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Helden bestaan vooral in boeken en op het filmdoek.
Dat komt waarschijnlijk, omdat het niet meevalt om in het
echte leven een heldenrol te spelen.
Mensen hebben behoefte aan helden.
Dat gold vroeger ook al.
De Griekse schrijver Homerus schreef ongeveer 2850
jaar geleden twee beroemde boeken met gedichten over
helden.
Het woord held betekent eigenlijk de hoofdpersoon in
een gedicht of boek.
Het Engelse woord voor held, hero, komt letterlijk voor in
de boeken van Homerus. Het Engelse woord voor held
betekent daar eigenlijk halfgod. Een halfgod was iemand
waarvan één van de ouders een god was en de ander een
mens.
De verhalen van Homerus gaan eigenlijk over zulke halfgoden.
Je leest in dit boek meer over de bijzondere daden van
deze halfgoden of helden.
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,ook wel Herakles
genoemd, was de zoon van oppergod
Zeus en Alkmene die door Zeus verleid
werd.
Hera, de jaloerse vrouw van Zeus,
maakt Hercules later gek. Hercules vermoordt dan in waanzin zijn drie kinderen.
Om zich te redden van de wraak van de
godinnen voor deze misdaad, moet Hercules tien bijna onmenselijk zware werken verrichten.
Het eerste werk was het verslaan van
de leeuw van Nemea. Deze onoverwinnelijke leeuw was ongevoelig voor pijlen
en de knots. Hercules wurgt daarom het
dier met zijn blote handen. Hij probeert
het dier te villen, maar de huid is ondoordringbaar. Hercules gebruikt de
vlijmscherpe klauwen van de leeuw om
het dier te villen. De huid zal de jas en
gelijk het harnas van Hercules worden.
De kop van het dier wordt zijn kap.

1,
hercules

Zijn tweede opdracht is het doden van
de Hydra van Lerna. Deze negenkoppige slang leeft in een moeras. Zodra
er één kop van het dier afgeslagen
wordt, groeien er twee voor terug.
Samen met zijn neef Lolaus, weet hij
op een slimme manier het dier te verslaan. Elke keer als er een kop afgeslagen wordt, schroeien de twee
helden met een brandende boom-

Achilles

Perseus

Jason

kadmos

Hercules

oedipus

Odysseus

theseus

theseus

Atalante

stam de wond dicht. Zo wordt de hydra
verslagen. Hercules doopt zijn pijlen in
het giftige bloed van het dier.
De pijlen geven
2.
wonden die niet
genezen.
Deze
opdracht
wordt afgekeurd,
omdat de held
Hercules de hulp
kreeg van zijn
neef.
Hij krijgt er daarom een extra opdracht bij.

het Hercules een jaar kost om het dier
te vangen. Terwijl de hinde drinkt bij
een meer vangt hij haar met een vangnet.
3,
hercules
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De derde opdracht is het vangen van de
hinde van Keryneia. Dit hert met een
gouden gewei en koperen hoeven moest
in leven blijven. De hinde is zo snel dat

De vierde opdracht is het vangen van

een gevaarlijk zwijn bij de berg Erymanthos. Ook dit dier moet levend

gevangen worden. Het zwijn maakt de
omgeving onveilig. Hercules weet ook
dit dier te vangen, nadat het vast komt

Achilles

Jason

kadmos

Hercules

oedipus

Odysseus

theseus

theseus

4.

te zitten in de
sneeuw.

Atalante

Bij de vijfde opdracht moet Hercules de stallen van koning Augius uitmesten. Het was een enorme bende in
deze koninklijke stallen, want er lag

mest van de afgelopen 30 jaar van
maar liefst 3.000 runderen.
Hercules klaart dit klusje in één dag.
Hij laat twee rivieren door de stallen
stromen. Hercules vraagt daarna aan
koning Augius 300 runderen als beloning. Augius weigert en wordt daarna
door Hercules gedood.
Ook deze opdracht wordt afgekeurd,
omdat Hercules een beloning vroeg
voor zijn opdracht.
De zesde opdracht
bestaat uit het
verjagen van

Hercules

6.

de
vogels
dichtbij het
meer Stymphalos
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Deze vogels
hadden een bek, vleugels en klauwen
van brons.
Ze konden hun veren als pijlen afschieten en aten mensenvlees.
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Met twee bronzen kleppers lokt Hercules
de dieren uit hun holen. Hij weet het grootste deel van de vogels te doden met zijn
pijlen.
Voor de zevende opdracht reist Hercules
naar het eiland Kreta. Hij moet er een
dolle stier van Minos ophalen en overbrengen naar het vasteland van Griekenland. Het dier is het eigendom van koning
Minos van Kreta.
Die kreeg de stier als offerstier van de
zeegod Poseidon. Minos offert het dier
echter niet. Poseidon wordt woedend en
verandert de stier in een razend monster.
De stier is nu
een plaag geworden voor
Kreta.
De stier moet
in Hercules
zijn meerdere erkennen.
7.

Voor opdracht acht reist Hercules
naar koning Diomedes. Hier moet hij
de paarden van Diomedes temmen.
De vorst voert zijn paarden met mensenvlees.
Hercules voert de koning aan zijn eigen paarden. Daarna temt hij de paarden en laat ze vrij. Ze worden later
door wilde dieren gedood.
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De negende opdracht brengt Hercules
bij Hippolyte, de koningin van de Amazones. De Amazones waren een volk
van dappere vrouwelijke boogschutters.
Hij wil graag de gouden gordel van Hyppolyte hebben.
Dat lijkt geen probleem, want Hyppolyte
is onder de indruk van de kracht en de
heldendaden van Hercules. Ze geeft
hem de gordel, maar de altijd jaloerse
Hera, de vrouw van Zeus, gooit roet in
het eten. Zij strooit het valse bericht
9.

rond dat Hercules Hippolyte wil ontvoeren. De Amazones komen in opstand en Hercules moet alsnog vechten voor de gouden gordel. Hippolyte
sterft tijdens de gevechten. Hercules
neemt de gordel mee.
Als tiende opdracht moet Hercules de
kudde van Geryones halen. Geryones
is een reus die bestaat uit drie aan
elkaar gegroeide lijven. Dit monsterachtige wezen bewaakt een kudde
runderen. Geryones wordt getroffen
door één van Hercules’ giftige pijlen.
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Bij de elfde opdracht steelt Hercules de gouden

appels van de
Hesperiden. Deze
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Hesperiden zijn 7
nimfen (natuurgodinnen). Ze leven
in het land Hesperia waar de boom
met de gouden appels staat. Hij die
van deze appels
at, zou onsterfelijk
11.
worden. De boom
wordt extra bewaakt door de honderdkoppige draak Ladon. Hercules
weet met de hulp van Atlas de gouden
appels in zijn bezit te krijgen.
De laatste twaalfde opdracht, was het
ontvoeren van de hellehond Kerberos.
De hellehond met drie koppen bewaakte de onderwereld, de wereld waar de
doden naar toe gingen.

Deze hond zorgt dat de doden niet
kunnen ontsnappen en dat de levenden er niet kunnen binnengaan. Van
Hades, de god van de dood, mag Hercules binnengaan. Hij mag alleen Kerberos meenemen zonder zijn wapens
te gebruiken, ook mag hij het monster
niet doden. Met zijn ijzersterke handen temt Hercules het monster.
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is de held en de
hoofdpersoon uit
het oude boek,
de Ilias, van de
Griekse
schrijver Homerus. Hij
bechrijft Achilles
als de sterkste en
de dapperste van
alle helden.
Zijn moeder Thetis dompelt Achilles als baby onder in de rivier de
Styx. Het water van deze rivier zou hem onkwetsbaar maken. Bij het onderdompelen
houdt zijn moeder, hem bij zijn hiel vast.
Op dat plekje komt het wonderwater van de
Styx niet.
Er wordt voorspeld dat Achilles een kort,
maar heel beroemd leven zal hebben.
Ook zal de stad Troje zonder zijn hulp nooit
vallen.
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Zijn moeder doet er dan ook alles aan
om Achilles zo op te voeden dat hij
ver weg van het slagveld zal blijven.
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Dat is allemaal tevergeefs, want Achilles wordt de hoofdpersoon in de Trojaanse oorlog. In die oorlog verwoest hij
maar liefst 23 steden. Dat maakt hem
een superheld. De Grieken proberen de
stad Troje na jaren van oorlog in te nemen.
Het lukt Achilles bijna om de stadspoorten te openen, maar tijdens het openen,
wordt hij getroffen door een pijl in zijn
hiel. De pijl komt van de boog van Paris.
Achilles sterft aan deze verwonding.
Paris neemt zo wraak op Achilles die
niet lang daarvoor zijn broer Hector gedood had.
was de zoon van
Zeus en Danaë.
Tot één van de heldendaden van
Perseus hoort de verovering van het
hoofd van Medusa. Medusa was een
afzichtelijk vrouwelijk monster met
slangen als haar. Ook heeft Medusa

Perseus

een rode tong tussen
twee grote slagtanden. Iedereen die Medusa aankeek, veranderde op slag in een
standbeeld van steen.
Perseus doet de belofte het hoofd van Medusa te halen als een cadeau voor een huwelijk.
Met de hulp van drie
nimfen uit de onderwereld, krijgt Perseus
speciale wapens om
de gevaarlijke Medusa te bestrijden. Hij
krijgt een zak voor het
hoofd van Medusa en
een paar gevleugelde
sandalen om supersnel te kunnen vluchten voor de twee zussen van Medusa.
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Ook krijgt hij nog een helm die hem onzichtbaar maakt. Hermes de boodschapper van de goden geeft hem een sikkel.
Ook helpt Hermes het schild van Perseus op te poetsen, zodat het glimt als een
spiegel. Zo kan hij via het schild Medusa
zien zonder haar recht in de ogen te
hoeven kijken. Zo voorkomt hij dat hij zal
verstenen.
Perseus weet Medusa onzichtbaar
te benaderen met
zijn zeer bijzondere helm en onthoofdt haar daarna. Het hoofd verdwijnt in de zak.
Perseus schenkt
het hoofd aan de
godin Athena die
het op haar schild
zet om vijanden te
verstenen.

was de zoon van
Aïthra. Zij wist niet
wie de vader van het kind was. Het
kon de zeegod Poseidon (Neptunus) of
Aigus, de koning van Athene zijn.
Aigus zei tegen Aïthra
de jongen goed op te
voeden tot een sterk
man. Aigus zou zijn
zwaard en sandalen
onder een steen leggen. Op het moment
dat Theseus sterk genoeg was om de
steen op te tillen, moest hij naar Athene komen om de koning te ontmoeten.
Als Theseus 16 jaar is, kan hij eindelijk
de steen optillen en het zwaard en de
sandalen pakken. Hij vertrekt meteen
naar Athene.
Theseus helpt koning Aigus daarna
met het oplossen van het volgende
probleem: Koning Minos van Kreta
dreigt met een oorlog.

Theseus

Achilles

hercules

Perseus

Jason

kadmos

Hercules

oedipus

Odysseus

theseus

theseus

Atalante

Hercules

Die oorlog kan alleen voorkomen worden
als Athene om de zeven jaar zeven jongens en zeven meisje naar Kreta stuurt
als voedsel voor de Minotaurus, een monster met het lichaam van een mens, maar
met de kop en de staart van een stier.
Theseus reist als één van de 14 offerkinderen mee. De Minotaurus leeft in een
doolhof. Theseus wordt op Kreta verliefd
op prinses Ariadne. Ariadne besluit Theseus te helpen met zijn plan. Zij geeft hem
een bol met wol. Zo kan hij de weg terugvinden in de doolhof.
Theseus
trekt
de doolhof in
gewapend met
de bol wol en
zijn zwaard.
Na een bloedig
gevecht weet de
held Theseus de
wilde Minotaurus te doden.

wordt geboren als
de zoon van Agenor, de heerser over Tyre in Syrië.
Samen met zijn vrouw krijgt hij vier
zonen en één dochter, Europa.
Op een dag wordt Europa vermist en
de vader stuurt Kadmos op pad om
zijn zuster terug te vinden. Tijdens
deze lange zoektocht gebeurt er een
ramp op de berg Olympus.
Typhon de god met de honderd drakenkoppen steelt de bliksemschichten
van de oppergod Zeus.
Opeens is
Zeus al zijn
macht en
kracht verdwenen.
Alle goden
nemen de
vorm van
een
dier
aan.
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Zo zijn ze niet meer van andere dieren te
onderscheiden.
Typhon weet alleen Zeus te pakken te
krijgen. In een grot snijdt Typhon de pezen uit de armen en de benen van Zeus.
Kadmos ziet dit alles gebeuren, zonder
dat hij weet dat het om de oppergod Zeus
gaat. Als een echte held besluit hij het
slachtoffer te helpen.
Kadmos speelt op zijn harp een prachtig
lied en lokt daarmee Typhon uit de
grot.
Daarna vertelt hij
dat hij met de pezen en de bliksemschichten wel een
prachtige harp kan
maken. Met die
harp zou Typhon
de banen van de
planeten kunnen beïnvloeden en ook
wilde dieren kunnen temmen.

Typhon gelooft dit verhaal en geeft de
pezen en de bliksemschichten aan
Kadmos. Die verstopt ze onder een
steen. Kadmos begint prachtig op zijn
harp te spelen. Typhon raakt bijna betoverd. Zijn aandacht verslapt en Zeus
kan de bliksemschichten en de pezen
terugpakken. Daarmee heeft hij zijn
macht weer terug.
Als beloning krijgt Kadmos de stad
Thebe. Hij vindt overigens zijn zus Europa nooit meer terug.
was de zoon van de koning Aeson van de stad
Lolkos. Koning Aeson raakt al zijn
macht kwijt aan zijn halfbroer Pelias.
Aeson is bang dat Pelias zijn zoon
Jason zal doden. Daarom wordt Jason
in het gebergte opgevoed door Cheiron
de wijze. Als Jason volwassen is komt
hij terug en eist de troon op van Pelias.
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Pelias belooft Jason de troon als hij
hem het Gulden
Vlies kan bezorgen. Dit is het gouden schapenvacht
van een god.
Jason onderneemt
de tocht. Hij komt
bij koning Aietes
die het Gulden
Vlies bezit. Om het
Gulden Vlies te
kunnen bemachtigen moet Jason drie opdrachten uitvoeren: Eerst moet hij twee stalen, vuurspuwende stieren temmen en hiermee een
akker omploegen.
Daarna moet hij op de akker drakentanden planten. Uit deze tanden zouden soldaten groeien. Die moest hij allemaal verslaan. Tot slot moest Jason de draak verslaan die het Gulden Vlies bewaakte.

Jason krijgt hulp
van zijn geliefde
Medea, de dochter van koning
Aietes.
Als Jason in het
bezit van het Gulden Vlies is, zet
een boze koning
Aietes de achtervolging in. Door een list weet Jason te
ontkomen met het Gulden Vlies.

odysseus

(spreek uit: Odíssuis) is de hoofdpersoon uit Homerus’ beroemde boek “Odyssee”.
Dit boek gaat over de omzwervingen
van de Griek Odysseus die maar liefst
20 jaren duren. Eerst vecht Odysseus
mee in de oorlog tegen de stad Troje.
Het beleg van deze stad duurt 10 jaar.
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De stad Troje wordt dan eindelijk veroverd
door een list die door Odysseus bedacht
werd. De Grieken bouwen een
groot paard van
hout en verstoppen binnen in dit
paard soldaten.
De Grieken doen
alsof ze zich terugtrekken.
Ze laten wel één
man, Sinon, achter bij het paard.
De Trojanen nemen Sinon gevangen. Hij vertelt dat hij ruzie
heeft gekregen met Odysseus. De Trojanen
geloven dit verhaal en zijn nieuwsgierig
naar het grote houten paard voor de poort.
Sinon vertelt dat het een offergeschenk is
voor de godin Pallas Athene.

Door dit geschenk hopen de Grieken
dat ze een goede terugreis zullen hebben. De tempel voor de godin staat in
de stad Troje. Sinon vertelt dat het
paard heilig is. Het mag daarom niet
kapot gemaakt worden.
De Trojanen geloven ook dit vehaal van
Sinon en halen het paard hun stad binnen. In de nacht opent Sinon het paard
en laat de soldaten vrij. Die doden de
wachters bij de poorten. Daarna worden de poorten geopend. De Grieken
kunnen na 10 jaar eindelijk de stad
innemen.
Na de val van Troje zwerft Odysseus
verder over de zeeën. Die rondzwervingen zullen nog eens 10 jaar duren.
Tijden één van de avonturen van Odysseus wordt hij samen met zijn mannen
gevangen genomen door een reus met
slechts één oog. Deze cycloop is de
zoon van de zeegod Poseidon.
Hij houdt de mannen gevangen in een
grot waar hij ook zijn schapen houdt.
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Overdag hoedt de cycloop zijn schapen buiten de grot. De grot is afgesloten door een
enorme steen
die alleen verplaatst
kan
worden door
deze cycloop.
Elke dag eet
de cycloop en–
kele mannen
op.
Odysseus bedenkt een list.
Hij voert de cycloop dronken met wijn.
Dronken valt de reus in slaap, waarop de
mannen hem blind maken met een stok.
De reus schreeuwt van pijn, maar is machteloos. De mannen blijven gevangen, zolang
de steen voor de grot ligt. Ze wachten tot de
blinde reus zijn schapen naar buiten brengt.
Ze verstoppen zich onder de schapen.
De reus telt al voelend zijn schapen, maar
merkt niet dat de gevangenen onder de
schapen mee naar buiten gaan.

hercules

atalante

wordt geboren
als de dochter van een koning.
Deze koning is niet geïnteresseerd in
een dochter en besluit de baby in de
bergen achter te laten.
Een berin, die zojuist haar jong verloren heeft, neemt de baby onder haar
hoede. De berin voedt de baby met
melk. Veel later sterft de berin tijdens de jacht. Jagers vinden de jonge Atalante in een grot.
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Ze nemen haar mee en voeden haar op als
hun eigen dochter. Ze leren haar boogschieten en jagen. Al snel wordt duidelijk
dat Atalante een
betere jageres is
dan de mannen.
Ook is ze handiger met de speer
en daarbij kan ze
ook nog harder
lopen.
Op een keer gaat
ze mee op een
bijzondere jacht
om het zwijn van
Kalydonië te doden. Het dier met vlijmscherpe slagtanden is levensgevaarlijk en
maakt al langere tijd de omgeving onveilig.
Het dier valt enkele jagers aan, maar slaat
daarna op de vlucht. Een pijl van de boog
van Atalante treft het dier achter het oor.
Meleager, een andere jager, doodt het dier
uiteindelijk met zijn speer. Hij geeft de
huid aan Atalante.

hercules

Door deze daad wordt Atalante weer
door haar vader aanvaard als dochter.
Hij vindt wel dat ze moet trouwen, zodat er een opvolger voor zijn troon is.
Ze wil wel trouwen, maar alleen met
haar gelijke.
Ze zal de man trouwen die haar kan
verslaan in een hardloopwedstrijd.
Niemand weet haar echter te verslaan
en de koning begint de moed al op te
geven.
Op een dag daagt de jonge vorst Hippomenes haar uit. Hij denkt haar te
kunnen verslaan, niet door snelheid,
maar door een list.
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De godin van de liefde, Aphrodite, geeft
Hippomenes drie schitterende gouden
appels. Ze vertelt hem elke keer als Atalante nadert, een gouden appel neer te
gooien. Ze zal de appel op rapen en kostbare tijd verliezen.

Deze list lukt en Hippomenes mag nu met
zijn bruid trouwen.
Hij vergeet alleen de godin Aphrodite te
bedanken met een offer. De godin is woedend en laat Hippomenes tijdens een
jacht in het woud gek worden van verlangen naar zijn bruid. Eindelijk vindt Hippomenes een plek waar hij samen kan
zijn met zijn bruid. Het is de tempel van

de god Zeus.
Zeus
betrapt
de twee geliefden en verandert hen in een
leeuw en leeuwin.
Ze vluchten samen het bos in,
maar zullen elkaar nooit meer terugvinden.

oedipus

wordt geboren als
de zoon van koning Laios van Thebe
en koningin Iocaste. De koning wil het
kind niet, want er is voorspeld dat dit
kind zijn vader zal doden en met zijn
eigen moeder zal trouwen. Laois bindt
de voeten van het kind samen, zodat
het niet kan kruipen.
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Hij besluit het kind mee te
geven aan een herder.
Die moet dit kind achterlaten in de bergen. De herder
kan het niet over zijn hart
verkrijgen het kind helemaal
alleen achter te laten.
Hij geeft het kind aan een
jonge herder. Die geeft het
kind op zijn beurt weer door
aan de koning van Korinthe,
die kinderloos is.
Het koninklijk paar besluit
het kind op te voeden en geven hem de naam Oedipus.
(Oedipus betekent gezwollen voet, veroorzaakt door het samenbinden van zijn
voeten als baby). Niemand mag Oedipus
vertellen dat hij een aangenomen kind is.
Op een dag hoort Oedipus toch het verhaal dat zijn ouders niet zijn echte ouders zouden zijn. Zijn ouders ontkennen
alles en Oedipus besluit om het orakel
om antwoord te vragen.

Dit orakel doet voorspellingen en antwoord alleen maar: Je zult je vader doden en met je moeder trouwen.
Oedipus schrikt en gaat niet meer terug
naar het paleis. Hij is veel te bang om de
voorspelling uit te laten komen.
Hij vlucht en komt op zijn reis op een
kruispunt een koninklijk rijtuig tegen.
Er ontstaat een ruzie over wie er als eerste mag doorgaan.
Tijdens de woordenwisseling vallen er
over en weer een paar rake klappen.
De koning valt uit zijn rijtuig en komt
ongelukkig terecht.
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De koning sterft later aan zijn verwondingen. Eén van zijn bedienden vlucht
zonder zijn meester te helpen. Deze
verongelukte koning is Laios, de echte
vader van Oedipus. Daarmee komt het
eerste deel van de voorspelling uit zonder dat Oedipus dat natuurlijk weet.
Oedipus trekt verder naar de stad Thebe. Daar treft hij sombere gezichten
aan. De koning, zo wordt verteld, is
overvallen door een roversbende ( dit is
het leugenachtige verhaal van de gevluchte bediende die zijn meester niet
hielp). Bovendien heeft de stad last van
een bloeddorstige sfinx (een vrouwenhoofd met het lijf van een adelaar).
Deze sfinx valt steeds reizigers lastig
met een raadsel. Weten reizigers het
antwoord niet, dan worden ze verslonden door de sfinx
De broer van de koningin-weduwe regeert tijdelijk de stad. Hij wil het probleem met de sfinx voor eens en altijd
oplossen. Hij denkt dat die nieuweling,

Oedipus, misschien kan helpen. Als beloning mag hij dan met de koninginweduwe trouwen.
Oedipus neemt de uitdaging aan en krijgt
van de sfinx het volgende raadsel: Wie

loopt 's ochtends op vier benen, 's middags op twee benen en 's avonds op
drie?" Oedipus lost

hercules

het raadsel op. Het
antwoord is; Een

mens "loopt" als baby op handen en
voeten, als volwassene op 2 benen en
als hij oud is geworden loopt hij op 3
benen: 2 benen en
een wandelstok).
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Oedipus mag nu met
de koningin trouwen
en zo is de voorspelling helemaal uitgekomen.
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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen
mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede zorg kan noch de auteur,
noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van
enige fout in deze uitgave.
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