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gebeuren. (Dat Poseidon daarmee ook nog verraad pleegde aan 
zijn eigen kamp waar vooral Hera maar ook Athena de dienst 
uitmaakten, was, gezien de onderlinge rivaliteit van de drie, voor 
Aphrodite ook mooi meegenomen.) En verder is er nog een as-
pect van Aphrodite die haar bepalende rol in het gebeuren in de 
zeekloof verder onderstreept: haar hoedanigheid met de bijnaam 
‘Aphrodite de Wolvin’ (Graves, 81.9), waarop ik, denk ik, niet 
nader hoef in te gaan, omdat de relatie met Skylla en Hekate al 
duidelijk genoeg is.

Betekent dit ook dat Hekate door Aphrodite in dit ‘offer’ bui-
tenspel is gezet? En dat de meest hoogstaande godin gedwongen 
werd machteloos toe te zien hoe onder invloed van een kracht 
waartegenover zelfs Zeus, zoals we zagen, machteloos stond, ie-
mand die haar bescherming genoot alsnog geslachtofferd ging 
worden? Wie weet heeft Hekate nog wel een poging gedaan om 
net als drie nachten terug haar bescherme ling te redden. Maar 
dat toen Palinurus in de wolfsschoot van nota bene haar eigen 
kind verdween, haar niets anders restte dan het beschaamde 
hoofd af te wenden...

*

EPILOOG  (NEMESIS) 

Zou het moment waarop Hekate door haar dochter Skylla 
getrotseerd werd het moment zijn geweest dat zij ‘de Verre’ is 
geworden? Omdat zij zich - wat Nemesis uiteindelijk ook zou 
doen - van de mensen en de goden heeft afgewend en niet meer 
door hen vereerd wilde worden? En dat toen Hekate zich terug-
trok een nieuw tijdperk zou aanbreken, dat Hesiodos het ‘ijze-
ren tijdperk’ zou noemen? Een tijdperk dat zijn eigen tijdperk 
was, maar in zijn ogen zo in en in slecht, dat hij liever òf eerder 
gestorven was, òf later geboren (Werken en Dagen 174-75). Een 
tijdperk ook, waarin (in de vertaling van M.L.West): ‘Nor will 
father be like children nor children to father’ en als volgt zal ein-
digen: 
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Then verily off to Olympus from the wide-pathed earth, veiling their 
fair faces with white robes, Decency and Moral Disapproval will 
go to join the family of the immortals, abandoning mankind; those 
grim woes will remain for mortal men; and there will be no help 
against evil.  (Op.cit. 197-201)

Je kunt je afvragen waarom Decency en Moral Disapproval, beter 
bekend als Aidos en Nemesis, tot deze tijdsperiode hebben ge-
wacht om zich naar de Olympus te begeven. (In de tekst van He-
siodos worden beiden met hun eigennamen genoemd, en niet, 
zoals de vertaling doet: Schaamte en Morele Afkeuring, welke 
zij personifiëren.) In de eerste plaats, denk ik, omdat Nemesis er 
absoluut geen zin in had om daar met Zeus, die haar verkracht 
had, te verkeren. En dat zij, nadat zij als gevolg van die schand-
daad Helena ter wereld had gebracht - ja, Helena van Sparta en 
Troje over wie we het in het voorgaande de nodige keren hebben 
gehad - ver uit de buurt van de dader, die ze nota bene als kind 
verzorgd had (vgl. Graves 7.3) wilde blijven.

Nemesis was in tegenstelling tot wat al te vaak wordt gedacht 
niet een wraakgodin. Wraak was het terrein van de Erinyen, 
de daadwerkelijke wraakgodin nen, net als Aphrodite geboren 
uit het bloederige zaad van het afgesneden lid van Ouranos en 
bijgestaan door de Meliai, de Ouranische liefdesgodin en de 
onbetrouwba re Chariten en Hesperiden. (Vgl. Graves 32.3-4, 
Kerényi 105-08.) Nemesis was van oorsprong, evenals de Moiren 
die haar zusters waren, meer een schikgodin, maar dan een go-
din wier naam niet ‘beschikking’ betekent, maar ‘toegemeten 
bekrachtiging’. De reden waarom ze een afwachtende houding 
tegenover haar schender aangenomen heeft, zou vanuit deze 
hoedanigheid verklaard kunnen worden. Zij wist - en dat was 
háár kracht - dat er een tijd zou komen dat de macht van Zeus 
flink afgebrokkeld zou zijn, en dat haar schender gedwongen 
zou zijn onder een andere naam zijn hoofdzetel en machtscen-
trum naar elders te verleggen.

Hesiodos geeft geen namen voor de onsterfelijken waarbij 
Nemesis en Aidos zich op de Olympus aansluiten. Maar mis-
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schien kon of durfde hij dat niet, omdat toen hij deze zinnen 
schreef het tijdperk dat hij verafschuwde nog niet afgelopen was 
en de goden die zouden uitwijken toen nog de dienst uitmaak-
ten.


