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In de geschiedenis van Heracles kunt u lezen dat deze club vernoemd is naar één van de grootste 
helden uit de Griekse mythologie: Heracles. Heracles heeft zijn heldendom voornamelijk te dan-
ken aan zijn 12 heldendaden: de zogenaamde 12 reuzenwerken van Heracles. Hier op de web-
site van Heracles Almelo vindt u de vertelling over de 12 werken. Klik hier of op de naaststaande 
afbeelding om de mythe van Heracles te bekijken.

Illustraties : Mark Fiore 
Originele tekst : Joel Skidmore 
Vertaling : deMANAGER

Inhoud:

• Geboorte      3
• Reuzenwerken      3
• Opdracht 1: De leeuw van Nemea      3

• Opdracht 2: De hydra van Lerna      4
• Opdracht 2: De hydra van Lerna (Vervolg)      4
• Opdracht 2: De hydra van Lemoa (Slot)      4

• Opdracht 3: Het hert van Cerynitis      5
• Opdracht 4: Het Emymanthische everzijn      5
• Opdracht 5: De stal van Augeias      5

• Opdracht 6: De Stymphalische vogels      6
• Opdracht 7: De stier van Kreta      6
• Opdracht 8: De paarden van Diomedes      6

• Opdracht 9: De gordel van Hippelute      7
• Opdracht 10: Geruones      7
• Opdracht 11: De appels van Hesperiden      7

• Opdracht 11: De appels van Hesperiden(slot)      8
• Opdracht 12: De gevangenneming van Kerboas      8
• Opdracht 12: De gevangenem===neming  van Kerberos (slot)      8

• Dood      9
• Na zijn dood      9



3

Geboorte
Heracles is de grootste held uit de Griekse my-
thologie. Heracles is echter bekender als Her-
cules. Dit was hoe de Romeinen hem noemden. 
Net zoals de meeste andere helden uit de Griek-
se oudheid had Heracles een god als een van 
zijn ouders: hij was de buitenechtelijke zoon van 
de oppergod Zeus en een sterfelijke vrouw. Zeus' 
vrouw Hera was jaloers op Heracles, en toen He-
racles nog maar een klein ventje was gooide ze 
2 giftige slangen in zijn kribje. Men vond Hera-
cles even later echter giebelend in z'n kribje, met 
de gewurgde slangen in z'n beide handen.

Reuzenwerken
Toen hij volwassen geworden was en zichzelf 
allang bewezen had als een feilloze schutter met 
pijl en boog, een kampioen worstelaar en als 
bezitter van een bovenmenselijke kracht werd 
Heracles tot waanzin gedreven door Hera. Volle-
dig doorgedraaid doodde Heracles z’n eigen kin-
deren. Als boetedoening voor zijn misdaad werd 
hij gestraft om een aantal opdrachten, of reuzen-
werken, te volbrengen voor z’n neef Eurustheus, 
de koning van Tiryns en Mycenae. Eigenlijk zou 
Heracles zelf koning moeten zijn, maar Hera had 
haar echtgenoot voor de gek gehouden door 
Eurustheus te laten kronen.

Opdracht 1: De leeuw van Nemea
Als eerste opdracht moest Heracles de leeuw 
van Nemea doden. Dit was geen eenvoudige 
opdracht daar het beest van bovenmenselijke 
afkomst was en het leek meer op een monster 
dan op een normale leeuw. Zijn huid kon niet 
doorboord worden door speren of pijlen. Hera-
cles sloot de ingangen van het hol van de leeuw 
af, kroop de nauwe gangen in waar hij in een 
rechtstreeks gevecht de keel van de leeuw met 
z’n blote handen dichtkneep. Nadien droeg hij de 
huid van de leeuw immer als een mantel en de 
gapende kaken van de leeuw als helm.
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Opdracht 2: De hydra van Lerna
Koning Eurustheus was zo bang voor zijn held-
haftige neef dat toen hij hem aan zag komen met 
de leeuw van Nemea over z’n schouder hij zich 
verstopte in bronzen vat. Vanuit z’n schuilplaats 
gaf hij de opdracht voor de volgende opdracht. 
Heracles moest het veelhoofdige monster Hydra 
opsporen en doden. De mytheschrijvers zijn het 
er over eens dat het watermonster leefde in de 
moerassen van Lerna, maar ze hebben proble-
men met het tellen van de hoofden. Sommigen 
zeggen dat de Hydra er 8 of 9 had, anderen heb-
ben het over duizenden. Ze zijn het er wel over 
eens dat voor elk hoofd dat er afgehakt werd er 2 
in de plaats kwamen.

Opdracht 2: De hydra van Lerna (vervolg)
Om de zaken nog wat erger te maken was de 
stank van de Hydra ondragelijk. Zelfs het rui-
ken van zijn voetsporen was voldoende om een 
normaal mens te doden. Gelukkig was Heracles 
geen normale sterveling. Hij vond het monster 
in z’n hol en joeg het met brandende pijlen naar 
buiten. Maar daar keerde het gevecht zich ten 
gunste van de Hydra: deze kronkelde zijn vele 
hoofden om de held heen en probeerde hem tot 
een fout te verleiden. Het monster riep de hulp 
in van zijn vriend, een gigantische kreeft die ook 
in het moeras leefde. De kreeft beet Heracles in 
zijn hiel en bemoeilijkte zo zijn aanval. Heracles 
stond op de rand van overgave toen hij zijn neef 
Iolaus herinnerde, de zoon van zijn tweelingbroer 
Iphicles

Opdracht 2: De hydra van Lerna (slot)
Iolaus, die Heracles in een strijdwagen naar 
Lerna had gereden, keek vol angst toe toen zijn 
oom verstrikt raakte in de slangachtige hoofden 
van de Hydra. Uiteindelijk kon hij het niet lan-
ger aanzien. Op aanwijzing van zijn oom greep 
hij een brandende fakkel en stortte zich in het 
gevecht. Zodra Heracles een van de hoofden 
van de Hydra afhakte stond Iolaus klaar om de 
gewonde nek met de vlam te verschroeien. Dit 
voorkwam dat het hoofd zich weer ging verme-
nigvuldigden. Heracles hakte de hoofden er één 
voor één af, terwijl Iolaus de wonden uitbrandde. 
Uiteindelijk sloeg Heracles het laatste, onsterfe-
lijk geachte, hoofd eraf en kieperde het van de 
allerhoogste berg af.
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opdracht 3: Het hert van Cerynitis
De derde opdracht was de gevangenneming van 
het hert van de Cerynitis-rivier. Hoewel het een 
vrouwlijk dier was had dit snelvoetige beest gou-
den horens. Het was gewijd aan Artemis, godin 
van de wildstand, dus mocht Heracles het niet 
doden. Hij joeg er een volledig jaar achteraan 
voordat hij het uiteindelijk naar de oevers van 
de rivier de Ladon in Arcadië joeg. Precies mik-
kend schoot hij een pijl tussen de voorpoten van 
het hert, die daarbij slechts licht gewond raakte, 
maar Heracles kon het zo eenvoudig overmees-
teren. Desondanks was Artemis erg verontwaar-
digd over het optreden van Heracles, die haar 
wroeging weerlegde door zijn opdrachtgever 
Eurustheus de schuld te geven.

Opdracht 4: Het Erymantihische Everzijn
Dit vierde reuzenwerk bracht Heracles opnieuw 
naar Arcadië waar hij op zoek moest naar een 
reusachtig everzwijn, dat hij levend naar Eu-
rustheus moest brengen. Tijdens zijn zoektocht 
stuitte Heracles op de centaur Pholus. Dit vijan-
dige schepsel - half-paard, half-mens - onder-
zocht een van de held’s pijlen toen hij er zich per 
ongeluk mee in de voet prikte. Daar de pijl in het 
Hydra-gif gedrenkt was, bezweek Pholus onmid-
dellijk. Uiteindelijk vond Heracles het everzwijn 
in het Erymanthus-gebergte en het gelukte hem 
het beest in een sneeuwbank te drijven, en zo te 
overmeesteren. Hij legde het beest op z’n schou-
der en bracht het terug naar Eurustheus, die zich 
zoals gewoonlijk in z’n bronzen vat verstopt had.

Opdracht 5: De stal van Augeias
Eurustheus was erg trots op zichzelf toen hij 
de volgende opdracht bedacht had. Hij was er 
van overtuigd dat deze zijn heldhaftige neef zou 
vernederen: Heracles moest binnen één dag de 
stallen van Koning Augeias reinigen. Augeias be-
zat omvangrijke kuddes vee die hun mest in de 
loop der jaren in zo’n hoeveelheid gedeponeerd 
hadden dat er een geweldige stank over de 
gehele Peloponnesus hing. In plaats van gebruik 
te maken van een schop en een emmer, zoals 
Eurustheus verwacht had, legde Heracles met 
behulp van grote keien de loop van een aantal 
rivieren om die zo door de stallen van Augeias 
liepen en alle mest meenamen. Zonder ook maar 
iets smerig te worden klaarde Heracles deze klus 
zo binnen een enkele dag.
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Opdracht 6: De Stymphalische vogels
De zesde opdracht zette Heracles tegenover de 
Stymphalische vogels, die een moeras nabij Sty-
mphalus-meer in hun macht hadden. De bron-
nen verschillen over het feit of deze vogels zich 
voedden met menselijk vlees, dat men mensen 
doodde door ze met koperen veren te beschie-
ten of dat ze enkel door hun grote hoeveelheid 
voor overlast zorgden. Heracles kon de vogels 
niet aanvallen daar de grond veel te drassig was 
om zijn gewicht te dragen en te vertroebeld om 
er doorheen te waden. Uiteindelijk maakte hij 
gebruik van enkele castagnetten die hij ooit van 
de godin Athena gekregen had. Zo zorgde hij er 
voor dat de vogels de lucht in gingen. Nu kon hij 
ze eenvoudig neerschieten met zijn pijlen.

Opdracht 7: De stier van Kreta
Koningin Pasiphaë van Kreta was er door een 
wraakgierige god toe gebracht verliefd te worden 
op een stier. Dit met als gevolg dat er een half-
man, half-stier geboren werd. Deze Minotaur 
was de heerser van het Labyrinth van Kreta. 
Pasiphaë’s echtgenoot, Koning Minos, wou logi-
scher wijs maar wat graag van de stier af, daar 
deze ook het landgoed rondom Kreta teisterde. 
En dus werd dit als Heracles’ zevende opdracht 
bepaald. Hoewel het beest vlammen uitblies, 
wist Heracles het beest te overmeesteren en 
zette het op de boot naar het vaste land. De 
stier wist zich echter los te maken en kwam in 
de buurt van Athene terecht, waar het slachtoffer 
werd van een andere held, Theseus, die hem als 
Stier van Marathon zou vangen.

Opdracht8: De paarden van Diomedes
Vervolgens werd Heracles geïnstrueerd om Eu-
rustheus de paarden van Diomedes te bezorgen. 
Deze paarden leefden van het vlees van hande-
laren die de fout maakten om de gastvrijheid van 
de Diomedes te accepteren. In één versie van de 
mythe stilde Heracles de honger van de beesten 
door ze hun eigen meester te voeren. In een an-
dere versie stilden ze hun honger met Heracles’ 
schildknaap, een jongeman met de naam Abder-
os. In ieder geval kon Heracles de volgevreten 
paarden eenvoudig naar de zee leiden waar hij 
ze verscheepte naar Tiryns. Nadat hij ze aan 
Eurustheus had laten zien liet hij ze weer vrij, 
waarna ze nooit meer mensen aten.
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Opdracht 9: De gordel van Hippolute
De negende opdracht bracht Heracles naar het 
land van de Amazones, om de gordel van hun 
koningin voor Eurustheus’ dochter te bemachti-
gen. De Amazones waren een volk van strijdlus-
tige vrouwen; goede schutters die de kunst van 
het vechten op paarden uitgevonden hadden. 
Heracles rekruteerde een aantal helden om hem 
te vergezellen tijdens deze expeditie. Toen het er 
op aan kwam gaf de koningin van de Amazones, 
Hippolute, Heracles de gordel vrijwillig. Hera was 
echter niet van plan om Heracles er zo gemakke-
lijk af te laten komen. De godin stookte de ama-
zones op met het gerucht dat de Grieken hun 
koningin gevangen genomen hadden. Een grote 
veldslag was het gevolg. Heracles ging er met de 
gordel van door.

Opdracht 10: Geruones
Bij het scheppen van monsters en helden, de 
Griekse mytheschrijvers gebruikten de simpe-
le techniek van vermenigvuldiging. En dus had 
Geruones, de bezitter van een aantal omvang-
rijke kuddes vee die Heracles nu moest stelen, 
3 hoofden en/of 3 verschillende lichamen. Zijn 
waakhond, Orthrus, had maar 2 hoofden. Deze 
strijd vond plaats in de buurt van wat wij als 
Spanje kennen. Othrus viel Heracles aan toen 
deze er met het vee van door ging. Heracles 
doodde hem echter eenvoudig met één klap met 
zijn houten knuppel die hij altijd bij zich had. Ge-
ruones werd net zo eenvoudig buiten spel gezet 
en Heracles dreef de kudde terug naar Grieken-
land. Wel verdwaalde hij hierbij en ging via Italië 
terug.

Opdracht 11: De appels van de Hesperiden
De Hesperiden waren nimfen die door godin 
Hera uitgerust waren met appels die zij als 
bruidsgeschenk had gekregen. Deze appels 
werden bewaard in een door een hoge muur 
omzoomde bosschage. Ze werden beschermd 
door de veelhoofdige draak Ladon. De bosscha-
ge was gelegen in het verre westen gelegen 
Atlas-gebergte. Dit gebergte was vernoemd 
naar Atlas, één van de Titanen oftewel de eerste 
generatie goden. Atlas had samen met één van 
z’n broers in een oorlog gestreden met Zeus. Als 
straf werd hij er toe veroordeeld om het gewicht 
de hemel door middel van een pillaar op z’n 
schouders te nemen. Heracles, op zoek naar 
de appels, had gehoord dat hij deze nooit zou 
krijgen zonder de steun van Atlas.
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Opdracht 11: De appels van de Hesperiden 
(slot)
De Titaan wilde maar wat graag helpen. Hij 
vroeg de held om de pillaar vast te houden terwijl 
hij het fruit op zou halen. Maar eerst moest Her-
acles de draak doden door een pijl over de muur 
te schieten. Atlas kwam spoedig terug met de 
appels, maar nu realiseerde hij zich hoe fijn het 
was om niet tot in de oneindigheid de hemel van 
de aarde te hoeven scheiden. Heracles zag dit 
ook in en vroeg Atlas of deze nog heel even de 
pillaar vast wou houden zodat hij een kussen op 
zijn schouder kon leggen om de pijn wat te ver-
zachten. De Titaan stemde in en Heracles ging 
er als een haas vandoor.

Opdracht 12: De gevangenneming van  
Kerberos
Als laatste opdracht diende Heracles de helle-
hond Kerberos mee te nemen uit Hades, de on-
derwereld. Het eerste opstakel in deze tocht naar 
deze schimmenwereld was de beroemste rivier 
van de onderwereld, de Styx. Hier komen de zo-
juist gestorvenen bijeen als onstoffelijke schim-
men, louter geesten van hun eigen ik, wachtend 
op de veerboot van Charon, de veerman. Charon 
nam mensen alleen mee op zijn boot als ze aan 
2 voorwaarden voldeden. Ten eerste moesten 
ze hem een geschenk geven in de vorm van een 
muntstuk dat ze onder hun tong moesten leggen. 
Ten tweede moesten ze dood zijn. Heracles vol-
deed aan geen van beide voorwaarden, iets wat 
de altijd al knorrige Charon alleen maar nukkiger 
maakte.

Opdracht 12: De gevangenneming van  
Kerberos (slot)
Maar Heracles keek eenvoudigweg zo dreigend 
dat Charon hem onmiddellijk overzette. Een 
grotere bedreiging was Kerberos zelf. Deze had 
tanden scherp als scheermesjes, 3 (en volgens 
sommigen wel 50) hoofden, een giftige slang 
als staart en een hele zwerm slangen die uit 
zijn rug groeiden. Deze zwiepten naar Heracles 
terwijl Kerberos probeerde Heracles’ keel dicht te 
knijpen. Gelukkig droeg hij zijn dikke leeuwehuid 
dat alleen door een bliksemschicht van Zeus 
doorboord kon worden. Uiteindelijk wist Heracles 
Kerberos tot overgave te dwingen en sleepte 
hem mee terug naar Tiryns, waar hij zijn verdien-
de loon voor z’n reuzenwerken ontving.
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Dood
Heracles beleefde nog veel meer avonturen, 
zowel na als tijdens zijn reuzenwerken. Het was 
uiteindelijk het Hydra-gif dat Heracles aan zijn 
einde bracht: hij had een centaur toegestaan om 
zijn vrouw Deianeira over een rivier te zetten. 
Hierbij viel de centaur haar aan waarop Heracles 
de centaur met een pijl doodde, maar voordat 
hij stief gaf hij Deianeira snel nog wat Hydra-gif. 
Dit zou ze Heracles moeten geven om er voor te 
zorgen dat deze haar altijd trouw zou blijven. Ze 
gaf hem vervolgens het gif, zonder zich te besef-
fen wat de verschrikkelijke gevolgen zouden zijn: 
Heracles stierf een zeer pijnlijke dood!

Na zijn dood
Heracles was de enige held die na zijn overlijden 
een echte god werd. Maar zelfs bij hem mocht 
zijn sterfelijkheid niet uit het oog verloren wor-
den. Voor zijn spectaculaire daden, zelfs voor 
helden-standaarden, kreeg hij een eigen plek op 
de berg Olympus en een godin als vrouw. Daar 
Heracles echter een sterfelijke moeder, Alkmene, 
had werd z’n moederlijke deel naar de onder-
wereld gebracht. Er wordt beweerd dat dit deel 
samen met andere helden tot in de oneindigheid 
de Elyseïsche Velden zal afstropen.


