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Addergebroed 
Herinneringen aan de voor-Griekse moedergodin in de Griekse mythologie 

In veel mythen spelen dieren een rol die ook in het dagelijks 
leven van de Grieken voorkomen: Odysseus heeft een hond, 
Polyphemos houdt schapen en Augias heeft een grote kudde 
runderen. Ook al worden deze dieren soms - net als hun 
meesters - beschreven als groter en mooier dan de dieren 
die in werkelijkheid op de aarde rondliepen, hun aanwezig- 

1. De Seirene staat op een zuilvormige sokkel en speelt op een 

zevensnerige lier. Aan weerskanten zit een man te luisteren. 

Schildering op lekyth (oliefles), aardewerk, hoogte 24,5 cm, Athene, 

Athena Schilder, ca. 490 v.Chr. (Allard Pierson Museum, APM 8977). 

heid maakt dat de mythologische wereld vertrouwd overkomt 
op de lezer of luisteraar. Een geheel andere rol hebben de 
vele fabeldieren en monsters in de mythologie; deze leggen 
juist de nadruk op het feit dat de mythen zich niet afspelen 
in de alledaagse werkelijkheid. 
Van sommigen van deze wezens geloofde men dat ze leefden 

2. Sky/la rijst op uit het water. In haar boven haar hoofd geheven handen 

hield zij waarschijnlijk een roer vast. Haar bovenlichaam is dat van een 

jonge vrouw, aan haar onderlijf bijten drie hondenkoppen in een 

drenkeling. Rechts en links zijn de aanzetten van haar vissenstaarten te 

zien. Fragment van geve/sculptuur van graftempeftje, kalksteen, 

hoogte 18,6 cm, Tarente, 325-280 v.Chr. (APM 1599). 
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3. Het maskerachtige gezicht van 

Medusa of een van haar zusters 

heeft grote ogen. Haar tong hangt 

uit haar brede grijnzende mond 

4. Zeus valt met zijn bliksem het 

waarin een rij tanden en vier 

slagtanden te zien zijn. Zij heeft een 

baard die is weergegeven als zes 

haarlokken onder haar kaken. Zij 

heeft geen slangenhaar, maar dikke 

tressen haar vallen langs haar 

gezicht. Deze antefix vormde de 

afsluiting van de dakpannen langs 

de dakrand. Dergelijke antefixen 

werden in mallen gemaakt en 

daarna beschilderd, zodat een rij langs de randen van de bewoonde wereld, plekken waar men 
van dezelfde afschrikwekkende wel kon komen, maar die gevaarlijk en moeilijk begaanbaar 

koppen langs de dakrand te zien waren: de bergen en bossen waar centauren en satyrs 
was. Aardewerk, hoogte 19,2 cm, huisden en de zee waar gevaarlijke wezens als de Seirenen 

Tarente, 550-500 v.Chr. (APM 1105). (afb. 1), Skylla (afb. 2) en de Gorgonen (afb. 3) de zeelui 
belaagden. Voor al deze fabelwezens geldt dat het geen 
gewone dieren zijn: soms zijn het vermengingen van 
meerdere diersoorten, zoals het gevleugelde paard Pegasos 
(zie het artikel van Hunink elders in dit nummer), de griffi- 

monster Typhon aan. Chalkidische 

hydria (waterkan) uit 540-530 v.Chr. 

(Staatliche Antikensammlungen, 

München). 

oenen, die een leeuwenlichaam en de kop en vleugels van 
een adelaar hadden, en de Hippokampen, de zeepaarden, die 
van voren een paard zijn, maar van achteren uitlopen in een 

vissenstaart; soms zijn het mengsels van mensen en dieren, 
zoals de centauren, de satyrs of de Seirenen. 
Het is opmerkelijk dat veel van de fabeldieren verbonden zijn 
met de generaties goden die volgens de overlevering 
heersten voordat de Olympische goden aan de macht 
kwamen. De Olympiërs werden zowel in uiterlijk als in hun 
eigenschappen menselijk voorgesteld; in de generaties voor 
hen komen veel meer goddelijke wezens met dierlijke trekken 
voor. 

Echidna 
In dit artikel wordt een aantal wezens besproken die allemaal 
afstammen van één monster, Echidna (Grieks voor 'adder'). 
Zoals vaker het geval is in de Griekse mythologie, zijn er 
meerdere verhalen over haar afstamming. Volgens de mytho 
graaf Apollodoros (1ste-2de eeuw n.Chr.) is zij de dochter van 
Gaia en Tartaros (Bibliotheca 2, 1, 2), maar volgens Hesiodos 
is zij de dochter van twee kinderen van Gaia en Pontos, Keto 
en Phorkys, die ook de Gorgonen en de Graiai voortbrachten 
(Theogonie 270-294; Bibliotheca 2, 4). Phorkys was boven 
dien de vader van Skylla en de Seirenen. Echidna wordt door 
Hesiodos (Theogonie 295-300) als volgt beschreven: 

'Keto bracht nóg een monster ter wereld, onoverwinnelijk. 
noch op de sterfelijke mensen gelijkend noch op de goden, 
in haar gewelfde spelonk: gewelddadige, goddelijke Echidna, 
half jonge vrouw met fonkelende ogen en prachtige wangen, 
half een vervaarlijk monster: een slang, angstaanjagend 

van lengte, 
kronkelend, dorstend naar bloed in de diepten der 

goddelijke Aarde.' 
(vertaling Wolther Kassies) 

Echidna brengt een aantal monsterlijke kinderen voort samen 
met Typhon (of Typhoeus of Typhaon). een monster met 
honderd vurige slangenkoppen (afb. 4). Hij is volgens 
Hesiodos (Theogonie 820-835) een kind van Gaia en 
Tartaros. De Homerische hymne aan Apollo (305-354) geeft 
een andere afstamming: Hera, boos over het feit dat Zeus 
zonder haar Athena uit zijn hoofd geboren heeft laten worden, 
wil vervolgens een kind zonder tussenkomst van Zeus baren. 
Zij slaat op de grond en bidt tot Gaia en Ouranos en de 

Titanen in de Tartaros om haar een : 
sterker is dan Zeus. Een jaar later b 
Typhon. Hij wordt naar Delphi gebrac 
opgevoed door de slang Delphyne. 11 

vecht Apollo tegen deze vrouwelijke 
met Echidna gelijkgesteld kan words 
de mythe rond Delphi vecht Apollo jl 
slang, Python. 
Nadat Typhon en Echidna hadden ge 
aan te vallen werd Typhon door Zeus 
vulkaan Etna; Echidna werd later do, 
gedood (Apollodoros, Bibliotheca 2, 
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5. Een tweekoppige Kerberos wordt naar re, 
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mtal monsterlijke kinderen voort samen 
us of Typhaon), een monster met 
nkoppen (afb. 4). Hij is volgens 
l20-835) een kind van Gaia en 
he hymne aan Apollo (305-354) geeft 
1g: Hera, boos over het feit dat Zeus 
t zijn hoofd geboren heeft laten worden, 
d zonder tussenkomst van Zeus baren. 
sn bidt tot Gaia en Ouranos en de 

Titanen in de Tartaros om haar een zoon te schenken die 
sterker is dan Zeus. Een jaar later baart zij het monster 
Typhon. Hij wordt naar Delphi gebracht waar hij wordt 
opgevoed door de slang Delphyne. In de Homerische hymne 
vecht Apollo tegen deze vrouwelijke slang, die waarschijnlijk 
met Echidna gelijkgesteld kan worden. In andere versies van 
de mythe rond Delphi vecht Apollo juist tegen een mannelijke 
slang, Python. 
Nadat Typhon en Echidna hadden geprobeerd de Olympos 
aan te vallen werd Typhon door Zeus opgesloten onder de 
vulkaan Etna; Echidna werd later door de honderdogige Argos 
gedood (Apollodoros, Bibliotheca 2, 1, 2). 

Addergebroed 

Deze twee slangenmonsters brengen samen een reeks 
monsters voort. Ook hier zijn verschillende varianten in - omloop, maar er zijn er drie waarover op grond van de tekst 
van Hesiodos geen twijfel bestaat. Alle drie zijn volgens de 
overlevering gedood door de held Herakles, toen hij, als straf 
voor het doden van zijn kinderen, twaalf werken moest 
volbrengen voor koning Eurystheus. 
De eerste is Orthos of Orthros, een hond met twee koppen 

5. Een tweekoppige Kerberos wordt naar rechts weggeleid door Herakles. 

Links staat een man in een lang gewaad, wellicht Hades. Schildering op 

fragmenten van een skyphos (drinkbeker), aardewerk, hoogte 13,9 cm, 

Athene, Theseus Schilder, ca. 490 v.Chr. (APM 2604). 

of zeven slangenkoppen (Theogonie 293, 309; Bibliotheca 2, 
5, 10). Zijn naam, die in het Grieks 'rechtopstaand' betekent, 
kan op zijn oren slaan maar ook op zijn vacht. Hij was de 
herdershond van de drielijvige reus Geryoneus en werd door 
Herakles gedood, toen die Geryoneus' runderen kwam roven 
en de reus versloeg. 
De tweede is Kerberos (afb. 5), de waakhond van de onder 
wereld met volgens Hesiodos vijftig koppen (Theogonie 
310-312). Volgens Apollodoros (Bibliotheca 2, 5, 12), die de 
afkomst van het beest niet vermeldt, had hij drie koppen, een 
slangenstaart en op zijn rug allerlei slangenkoppen. In de 
beeldende kunst heeft Kerberos meestal twee of drie 
koppen, en soms ook nog extra slangenkoppen. Herakles 
moest deze hond uit de onderwereld naar Eurystheus 
brengen. Nadat hij dat gedaan had, bracht hij hem weer 
terug. 
Het derde monster was de Hydra (afb. 6), een enorme 
veelkoppige waterslang die in de buurt van Argos op de 
Peloponnesos in de moerassen van Lerna huisde (Theogonie 
313-315). Ook zij werd door Herakles gedood. Omdat elke 
keer dat hij een kop afhakte, er twee voor in de plaats 
groeiden, gaf hij aan zijn neef en metgezel lolaos opdracht 

6. Herakles vecht met de 

veelkoppige Hydra. Reliëf op 

bovenkant van guttus (druppelflesje), 

zwart aardewerk, hoogte 11,4 cm, 

Campanië, 3de eeuw v.Chr. (APM 

6118). 



om de wond direct dicht te schroeien. Nadat hij het monster 
had gedood, doopte hij zijn pijlen in haar giftige bloed. Het 
was dit gif dat later zijn eigen dood zou veroorzaken toen hij 
de mantel aantrok die zijn vrouw Deianeira had ingesmeerd 
met het bloed van de centaur Nessos; omdat deze door een 
pijl van Herakles was gedood, was zijn bloed ook giftig 
geworden. 

Een tweede generatie? 
Na de passage over de Hydra noemt Hesiodos de Chimaira, 
een vuurspuwend wezen met drie koppen, namelijk van een 
leeuw, een geit en een slang (Theogonie 319-322; Homeros, 
Ilias 6, 181-182). In de beeldende kunst wordt zij afgebeeld 
met een geitenkop midden op haar rug en een staart die 
uitloopt in een slangenkop. Omdat Hesiodos de naam van de 
moeder niet noemt, is niet helemaal duidelijk wie dat is, de 
Hydra of Echidna. De laatste is logischer, omdat ook 
Apollodoros de Chimaira een kind van Echidna en Typhon 

7. De Chimaira van Arezzo. Deze noemt (Bibliotheca 2, 3, 1). Haar andere bovengenoemde 
bronzen chimaira uit 380-360 v.Chr. kinderen waren bovendien ook veelkoppig. De Chimaira 

werd in Arezzo gevonden (Musea (afb. 7) hield huis in Lykië en verschroeide het land met haar 
Archeologico Nazionale, Florence). adem, tot zij gedood werd door de jonge held Bellerophon uit 

Korinthe. Bellerophon was in Tyrins door koningin Stheneboia 
(of Anteia) er valselijk van beschuldigd dat hij haar te na was 
gekomen, waarna koning Proitos hem naar Stheneboia's 
vader, koning lobates van Lykië, had gestuurd met een brief 
waarin het verzoek stond Bellerophon te doden (/lias 6, 
156-184, afb. 8). lobates stuurde hem daarom op de 
Chimaira af in de vaste veronderstelling dat hij het gevecht 
niet zou overleven, maar Bellerophon, gezeten op het gevleu 
gelde paard Pegasos, wist haar te doden. 
Direct na de passage over de Chimaira worden bij Hesiodos 
de Sfinx van Thebe (die bij hem Phix wordt genoemd) en de 

8. Koning Proitos stuurt Bellerophon Leeuw van Nemea genoemd als kinderen van Orthos en een 
met een brief naar Lykië. Links door hem overweldigd vrouwelijk wezen (Theogonie 326-332). 

koningin Stheneboia en rechts het Hier speelt weer het probleem wie de moeder is aan wie 
gevleugelde paard Pegasos. gerefereerd wordt: gaat het nog steeds over Echidna, of is 

Lucaanse amfoor uit ca. 410 v.Chr. het de Chimaira? In dit geval is de Chimaira wellicht 
(Musea Arctieotogico Nazionale, logischer, omdat de Sfinx en de Nemeïsche Leeuw beiden 

Napels). maar één kop en geen slangenelement meer hebben. 
Apollodoros noemt de Sfinx van Thebe echter een afstamme 
ling van Echidna en Typhon (Bibliotheca 3, 5, 8), en de Leeuw 

van Nemea de zoon van Typhon zonder de moeder te 
benoemen (Bibliotheca 2, 5, 1). 
De Sfinx van Thebe is een monster dat huisde op de 
Boiotische berg Phikeion. Sfinxen zijn leeuwen met een 
menselijk hoofd. In Egypte zijn zij mannelijk en de uitbeelding 
van de farao als een wezen waarin de grootste lichamelijke 
kracht en het grootste denkvermogen gecombineerd zijn; ook 
goden konden als sfinxen worden afgebeeld. In het Nabije 
Oosten, waar zowel mannelijke als vrouwelijke sfinxen worden 
afgebeeld, zijn zij vaak wachters. De Sfinx van Thebe was 
een vrouwelijke sfinx (afb. 9) die jonge mannen het welbe 
kende raadsel voorlegde van welk wezen 's ochtends op vier 
benen loopt, 's middags op twee en 's avonds op drie. 
Wanneer zij niet het juiste antwoord gaven, verscheurde de 
sfinx hen. Oedipus loste het raadsel op, waarna zij zichzelf 
van de berg stortte. 
De Nemeïsche leeuw was een reusachtige leeuw wiens huid 

ondoordringbaar was voor wapens (afl 
opdracht die Eurystheus aan Herakles 

deze leeuw. Toen Herakles ontdekte c 
monster niets vermochten, wurgde hij 
handen. Hij wilde het dier daarna ville 
huid ondoordringbaar voor het mes. U 
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"' was een reusachtige leeuw wiens huid 

ondoordringbaar was voor wapens (afb. 10). De eerste 
opdracht die Eurystheus aan Herakles gaf was het doden van 
deze leeuw. Toen Herakles ontdekte dat wapens tegen dit 
monster niets vermochten, wurgde hij het met zijn blote 
handen. Hij wilde het dier daarna villen, maar ook nu was de 
huid ondoordringbaar voor het mes. Uiteindelijk wist Herakles 

het dier te villen door diens eigen klauwen te gebruiken. 
Voortaan droeg de held de vacht als pantser. 
Apollodoros noemt verder nog als afstammelingen van 
Echidna en Typhon de slang Ladon die de appels der 
Hesperiden bewaakte en de adelaar die de lever van 
Prometheus wegvrat (Bibliotheca 2, 5, 11). 

9. De zittende sfinx kijkt om. Aan 

het witte gezicht is te zien dat hier 

een vrouwelijke sfinx is afgebeeld. 

Schildering aan binnenzijde van een 

kylix (drinkschaal), aardewerk, diam. 

tondo 5,8 cm, Athene, ca. 545-540 
v.Chr. (APM 13817). 

Moedergodin 
Wanneer we naar deze familie van monsters kijken valt op 
dat er opmerkelijk veel vrouwelijke wezens zijn, dat slangen 
een belangrijke rol spelen en dat ze uiteindelijk allemaal 
overwonnen worden door een mannelijke held, meestal een 
zoon van Zeus. Dat geldt niet alleen voor het nageslacht van 
Echidna, maar ook voor de andere met haar verwante wezens 
zoals de Gorgonen en de Seirenen. De held die een monster 
verslaat is een oud Indo-Europees motief dat ook in het 
Oosten wordt gevonden. Het feit dat bij deze vroege 
monsters veel vrouwen en veel slangen voorkomen kan in 
verband worden gebracht met de grote moedergodin die in 10. Herakles worstelt met de Leeuw 

Griekenland en het Nabije Oosten vereerd werd vóór de Proto- van Nemea. De held heeft zijn 

Indo-Europese stammen arriveerden in het 3de millennium v. armen om de nek van de leeuw 

Chr. In een samenleving die leefde met de kringloop van de geslagen om het beest te wurgen. 

natuur was de moedergodin die alles vertegenwoordigt - De leeuw kijkt om met open- 

geboorte, dood en hergeboorte - belangrijk. De slang, die gesperde bek, terwijl hij naar zijn 

onder en boven de grond leeft en die zijn huid kan afwerpen tegenstander klauwt. Schildering 

en als het ware herboren wordt, was hierbij een belangrijk aan binnenzijde van een kylix 

symbool. (drinkschaal), aardewerk, diameter 

De Proto-Indo-Europese volkeren hadden echter een patriar- tondo 6,8 cm, Athene, Heidelberg 
chale maatschappij, waarin mannen de dienst uitmaakten. In Schilder, ca. 565-560 v.Chr. /APM 

overeenstemming daarmee speelden mannelijke goden en 10000;. 

helden een belangrijke rol in hun mythologie. Zoals te 
verwachten bij volkeren die meer op strijd zijn gericht, spreekt 
uit hun mythen ook een andere houding ten opzichte van de 
dood. Er is geen wedergeboorte: Proto-Indo-Europese helden, 
ook al zijn het godenzonen, sterven. Herakles is de enige aan 
wie na afloop van zijn leven de onsterfelijkheid wordt gegund. 
In Griekenland arriveerden de eerste Proto-Indo-Europese 
stammen rond de 16de eeuw v.Chr., wat leidde tot wat wij de 
Mykeense beschaving noemen, gevolgd door een tweede 
grote golf, de zogenaamde Dorische invasie, in de 11de eeuw 
v.Chr. Dat de overgang naar een dergelijke maatschappij 
gewelddadig verliep blijkt uit de vele verhalen over ontvoe- 

··--· , ... ,, ..... ,..,.,.... ,- ,t('\~ 



11. Herakles sleept de driekoppige 

hellehond Kerberos uit de Hades. 

Links Hermes die hem de weg wijst 

en rechts licht Hekate hem met 

twee fakkels bij. Apulische krater 

/mengvat) uit de late 4de eeuw 

v. Chr. /Staatliche 

Antikensammlungen, München). 

ringen en verkrachtingen van godinnen en heldinnen. De 
goden en godinnen werden geordend in een familie onder 
leiding van de pater familias; de macht van de grote moeder 
godin werd opgesplitst en haar functies bij huwelijk, vrucht 
baarheid en geboorte werden toebedeeld aan verschillende 
godinnen zoals Demeter, Hera, Athena en Aphrodite. Haar 
meer duistere kanten gingen naar Hekate (afb. 11) en 
monsters zoals die hierboven beschreven zijn. Dat bij de 
overgang naar een nieuwe godsdienst het 'Kwaad' het uiter 
lijk krijgt van de verdreven goden, is een verschijnsel dat ook 
elders wordt gevonden. Zo kreeg de duivel in het christendom 
het uiterlijk van de god Pan met zijn bokkenpoten en hoorn 
tjes, en is het een slang die ervoor zorgt dat Adam en Eva uit 
het paradijs verdreven worden. 

Geschiedenis of verborgen angsten? 
Voor de latere Grieken maakte deze mythologische wereld 
deel uit van hun verleden en de aristocratische machtheb 
bers beschouwden de helden als hun voorbeelden en vaak 
zelfs als hun voorouders. Later werden de verhalen minder 
letterlijk genomen en verklaard als allegorie, morele 
boodschap of als verklaring voor een natuurverschijnsel of 
een bepaald ritueel. 
Tegenwoordig worden de mythen ook anders verklaard: 
volgens de psychologische benadering laten de mythen diep 

verborgen angsten en begeertes zien, met het Oedipus 
verhaal als bekendste voorbeeld. Feministische onderzoekers 
richten zich vooral op de rol van de godinnen en in hoeverre 
die te verklaren is uit een veel oudere verering van een 
moedergodin, of op de vraag in hoeverre vrouwen in de 
mythen worden afgeschilderd als 'de Ander', die de manne 
lijke hegemonie bedreigt. 
De mythen rond Echidna en haar monsterlijke kinderen 
kunnen daarom op verschillende wijzen geduid worden die op 
zich niet met elkaar in tegenspraak zijn: enerzijds weerspie 
gelen zij bepaalde angsten van de Grieken voor wat er op zee 
of in onherbergzame gebieden kon gebeuren. Omdat deze 
angsten de vorm hebben gekregen van vrouwelijke monsters 
die teruggaan op de grote moedergodin, lijken zij anderzijds 
de mythologische vertaling van de grote omwenteling in de 
maatschappij en religie die de komst van de Proto-Indo 
Europese volkeren teweeg heeft gebracht. Omdat de manne 
lijke held telkens weer als overwinnaar uit de bus komt en de 
wereld weer iets veiliger maakt, zijn het ook verhalen van 
mannelijke superioriteit en overwinning op het vrouwelijke. 
Seksuele dominantie speelt daarbij een belangrijke rol. In het 
kader hiervan is het tot slot interessant dat Herodotos 
(Historiën 4, 9) vertelt dat Herakles drie zonen, onder wie de 
stamvader van de Skythen, had verwekt bij 'een echidna', 
een wezen dat half slang - half vrouw is. Dat een sterfelijke 
held kinderen verwekt bij de oude godin, wier eerdere 
kinderen hij gedood heeft, is de ultieme overwinning van de 
nieuwe orde op de oude. 
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Quadrupes: de ec 
de antieke Griek 

De samenwerking tussen de mens en 
enkele millennia oud. Het paard geldt 
factor in de ontwikkeling van de beset 
inzetbaarheid op onder meer het slag, 
vervoersmiddel. Ook in de Griekse my 
paard en het berijden van paarden ee 
bijvoorbeeld zijn een verbeelding van < 

oude Grieken over de getemde kracht 
een ruiter. Het wezen paard en het pa 
de mens in de oudheid al: 

'Ericthonius durfde als eerste een v 
vóór een wagen te spannen om sta 

Thessaalse Lapithen hebben gelee, 

rondjes te draaien, in wapenrusting 
over de vlakte en met een trotse tn 
(Vergilius, Georgica 3, 113-117) 

Er zijn verschillende werken over het 1 
uit de oudheid aan ons bekend: een 1 

van wagenpaarden door Kikkuli, een t 
trainer in het Hurritische koninkrijk va 
nium v.Chr.); de Georgica van de Rom 
(70-19 v.Chr.) met zijn grote bewonde 
landsleven; een onderdeel over fokke 
werk Over de Landbouw van de Rome 
dige Columella (4-70 n.Chr.); een hoo 
en training van de Romeinse cavalerk 
Flavius Arrianus (circa 86-160 n.Chr.) 
beroemde werk Over de rijkunst van c 
paardenman Xenophon (circa 430-35 
renaissance wordt Xenophon gezien , 
klassieke dressuur. 




