
Apolloon 

 

 Door Maddy Hageman 2009/ 2020. 

 

Een belangrijke god die altijd jong blijft is Apolloon. Zo werd hij, vaak ook nog met allerlei 

bijvoegsels, tenminste door de Grieken genoemd. 

In de huidige tijd zegt eigenlijk niemand meer het wat plechtige Apolloon, maar Apollo, op de 

Romeinse manier. Dat gaan wij hier dus ook doen. 

 

Apollo is een Olympische god: hij is de zoon van de oppergod Zeus en zijn nicht Leto.  

 

 

Goddelijke tweeling 
Apollo is tweeling met Artemis en ze worden samen geboren op het eiland Delos. Artemis 

komt als eerste ter wereld, zonder pijn of moeite. Zij was ook direct opgegroeid, zodat ze haar 

moeder kon helpen bij de bevalling van haar broer. Die liet negen dagen en negen nachten op 

zich wachten! 

Artemis wordt godin van de jacht, Apollo mag veel meer doen, dat lees je hieronder. Ze 

hebben allebei pijl en boog, die ze inzetten tegen de menselijke ‘hybris’ (spreek uit: hubris). 

Dat betekent zoiets als overmoed. Zo doden ze samen de 14 kinderen van Niobe, omdat die zo 

opschept over hoeveel kinderen ze wel niet heeft en ze dat doet om hun eigen moeder Leto 

voor gek te zetten. Dat gebeurt gelukkig alleen in mythen… 

Verder gebruikt Artemis haar pijlen vooral voor de jacht, terwijl Apollo met zijn pijlen ook  

bijvoorbeeld de pest verspreidt (omdat één van zijn priesters is beledigd) in het Griekse 

legerkamp vóór Troje.  

 

Wijsheid en schone kunsten 
De pijlen uit de zilveren koker van Apollo gebruikt hij gelukkig ook vaak om kwaad af te 

weren en genezing te brengen. In dat kader wordt hij de vader van Asklepios genoemd en de 

leermeester van Cheiron. (Asklepios is de god van de geneeskunde.) 

Cheiron is een grote, sterke centaur die echt een groot pedagoog moet zijn geweest, want hij 

voedde niet alleen Asklepios op, maar ook de Griekse helden Jason en Achilles. Hij was 

muzikaal en een geweldig goede boogschutter. Daarnaast leerde hij Asklepios alles over 

geneeskrachtige kruiden. En dat had Cheiron dus weer allemaal van Apollo geleerd. 

De meest gebruikte bijnaam voor Apollo was Foibos (phoebus), wat ‘stralend, helder, rein’ 

betekent. Hij werd dan ook geassocieerd met de zon. Soms zeiden de Grieken zelfs dat Apollo 

de zon was. Vandaar dat hij op sommige middeleeuwse schilderijen de zonnewagen bestuurt 

(in plaats van Helios). 

Apollo is de god van de wijsheid, die tot de mensen sprak via zijn orakels. In de eerste plaats 

was dat natuurlijk het orakel van Delfi, waar de zogenaamde Pythische priesteressen vage 

uitspraken deden terwijl zij in trance verkeerden. De Delfische priesters interpreteerden die 

uitspraken dan weer tot een wijze raad. Die trance was overigens in 2006 nog aanleiding voor 

een wetenschappelijke publicatie van een Griekse geoloog en een Italiaanse vulkanoloog, die 

gassen hadden geanalyseerd die in de grot in de buurt van de Tempel van Apollo in Delfi uit 

de grond kwamen. Hoogstwaarschijnlijk werden de priesteressen daar dus een soort high 

van… 

 

De pot verwijt de ketel… 
Apollo strafte de mensen als zij overmoedig of hoogmoedig werden. Maar zelf was hij geen 

haar beter, toen hij overlopend van trots tegen de god Eros stond op te scheppen over de draak 

die hij met zijn pijl en boog had geschoten, bij Delfi in de buurt. (De bijnaam van de draak 



was Python; daar komt de naam van de priesteressen vandaan.) Eros vond het niet leuk, maar 

Apollo ging maar door: “Kan jij niet beter een simpele brandende fakkel gaan dragen, die 

liefde doet ontbranden, en dan de pijl en boog aan mij overlaten ? Ik ben hier tenslotte de 

enige echte boogschutter”.  

En hier begint de beroemde mythe over Apollo en de schone Dafne. Want Eros wil wraak 

nemen na de beledigingen door de godheid en daarom pakt hij twee pijlen. Die met de loden 

punt, die ongevoelig maakt voor liefde, schiet hij af op de prachtige nimf Dafne, dochter van 

de riviergod Peneios. En de pijl met de gouden punt raakt Apollo, die, als hij Dafne ziet, 

superverliefd op haar wordt. Maar zij gaat dan juist op de vlucht voor hem. Als Apollo dan, 

na een dagenlange achtervolging, haar bijna te pakken heeft, roept zij de hulp in van haar 

vader (of Zeus). En zij verandert in een laurierboom. Dit is een vaak afgebeeld moment: 

Dafne snelt met opgeheven armen weg van de god, terwijl haar armen al in takken aan het 

veranderen zijn.  

De laurier is gewijd aan Apollo en daarom wordt hij vaak met een krans van laurierbladeren 

afgebeeld. 

 

Muizenvanger van Parnassos 
We gaan in deze tekst niet alle mythen over Apollo beschrijven, maar zoals gezegd had hij 

met zijn goddelijke macht invloed op heel veel gebieden van het menselijk bestaan. Hij 

beschermde het vee tegen wolven. Hij kreeg wel de bijnaam Smintheus Apollo 

(sminthos=muis), omdat hij de akkers beschermde tegen muizen. 

Verder was hij de leider van de Muzen (symbolen van kunst en cultuur) en beschermer van de 

geordende samenleving. En volgend uit de laatstgenoemde functie werd hij ook gezien als 

beschermheer van de kolonisatie in de Oudheid, dus eerst van/door de Grieken, maar later ook 

van de Romeinen. 

Tenslotte: Nietzsche (1844-1900)  had wel alle mythen over Apollo bestudeerd en 

introduceerde de term apollinisch. Die term staat in het moderne denken gelijk aan het rustige, 

evenwichtige en harmonische in  een cultuur, in tegenstelling tot dionysisch, dat het 

onstuimige en onevenwichtige element beschrijft. Dus rustig met een paar vrienden of je 

familie naar een concert gaan, noem je apollinisch en schreeuwend en dronken op een strand 

rondrennen is meer dionysisch. 

 

Dit artikel is een bewerking van de versie die verscheen in de Vox Hieronymi van het Utrechts 

Stedelijk Gymnasium. 

        


