylos een zeer duidelijk standpunt in. De oude beelden waren ontegensprekelijk 

goddelijker, een duidelijk voorbeeld van gematigde kritiek op deze nieuwe beelden van de 

godheden.251 

Deze voorbeelden kunnen moeilijk gezien worden als een echte kritiek op beelden, ze getuigen 

eerder van een veranderende omgang met het goddelijke in beelden. Echte beeldenkritiek is wel 

op te merken bij Herakleitos (540-480 v.Chr.). Wanneer hij stelt dat het bidden tot beelden gelijk 

staat aan het praten tegen huizen. Hiermee wijst hij op de zinloosheid van beeldendevotie, 

aangezien men niet tot de godheid zelf spreekt.252 Zoals Bremmer stelde, werden niet alleen de 

beelden, maar ook de godheden zelf bekritiseerd. Dit is zeer duidelijk te zien bij Xenophanes (560- 

478 v.Chr.) wanneer hij een duidelijke kritiek formuleert op het antropomorfe uiterlijk dat de 

godheden hebben gekregen door Homeros en Hesiodos. Onrechtstreeks betwist hij zo ook de 

 
 
 

248 Bremmer, The Agency of Greek and Roman Statues, 9. 
249 Aischylos, Eumenides, 242.; Aeschylus, Oresteia: Agamemnon. Libation-Bearers. Eumenides, vert. Alan H. 
Sommerstein, Loeb Classical Library 146 (Cambridge: Harvard University Press, 2009), 387. 
250 Hölscher, “Gods and Statues,” 116. 
251 Porphyrius, De abstinentia, 2.18.; Cf. ook Thomas Taylor, Selected Works of Porphyry, 57.; Cf. ook Radt, 
TrGF Vol. 3, 70. 
252 Herakleitos, Fragmenten, B5.; Early Greek Philosophy, Volume III: Early Ionian Thinkers, Part 2, vert. André 
Laks, Loeb Classical Library 526 (Cambridge: Harvard University Press, 2016), 145. 
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legitimiteit van antropomorfe beeltenissen van de godheden.253 Door de schaarste aan bronnen 

om beeldenkritiek in deze periode te bespreken, leg ik voor de rest van dit hoofdstuk de focus op 

beeldenvernieling. 

 

 
Beeldenvernieling 
In dit hoofdstuk richt ik mij op het bewust vernielen van beelden en de reacties die dit uitlokt in 

de Griekse samenleving. De reden waarom ik dit in mijn onderzoek betrek, is dat deze misdrijven 

en de reacties die erop volgen een indicatie kunnen zijn voor de goddelijke aanwezigheid in deze 

beelden. Ik zal mij eerst richten op een schandaal dat zich omstreeks 415 v.Chr. voordeed in 

Athene, namelijk de verminking van de Hermae, waarbij Alkibiades (450-404 v.Chr.) en Andokides 

(440-391 v.Chr.) centrale figuren zijn. Vervolgens richt ik mij in dit hoofdstuk op opzettelijke 

beeldenvernieling in een oorlogscontext, waarbij de vernielingen door Xerxes en de Griekse 

reactie hierop centraal zullen staan. 

In het hoofdstuk over beeldendevotie werden de Hermae en hun belang voor de polis Athene reeds 

besproken. De verminking van de Hermae vond plaats in Athene tijdens de Peloponnesische Oorlog 

(431-404 v.Chr.).254 Toch was dit geen oorlogsdaad, maar een vandalistische actie door een groep 

Atheense burgers. De nacht voordat de Atheense vloot zou uitvaren naar het Spartaans- gezinde 

Sicilië, werden de gezichten van de meeste Hermae in Athene verminkt. Dit voorval vinden we terug 

bij schrijvers zoals Andokides, Thoukydides, Lysias en Ploutarchos. Aristophanes (446- 

386 v.Chr.) insinueert in zijn komedie Lysistrata uit 411 v.Chr. dat zelfs de typerende 

geslachtsdelen van deze beelden verminkt werden.255 Aan de verminking van de Hermae en het 

bespotten van de Eleusische Mysteriën (die er vaak aan gelinkt worden) werden reeds door de 

antieke auteurs verschillende motieven toegekend. In de versies van de eerder genoemde auteurs 

die hieronder besproken zullen worden, kunnen twee centrale motieven onderscheiden worden. 

Enerzijds zouden deze verminkingen een poging zijn om het democratische regime omver te 

werpen: hierbij werd het benaderd als een samenzwering. Anderzijds zou het puur om vandalisme 

gaan en werd het benaderd als heiligschennis. De versies van deze auteurs verschillen en zij kennen 

een ander gewicht toe aan de verschillende beschuldigingen tegen de verminkers. In dit 

onderzoek wordt echter vooral belang gehecht aan de beschuldigingen voor goddeloosheid of 

heiligschennis. Het beschuldigen en bestraffen van heiligschennis in de ruimste zin van het woord 

komt wel degelijk voor in de Oudheid. Wat hierbij opvalt is dat we in de bronnen vaak 

 

253 Xenophanes, Fragmenten, D14 (B15).; Early Greek Philosophy, Volume III, 31. 
254 Thoukydides, De Peloponnesische Oorlog, 6.27.1.; Thucydides, History of the Peloponnesian War, Volume 
III: Books 5-6, vert. C.F. Smith, Loeb Classical Library 110 (Cambridge: Harvard University Press, 1921), 231. 
255 Aristophanes, Lysistrata, 1093-1094.; Aristophanes, Birds. Lysistrata. Women at the Thesmophoria, vert. 
Jeffrey Henderson, Loeb Classical Library 179 (Cambridge: Harvard University Press, 2000), 415. 
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terugvinden dat het slaven zijn die burgers ervan beschuldigen. Dit zal ook het geval zijn wanneer 

ik het straks over Alkibiades heb. Dat het net slaven zijn die als aanklager optreden is niet toevallig. 

In Lysias’ redevoering Voor Callias lezen we dat slaven de vrijheid konden bekomen wanneer zij 

hun meester van heiligschennis beschuldigden en dit bewezen kon worden.256 

Een versie van deze gebeurtenis waar de aanklacht voor goddeloosheid en heiligschennis zeer 

sterk in terugkomt, vinden we terug in de redevoering Tegen Andokides. Traditioneel wordt deze 

tekst toegeschreven aan de Attische redenaar Lysias (445-380 v.Chr.), maar dit wordt 

tegenwoordig betwist.257 In deze versie is de stem van een diepgelovig persoon terug te vinden 

die sterk vasthoudt aan de wetten. Dit wordt zeer duidelijk geïllustreerd in het volgende fragment. 

Hierin schrijft de auteur dat een persoon ter dood gebracht kan worden voor het verwonden van 

een ander in het gezicht. Hij vindt het dan ook niet terecht dat Andokides niet dezelfde straf krijgt 

voor het beschadigen van de goddelijke gezichten: 

And this, to my mind, is a strange thing : whoever wounds a man's person, in the head or face 

or hands or feet, he shall be banished, according to the laws of the Areopagus, from the city 

of the man who has been injured, and if he returns, he shall be impeached and punished with 

death; but whoever does these same injuries to the images of the gods is not to be debarred 

by you from approaching the very temples, and is not to be punished for entering them!258 

Wat hierin wel opvalt is dat hij spreekt over de beelden van de godheden en niet over de godheden 

zelf, er wordt dus sterk gewezen op het object. De auteur richt zijn redevoering tot de Atheense 

burgers en vraagt hen om Andokides opnieuw voor het gerecht te brengen. Deze redevoering is 

namelijk geschreven nadat Andokides teruggekeerd is uit ballingschap. Na de feiten van 415 v.Chr. 

was het moeilijk voor Andokides om in Athene te blijven en ging hij in ballingschap. Rond 400- 

399 v.Chr. zou hij opnieuw in Athene gaan wonen waar hij opnieuw wordt aangeklaagd voor 

verschillende zaken. In 415 v.Chr. zorgde het Decreet van Isotimides ervoor dat mensen die 

hadden deelgenomen aan de wandaden en dit ook hadden toegegeven niet langer toegelaten 

waren op het marktplein en in de tempels.259 Tijdens zijn ballingschap zou Andokides deze 

voorwaarden echter gebroken hebben door deel te nemen aan de Grote Mysteriën. 

Moreover, transgressing the law that you made, whereby he was debarred from the temples 

as a reprobate, he has violated all these restrictions and has entered into our city ; he has 

sacrificed on the altars which were forbidden him, and come into the presence of the sacred 

 
 

256 Lysias, Voor Callias, 3-4.; Lysias, Lysias, vert. W.R.M. Lamb, Loeb Classical Library 244 (Cambridge: 
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258 Lysias, Tegen Andocides, 15.; Lysias, Lysias, 123-5. 
259 Lysias, Tegen Andocides, 24.; Lysias, Lysias, 129. 



Deel II: Hoofstuk 2: Beelden 

79 

 

 

 

things on which he committed his impiety ; he has entered into the Eleusinium, and baptized 

his hands in the holy water.260 

In deze redevoering wilt Pseudo-Lysias de leden van de Areopagus erop wijzen dat ze hem deze 

keer correct moeten straffen, aangezien hij zich blijft schuldig maken aan heiligschennis en het 

Decreet niet had nageleefd.261 De auteur gelooft ook duidelijk in een goddelijk plan. Hij stelt 

namelijk dat alle gebeurtenissen in Andokides’ leven, zijn wandaden en meevallende situaties 

tijdens zijn ballingschap ertoe leiden dat Andokides uiteindelijk op de correcte manier bestraft zal 

worden.262 Voorts is hij zeker dat deze correcte bestraffing er zal komen. Hij stelt namelijk dat de 

godheid niet meteen zal straffen. Hij meent dan ook anderen te kennen die lange tijd na hun 

heiligschennis alsnog de goddelijke straf kregen en dat deze straf zich zelf kon doorzetten naar 

hun nakomelingen die ook zullen boeten voor de goddeloze handelingen van hun voorouders.263 

Deze versie van Pseudo-Lysias toont goed aan dat er bepaalde lagen van de bevolking de 

verminking van de Hermae vooral als heiligschennis zagen en niet zozeer als een omverwerping 

van het gevestigde democratische regime zoals andere auteurs menen. 

Andokides heeft ook zelf zijn getuigenis nagelaten. Zijn verdediging kennen we als de redevoering 

Over de Mysteriën. Hierin stelt hij dat het Peisander en Charikles waren die beweerden dat het niet 

om een kleine groep misdadigers ging, maar om een georganiseerde poging om de democratie 

omver te werpen. Er wordt een geldsom beloofd aan degene die informatie kan verschaffen, 

waarop een man, Diokleides, zal beweren dat er driehonderd personen bij betrokken waren. Dit 

besluit hij althans omdat hij die nacht vroeg was opgestaan en die massa personen in de straat 

zag. Het merendeel van hen herkende hij, maar hij wist niet wat zij aan het doen waren. Toen hij 

de dag erop het nieuws vernam, linkte hij de verminkingen aan de groep die hij had zien lopen en 

ging bij enkelen op bezoek om zwijggeld te vragen. Dit beloofden zij aanvankelijk, maar ze 

kwamen hier later op terug waardoor Diokleides tientallen mensen aanwees die hij meende 

herkend te hebben. Onder deze ‘daders’ zaten veel familieleden van Andokides.264 Dit is alleszins 

wat Diokleides beweerde. Andokides geeft vervolgens zijn eigen uitleg ter verdediging. Hij zegt 

dat het idee voor de verminkingen kwam van Euphiletus tijdens een drinkfeest, maar dat hij er 

tegen was. Toch vertelde Euphiletus de anderen dat Andokides zou meedoen en de Herme bij de 

schrijn van de held Phorbas zou verminken, deze stond namelijk dicht bij Andokides’ huis. Om te 

bewijzen dat hij niet heeft deelgenomen, wijst Andokides erop dat dit één van de enige Hermen is 

 

260 Lysias, Tegen Andocides, 52.; Lysias, Lysias, 141. 
261 Lysias, Tegen Andocides, 42-5.; Lysias, Lysias, 137. 
262 Lysias, Tegen Andocides, 31.; Lysias, Lysias, 131. 
263 Lysias, Tegen Andocides, 20.; Lysias, Lysias, 125-6. 
264 Andokides, Over de Mysteriën, 1.34-42.; Antiphon en Andocides, Minor Attic Orators, Volume I: Antiphon. 
Andocides, vert. K.J. Maidment, Loeb Classical Library 308 (Cambridge: Harvard University Press, 1941), 
367-73. 
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die die nacht niet beschadigd werd, tevens was hij recent gewond bij een val van een jong paard 

en kon zijn bed niet uit. De dag nadien bezochten de daders hem omdat hij zijn deel van de 

afspraak niet was nagekomen en ze verplichtten hem te zwijgen. Toen de Boulè het onderzocht en 

Andokides gelijk kreeg, haalden ze de aanklager Diokleides erbij. Deze gaf meteen toe dat hij 

verplicht was om de leugen te vertellen en wees Alcibiades aan als één van de opdrachtgevers.265 

Opvallend is dat Andokides er zelf op wijst dat het om een heiligschennende daad gaat waarvan 

hij en veel familieleden valselijk beschuldigd worden. Om zichzelf, zijn familie en de Atheense 

burgers die vluchten uit angst omdat ze valselijk voor verdachten worden gezien te redden, geeft 

Andokides de namen van vier mannen die wel betrokken waren bij de verminkingen.266 Hij wist 

zijn eigen leven te redden door anderen uit te leveren. Kort hierop werd het Decreet van 

Isotimides echter doorgevoerd waar hij ook onder viel.267 Dit was naar zijn mening echter 

onterecht omdat hij noch had meegedaan aan de verminkingen, noch had toegegeven.268 Hij werd 

geweerd uit het publieke en religieuze sfeer waardoor het onleefbaar werd in Athene en hij 

besloot in vrijwillige ballingschap te gaan. Hij onderneemt in de vijftien jaar die hierop volgen 

verschillende pogingen om zich weer in Athene te vestigen. In een andere redevoering van 

Andokides, Bij zijn terugkeer, zijn er echter passages te vinden die getuigen van enige 

betrokkenheid bij de verminkingen. Een eerste voorbeeld is wanneer hij zegt dat hij door zijn 

jeugdige dwaasheid of de beïnvloeding van anderen bij dit schandaal betrokken werd.269 Een 

tweede voorbeeld vinden we terug wanneer hij bij een andere poging om terug te keren 

beschuldigd wordt van economische collaboratie met de vijand. Hier werpt hij zich neer bij de 

heilige beelden die, hoewel hij onteerd was in hun ogen, meer genade toonden dan zijn 

aanklagers.270 In zijn eigen redevoeringen verwijst hij dus verschillende keren naar het schandaal 

en ontkent niet langer dat hij wel aan de feiten had deelgenomen. 

Ook Thoukydides (460-400 v.Chr.) schrijft over dit voorval. Bij hem staat opnieuw te lezen hoe de 

aanklacht door vreemdelingen en slaven werd gedaan. In deze versie is de informatie die de slaven 

geven echter niet over de Hermae zelf, maar over andere beelden die recent verminkt waren door 

jonge mannen in een dronken bui.271 Waardoor dit geen onbekend fenomeen moet geweest zijn. 

Thoukydides stelt dat deze verminkingen zeer serieus genomen werden omdat het een slecht 

voorteken zou zijn voor de Siciliaanse expeditie. Daarnaast vermeldt hij dat de Atheners dachten 
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dat het een actie van een samenzwering was om een antidemocratische revolutie teweeg te 

brengen.272 Thoukydides benadrukt hoofdzakelijk de omverwerping van de democratie als een 

motief en spreekt zich niet uit over de heiligschennis die ermee gepaard zou gaan. Hij gaat voorts 

stellen dat de beschuldiging van Alkibiades het sterkst uit de hoek van zijn vijanden kwam, zowel 

het bespotten van de Mysteriën als de verminking van de Hermae zagen zij als een poging om hun 

waarden aan te vallen. De beschuldigingen waren hoofdzakelijk tegen Alkibiades gericht omdat 

deze populaire generaal in de weg stond van hun democratische ideeën, zo zij meenden, en 

daarom in diskrediet gebracht moest worden.273 

Een andere versie is deze van Demosthenes (384-322 v.Chr.). Hij gaat in zijn werk Tegen Meidias 

duidelijk stellen dat het verminken van de Hermae wel een daad van heiligschennis was. In het 

onderstaande fragment staat te lezen dat hij het verminken van beelden van de godheden als even 

goddeloos ziet als het vernietigen van deze beelden: 

He was one of the mutilators of the Hermae. All acts of sacrilege, I suppose, ought to excite 

the same indignation, but is not complete destruction of sacred things just as sacrilegious as 

their mutilation? Well, that is what Meidias has been convicted of.274 

De laatste versie die ik aanhaal, vinden we bij Ploutarchos (46-120 n.Chr.). Hij schrijft dat de 

Atheners dachten dat de verminkingen het werk waren van een groep losbandige en dronken 

jongeren die louter voor het plezier zulke zaken doen.275 Een groep aristocratische jongeren, 

waarbij ook Alkibiades hoort, worden al snel als de daders aangewezen. Bij Ploutarchos lezen we 

dat de slaaf Androkles, die Alkibiades hiervoor aanklaagt, verwijst naar eerdere vernielingen van 

heilige beelden door Alkibiades.276 Net als bij Thoucydides blijkt hieruit dat het vernielen van 

beelden door jongeren wel vaker voorkwam. Het valt op dat Ploutarchos de verminking van de 

Hermae niet als heiligschennis gaat omschrijven, maar dat er bij deze daad van de aristocratische 

jongeren eerder de angst was voor een oligarchische staatsgreep tegen de democratie.277 De reden 

dat Ploutarchos dit vooral gaat benadrukken is omdat hij eeuwen na de feiten schreef en het 

verdere verloop van de Atheense geschiedenis kende. Hoewel de angst voor een oligarchische 

machtsovername zeker aanwezig moet geweest zijn in 415 v.Ch., heeft Ploutarchos dit mogelijks 

uitvergroot omdat hij wist dat er vier jaar na deze verminkingen wel degelijk een (grotendeels 

 

272 Thoukydides, De Peloponnesische Oorlog, 6.27.3.; Thucydides, History of the Peloponnesian War, Volume 
III, 231. 
273 Thoukydides, De Peloponnesische Oorlog, 6.28.2.; Thucydides, History of the Peloponnesian War, Volume 
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mislukte) oligarchische revolutie is gekomen. Hierbij werd de democratische staatsvorm voor een 

korte tijd vervangen door de oligarchische Raad van Vierhonderd. De aanklacht voor 

heiligschennis tegen Alkibiades is echter niet volledig afwezig bij Ploutarchos, maar deze is gelinkt 

aan het bespotten van de Eleusische Mysteriën. Dit werd gezien als heiligschennis omdat 

Alkibiades in een parodie op de Mysteriën ongeïniteerden dingen heeft getoond die ze niet 

mochten zien.278 Ook Andokides komt aan bod in Ploutarchos’ werk. Wat opvalt, en dit verschilt 

sterk van de versie die Andokides zelf geeft, is dat Ploutarchos uitdrukkelijk gaat stellen dat 

Andokides erbij betrokken was. Het argument dat hij hiervoor gebruikt is dat de Herme aan 

Andokides’ huis de enige was die niet beschadigd werd. Andokides heeft in zijn proces hier zelf op 

gewezen, maar gebruikte dit net als een argument dat hij er niet aan had deelgenomen.279 In Nicias, 

één van de parallelle levens van Ploutarchos, staat echter te lezen dat het verminken van de 

Hermae wel als een slecht goddelijk voorteken voor de Siciliaanse expeditie werd gezien.280 

Het belang om deze bronnen aan te halen in het onderzoek, is om te illustreren dat het 

beschadigen van beelden wel degelijk als heiligschennis werd gezien en hiermee ook de 

verbondenheid en aanwezigheid van de godheden in beelden werd onderstreept. In het 

hedendaags onderzoek worden de bronnen die voorhanden zijn selectief gebruikt om twee 

meningen te ondersteunen. Enerzijds zijn er onderzoekers als James McGlew die stellen dat de 

verminking louter een poging was van de elite om de Atheense democratie een slag toe te 

brengen.281 Deze opvatting geniet een groot aanzien in het hedendaags onderzoek, maar negeert 

dat er wel degelijk aanklachten waren voor heiligschennis, zoals te lezen is bij Pseudo-Lysias. 

Althans door bepaalde lagen van de bevolking werd deze daad gezien als een aanval op de godheid 

die sterk verbonden was met zijn beeld. Daarnaast zijn er ook onderzoekers als William Furley en 

Alexander Rubel die de aanklacht voor heiligschennis wel benadrukken en hiermee geen poging 

doen om het belang van religie in de Oudheid te ontkennen. Zij voegen hieraan toe dat deze 

heiligschennis een poging was om de Siciliaanse expeditie tegen te houden door een slecht 

goddelijk voorteken in scène te zetten.282 In dit onderzoek koos ik ervoor om mij aan te sluiten bij 
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de mening van Furley en Rubel zodat de aanklacht voor heiligschennis niet onbehandeld blijft en 

er conclusies getrokken kunnen worden over het al dan niet goddelijke statuut van de Hermae. 

Na het Hermokopidenschandaal, hetgeen een interne ‘huiselijke’ daad van heiligschennis was, 

richt ik mij in dit onderzoek op beeldenvernieling in een oorlogscontext. Dit zijn namelijk externe 

daden van heiligschennis. In wat volgt richt ik mij hoofdzakelijk op de Perzische oorlogen, waarin 

de vernielingen door de Perzen en de Griekse manier van omgang hiermee verder besproken 

worden. Om te illustreren dat beeldenvernieling niet enkel werd uitgedragen door niet-Griekse 

veroveraars, haal ik tevens een conflict uit de Macedonische oorlog aan. Hierin staat Philippos van 

Macedonië (238-179 v.Chr.) – bijgestaan door de Achaïers – tegenover de Aetoliërs. 

In 480 v.Chr. bereikte de Perzische koning Xerxes Athene, hetgeen leidde tot het roven en 

vernielen van vele Archaïsche beelden. Het roven van beelden uit tempels staat gekend als 

hierosylia en werd als één van de ergste misdaden gezien, naast moord en hoogverraad. Onder de 

vele vernielde beelden bevinden zich ook de welgekende Kritios Boy, Moscophoros en Peplos Kore. 

Deze beschadigde beelden kent men in de archeologie onder de Duitse verzamelnaam 

Perserschutt (Perzisch puin). Wat opvalt is dat er bij wet alleen zware bestraffingen stonden op 

hierosylia en niet op het vernielen van beelden. Dit is onder andere terug te vinden bij Xenophon: 

Under the laws, death is the penalty inflicted on persons proved to be thieves, highwaymen, 

cutpurses, kidnappers, robbers of temples.283 

If anyone shall be a traitor to the state or shall steal sacred property, he shall be tried before 

a court, and if he be convicted, he shall not be buried in Attica, and his property shall be 

confiscated.284 

Hoe dan ook, dit hield de Grieken niet tegen om ook zowel vernielers als heiligschenners te 

beschuldigen. Alle vormen van heiligschennis moesten volgens de Spartaanse wetgever 

Lykourgos (9de eeuw v.Chr.) namelijk met de dood bestraft worden.285 De Perzische wandaden en 

de Griekse beschuldigingen die hier volgen zullen deze heiligschennis beter illustreren. Een eerste 

voorbeeld is te vinden bij Herodotos. Hij schrijft over het antwoord dat de Atheners gaven op de 

vraag of ze gingen samenwerken met de Perzen. In het Atheense antwoord lezen we dat de 

 

 

283 Xenophon, Memorabilia, 1.2.62.; Xenophon, Volume IV: Memorabilia. Oeconomicus. Symposium. Apology, 
vert. E.C. Marchant, Loeb Classical Library 168 (Cambridge: Harvard University Press, 2013), 51.; Cf. ook 
Isokrates, Tegen Lochites, 6.; Isocrates, Vol III: Evagoras. Helen. Busiris. Plataicus. Concerning the Team of 
Horses. Trapeziticus. Against Callimachus. Aegineticus. Against Lochites. Against Euthynus. Letters , vert. La 
Rue Van Hook, Loeb Classical Library 373 (Cambridge: Harvard University Press, 1945), 339. 
284 Xenophon, Hellenica, 1.7.22.; Xenophon, Hellenica, Volume I, 77. 
285 Lykourgos, Tegen Leocrates, 65.; Lycurgus, Dinarchus, Demades, Hyperides, Minor Attic Orators, Volume 
II: Lycurgus. Dinarchus. Demades. Hyperides, vert. J.O. Burtt, Loeb Classical Library 395 (Cambridge: Harvard 
University Press, 1954), 61. 
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Atheners dit aanbod afwijzen en samen met de andere Grieken tegen Xerxes zullen strijden. Voorts 

zeggen ze dat ze op de hulp van de godheden en helden vertrouwen, aangezien de Perzen deze 

hebben onteerd door hun verblijven en beelden te vernielen.286 Een tweede voorbeeld is terug te 

vinden in Aischylos’ tragedie Perzen. Hierin staat te lezen dat de Perzen geen ontzag hadden voor 

de godheden, hun beelden vernielden en hun tempels in brand staken. De beelden van de 

godheden werden van hun sokkels gestoten.287 

Onder onderzoekers is er gelijksgezindheid wat betreft de Perzische motieven om deze goddeloze 

daden uit te dragen. Dandamaev en Lukonin stellen in hun boek namelijk dat het vernielen van de 

beelden en tempels een poging van van Xerxes om de Grieken hun (geloof in) goddelijke steun te 

ontnemen.288 Hierbij zou het dus gaan om een vorm van psychologische oorlogsvoering om de 

moraal van de vijand te kelderen. Deze vernieling zou daarom niet voortvloeien uit een religieuze 

motivatie, maar ent zich eerder op het tenietdoen van een vijandelijke troef.289 Deze troef, het 

geloof in deze goddelijke interventie tijdens veldslagen en belegeringen, werd reeds in het eerste 

hoofdstuk van dit sociaalhistorische onderdeel besproken. Bij Herodotos lezen we bijvoorbeeld 

hoe de god Apollo en lokale helden Delphi beschermen door het Perzische leger zelf te verslaan.290 

Terwijl deze daad door de Perzen dus niet religieus gemotiveerd was, werd het door de Grieken 

wel opgevat als een daad van heiligschennis. De Perzen moesten dan ook de prijs betalen voor hun 

misdaden tegen de Griekse godheden. Dit wordt in het onderstaande fragment geïllustreerd. 

Hierin staat te lezen hoe de onverwachte Griekse overwinning toegeschreven werd aan de steun 

van de godheden en helden, nadat deze in de oorlog werden betrokken omdat hun beelden 

vernield waren. 

For it is not we who have won this victory, but the gods and the heroes, who deemed Asia and 

Europe too great a realm for one man to rule, and that a wicked man and an impious one 

who dealt alike with temples and bones, burning and overthrowing the images of the gods,— 

yes, and one who scourged the sea and threw fetters into it.291 

Zoals hierboven gezegd, richt ik mij ook kort op beeldenvernieling tijdens oorlogen van Grieken 

onderling. Tijdens een conflict tussen Philippos V van Macedonië (238-179 v.Chr.) en de Aetoliërs, 

viel Philippos de stad Thermos binnen en vernielde hier een grote hoeveelheid beelden. Bij 

Polybios (203-120 v.Chr.) lezen we hoe deze beelden van hun voetstukken werden gestoten en 

 

286 Herodotos, Historiën, 8.143.2.; Herodotus, The Persian Wars, Volume IV, 151. 
287 Aischylos, Perzen, 809-12.; Aeschylus, Volume I, 107. 
288 M.A. Dandamayev en V.G. Lukonin, The Culture and Social Institutions of Ancient Iran (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1989), 360. 
289 W.F.M. Henkelman, A. Kuhrt, R. Rollinger en J. Wiesehöfer, “Herodotus and Babylon Reconsidered,” 
Rollinger, Truschnegg, Bichler (2011): 458. 
290 Herodotos, Historiën, 8.35-9.: Herodotus, The Persian Wars, Volume IV, 33-9. 
291 Herodotos, Historiën, 8.109.3.; Herodotus, The Persian Wars, Volume IV, 111. 
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vernield werden. Alleen de beelden met inscripties van de namen van de godheden werden 

gespaard. Philippos maakte zich volgens Polybios wel schuldig aan heiligschennis door 

votiefbeelden te vernielen. De koning was er echter van overtuigd dat hij correct handelde, zijn 

goddeloze daad zag hij namelijk als een vergelding voor de goddeloze acties die de Aeoliërs 

hadden gedaan in Dium en Dodona.292 

Bij dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat de godheden niet in alle bronnen even sterk aan 

de beelden werden gelinkt. Dit sluit echter niet uit dat de band met het goddelijke volledig 

onbestaande is. Het beeld is namelijk de eigendom van die godheden. Elke actie tegen deze 

beelden vroeg dan ook om (goddelijke) vergelding. Deze bestraffing is eerst en vooral te zien bij 

de interne context, namelijk bij het Hermokopidenschandaal. Pseudo-Lysias geloofde namelijk dat 

de godheid zelf de verminkers van de Hermae ging bestraffen op lange termijn en deze zonde zelfs 

kon overgaan op de nakomelingen van de daders. Vervolgens komt deze straf ook terug in een 

externe context, namelijk bij de vernielingen tijdens oorlogsvoering. Hierbij toonde ik aan dat men 

de beelden van een tegenpartij gaat vernielen als een vergelding voor eerdere vernielingen en 

heiligschennis. Een uitzondering hierop zijn de beelden die de namen van de godheden droegen. 

Deze beelden werden door Philippos V gespaard, hetgeen getuigt van enig ontzag voor de 

godheden of hun eigendom. Het revanchisme dat gepaard gaat met het vernielen van goddelijk 

eigendom is voorts ook te zien bij Alexander de Grote die in 330 v.Chr. de Perzische hoofdstad 

Persepolis verovert. Hij laat de Perzische paleizen afbranden als vergelding voor de vernieling van 

de Akropolis eeuwen eerder.293 

De verbondenheid van godheid en het beeld is ook terug te vinden in het idee achter de 

vernielingen door de Perzen. Onderzoekers wijzen er namelijk op dat dit een strategie was om het 

Griekse geloof in goddelijke interventie teniet te doen. Deze strategie zou dus ineffectief zijn 

indien het Griekse geloof in goddelijke interventie en de verbondenheid tussen goddelijke 

aanwezigheid en de aanwezigheid van beelden niet bestond. De Grieken op hun beurt gingen hier 

creatief mee om door net te stellen dat de Perzen nederlagen leden omdat ze net de godheden 

tegen zich hadden door de vernielingen van hun eigendom. Vanuit Griekse hoek weerhield het 

vernielen van beelden de godheden dus niet om te participeren in oorlogen. 

De afwezigheid van vermeldingen dat de godheid aanwezig is in het beeld, komt mogelijk doordat 

dit een zeer gevoelig thema was voor de Grieken. Vaak gaat het over Archaïsche beelden of zelfs 
 

292 Polybius, Historiën, 5.9.2.; Polybius, The Histories, Volume III: Books 5-8, vert. W.R. Paton, Loeb Classical 
Library 138 (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 27.; Polybius, Historiën, 4.67.3.; Polybius, The 
Histories, Volume II: Books 3-4, vert. W.R. Paton, Loeb Classical Library 137 (Cambridge: Harvard University 
Press, 2010), 503. 
293 Diodoros Sikeliótès, Historische Bibliotheek, 17.72.; Diodorus Siculus, Library of History, Vol VIII: Books 
16.66-17, vert. C. Bradford Welles, Loeb Classical Library 422 (Cambridge: Harvard University Press, 1963), 
109. 
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cultusbeelden, waarvan het goddelijke statuut doorgaans wel benadrukt werd. Toch zou het 

onmogelijk geweest zijn in de Griekse mentaliteit om een godheid zelf te vernietigen of te 

verminken. Mogelijk is dit een reden waarom deze bronnen, die getuigen van vernieling, zwijgen 

over een potentiele goddelijke aanwezigheid. De aanklacht van heiligschennis is voor het 

vernielen van goddelijk bezit en niet zozeer voor het verminken van de godheden zelf. 

 
 

Conclusie Deel II 

Bij dit deel kan geconcludeerd worden dat de Grieken een goddelijke confrontatie in de 

sociaalhistorische realiteit mogelijk achtten. Dit kon namelijk in een cultus- of crisiscontext. In een 

cultuscontext hadden de mensen de agency. Zij konden de goddelijke manifestatie namelijk 

kanaliseren in het cultusbeeld, terwijl dit bij de crisiscontext moeilijker ligt. Hierbij geniet de 

godheid een grotere agency, al is deze bij de mens niet volledig afwezig. Zo kan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan de aanwezigheid van beelden bij militaire conflicten. In het eerste hoofdstuk 

van dit deel kwam de nadruk echter te liggen op fysieke verschijningen van de godheden in een 

antropomorfe gedaante om te illustreren dat de goddelijke confrontatie in de realiteit als mogelijk 

geacht werd. Naast strijd- en belegeringsepifanieën besprak ik ook epifanische listen. 

Gezaghebbers zullen dit aanwenden om de bevolking te manipuleren. De Atheense tiran 

Peisistratos liet de in scène gezette epifanie volgens dezelfde sequentie verlopen als degene die 

de bevolking kende uit de mythologische narratieven, hetgeen ons doet terugdenken aan de 

epifanische fases van Robert L. Cioffi en Verity Platt uit het eerste deel van dit onderzoek. 

Vervolgens richtte ik mij uitsluitend op beelden, waarbij ik wilde achterhalen of de godheden hier 

al dan niet in aanwezig waren door de omgang met deze beelden te onderzoeken. Hierbij richtte 

ik mij eerst op de positieve omgang met deze beelden, meer bepaald beeldenverering. Hiervoor 

was het eerst nodig om het verschil tussen votiefbeelden en cultusbeelden aan te halen. Ondanks 

deze opdeling kunnen beide wel goddelijk zijn. Zo stelden Webster en Pollitt dat votiefbeelden 

vaak identificerende inscripties in de eerste persoon droegen, waardoor het beeld een stem krijgt 

en het niet onmogelijk werd gezien dat het goddelijke er in aanwezig was. Hedendaagse 

onderzoekers maken de opdeling tussen votiefbeelden en cultusbeelden aan de hand van drie 

parameters, namelijk de uiterlijke verschijning, de positie en het gebruik in de cultus. 

Ontegensprekelijk kon gesteld worden dat het gebruik in de cultus de belangrijkste parameter 

was waardoor een beeld een cultusbeeld werd. Een groot twistpunt is echter hoe het beeld tot 

cultusbeeld verheven werd. Pirenne-Delforge en Bettinetti spraken namelijk van een 

inwijdingsritueel, terwijl Hölscher stelde dat het beeld een cultusbeeld werd door het repetitief 
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binnen een bepaalde cultus te gebruiken. Het antwoord ligt mogelijk in een middenweg, namelijk 

een repetitief inwijdingsritueel waardoor men de band tussen de godheid en de polis herbevestigt. 

Om het statuut van het cultusbeeld te onderzoeken, met andere woorden of het goddelijke erin 

aanwezig was, was het noodzakelijk om de stijlevolutie in de 6de-5de eeuw v.Chr. te bespreken. De 

Griekse kunst kende een omslag van de archaïsche kunst naar de klassieke kunst. Het belang van 

de archaïsche cultusbeelden verdween echter niet. De Athena Polias bleef het centrum van de 

verering in Athene, ook nadat het monumentale beeld, de Athena Parthenos, gemaakt was. Dit 

betekent echter niet dat de Athena Parthenos onbelangrijk was bij de visuele verschijning van de 

godin. Volgens Verity Platt bracht het namelijk een sterke epifanische ervaring teweeg. De 

bestaansreden van dit beeld was om bekeken te worden, terwijl de Athena Polias net op bepaalde 

momenten werd afgeschermd voor de ogen van kijklustigen. Platt benadrukt sterk dat de Athena 

Parthenos net door dit epifanisch karakter de godin zelf is en niet louter een beeld. Tegelijk wijst 

ze er echter op dat het niet makkelijk was voor de Grieken om hier een godheid in te kunnen zien. 

Door de chryselefantientechniek was het beeld namelijk hol en werd heb bewoond door ratten. 

Het onderdeel over de positieve omgang met beelden van de godheden werd tenslotte afgesloten 

met een bespreking van de Hermae. Hendrik Versnel benadrukte hierbij ondubbelzinnig dat de 

Atheners een intieme relatie aangingen met de godheid door middel van deze beelden. De devotie 

nam fysieke vormen aan, waarbij men voornamelijk de kin en het gezicht aanraakte. Hieruit is het 

duidelijk dat de godheid althans tijdelijk aanwezig kan zijn in het beeld. 

In het tweede onderdeel werd de focus op de negatieve omgang met beelden gelegd. Hierbij was 

er aandacht voor beeldenkritiek en beeldenvernieling/beeldenontering. Voor deze periode is het 

bronnenmateriaal op vlak van beeldenkritiek echter zeer schaars. Wel kan gesteld worden dat de 

godheden vanaf de 6de eeuw v.Chr. steeds meer werden losgekoppeld van hun standbeelden, 

waardoor zowel de godheden als hun beelden kwetsbaar werden voor kritiek. Deze loskoppeling 

is onder andere sterk te zien bij de tragediedichters. Bij Herakleitos en Xenophon is er echter een 

meer uitgesproken beeldenkritiek. Herakleitos sprak zich uit over de praktijk van 

beeldenverering en Xenophon bekritiseerde het antropomorfe uiterlijk en menselijke karakter 

van de godheden, waardoor hij onrechtstreeks de legitimiteit van antropomorfe beelden 

betwistte. 

Op vlak van beeldenvernieling richtte ik mij eerst op een interne ‘huiselijke’ daad, namelijk het 

Atheense Hermokopidenschandaal uit 415 v. Chr. Hoewel onderzoekers dit gebeuren vooral zien 

als een oligarchische poging om de democratie omver te werpen, kan de aanklacht voor 

heiligschennis niet genegeerd worden. William Furley en Alexander Rubel die de aanklacht voor 

heiligschennis wel benadrukten voegen hieraan toe dat deze heiligschennis een poging was om de 

Siciliaanse expeditie tegen te houden. Door de aanwezigheid van de godheid te belemmeren en 
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zo een slecht goddelijk voorteken in scène te zetten trachtten de verminkers dit te bekomen. Dit 

toont ontegensprekelijk dat de godheid via deze beelden te bereiken was. 

Vervolgens haalde ik externe daden van heiligschennis door middel van vernieling aan, namelijk 

de vernielingen door Xerxes tijdens de Perzische Oorlogen en de vernielingen door Philippos ten 

tijde van de Macedonische Oorlog. In het geval van de Perzische geweldplegingen, stellen 

Dandamaev en Lukonin dat het een poging was om het Griekse geloof in goddelijke steun te 

kelderen. Deze psychologische oorlogsvoering, waardoor ook veel cultusbeelden verloren gingen, 

werd echter tegengewerkt door de Griekse reactie hierop. Hoewel ik in het hoofdstuk over 

beeldenverering net kon aantonen dat de godheden in hun beelden aanwezig waren, is dit gegeven 

afwezig in het geval van de vernielingen. Toch wordt de goddelijke band van de beelden niet 

volledig ontkend, in tegendeel, door de beelden aan te duiden als bezit van de godheid was het een 

manier om te beargumenteren dat de godheden nu zeker aan de Griekse zijde zullen strijden. In 

het geval van de Macedonische Oorlog, zien we dat de aanklacht van heiligschennis tegen 

Philippos vooral betrekking heeft op het vernielen van votiefbeelden, met andere woorden het 

bezit van de godheden en niet zozeer de beelden waarin ze aanwezig kunnen zijn. In beide 

voorbeelden valt echter op dat het een poging is om de epifanische troef van de vijand teniet te 

doen. 
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Algemene conclusie 
 

In de inleiding werden verschillende vragen gesteld, deze ga ik nu achtereenvolgens aanhalen en 

beantwoorden op basis van het gevoerde onderzoek. Centraal in dit onderzoek stelde ik mij de 

vraag hoe de Grieken omgingen met beelden die hun godheden representeerden. Hierbij wou ik 

achterhalen of het beeld benaderd werd als louter een object, of eerder een magisch object met 

goddelijke aanwezigheid. Naast deze twee benaderingswijzen is er nog een derde, namelijk de 

cognitieve dissonantie. In het geval van deze laatste benaderingswijze geloofden de Grieken niet 

dat de godheid aanwezig kon zijn in het beeld. Dit stond de verering ervan echter niet in de weg, 

aangezien men de beelden van de godheden bleef eren uit respect voor de voorouderlijke traditie. 

Verder boog ik mij voor dit onderzoek over de visuele spanning met betrekking tot het goddelijke. 

Het mythologisch deel had tot doel om de visuele spanning in te leiden en sterker te benadrukken, 

zowel in de mythologie als in de Griekse beeldcultuur werd gewaarschuwd voor visuele 

overtredingen tegen het goddelijke. In een bijvraag van dit onderzoek vroeg ik mij daarom af op 

welk vlak mythologie fungeerde als een waarschuwing voor visuele overtredingen in de 

sociaalhistorische realiteit en wat zowel in de mythologie als in de realiteit de reden was van 

goddelijke bestraffing. Verder vroeg ik mij af op welk vlak mythologische narratieven de 

goddelijke aanwezigheid in de Griekse samenleving net ondersteunen. Na deze terugkoppeling 

aan de inleiding, is er nood om een antwoord te bieden op deze vragen. 

De eerste vraag ging over de benadering van beelden van de godheden, hierbij kon het om gewone 

objecten gaan, maar ook om objecten met goddelijke aanwezigheid of de devotie ervan uit traditie. 

Deze verschillende benaderingswijzen worden achtereenvolgens besproken aan de hand van de 

bevindingen uit dit onderzoek. Eerst en vooral de benadering waarbij het beeld louter een object 

is. Hierbij kan gesteld worden dat deze benadering geen grote aanhang had. De bronnen wijzen er 

namelijk op dat er steeds sprake is van een verbondenheid tussen de godheid en het beeld. Zelfs 

wanneer beelden vernield werden, zoals tijdens de Perzische Oorlogen en het conflict tussen 

Philippos V en de Aeoliërs, werden ze niet losgekoppeld van de godheden, aangezien deze 

vernielingen om goddelijke vergelding vroegen. Het enige argument in dit onderzoek dat erop 

wijst dat althans enkele individuen het beeld als een puur object zagen, vinden we bij Herakleitos. 

Hij ging het beeld ondubbelzinnig gaan omschrijven als een levenloos object. Deze kritiek wijst er 

echter op dat andere lagen van de bevolking deze beelden wél als goddelijk ging aanschouwen en 

ze daardoor aanbaden. Vervolgens kan gevraagd worden of de benadering van het beeld als een 

magisch object meer van toepassing was. Hierbij kan eerst en vooral gesteld worden dat men in 

de Archaïsche periode geen onderscheid maakte tussen het beeld en de godheid. Deze goddelijke 
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eenheid is ook in latere periodes op te merken bij archaïsche cultusbeelden. De Grieken noemde 

het beeld Athena Polias namelijk Hé Theós (De Godin). Het cultusbeeld wordt door hedendaagse 

onderzoekers bepaald aan de hand van de drie parameters, waarbij het gebruik van het beeld in 

de cultus de belangrijkste parameter is. Het repetitief gebruik van dit beeld in rituelen maakt het 

tot een cultusbeeld, waarbij de goddelijke aard ervan niet ontkent wordt. In dit onderzoek werd 

de Athena Polias tegenover de Athena Parthenos gezet, door aandacht te geven aan twee religieuze 

festivals bleek dat de archaïsche Athena Polias het centrum van de cultus was en dus aangeduid 

kan worden als het cultusbeeld van de godin. De archaïsche beelden werden als goddelijker 

gezien. Hun belang verdween dan ook niet wanneer de klassieke beelden hun intrede deden. Toch 

betekent dit niet dat de klassieke beelden geen aanspraak konden maken op een goddelijke 

verbondenheid. Zoals Verity Platt stelde was het doel van de monumentale klassieke beelden om 

een epifanische ervaring op te wekken bij de toeschouwer. Buiten de cultus werden er ook beelden 

in de publieke ruimte besproken, namelijk de Hermae. Door het intieme contact dat vereerders 

zochten met deze beelden kan gesteld worden dat het beeld duidelijk een magisch object was. Zo 

fungeerden de Hermae enerzijds als medium voor contact met Hermes en de andere godheden en 

kan er anderzijds gesteld worden dat de godheid aanwezig was in het beeld wanneer de vereerder 

ermee in interactie treed. Beelden van de godheden konden dus enerzijds bezield worden door de 

godheid, waardoor deze godheid er bij interactie in aanwezig is. Zoals Jean-Pierre Vernant stelt is 

het beeld in dit geval een manier om een oncontroleerbare entiteit vast te pinnen in een 

antropomorf lichaam zodat men het kan begrijpen en interactie mogelijk wordt. Anderzijds waren 

beelden goddelijk omdat ze tot het bezit van een godheid gerekend werden, zonder dat de godheid 

hierin aanwezig is. Het vernielen van dit goddelijke eigendom vroeg om vergelding. Hoewel de 

godheid in dit laatste geval niet aanwezig is in de beelden, blijft er een link met het goddelijke 

bestaan. Het goddelijk statuut van de beelden werd net extra benadrukt door de Perzen aangezien 

zij het vernielen van deze beelden zagen als een manier om de Grieken te beroven van hun 

goddelijke steun in de strijd. Deze psychologische oorlogsvoering kan enerzijds betekenen dat de 

Perzen geloofden dat de Griekse godheden in beelden aanwezig waren. Het kan anderzijds ook 

betekenen dat de Perzen zich bewust waren van het Griekse geloof in de goddelijke aanwezigheid 

in beelden en het belang van beelden voor goddelijke steun. 

Vervolgens is er nog de benadering van de cognitieve dissonantie waarbij de Grieken de beelden 

zouden vereren uit respect voor de voorouderlijke traditie zonder te geloven in een goddelijk 

statuut. Hiervoor kunnen bepaalde argumenten aangereikt worden op basis van dit onderzoek. 

Verity Platt wees eerst en vooral op de cognitieve dissonantie bij de beelden in chryselefantien 

van Pheidias. Deze monumentale beelden die pracht en praal uitstraalden werden echter 

bewoond door ratten, aangezien ze aan de binnenkant hol waren. Dit zorgde volgens Platt voor 

een moeilijke situatie. Enerzijds zagen de Grieken hoe ongedierte het beeld bewoonde, anderzijds 
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bleef de waardering en verering – wat Platt benadrukt bij de Athena Parthenos – groot. Hoewel de 

realiteit toonde dat het beeld moeilijk goddelijk kon zijn, bleef de verering en het epifanische effect 

wel bestaan. Het belang van het voorouderlijk geloof zien we terugkomen bij Pseudo-Lysias. Hij 

meende namelijk dat mensen in zonde konden leven omdat één van hun voorouders goddeloze 

handelingen had getroffen. Dit toont aan dat het correct naleven van de gebruiken van de 

voorouders wel degelijk belangrijk was, want wie hier niet aan voldeed, moest vrezen voor het lot 

van zijn/haar nakomelingen. Ten slotte kan hier de intrede van Peisistratos bij betrokken worden. 

Mogelijks geloofden de Atheners niet echt dat de godin Athena hem terugbracht, maar ging het 

eerder om een rituele opvoering die conform was een de epifanische ervaringen zoals die ook 

door de voorouders werden beleefd. 

Hoewel cognitieve dissonantie zeker aanwezig was, is het op basis van dit onderzoek de minst 

belangrijke benadering. Daarom kan er geconcludeerd worden dat de drie benaderingen in een 

bepaalde vorm allemaal voorkwamen in de 6de-5de eeuw v.Chr. Op basis van dit onderzoek kan er 

niet beargumenteerd worden dat er slechts één benadering bestond. Wel kan er gesteld worden 

dat de drie benaderingen naast elkaar leefden en het beeld als magisch object ontegensprekelijk 

het sterkst aanwezig was in de Griekse mentaliteit van deze periode. 

De tweede vraag die in het onderzoek werd gesteld ging over de invloed van de mythologie op het 

al dan niet mogen/kunnen zien van de godheid in de sociaalhistorische realiteit. Om deze vraag te 

beantwoorden, moet er aandacht zijn voor verschillende zaken zoals enerzijds de reden van 

goddelijke bestraffing, maar anderzijds ook de epifanische ervaring. De visuele spanning staat 

hierbij dus centraal. Om een reden te kunnen geven voor de goddelijke bestraffing, kan gesteld 

worden dat agency zeer belangrijk was. In de mythologische narratieven vinden we zelden 

menselijke agency terug wanneer het gaat over een visuele confrontatie tussen het sterfelijke en 

het goddelijke. De agency bij de bestraffing is namelijk steeds goddelijk of kan zelfs bij de 

overtreding ‘bovengoddelijk’ zijn, aangezien ook de godheden de goddelijke wet of het Lot zelf 

niet kunnen veranderen. In dit onderzoek werd duidelijk dat de godheid zal straffen wanneer deze 

goddelijke agency in het gedrang komt, zoals het geval was bij Teiresias die Athena zag baden. Het 

is hier dat we een gelijkenis vinden in de sociaalhistorische realiteit, namelijk het archaïsche beeld 

Athena Polias. Wanneer het beeld van de maagdelijke godin gereinigd werd, diende het zorgvuldig 

gesluierd te worden zodat mensen die niet aan het reinigingsritueel deelnamen het niet zouden 

aanschouwen op zo’n kwetsbaar moment. 

In dit onderzoek was er ook aandacht voor de epifanische ervaring die zowel voorkwam in de 

mythologische narratieven als in de sociaalhistorische context. Voor de dichters was het een 

literair mechanisme om contact tussen menselijke personages en godheden mogelijk te maken in 

hun werk. Deze mythologische narratieven onderbouwden op hun beurt het geloof in de 
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mogelijkheid om een goddelijke manifestatie waar te nemen. Bij epifanie is de agency overwegend 

goddelijk, zoals te zien was in de voorbeelden van Aphrodite en Anchises én Demeter en 

Metaneira. Ook tijdens veldslagen lieten de godheden zich zien. Zo werden er in dit onderzoek veel 

voorbeelden gegeven van Athena die aan Odysseus verscheen, zonder dat dit negatieve gevolgen 

had voor de held. Op dit punt is er een gelijkenis te vinden met de sociaalhistorische realiteit, 

namelijk met het beeld Athena Parthenos. De kunstenaar Pheidias beeldde de godin in volle 

wapenuitrusting uit waardoor er sterke gelijkenissen waren met de mythologische en historische 

narratieven over belegerings- en strijdepifanieën. Net zoals in de mythologie, had de godin met 

dit beeld de volledige agency waardoor het haar eigen keuze was om zich te laten zien en het door 

iedereen zonder fatale gevolgen aanschouwd kon worden. Een opmerking die hier nog kan 

gemaakt worden, is dat de epifanische ervaring zowel in de mythologie als in de sociaalhistorische 

realiteit veiliger verloopt via beelden. Dit staat tegenover de ongemakkelijke confrontatie 

wanneer een godheid verschijnt zonder de aanwezigheid van een beeld. Het nut van deze beelden 

was volgens Jean-Pierre Vernant dan ook om oncontroleerbare entiteiten vast te pinnen in 

antropomorfe beelden zodat een veilige interactie mogelijk is. Hierin schuilt er enige menselijke 

agency bij de goddelijke epifanie die ook terug te vinden is bij de beelden van Pheidias. Deze 

vormden namelijk al spoedig het basisuiterlijk voor epifanieën. Zonder de mythologische 

narratieven over enerzijds het verbod op zien en anderzijds de toelating, zou diezelfde dualiteit in 

de sociaalhistorische realiteit geen stand gehouden hebben. Verder onderzoek kan zich toeleggen 

op de ongemakkelijke confrontatie met de goddelijke verschijning, waarbij het ongemak wordt 

weggenomen door middel van een inwijdingsritueel bij bepaalde (mysterie)culten die een 

persoonlijkere band met een godheid wilden bekomen. 

 
 
 

 
Leonard Adriaen, 2019. 
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