
Het verhaal van Medusa en Athena  

gebaseerd op de Griekse mythologie  

Op een dag, een lange tijd geleden leefde er een mooi meisje genaamd Medusa.    

Medusa woonde in het centrum van Athene in het land Griekenland.                    

Hoewel er veel mooie meisjes in de stad waren, werd Medusa door iedereen 

gezien als de mooiste.  

Helaas, Medusa was erg trots op haar schoonheid en dacht of sprak van weinig 

anders.    Elke dag schepte ze op over hoe mooi ze was. 

Op een zondag, had Medusa weer eens opgeschept, dit keer tegen de molenaar. Haar huid was mooier dan vers 

gemalen meel. 

Op maandag, vertelde ze de schoenmaker dat haar haar nog gladder was dan de beste gepoetste schoenen. 

Op dinsdag, vertelde ze de zoon van de smid dat haar ogen nog meer gloeiden dan de vonken van het aambeeld..  

Op woensdag, pochte ze tegen  iedereen in de openbare tuinen dat  haar lippen roder waren  dan de roodste roos.  

Op donderdag keek Medusa vooral liefdevol naar haar spiegelbeeld in de spiegel.     

Op vrijdag vertelde ze de bakker dat haar huid lekkerder rook dan welk versgebakken broodje ook 

Op zaterdag wees ze bij de groenteboer naar de mooiste appel en beweerde ze dat haar wangen veel ronder 

en gladder waren. 

Ze bewonderde zichzelf in haar handspiegel minstens  een uur elke ochtend als 

ze haar haren ging borstelen.     

Ze bewonderde zich in haar donkere venster minstens  een uur voor ze ‘s avonds 

naar bed ging.     

Overdag stopte ze vaak bij elke waterput  om zichzelf te bewonderen in de 

waterspiegel. 

 

  

Omdat Medusa zo mooi was luisterde iedereen graag naar haar opschepperij; men 

genoot van haar aandacht. 

Op een dag ging ze met  vrienden naar  het Parthenon . 

Het Parthenon was de grootste tempel van het gehele land, geweid aan van de godin van de 

wijsheid Athena. Het was versierd met prachtige beeldhouwwerken en schilderijen.  Iedereen 

was onder de indruk van de pracht en praal. 

Iedereen, met uitzondering van Medusa.  



 Bij het altaar zuchtte Medusa gelukkig en zei: "Dit een prachtige tempel.    Het is zonde 

dat dit verspild is aan Athena, want ik ben zo veel mooier dan zij is - misschien op een dag 

zullen mensen een tempel  bouwen  ter ere  aan mijn schoonheid ".  

 Medusa's vrienden verbleekten.    De priesteressen die het toevallig hoorden, hapten  naar 

adem.   Mensen liepen fluisterend weg: wat zou er gaan gebeuren wanneer Athena deze 

eigenwijsheid zou horen?  

 Het duurde niet lang of de tempel was leeg op Medusa na, die was zo druk  met  trots 

kijken naar haar spiegelbeeld in de grote bronzen deuren, dat ze niet had gemerkt dat 

iedereen snel was vertrokken.     

Het beeld dat zij was op staren wankelde en plotseling, in plaats van haar eigen kenmerken, 

het was het gezicht van Athena, dat Medusa zag teruggekaatst naar haar.  

         

 "Klein en dwaas meisje," zei Athena  woedend: "Je denkt dat je mooier bent dan ik!    Ik 

betwijfel of  dat het waar is, maar zelfs als het waar is: er is meer in het leven dan schoonheid 

alleen.    Terwijl anderen werken en spelen en leren, doe jij niks anders dan jezelf bewonderen!  

 Medusa zei dat haar schoonheid een inspiratie was voor mensen om haar heen. Dat  ze hun 

leven beter maakte door simpelweg naar haar schoonheid te laten kijken  maar Athena deed 

haar zwijgen. 

 "Onzin," antwoordde Athena  "Schoonheid vervaagt snel in alle stervelingen.    Het is niet het 

comfort van de zieken, het leren van de ongeschoolden of het voeden van de hongerigen.  

Je verdient niet beter dan je schoonheid en ijdelheid om te ruilen zodat mensen weten dat dat tot 

niks leidt. 

 En met die woorden veranderde Medusa's gezicht veranderd in dat van een afzichtelijk 

monster.    Haar haren werden  afschuwelijke slangen die sisten en kronkelden op haar lelijk 

wordend hoofd.    

 "Medusa, door jouw  trots  is dit gedaan.    Je gezicht is nu zo vreselijk om te zien dat de 

mensen die naar je kijken zullen veranderen in steen, "verkondigde de godin.  

Medusa kon het niet geloven: keek in een spiegel en veranderde zelfs zelf in een 

stenen beeld! 

Alleen door in een spiegel naar het beeld van Medusa te kijken was het voor 

mensen mogelijk het beeld te zien en niet zelf te verstenen. 

 
 


