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Inleiding 
 
Mythen zijn oude verhalen, sommige mythen zijn misschien al meer dan 2000 
jaar oud. Ze zijn doorverteld van ouders op kinderen en op een gegeven moment 
zijn mensen deze verhalen op gaan schrijven. Niet meteen allemaal bij elkaar in 
één boek, maar stukje bij beetje.  

De mythen in dit boek zijn ontstaan in Griekenland. Het zijn Griekse 
mythen. Heel veel volkeren hebben hun eigen mythen, maar ik vind de Griekse 
mythen het mooist. Daarom besloot ik een boek te schrijven met een aantal van 
die mythen uit Griekenland. Het zijn ze lang niet allemaal, er zijn nog tientallen 
mythen meer.  

De namen van de personages in de mythen vinden we een beetje raar, en 
sommige zijn moeilijk uit te spreken. Dat komt omdat het Griekse namen zijn en 
Griekse namen zijn nu eenmaal anders dan Nederlandse namen. 

Mythen gaan over goden, goden zijn een soort onzichtbare superhelden. 
Ze kunnen zich wel zichtbaar maken. Bovendien beschikken goden over 
toverkracht. Goden kunnen mensen in dieren of planten veranderen.  

Mensen hebben tempels gebouwd voor de goden, zoals er nu kerken, 
synagogen en moskeeën bestaan. Iedere god had zijn eigen tempel en de mensen 
geloofden dat die god vaak aanwezig was in zijn tempel. Als je iets van een god 
wilde, dan ging je naar een tempel die speciaal voor die ene god gebouwd was en 
dan kon je het aan hem of haar vragen.  

Er waren hogere en lagere goden in de Griekse mythen. De hogere goden 
hadden veel macht. Zij waren supersterk en hadden ook veel toverkracht. De 
lagere goden hadden minder toverkracht. Wel waren alle goden onsterfelijk. 
Goden konden, volgens de mythen, niet doodgaan.  

De belangrijkste en machtigste goden waren:  
 
• Zeus was de oppergod. Hij was de god van de bliksem en donder. 
• Hera was de godin van het gezin. Ze was de vrouw van Zeus en daarmee 

op de een na belangrijkste godheid. 
• Afrodite was de godin van de liefde. Zij was de mooiste godin van 

allemaal. Haar zoon Cupido zorgde ervoor dat mensen wel of niet verliefd 
werden op elkaar. 

• Hermes was de boodschapper van de goden. Bovendien was hij de god 
die dieven en winkeliers bijstond. 

• Athena was de godin van de wijsheid en van de oorlog. Zij werd daarom 
afgebeeld als een lange vrouw met een helm op en een harnas aan. 

• Apollo was de god van de muziek. Hij was daarnaast een bijzonder goede 
boogschutter. 
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• Hades was de god van de onderwereld. Hij troonde onder de grond en 
hij had een waakhond met drie koppen. 

• Demeter was de godin van de landbouw. Dankzij haar krachten groeiden 
de gewassen op het land en het fruit aan de bomen. 

• Dionysos was de god van de wijn. Hij had heel vaak (maar niet altijd) een 
gezelschap van feestvierende mensen om zich heen. 

 
Er komen ook andere rare wezens in deze verhalen voor, zoals nimfen en faunen. 
Dat zijn een soort geesten die in bossen en rivieren wonen. Sommige van deze 
nimfen en faunen zijn spookachtig en eng, andere zijn juist heel vriendelijk en 
willen graag iedereen helpen. Gelukkig komen er in deze mythen ook gewone 
mensen voor, maar deze mensen beleven dan wel vaak rare dingen.  

Veel mythen lijken op sprookjes waarin dieren kunnen praten en waarin 
meisjes als Roodkapje opgegeten worden door de wolf… en daarna weer levend 
uit de buik van wolf tevoorschijn kunnen komen. Dat kan toch helemaal niet! Nee, 
dat kan inderdaad niet, maar sprookjes zijn wel goede verhalen. Zo is het ook met 
mythen, mensen kunnen niet veranderen in bloemen of in spinnen. Maar het 
levert wel goede verhalen op. 
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Melissa 
 
De bruiloft van Zeus en Hera was een groot feest. Iedereen was uitgenodigd om 
dagenlang te komen eten, drinken en dansen. Zeus had bovendien iets extra’s 
bedacht: een kookwedstrijd. Wie had het smakelijkste gerecht bereid? De jury zou 
bestaan uit Zeus en Hera.  
 Niet alle goden en gasten deden mee met de wedstrijd. Apollo wilde liever 
muziek maken en dansen. Afrodite had het te druk met knuffelen. Athena had al 
gezorgd voor de bruidsjurk, dus zij vond dat ze al genoeg had gedaan. Bijna 
iedereen had een smoesje om zich vooral maar niet moe te hoeven maken. 

Demeter vond het echter wel een leuk idee om mee te doen. Zij had met 
het goudgele graan van haar akkers een taart gebakken, en die taart had ze belegd 
met heerlijk zoete kersen. De goden waren vol lof over haar taart en binnen een 
paar tellen was de taart op.  

‘Zo, kijk eens aan,’ zei Zeus lachend, ‘die taart kan niet meer meedoen.’ 
Demeter vond het niet erg, want er was toch geen prijs te winnen. De wedstrijd 
ging nergens over en was er alleen om lekker te eten en te drinken.  

Zeus en Hera gingen alle gerechten af en ze proefden dat het een lieve lust 
was. Ze vonden alles lekker en ze waren vol lof over alles. Dus ook over de schotel 
van knolraap en lof, schorseneren en prei (die eigenlijk helemaal zo lekker niet 
was). 

Toen kwam er een heel klein wezentje binnenvliegen met een heel klein 
flesje. Het wezentje zette het flesje voor het bruidspaar en boog diep. 

‘Wie ben jij?’ vroeg Hera. 
‘Ik ben Melissa,’ antwoordde het vliegende diertje. 
‘Wat heb je voor ons gemaakt?’ vroeg Zeus. 
‘Hoe het heet, weet ik niet, maar het is ontzettend lekker,’ zei Melissa, ‘het 

kost me heel veel moeite om te maken en iedereen wil het hebben. Zodra ik een 
flesje heb gevuld, wordt het gestolen.’ 

‘Laat het maar eens zien,’ beval Zeus. 
Melissa trok de kurk van het flesje en ze liet een druppel van een kleverig 

goedje vallen op de wijsvinger van Zeus en een druppel op de wijsvinger van 
Hera. Beide goden staken hun vinger in hun mond… 

Hera en Zeus keken elkaar aan en barsten in lachen uit. ‘Hoera!’ riep 
Zeus, ‘we hebben een echte winnaar van de wedstrijd! Wat is dit lekker!’ 

Hera viel Zeus bij: ‘Dit spul is boven alles verheven. De wedstijd ging 
eigenlijk nergens over, maar wat we hier hebben? Een winnaar. We noemen dit 
gerecht…. Honing.’ 

‘Waarom?’ vroeg Zeus. 
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‘Dat weet ik niet,’ zei Hera, ‘maar het woord honing was het eerste woord 
dat me te binnen schoot.’ 

‘Beste Melissa,’ zei Zeus, ‘je mag een wens, maar die wens moet wel iets te 
maken hebben met je gerecht.’ 

Melissa dacht even na en zei toen: ‘Het kost heel veel moeite om in mijn 
eentje dit spul te maken. Ik zou dus graag hulp krijgen om het te maken. 
Bovendien wordt het om de haverklap gestolen, ik zou dus graag iets willen 
hebben om het goed te bewaken.’ 

‘Dat vind ik een heel goede wens,’ zei Zeus, ‘het zijn eigenlijk twee wensen, 
maar ik zal ze allebei vervullen. Ten eerste zal ik ervoor zorgen dat je heel veel 
zussen krijgt. Duizenden en duizenden zussen. Samen zullen jullie honing maken. 
Je tweede wens vervul ik ook. Jij en je zussen zullen angels krijgen waarmee je heel 
gemeen kunt steken. Maar… omdat je van mij één wens kreeg en omdat je zo 
brutaal was om twee wensen te doen, zal ik je ook straffen. Als je iemand gestoken 
hebt, dan zal die angel achterblijven in je slachtoffer. Als je wegvliegt na een steek, 
dan zal een deel van je lichaam aan de angel blijven hangen. Je zult zelf dodelijk 
gewond zijn na een steek. Je slachtoffer lijdt pijn, maar jij zult sterven.’ 

Daarom bestaan bijenvolken uit zo ongelofelijk veel bijen, en die bijen uit 
één volk zijn allemaal zusje van elkaar. En daarom kunnen bijen steken. Maar dat 
steken doen ze liever niet. Pas als een bij heel erg aangevallen wordt, zal zij steken. 
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Apollo en Dafne 
 
Cupido was nog maar net geboren over zijn moeder Afrodite gaf hem een boog 
en een grote verzameling pijlen. Ze wist dat hij een heel goede boogschutter zou 
worden, dus als hij jong zou beginnen met oefenen dan zou hij de beste 
boogschutter ter wereld worden. Jong geleerd is oud gedaan.  
 Nog geen dag oud was Cupido, of hij was al een volleerd boogschutter. Zo 
snel kon het gaan bij kinderen van goden. Het was erg schattig om te zien, zo’n 
dikke baby die met pijl en boog aan het schieten was. Daar kwam bij dat hij 
vleugels op zijn schouders had. Cupido was een engeltje! 
 De god Apollo kwam voorbij en hij zag de kleine Cupido met zijn pijlen in 
de weer. ‘Zo kleintje,’ zei hij, ‘lekker aan het spelen?’ 
 Cupido keek Apollo aan. ‘Spelen?’ vroeg hij, ‘oefenen. Ik word de beste 
boogschutter van iedereen. Eigenlijk ben ik al de beste boogschutter.’ 
 Apollo lachte Cupido uit. ‘Er is maar één persoon de beste boogschutter 
ter wereld, en dat ben ik,’ zei hij. Apollo had wel een beetje gelijk, want hij was 
(voor Cupido geboren werd) de allerbeste boogschutter. ‘Dus hou maar op met 
oefenen,’ ging Apollo verder, ‘want straks doe je jezelf nog pijn. Voor je het weet 
prik je je aan zo’n pijlpunt. En dat doet pijn hoor.’ 
 Cupido was beledigd. Hij zou zich nooit prikken aan zijn eigen pijlen, hij 
keek namelijk goed uit en hij was erg voorzichtig met die scherpe pijlen. 
 ‘Klein ventje,’ riep Apollo lachend en hij kneep Cupido in zijn want, ‘met 
je lekkere dikke wangen.’  
 De kleine Cupido werd steeds bozer en besloot Apollo een loer te draaien. 
Stiekem achtervolgde hij Apollo.  
 Apollo ging wandelen door het bos en daar zag hij Dafne. 
 Dafne was de dochter van de riviergod Ladon en een waternimf. Ze was 
een knap meisje met een heel mooie jurk aan. Behalve knap was ook nog sterk. Ze 
stoeide vaak met haar vader en daardoor had ze sterke armen gekregen.  
 Dit was het juiste moment voor Cupido. Cupido had twee soorten pijlen. 
Hij pakte een pijl met een punt van lood en hij pakte een pijl met een punt van 
goud. Wie geraakt werd door een gouden pijl werd enorm verliefd, wie geraakt 
werd door een loden pijl werd helemaal niet verliefd. Cupido spande zijn boog en 
schoot de pijl met de gouden punt recht in het hart van Apollo. Snel spande hij 
weer zijn boog en schoot de pijl met de loden punt in het hart van Dafne.  
 Het gevolg was dat Apollo tot over zijn oren verliefd werd op Dafne, maar 
dat Dafne helemaal niets van Apollo moest hebben. 
 Apollo strekte zijn armen uit naar Dafne. ‘Mijn liefste,’ zei hij. 
 ‘Ga weg, engerd,’ riep Dafne, ‘wie denk je wel dat je bent? Hou je handen 
thuis. Blijf van me af.’ 
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 ‘Maar jij bent mijn liefste,’ antwoordde Apollo. 
 Dafne rende weg en Apollo rende haar achterna. Hij haalde haar in, want 
als een van de belangrijkste goden kon hij hard rennen. Hij pakt Dafne vast, maar 
Dafne gaf hem een geweldige klap op zijn neus. Even deinsde Apollo terug, en 
Dafne vluchtte weg. Apollo vloog haar achterna. 
 ‘Stop, hou op!’ riep Dafne, maar het leek wel of Apollo dikke modder in 
zijn oren had. 
 ‘Jij bent mijn allerliefste, ik blijf altijd bij je,’ riep Apollo naar Dafne. 
 Weer gaf Dafne hem een klap op zijn neus. En nog een, en nog een. Maar 
Apollo was toch sterker dan Dafne en hij pakte haar vast om haar te zoenen. 
 ‘Papa, help!’ riep Dafne. 
 Ladon, de vader van Dafne kwam uit zijn rivier om zijn dochter te helpen. 
Het liefst zou hij Apollo weggetoverd hebben, maar Apollo was een sterkere god 
dan hij. Tegen Apollo kon hij niets doen. Daarom sprak hij een toverspreuk uit 
over Dafne. Door deze toverspreuk veranderde Dafne in een laurierboom. 
 Apollo stond er verdrietig bij te kijken. Hij brak een takje af van de laurier 
en hij rook eraan. ‘Wat een heerlijke geur,’ zei hij en teleurgesteld ging hij weg. 
 Sinds die tijd is Apollo bedroefd om zijn verloren liefde, hij treurt nog 
steeds om haar. Dat is zijn straf, omdat hij zo gemeen was tegen Cupido.  

Dafne wordt nog steeds door mensen in ere gehouden. In veel eten wordt 
de geurige laurier gebruikt als kruid. Dat Dafne veranderd is in een laurier, is 
zielig. Maar door laurier te gebruiken in het eten, is ze toch vaak bij ons en is ze 
onsterfelijk geworden. 
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Io en Zeus 
 
Ooit was de pauw een saaie vogel. Hij had al wel een grote staart, maar die staart 
was grijs en bruin. Tegenwoordig kennen we de pauw als een heel mooie vogel, 
vooral zijn staart is fraai gekleurd en bezet met pauwenogen. Over hoe de staart 
van de pauw aan die fel gekleurde ogen komt, gaat de mythe van Io en Zeus. 

Io was de dochter van een riviergod en een nimf. Ze was een vrolijk meisje. 
Ze was ook slim en stoer, want ze klom graag in hoge bomen en ze kon het beste 
zwemmen van iedereen. Bovendien was ze knap, ze had heel mooie ogen. Het 
was dan ook niet raar dat Zeus verliefd op haar werd. Maar Zeus werd de laatste 
tijd goed in de gaten gehouden door zijn vrouw Hera. Zij vond het maar niks dat 
Zeus zo vaak een eindje ging wandelen. 

Dat was niet voor niets! Want die wandelingen hadden slechts één doel: 
Zeus was op zoek naar mooie jongens en meisjes om verliefd op te worden. Hera 
wist dat en zij ging daarom zo veel mogelijk mee wandelen. Zeus werd daar een 
beetje boos om. Hij vond het best gezellig om met zijn vrouw te zijn, maar hij 
wilde niet de hele tijd in de gaten gehouden worden. Zeus was de oppergod en de 
oppergod is natuurlijk de baas. De oppergod mag doen en laten wat hij wil. 

Op een dag sloop Zeus weg van Hera. Hij vloog door de bossen, over de 
bergen en langs rivieren. Toen zag hij Io. ‘Wat een mooi meisje,’ zei Zeus bij 
zichzelf en hij veranderde haar in een witte koe. Hij aaide de koe over haar kop en 
hij sprak lieve woordjes tegen haar. Hij fluisterde in haar oor wat er aan de hand 
was. ‘Begrijp je het?’ vroeg hij haar. 

‘Boe,’ fluisterde Io zachtjes en ze knikte met haar kop. 
Toen Zeus weer thuiskwam, trof hij een kwade Hera. ‘Waar ben jij 

geweest?’ vroeg ze boos. 
‘Gewoon,’ zei Zeus, ‘in het bos. Ik ben de oppergod en ik moet geregeld 

controleren of alles goed gaat.’ 
Hera begon aan Zeus te snuffelen. 
‘Wat doe je?’ vroeg Zeus. 
‘Gewoon,’ zei Hera, ‘ik probeer te ruiken of je op een rare plek bent 

geweest.’ Hera rook geen geur van een andere vrouw of van een andere man. Ze 
rook wel iets anders. Zeus rook naar koe. Dat vond Hera vreemd, maar ze zei er 
niets over. 

‘Nu heb ik dorst,’ zei Zeus en hij liep weg om nectar te pakken. 
Hera bleef met vragen achter. Waarom had Zeus een koeienlucht om zich 

heen hangen? Ze kon zich niet voorstellen dat koeienparfum in de mode was. 
Hera nam zich voor om haar man extra in de gaten te houden. 
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Het viel Hera op dat Zeus wel erg vaak naar het platteland ging. Hij ging vooral 
naar één weiland. In dat weiland graasde één koe, een heel mooie witte koe. Hera 
vertrouwde het niet en ze riep Argus bij zich. Argus was een man met honderd 
ogen die verspreid waren over heel zijn lichaam. Hij was de perfecte bewaker, 
want er was altijd wel een oog dat hij openhield. Zo kon Argus alles goed in de 
gaten houden. 
 ‘Argus,’ zei Hera, ‘ik heb een taak voor je. Volg mijn man Zeus naar het 
weiland met de witte koe en ga aan de rand van het weiland zitten. Bewaak die 
witte koe en zorg dat niemand haar aanraakt. Zelfs niet met een pink. Als iemand 
die prachtige koe aanraakt, dan sta je op en begin je te roepen. Heb je dat 
begrepen?’ 
 ‘Dat heb ik begrepen,’ zei Argus. 
 ‘Deze taak geldt voor iedereen, ook voor Zeus,’ ging Hera verder, ‘ook 
Zeus mag de koe niet aanraken. Je hoeft verder niets te doen, alleen kabaal maken 
als iemand de koe aanraakt.’ 
 ‘Dat is goed, mevrouw,’ zei Argus en hij knipoogde als teken dat hij het 
begrepen had. 
 ‘Nu hup! Ik zie Zeus weggaan, achtervolg hem naar het weiland.’ 
 Argus achtervolgde Zeus naar het weiland met de witte koe. Zeus liep het 
weiland in en Argus ging aan de kant zitten. Toen Zeus bij de koe kwam en haar 
wilde aaien, sprong Argus op en begon te roepen. Wat hij precies riep, weet 
niemand meer. Zeus schrok ervan en draaide zich om. Daar zag hij Argus staan 
roepen en zwaaien. Hij wist dat hij betrapt was en hij wilde Argus weg toveren. 
Dat was niet mogelijk, de ene god kan het bevel of de toverspreuk van een andere 
god niet ongedaan maken. Teleurgesteld ging Zeus terug naar huis. 
 
Zeus zat op zijn troon en hij dacht na over een plan. Hij kon door de opdracht 
van Hera die Argus niet wegkrijgen bij het weiland. Er moest dus iets anders 
gebeuren. Zeus riep Hermes bij zich. 
 ‘Hermes, goede vriend,’ zei hij, ‘ik heb een taak voor je. Ik weet dat je 
goed fluit kunt spelen. Je krijgt van mij de opdracht om net zo lang slaapliedjes te 
fluiten bij Argus, tot hij in slaap gevallen is. Dan zorg je ervoor dat hij nooit meer 
kan kijken.’ 
 Hermes boog voor de oppergod die op zijn hoge troon zat. Hij pakte zijn 
fluit, een lepel en een zak. Daarna vloog hij snel naar het weiland met Io en 
Argus. Hij ging naast Argus staan.  

Argus vertrouwde het niet en hij hield Hermes goed in de gaten. Zolang 
Hermes niet het weiland in liep en in de buurt van de koe kwam, kon Argus niets 
doen. Vijftig ogen hield Argus gericht op de koe en vijftig ogen hield hij gericht op 
Hermes. 
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Hermes pakte zijn fluit en begon een slaapliedje te spelen. Toen het 
slaapliedje afgelopen was, zag hij dat Argus één oog had dichtgedaan. Het werkte 
dus. Hermes speelde nog een slaapliedje en weer ging er één oog dicht. Argus had 
honderd ogen, Hermes moest dus honderd slaapliedjes spelen.  

Nadat Hermes honderd slaapliedjes had gespeeld was Argus helemaal in 
slaap gevallen. Al zijn ogen waren dicht. Zachtjes pakte Hermes zijn lepel… en 
bliksemsnel lepelde hij alle honderd ogen uit het lichaam van Argus!  

Nog voor Argus goed en wel wakker was, was hij al zijn ogen kwijt. Argus 
brulde het uit van de pijn, maar daar kreeg hij zijn ogen niet mee terug. Die ogen 
had Hermes in de zak gestopt. Snel vloog Hermes terug naar Zeus. 

‘Alstublieft,’ zei Hermes, ‘hier zijn de ogen van Argus.’ 
‘Wat moet ik daarmee?’ vroeg Zeus, ‘ik heb niets met die Argus te maken. 

Geef ze maar aan Hera.’ 
Hermes ging naar Hera en bood haar de zak met ogen aan. Hera had 

meteen door wat er gebeurd was. Ze slikte een paar keer en in haar ogen blonken 
tranen van verdriet. Ze nam de zak aan van Hermes en ze keek om haar heen. In 
de tuin wandelde een pauw. 

‘Doe je staart omhoog,’ beval Hera de pauw. 
De pauw deed wat hem gezegd was en hij hief zijn staart tot een grote 

boog. Hera pakte één voor één de ogen uit de zak en plaatste ze in de 
pauwenstaart. Sindsdien is de pauwenstaart mooi gekleurd en wordt de pauw 
gezien als een van de mooiste vogels op aarde. 
 
Hoe ging het verder met Io? Denk maar niet dat zij gezellig met Zeus kon kletsen, 
knuffelen en zoenen. Hera stuurde een grote steekvlieg op haar af. Deze steekvlieg 
bleef Io maar steken. Ze kon nergens meer rustig stil staan, steeds werd ze 
gestoken. Om de steekvlieg te ontvluchten sprong Io uit het weiland en ze rende 
door het bos. Maar de steekvlieg bleef haar achtervolgen en steken. Io rende over 
bergen en door bossen, ze zwom door rivieren en de zee – gelukkig kon ze goed 
zwemmen. Uiteindelijk kwam ze in Egypte. Daar toverde Zeus haar waar terug in 
haar ware gedaante. Samen met Zeus kreeg ze daar twee kinderen. Daarna 
trouwde ze met de koning, zodat ze koningin van Egypte werd.  
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Arachne 
 
Arachne 
Er waren eens een herder en een herderin die een dochter hadden. Arachne 
heette ze. Ze kon twee dingen heel erg goed: in bomen klimmen en weven. 
Niemand kon in hogere bomen klimmen dan Arachne, en zeker niet sneller. Als 
Arachne in een boom klom, dan leek het wel of ze vier armen en vier benen had! 
Zo snel ging ze tegen de boom omhoog.  

Wat ze ook goed kon, was weven en kleren maken. Haar ouders waren 
herders, er was dus altijd wel wol in huis. Arachne vond het heerlijk om van die 
wol kleren te maken. Dat was een heel gedoe, want schapenwol is vies. Schapen 
wassen zich nooit, hun wol is dus vol met modder, takjes, poep, gras, kleine 
beestjes en klitten. Heel veel klitten. Schapen kammen hun wol nooit, dus een 
berg schapenwol zit aan elkaar geklit. 

Schapenwol moet dus eerst heel goed schoongemaakt worden, alle 
viezigheid moet eruit en ook de schapenlucht. Want wie wil er nou een trui aan 
die naar schaap stinkt? Helemaal niemand. Als de wol schoongemaakt is, moet er 
gesponnen worden. Spinnen is het maken van draad, en hoe dunner de draad is, 
hoe beter. Van dun gesponnen draden kun je zachtere en mooiere stoffen maken, 
dan van dikke draden.  

Arachne kon fantastisch spinnen, haar draden waren het dunst. Maar ze 
waren ook superstevig. Ze wist van de schoongemaakte wol altijd heel mooie en 
fijne draden te maken. Ze kon de draad ook zo netjes rond een klosje draaien. Als 
je een klos draad had van Arachne, dan zat er nooit een knoop in. Zo mooi en zo 
netjes werkte Arachne. 

Aan alleen maar draad heb je natuurlijk niets. Daarom moeten die draden 
geweven tot lappen stof. Van die stof kunnen dan weer kleren genaaid worden. De 
kleren die je aan hebt, groeien niet aan de bomen. Kleren maken is veel werk. 
Arachne kon dat allemaal en ze kon het ook nog eens heel erg goed. 

Zo had ze ooit eens voor haar vader een blauwe jas gemaakt. Als hij die jas 
droeg, dan leek het wel of er water stroomde. Haar vader leek wel een riviergod. 
Als hij met die jas over de weilanden liep, dan glinsterde de blauwe jas als een 
heldere waterval in de zon. De mensen in het dorp noemde de jas een 
wereldwonder. Voor haar moeder had Arachne een prachtige jurk gemaakt. Haar 
moeder leek wel een superheld in die jurk. 

Alle mensen in het dorp waren vol lof over Arachne. Alle mensen wilden 
graag kleren kopen die Arachne gemaakt had. Arachne en haar ouders begonnen 
dus een winkeltje en de zaken liepen goed. Binnen de kortste tijd liep iedereen in 
het dorp in mooie kleren rond. De mensen wilden steeds weer nieuwe kleren en ze 
gaven al hun geld uit aan de kleren die Arachne maakte. De mensen vergaten dat 
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ze ook aandacht moesten hebben voor de goden. Er was één belangrijke tempel in 
het dorp, die van de godin Athena. Maar die tempel lieten ze verslonzen. Er 
groeide een klimop tegen en de verf bladderde af. Na verloop van tijd kwam er 
een scheur in het dak, en als het regende, dan ontstonden er in de tempel grote 
plassen. Maar dat boeide de mensen in het dorp helemaal niets. Zij liepen rond in 
hun mooie kleren. 
 
Athena 
De godin Athena was ook verzot op weven en kleren maken. Athena was de godin 
van de wijsheid en van de oorlog. Ze was de stoerste godin van allemaal. Maar als 
ze wilde ontspannen, dan deed ze niets liever dan weven en kleren maken. Ooit 
liepen de goden en godinnen naakt rond, of met wat lappen om hun lichaam 
heen. Dat vond Athena niet netjes. Een god en een godin moeten er netjes uitzien. 
Goden en godinnen moeten het goede voorbeeld geven voor de mensen. Athena 
besloot daarom voor alle goden en godinnen mooie kleren te maken. Sommige 
goden waren zeer blij met hun nieuwe kleren, andere goden maakte het niet veel 
uit.  
 Op een dag trok Athena rond door Griekenland om te onderzoeken of de 
mensen nog wijs en rechtvaardig waren. Ze kwam aan bij het dorp waar Arachne 
woonde. Als eerste bezocht Athena haar eigen tempel. Ze schrok zich rot. Het was 
geen tempel meer, het was een krot. Alle verf was er af, de dakgoot hing scheef, 
het onkruid groeide tussen de tegels… en binnen was het een grote bende. Athena 
werd woest!  
 ‘Wie heeft het zo ver laten komen?’ riep ze uit. Ze kreeg geen antwoord. In 
de lege tempel was er hooguit de echo van haar stem: ‘Laten komen. Komen.’ 
Maar de echo kun je niet zien. Athena besloot op onderzoek uit te gaan. Ze 
veranderde zichzelf als een lief oud vrouwtje. Want wanneer een lief oud vrouwtje 
iets vraagt, dan krijgt ze altijd een eerlijk antwoord.  
 Als een oud vrouwtje liep Athena het dorp in. Ze verbaasde zich erover 
dat iedereen er zo goed gekleed bij liep. De mensen hadden werkelijk prachtige 
kleren aan. Ze besloot iemand aan te spreken. ‘Meneer,’ zei ze, ‘mag ik u wat 
vragen?’ 
 ‘Natuurlijk,’ antwoordde de man. 
 ‘Ik zie dat iedereen zulke mooie kleren aan heeft. Waar worden die 
verkocht?’ 
 ‘Aha,’ zei de man, ‘daarvoor moet u bij Arachne zijn.’ 
 ‘Arachne,’ zei Athena met een vragend gezicht, ‘wie is dat?’ 
 ‘Arachne is de beste kleermaakster die er bestaat,’ antwoordde de man, ‘ze 
kan weven als de beste. Sterker nog, ze kan beter weven als de beste. U weet vast 
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wel dat de godin Athena de beste weefster is. Maar Arachne, die daar verderop in 
de straat een winkel heeft, weeft nog veel beter.’ 
 Athena werd boos om dit antwoord, maar ze liet niets merken. ‘Beter dan 
Athena, zegt u?’ vroeg ze verbaasd, ‘dat is toch helemaal niet mogelijk.’ 
 ‘Nou,’ zei de man, ‘dat zegt ze zelf. Ze vindt zichzelf beter dan Athena. 
Maar ik heb nooit iets van Athena gezien, dus ik weet het niet. Waarom vraagt u 
het haarzelf niet?’ 
 ‘Daar wil ik inderdaad wel meer van weten,’ zei Athena, ‘dank u wel voor 
uw informatie. U bent een vriendelijke man.’ Athena liep de straat door op weg 
naar de winkel van Arachne. Die had ze snel gevonden, want het dorp was niet zo 
groot.  
 
Arachne en Athena 
In de winkel zat Arachne aan haar weefgetouw. ‘Goedemiddag,’ zei Arachne, 
toen Athena binnen kwam, ‘waar kan ik u mee van dienst zijn?’ 
 ‘Goedemiddag,’ zei Athena, ‘ik heb begrepen dat hier iemand is die zegt 
dat ze beter kan weven dan Athena.’ 
 Arachne lachte en zei: ‘Ja, dat ben ik. Zo lang Athena geen kleren laat zien 
die zij gemaakt heeft, zijn mijn kleren de mooiste.’ 
 ‘Meisje toch,’ zei Athena, ‘je moet de goden en godinnen hoog houden. 
Zeg toch niet dat je beter bent dan zij.’ 
 ‘Ach,’ antwoordde Arachne, ‘de goden zie je toch nooit. Ik weef beter dan 
Athena.’ 
 Athena werd woest om dit antwoord! Meteen liet ze haar vermomming 
vallen en toonde zich in haar ware gedaante. ‘Meisje!’ riep ze, ‘je hebt me 
uitgedaagd. We gaan een wedstrijd doen.’  
 Athena duwde Arachne weg van het weefgetouw en nam er zelf achter 
plaats. Ze ging direct aan de slag. Ze weefde een prachtig wandtapijt met 
voorstellingen van mythen. Het leek wel een stripverhaal. Ze weefde het verhaal 
van Narcissis en Echo op zo’n mooie manier dat het leek alsof ze echt leefden. 
Vooral de gele narcis aan het eind van de mythe was levensecht. 
 Intussen waren er meer mensen binnengekomen. Het bericht dat Athena 
zelf aan het weven was in de winkel van Arachne ging als een lopend vuurtje door 
het dorp. Weldra stonden alle dorpelingen te kijken naar de wedstrijd tussen 
Athena en Arachne.  
 Toen het wandtapijt van Athena af was, mocht Arachne. Arachne besloot 
een andere mythe te weven: de mythe van Io en Zeus. Ze weefde hoe Zeus Io 
veranderde in een koe, ze weefde hoe Hermes de ogen van Argus uitlepelde en 
hoe Hera een vreselijke steekvlieg op die arme Io afstuurde. 
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 Iedereen zag dat het tapijt van Arachne mooier was dan dat van Athena. 
Athena zag dat zelf ook, maar ze was te boos om dat toe te geven. ‘Ik heb 
gewonnen,’ zei ze, ‘kijk maar naar die prachtige narcis.’ 
 Niemand durfde haar tegen te spreken, behalve Arachne. ‘Mijn tapijt is 
veel fraaier,’ zei ze. 
 ‘Hoe durf je een godin tegen te spreken!’ riep Athena, buiten zinnen van 
woede. Athena pakte het tapijt van Arachne en scheurde het aan stukken. ‘Zie je 
wel? Er is niks aan, aan dat tapijt van jou. Het is gewoon helemaal kapot.’ 
 Arachne wist dat ze hier niet tegenop kon. Ze vluchtte haar winkel uit, het 
bos in. Daar klom ze in de hoogste boom die ze kon vinden. 
 Athena had spijt van haar reactie, ze had toe moeten geven dat ze verloren 
had. Maar nu kon ze niet meer terug. ‘Ik zal haar straffen voor haar brutale 
gedrag,’ zei ze tegen de mensen van het dorp. Maar bij zichzelf dacht ze: ‘Ik zal 
haar belonen, voor de rest van haar leven zullen zij en haar kinderen hun hele 
leven weven.’ 
 Arachne zat bovenin een boom en ze voelde zich kleiner en kleiner 
worden. Er groeiden vier extra poten uit haar lichaam. Athena had Arachne 
omgetoverd tot een wezentje dat ‘spin’ werd genoemd. Arachne is de oermoeder 
van de spinnen. Sindsdien weven Arachne en haar nakomelingen prachtige 
webben, die glinsteren in de zon. 
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Syrinx en Pan 
 
Pan was een bosgod, maar hij was ook de god van de herders en van iedereen die 
gek op dieren was. Pan was zelf ook een soort dier, hij had geen benen, maar de 
achterpoten van een geit. Bovendien had hij een paar bokkenhorens op zijn kop 
en meestal had hij een sik.  

Pan hield ervan om mensen, dieren en nimfen aan het schrikken te maken, 
hij was een pestkop. Zelf vond hij het geen pesten, maar plagen. Hij verstopte zich 
graag achter bomen, om dan ineens tevoorschijn te springen. Daar had hij het 
grootste plezier in.  

Hoewel Pan niet tot de hoogste goden behoorde, was hij toch belangrijk, 
omdat hij de god van de schapen, geiten en andere boerderijdieren was. Daardoor 
was hij geliefd bij de mensen en bij de hoogste goden. 

Wie Syrinx was, wist niemand. Ze vertelde nooit iets over zichzelf of over 
haar ouders. Ze was een goede vriendin van Daphne en ze werd opgenomen in 
haar familie. De vader van Daphne, de riviergod Ladon, had haar lief zoals zijn 
eigen kinderen. Syrinx was altijd vrolijk en ze liep de hele dag te fluiten. 

Op een dag liep Syrinx fluitend door het bos. Er kraakten takken achter 
haar. Was het een dier? Of was het de wind? Of was het die vervelende Pan? 
Syrinx keek achterom, zag ze daar een bokkenpootje achter een boomstam 
uitsteken? Of verbeeldde ze zich dat maar? 

Syrinx haalde haar schouders op en liep fluitend naar de oever van de 
rivier de Ladon. Ze groette de riviergod en hij stak zijn hand boven het water uit 
en zwaaide. Syrinx liep verder op haar blote voeten langs de waterkant. Weer 
hoorde ze het gekraak van taken. Was Ladon uit het rivierwater gekomen en liep 
hij nu door de struiken? Syrinx keek om, maar ze zag niets. Fluitend liep ze 
verder. 

Uiteraard was het Pan die Syrinx aan het achtervolgen was. Pan was 
gelokt door het gefluit van Syrinx. Hij hield van muziek en van de deuntjes van 
Syrinx wilde hij meer weten. Als een nieuwsgierig dier achtervolgde hij Syrinx. 
Pan wist niet hoe hij een normaal gesprek moest beginnen. Hij deed alles op een 
dierlijke manier, dus zonder erover na te denken. 

Terwijl Syrinx langs het water liep, sprong Pan ineens tevoorschijn met 
zijn handen in de lucht. Syrinx gilde en rende weg. 

‘Hee!’ riep Pan, ‘Hee! Hee! Stop!’ 
Maar Syrinx luisterde niet en ze rende door. Pan rende achter haar aan. 
‘Stop!’ riep hij. 
‘Ga weg, engerd! Schreeuwde Syrinx. En ze gilde het hele bos bij elkaar. 
In plaats dat Pan daarvan schrok, leek het wel of hij aangemoedigd werd. 

Syrinx bleef gillen en Pan bleef haar achterna rennen. Ladon werd er boos om en 
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hij steeg op uit zijn rivier. Verschrikt bleven Syrinx en Pan op naar de riviergod. 
Ladon sprak een toverspreuk uit terwijl hij met zijn ene arm naar Syrinx wees en 
met zijn andere arm naar Pan. 

Pan was te sterk voor de toverspreuk, hij schrok er wel van, maar er 
gebeurde niets met hem. Met Syrinx gebeurde er wel wat. Haar benen waren 
ineens heel stug en recht. Ze kon zich niet meer bewegen! Ze voelde zich lang en 
dun worden, haar armen werden ook heel lang en dun. 

Binnen een paar tellen was Syrinx veranderd in een bos riet. Ladon zakte 
weer terug in zijn rivier en Pan bleef er verbaasd naar kijken. 

‘Wat moet ik nu met riet?’ vroeg hij. Omdat hij een aandenken wilde aan 
deze rare gebeurtenis, pakte hij zijn mes en sneed een stuk riet af. Hij hield de 
afgesneden stengel omhoog. De wind blies erin en er klonk een fluitend geluid. 

Pan bracht de rietstengel naar zijn mond en hij blies erin. Er klonk een 
mooi geluid. Pan sneed nog een paar stengels af, van ongelijke grootte. De langere 
stengel maakte een lager geluid dan de korte. Hij bond de stengels aan elkaar met 
een stuk touw.  

Nu had Pan een nieuw soort fluit uitgevonden. Hij noemde deze fluit de 
panfluit.  
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Hades en Persefone 
 
Demeter was de godin van de landbouw. Dankzij haar kracht groeiden de 
gewassen op het land en konden de mensen graan, groente en fruit oogsten. 
Demeter vond het fijn om over de velden te lopen en om af en toe een praatje te 
maken met de boeren die op het land werkten. De boeren vonden haar een lieve 
godin, omdat ze zo goed zorgde voor de vruchtbare akkers. Door Demeter was 
het iedere dag feest, want er waren altijd rijpe appels en heerlijk zoete kersen. 
Bovendien bloeiden er altijd schitterende bloesems aan de bomen. 
 Demeter had een dochter: Persefone. De vader van Persefone was Zeus, de 
oppergod. Met zulke bijzondere ouders moest Persefone ook wel een bijzonder 
kind zijn. En dat was ze. Net als haar moeder hield Persefone van de landbouw, ze 
vond het leuk om op een stuk land wat graan te zaaien en om dan te zien hoe die 
graankorrels uitgroeiden tot graan. Ze hield enorm van bloemen. Ze plukte graag 
bloemen om er kransen van te maken. Die bloemenkransen zette ze dan op het 
hoofd van haar moeder en op haar eigen hoofd. Arm in arm bezochten ze dan de 
akkers, de weilanden en de boomgaarden. 
 ‘Ik vind je lief, mama,’ zei Persefone. 
 ‘Ik vind jou ook superlief,’ antwoordde Demeter, ‘kom we gaan kersen 
plukken. Ze zijn heerlijk zoet.’ 
 Zo gingen ze samen naar de dichtstbijzijnde kersenboomgaard. Daar 
waren de boeren de kersen al aan het plukken. Demeter zwaaide met haar armen 
en de kersen werden meteen nog dikker en zoeter. Manden vol kersen haalden de 
boeren met de hulp van Demeter en Persefone uit de bomen. Het was een 
gezellige dag en iedereen was blij vanwege de flinke oogst. 
 Terwijl iedereen feestvierde en kersen at, ging Persefone op pad om 
bloemen te zoeken, want een feest moest natuurlijk ook mooi aangekleed zijn. 
Persefone was van plan om lange slingers met bloemen te maken. 
 
Intussen zat de god Hades onder de grond een beetje bozig te wezen. Hades was 
de god van de onderwereld, en daar was het altijd donker en kil. Hij hoorde dat er 
boven de grond feest gevierd werd. Hij hoorde de mensen lachen. 
 ‘Ik zit hier een beetje in mijn uppie de god van de onderwereld te zijn,’ zei 
hij bij zichzelf. Hij had immers niemand om tegen te praten, dus als hij iets zei, 
dan zei hij het altijd tegen zichzelf. ‘Waarom heb ik niet een leuke vrouw? Het is 
hier onder de grond toch al zo ongezellig en dan ben ik ook nog eens eenzaam en 
alleen.’  
 Door zo tegen zichzelf te praten, werd de arme Hades er niet vrolijker op. 
Hij werd alleen maar verdrietiger. ‘Ik moet er eens uit,’ zei Hades tegen zichzelf, 
‘ik moet eens onder de mensen komen. Ik moet eens een luchtje scheppen. Ik 
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moet eens een wandeling maken boven de grond.’ Omdat Hades de god van de 
onderwereld was, mocht hij eigenlijk niet boven de grond komen. Hades was de 
broer van Zeus, maar ze zagen elkaar bijna nooit. Ooit hadden ze afgesproken dat 
Hades in de onderwereld zou gaan wonen om daar de belangrijkste god te zijn. 
 Hades riep zijn hond Kerberos bij zich. Kerberos was een bijzondere 
hond, want hij had drie koppen. Tegen iedereen was Kerberos vals en gemeen, 
behalve tegen Hades. Hij gehoorzaamde Hades precies. Kerberos was de beste 
waakhond die er bestond. 
 ‘Kom Kerberos,’ zei Hades, ‘we gaan eens een wandelingetje maken 
boven de grond.’ 
 Kerberos blafte vrolijk met zijn drie koppen tegelijk. Helaas had hij maar 
één staart, want hij had zin om met drie staarten te kwispelen van blijdschap.  
 ‘We gaan eens boven kijken,’ zei Hades, ‘ik ben benieuwd waarom ze zo’n 
feestje aan het vieren zijn.’ 
 Hades en Kerberos maakten een gat in de grond. Dat deden zij van 
onderaf, precies andersom dan hoe wij een gat zouden graven. Door dat gat 
kropen zij de gewone wereld in. Ze waren uitgekomen aan de rand van een veld 
vol prachtige bloemen. Hades en Kerberos keken hun ogen uit. Het was lang 
geleden dat ze in de gewone wereld waren geweest, dus waren ze min of meer 
vergeten hoe mooi het er was. 
 Midden in het bloemenveld zag Hades een heel mooi meisje. Het was 
Persefone. ‘Kerberos,’ fluisterde Hades, ‘daar loopt mijn toekomstige vrouw. We 
gaan eropaf en we pakken haar.’ Hades en Kerberos trokken een sprintje en ze 
sprongen bovenop Persefone. Het meisje schrok zich rot! Ze verzette zich toen 
Hades haar oppakte, maar hij was veel te sterk voor haar. En dan was er ook nog 
die hond met zijn drie koppen!  
 Het duurde slechts drie tellen en ze waren weer bij het gat in de grond aan 
de rand van het bloemenveld. Hades sprong er met Persefone als eerste in en 
Kerberos volgde meteen. Van onderaf begon de hond met zijn poten het gat dicht 
te gooien. Hades nam Persefone mee naar zijn troon. 
 ‘Luister,’ zei hij tegen Persefone, ‘ik doe je niks, maar je bent nu wel mijn 
vrouw. Vanaf nu ben je de koningin van de onderwereld. Ik zal een mooie troon 
voor je maken, die ook lekker zit.’ 
 Persefone was bang en begon te huilen. 
 ‘Er zal je hier niets gebeuren,’ zei Hades, ‘want ik wil dat je het goed hebt. 
De koningin mag het aan niets ontbreken. In de gewone wereld plukte je 
bloemen, hier ben samen met mij de baas.’ 
 ‘Maar die enge hond daar,’ snikte Persefone. 
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 ‘Dat is Kerberos en die zal jou niks doen,’ zei Hades. Hij draaide zich naar 
de hond en zei: ‘Kerberos, dit is je koningin. Je moet haar verdedigen en je moet 
haar gehoorzamen zoals je mij gehoorzaamt. Begrepen?’ 
 Kerberos blafte drie maal, met iedere kop één keer. Het leek erop dat 
Persefone een beetje tot rust kwam. 
 ‘Misschien moet je eten,’ zei Hades, ‘ik heb hier lekker sappige 
granaatappel.’ 
 Persefone nam de granaatappel aan en at ervan. Het was inderdaad een 
lekkere vrucht. Gezellig was misschien niet het juiste woord, maar Persefone vond 
het ineens niet meer zo eng in de onderwereld. Helemaal niet meer. En Hades en 
Kerberos waren vriendelijk. Er werd meteen een mooie troon voor haar gemaakt, 
met zachte kussens. Persefone leek het wel wat om koningin te zijn. 
 
In de gewone wereld begon Demeter ongerust te worden, want Persefone bleef 
wel lang weg. Dat deed ze anders nooit. Demeter nam afscheid van het feest en 
ging op zoek naar haar dochter. De rest van de dag bracht ze door met zoeken. 
Ze kon Persefone niet vinden. Ook ’s nachts bleef ze zoeken, want ze was te 
ongerust om te slapen. Maar waar ze ook kwam, nergens was Persefone. 
 Demeter werd bedroefder en bedroefder. Ze was niet alleen in haar 
verdriet, want de planten en bomen werden ook bedroefd. De bomen werden zo 
verdrietig dat ze hun blaadjes lieten vallen. De takken van de bomen werden 
steeds kaler. Geen bloesems waren er meer te zien, geen vruchten en zelfs geen 
bladeren. De gewassen op de grond lieten hun takken hangen en de 
aardbeienplantjes maakten geen aardbeien meer. Het leek wel of alle planten 
stierven. 
 De mensen maakten zich ongerust. Wat was er aan de hand? Waarom 
droegen de bomen geen vruchten meer? Waarom groeide het graan niet meer? 
Waarom kwamen er geen nieuwe druiven meer aan de ranken? Met deze vragen 
gingen de mensen naar Zeus.  
 ‘Ik had het zelf ook al gemerkt,’ zei Zeus, ‘ik had gezien dat het kaal is 
geworden op de akkers en de velden. Wat kunnen we daaraan doen?’ 
 ‘U zou uw zus Demeter aan kunnen sporen zorg te dragen voor het land,’ 
zeiden de mensen. 
 ‘Ja, dat snap ik ook wel,’ zei Zeus boos, ‘ik ben de oppergod, het was niet 
de bedoeling dat jullie antwoord gaven.’ En weg was Zeus. Heel snel had hij 
Demeter gevonden. De oppergod had daarna heel snel door wat er gebeurd was. 
 ‘Het wordt tijd dat ik eens een bezoekje breng aan mijn broer,’ zei hij en 
hij dook via een onderaardse grot de onderwereld in. Daar trof hij Hades en 
Persefone aan op hun troon. 
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 ‘Je moeder mist je,’ zei hij tegen Persefone, ‘je moet terug naar boven. 
Anders gaan alle mensen dood van de honger. Er groeit helemaal niets meer, alle 
velden zijn leeg.’ 
 ‘Persefone is mijn vrouw,’ zei Hades, ze blijft hier. 
 ‘Misschien kan ze zelf daar iets over zeggen?’ vroeg Zeus, ‘Persefone, wat 
denk je er zelf van?’ 
 ‘Ik heb het hier inmiddels wel naar mijn zin, ik ben hier de koningin en dat 
ben ik boven in de gewone wereld niet. Maar ik mis mijn moeder.’ 
 ‘Je moeder mist jou ook,’ zei Zeus. 
 ‘Toch blijft ze hier,’ zei Hades beslist. 
 ‘Ieder de helft,’ zei Persefone, ‘ik hou van Hades en ik hou van mijn 
moeder. Ik zal de helft van het jaar bij mijn moeder zijn en de andere helft bij 
Hades.’ 
 ‘Maar liefje…’ zei Hades. 
 ‘Mijn besluit staat vast,’ zei Persefone, ‘geen gemaar. Zeus, ik ga met u 
mee naar boven, naar mijn moeder. Lieve Hades, over een half jaar kom ik weer 
terug.’ 
 
Boven de grond was Demeter uitzinnig van vreugde. Ze pakte Persefone vast en 
knuffelde haar helemaal fijn. Meteen begonnen de eerste blaadjes aan de bomen 
te groeien. Niet veel later kwamen de eerste bloesems tevoorschijn. De akkers 
werden groen, de aardbeitjes begonnen te groeien en de druiven maakten kleine 
trosjes. Persefone stopte graankorrels in de grond en zie: ze groeiden al snel uit 
een zee van halmen.  
 De mensen fleurden ook op. Er was weer eten. Er waren weer appels en 
peren. Er waren weer boontjes en wortels. Van het graan kon brood gebakken 
worden. Het leven op aarde werd weer dragelijk.  
 Een half jaar duurde deze overvloed, toen moest Persefone weer terug 
naar de onderwereld. 
 ‘Kun je niet bij mij blijven?’ vroeg Demeter. 
 ‘Ik zou niets liever willen,’ antwoordde Persefone, ‘maar ik het beloofd. 
Bovendien ben ik de koningin van de onderwereld. Hier boven ben ik slechts een 
bloemenmeisje. Ook leuk, maar koningin zijn is leuker.’ 
 Persefone vertrok naar de onderwereld en ze liet haar moeder verdrietig 
achter. De planten en bomen treurden met haar mee. 
 
Sinds die tijd is het jaar verdeeld in seizoenen. Als Persefone bij haar moeder is, 
beginnen de gewassen te bloeien van vreugde. Dan komen de blaadjes aan de 
bomen, en de bloemen. De bloemen groeien uit tot vruchten. Er is graan, er zijn 
druiven en bonen. Maar na een half jaar gaat Persefone onder de grond, dan 
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treurt haar moeder en laten de bomen hun bladeren vallen. Niets groeit er meer 
op het land. Tot Persefone weer terugkomt uit de onderwereld… 
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Eos en Tithonos 
 
’s Ochtends vroeg, als de zon nog net niet opgekomen, dan kleurt de hemel roze. 
Soms is dit ’s avonds bij zonsondergang ook het geval, maar niet altijd. De godin 
Eos is daarvoor verantwoordelijk. Eos heeft roze vingers en met die roze vingers 
kan ze de lucht kleuren. Maar Eos is ook eigenwijs, soms heeft ze geen zin om de 
lucht roze te kleuren en dat doet ze dat gewoon niet. Ooit was Zeus daar boos om 
en riep hij Eos bij zich om haar toe te spreken. ‘Eos,’ zei Zeus, ‘je hebt maar één 
taak en dat is een goddelijke taak. Jij moet met je roze vingers de ochtend en de 
avond aankondigen. Heb je dat begrepen?’ 
 Eos knikt van ja, maar ze zei niets. 
 De eerstvolgende jaren deed Eos precies wat er van haar verwacht werd. 
Daarna kleurde ze lucht wanneer ze er zin in had. Vooral aan het eind van de dag 
had ze geen zin om haar taak uit te voeren. De goden klaagden erover bij Zeus, 
maar Zeus had geen zin in gezeur. ‘Laar maar,’ zei hij. Ondertussen dacht hij: ‘Ik 
krijg haar nog wel een keer te pakken. Ik zal haar wel een keer straffen.’ Hoe hij 
haar zou straffen, wist hij nog niet. 
 
Op dag vloog Eos door de lucht om deze roze te kleuren, toen ze een mooie man 
langs het strand zag lopen. Ze werd op slag verliefd op hem. Ze ging naar hem toe 
en vroeg hoe hij heette. 
 ‘Tithonos,’ antwoordde hij. 
 ‘Ben je getrouwd?’ vroeg Eos. 
 Tithonos keek ervan op dat een vrouw die hij helemaal niet kende dit zo 
aan hem vroeg. ‘Eh, nee,’ zei hij, want hij was inderdaad niet getrouwd. 
 ‘Ben je verliefd op iemand?’ vroeg ze. 
 ‘Nee, ook niet,’ zei Tithonos. 
 ‘Ik wel, ik ben wel verliefd,’ zei Eos. 
 ‘O?’ zei Tithonos verbaasd. 
 ‘Ik ben verliefd op jou.’ Voor de rest van de dag, de avond en de nacht 
bleven Eos en Tithonos bij elkaar om te praten. Tithonos moest wel wennen aan 
die malle roze vingers, maar verder was Eos een heel mooie vrouw. Aan het eind 
van de nacht, toen de ochtend kwam, was Tithonos ook verliefd geworden op Eos. 
Ze besloten om diezelfde dag nog te trouwen.  
 Het was geen groot trouwfeest, want ze hadden geen tijd gehad om 
iedereen uit te nodigen. Toen Zeus hoorde dat Eos zo snel getrouwd was, trok hij 
zijn wenkbrauwen op. ‘Wat is die Eos toch een eigenwijs figuur,’ zei hij, ‘het gaat 
helemaal tegen de gewoonte in om zo snel te trouwen en om geen groot feest te 
geven.’ 
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 Eos en Tithonos leefden gelukkig samen, ze hielden veel van elkaar. Er was 
wel een probleem. Eos was een godin en zij was onsterfelijk. Zij zou altijd een 
mooie vrouw blijven met roze vingers. Tithonos was een mens en hij werd ieder 
jaar een jaar ouder. Goden en godinnen vieren nooit hun verjaardag, want ze 
worden nooit ouder. Mensen vieren wel ieder jaar dat zij weer een jaar ouder 
geworden zijn. 
 Na een paar jaar kreeg Tithonos zijn eerste rimpels en zijn eerste grijze 
haren. Weer een paar jaar later begon Tithonos zijn haar te verliezen. Rimpels 
kreeg hij er wel bij. Eos werd er bedroefd van dat haar man steeds ouder werd. Zij 
ging naar Zeus. 
 ‘Zeus,’ zei ze, ‘zou u mij een plezier willen doen?’ 
 ‘Natuurlijk,’ zei Zeus en hij wist dat dit het moment was om die eigenwijze 
Eos te straffen. 
 ‘Ik ben al jarenlang gelukkig getrouwd met Tithonos,’ zei Eos, ‘maar hij is 
een mens, dus komt er een dag dat hij sterft.’ 
 ‘Dat klopt,’ zei Zeus, ‘en dus?’ 
 ‘Dus vraag ik u of u mijn geliefde Tithonos onsterfelijk wil maken.’ 
 ‘Maar natuurlijk,’ riep Zeus uit, ‘geen enkel probleem.’ Zeus mompelde 
zachtjes een geheime toverspreuk. Daarna zei hij: ‘Ga maar gauw naar huis, daar 
zul je je onsterfelijke Tithonos aantreffen.’ 
 ‘Dank u wel,’ zei Eos en ze vloog Zeus om zijn nek om hem met vele lieve 
kusjes te bedanken. Daarna vloog ze snel naar huis. 
 Tithonos had een vreemde tinteling in zijn lichaam gevoeld, maar daar 
had hij verder geen aandacht aan besteed.  
 
De jaren gingen en gingen. Tithonos verloor al zijn haren en hij werd rimpelig 
over heel zijn lichaam. Hij verzwakte en hij werd steeds magerder en kleiner. 
Maar hij ging niet dood.  
 Eos ging naar Zeus om te vragen wat er aan de hand was. 
 ‘Kijk,’ zei Zeus, ‘je vroeg me om Tithonos onsterfelijk te maken. Dat heb 
ik gedaan, maar je hebt me niet gevraagd of hij altijd jong kon blijven. Tithonos 
wordt ouder en ouder en ouder, maar hij zal niet sterven.’ 
 Eos had spijt als haren op haar hoofd. Hoe kon ze zo dom zijn? Waarom 
had zij bij haar vraag niet goed nagedacht? Verdrietig keerde Eos terug naar huis. 
 Thuis lag Tithonos al een heel oud mannetje op bed, helemaal kaal, klein 
en met een stugge huid. Hij was inmiddels honderden jaren oud. Ze wisten niet 
precies hoe oud, want sinds Tithonos onsterfelijk geworden was, waren ze gestopt 
met tellen. 
 Eos kon de toverspreuk van Zeus niet ongedaan maken, dus moest ze iets 
anders verzinnen om de oude Tithonos te verlossen. Ze besloot om hem te 
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veranderen in een dier zonder haren en met een stugge huid. Tithonos werd 
veranderd in een sprinkhaan. Eos opende het raam en de sprinkhaan sprong naar 
buiten. 
 Zo is Tithonos de stamvader van de sprinkhanen en krekels geworden. Als 
je goed luistert naar dat getsjirp, dan hoor je heel snel achter elkaar ‘Tithonos-
Tithonos-Tithonos-Tithonos-Tithonos-Tithonos-Tithonos-Tithonos-Tithonos-
Tithonos-Tithonos-Tithonos-Tithonos-Tithonos-Tithonos-Tithonos.’ 
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Koning Midas 
 
Op een ochtend vonden bewakers van het paleis van koning Midas een zieke oude 
man in de tuin. Ze leidden hem naar de koning. 
 ‘Och, deze man is heel ziek,’ zei koning Midas, ‘breng hem naar de beste 
logeerkamer die we hebben en leg hem tussen de zachtste kussens die we hebben.’ 
 Later die dag ging de koning kijken naar de zieke man. Het ging al een 
beetje beter met hem, maar hij zag nog groen van de misselijkheid.  

‘Hoe gaat het met u, beste man?’ vroeg de koning. 
‘Ik heb een beetje honger gekregen,’ antwoordde de man. 
‘Dat is een goed teken,’ zei de koning, ‘dan bent u aan de beterende hand. 

Weet u eigenlijk wel waar u bent?’ 
‘Nee, eigenlijk niet,’ zei de man. 
‘U bent in het koninklijk paleis,’ legde koning Midas uit, ‘en ik ben de 

koning.’ 
‘Majesteit,’ zei de man, ‘mijn naam is Silenus.’ 
‘Ik zal zorgen, mijn beste Silenus, dat het u aan niets ontbreekt,’ zei de 

koning en hij gaf een lakei de opdracht om Silenus te geven wat hij wenste. 
 
’s Avonds kwam de lakei vertellen aan de koning hoe het ervoor stond met 
Silenus: ‘Majesteit, Silenus heeft de hele tijd honger en dorst. Hij heeft al twaalf 
flessen wijn leeggedronken en een heel geroosterd varken opgegeten.’ 
 ‘Dat is mooi,’ zei de koning, ‘het is onze taak om zieke mensen goed te 
verzorgen. Je zorgt er toch wel voor dat hij de beste wijn krijgt? Dus niet van dat 
zuinige, van dat karige.’ 
 ‘Ik zal er zorg voor dragen dat hij de beste producten uit onze voorraad 
krijgt,’ antwoordde de lakei. 
 De koning zat tevreden op zijn troon. 
 
De volgende dag riep de koning zijn lakei bij zich. ‘Hoe is het met de patiënt?’ 
vroeg hij. 
 ‘Alweer een beetje beter,’ antwoordde de lakei, ‘hij heeft nog steeds een 
enorme honger en dorst. Hij drinkt zo’n beetje de hele wijnvoorraad op en we 
hebben amper meer varkens en kippen rondlopen. Die zijn allemaal gebraden en 
opgegeten door onze gast.’ 
 ‘Tja,’ zei de koning, ‘dat is jammer, maar gastvrijheid is belangrijker dan 
voorraad. Als het op is, worden we zuinig. Voorlopig mag hij eten en drinken wat 
hij wil.’ 
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Na een week ging de koning zelf kijken hoe het was met Silenus. Hij trof hem 
rechtop in bed aan. 
 ‘Majesteit,’ zei Silenus, ‘ik ben er weer helemaal bovenop. Ik wil u hartelijk 
bedanken. Zo veel gastvrijheid heb ik nog nooit meegemaakt. Het wordt tijd dat 
weer verder ga.’ Silenus stond op, maakte een diepe buiging voor de koning en 
vertrok. 
 Verbaasd bleef koning Midas achter.  
 De lakei zei: ‘We hebben eigenlijk niets meer in huis. Silenus heeft alles 
opgegeten en opgedronken.’ 
 ‘Ik heb onder mijn troon nog wel een flesje wijn liggen,’ zei de koning, ‘en 
er ligt nog wat brood in de kast.’ 
 Silenus was de deur nog niet uit of een nieuwe gast stormde het paleis 
binnen. ‘Koning Midas!’ riep hij met een bulderende stem. 
 Koning Midas liep naar de nieuwe gast die zo brutaal geroepen had. ‘Wie 
bent u?’ vroeg hij. 
 ‘Mijn naam is Dionysos,’ zei de gast, ‘ik ben de god van de wijn en Silenus 
is mijn pleegvader.’ 
 ‘Excuses, godheid,’ zei koning Midas, ‘ik had u niet herkend.’ 
 ‘Koning,’ zei Dionysos, ‘u heeft zo goed voor mijn pleegvader gezorgd dat 
u een wens mag doen.’ 
 Koning Midas dacht even na. Silenus had zo’n beetje alles opgemaakt, dus 
de hele voorraad moest opnieuw gekocht worden. Dat kostte een kapitaal!  

‘Ik wens,’ zei de koning, ‘dat alles wat ik aanraak in goud verandert.’ 
‘Uw wens zal vervuld worden,’ zei Dionysos en zoef! Weg was hij. 
Koning Midas bleef verbaasd achter. Om te controleren of zijn wens 

vervuld was, raakte hij de tafel aan. Ploef! De tafel was ineens van goud. Wauw! 
Een hele tafel van goud, daar kon Midas weer veel wijn van kopen. Hij raakte de 
stoel aan. Ploef! De stoel was van goud.  

Dansend van vreugde ging koning Midas door zijn paleis en alles wat hij 
aanraakte veranderde in goud. Niet veel later waren bijna alle dingen in zijn hele 
paleis van goud. 

‘Ik ben de rijkste koning ter wereld,’ riep koning Midas, ‘nooit meer 
geldzorgen!’ 

Ondertussen was de koning wel een beetje hongerig geworden. Hij liep 
naar de kast waar nog wat brood in lag. Hij opende de kast (die meteen 
veranderde in goud) en pakte het brood… maar wat gebeurde er? Het brood was 
ineens van goud en het was daarmee oneetbaar geworden.  

Midas schrok ervan. ‘Dan maar wat wijn.’ Hij wilde de fles wijn niet 
aanraken, omdat hij bang was dat de wijn ook in goud zou veranderen. Hij beval 
de lakei een glas wijn in te schenken.  
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De lakei gaf de koning zijn glas wijn, de koning pakte het glas aan, en waar 
hij bang voor was, gebeurde ook: het glas en de wijn werden (ploef!) van goud. 

‘O, wat ben ik dom geweest,’ riep de koning uit, ‘door mijn hebberigheid 
zal ik doodgaan van de honger en dorst. Dionysos, goede god, help mij!’ 

De koning had de woorden nog niet uitgesproken of de god stond voor zijn 
neus. ‘Beste koning, u bent een gastvrije man, maar u bent ook dom. Uw wens zal 
teruggedraaid worden. Uw voorraad zal aangevuld zijn met wijn en u heeft nu 
ook weer heel veel varkens en kippen rondlopen. Alles wat u in goud veranderd 
heeft, zal weer normaal worden.’ 

‘Pfff,’ zei de koning, ‘als ik maar kan eten en drinken.’ 
Dionysus vloog het paleis uit en Midas bleef achter. Hij raakte een tafel 

aan… en er gebeurde niets. Opgelucht liet de koning een maaltijd brengen dat hij 
met smaak opat. 
 
Op een dag hoorde de god Apollo een melodie in het bos. Hij ging op zoek naar 
waar het geluid vandaan kwam. Het bleek Pan te zijn die op zijn panfluit speelde.  
 ‘Wat een mooie muziek maak je,’ zei Apollo. 
 ‘Dank je,’ zei Pan, ‘eigenlijk maakt mijn fluit toch wel een mooier geluid 
dan jouw harp.’ Pan hield ervan om anderen te een beetje te sarren. 
 ‘Nou,’ zei Apollo, ‘daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Mijn harp is 
het mooiste instrument en ik ben van iedereen de beste muzikant.’ 
 ‘Zullen we dan een wedstrijd houden?’ vroeg Pan. 
 ‘Dat is een goed idee,’ antwoordde Apollo, ‘en de winnaar krijgt een krans 
van laurier als beloning.’ 
 ‘Wie vragen we als scheidsrechter?’ vroeg Pan. 
 ‘Ik weet wel iemand: koning Midas,’ antwoordde Apollo, ‘hij heeft één 
keer iets doms gedaan en alleen een ezel stoot zichzelf tweemaal aan dezelfde 
steen.’ 
 In de tuin van het paleis van koning Midas werd de muziekwedstrijd 
gehouden. De koning zat op zijn troon en een lakei zorgde voor de hapjes en de 
drankjes. Om de beurt speelden Pan en Apollo prachtige muziekstukken. Koning 
Midas wist niet zo goed wie hij als winnaar moest kiezen, maar ja, er moest een 
winnaar zijn.  

‘Jullie speelden allebei heel erg goed,’ zei hij, ‘laat me nog even 
nadenken…’ Midas keek de beide goden aan. Pan trok een raar gezicht, waardoor 
Midas moest lachen. ‘Ik weet het,’ riep hij uit, ‘de winnaar van de 
muziekwedstrijd is Pan!’ 

Pan begon te juichen als een kudde geiten en Apollo werd heel erg boos. 
‘Als jij vindt dat Pan de beste is, dan heb je geen oren aan je hoofd,’ schreeuwde 
hij naar Midas. 
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‘Jawel hoor,’ zei Midas, ‘kijk maar.’ 
‘In dat geval zal ik ervoor zorgen dat je oren nog duidelijk worden,’ zei 

Apollo en hij zwaaide dreigende met zijn vuist. ‘Je hebt vanaf nu ezelsoren.’ 
Verschrikt voelde Midas en zijn oren. Ze werden hariger en langer. En 

langer en langer. Het waren ezelsoren geworden. De twee goden waren plotseling 
verdwenen, alleen de koning en de lakei waren in de tuin. 

De koning keek naar zijn lakei en zei: ‘Waag het niet om anderen hierover 
te vertellen. Als je aan iemand vertelt dat ik ezelsoren heb, dan krijg je de 
doodstraf. Begrijp je?’ 

‘Ik begrijp het,’ zei de lakei bibberend. 
‘Aan geen mens mag je vertellen wat je zojuist gezien hebt!’ riep de koning, 

‘aan geen mens! Beloof je dat?’ 
‘Ik beloof,’ zei de lakei, ‘dat ik aan geen mens zal vertellen wat ik vandaag 

heb gezien.’ 
De koning pakte een doek en wikkelde dit doek om zijn hoofd, zodat zijn 

oren niet te zien waren. Daarmee vond koning Midas de tulband uit. 
 
Niemand, behalve koning Midas en zijn lakei wist dat de koning ezelsoren had. 
De lakei was de enige die de haren van de koning mocht knippen. Iedere keer als 
de haren van de koning geknipt moesten worden, moest de lakei denken aan dit 
rare geheim waarover hij met niemand mocht praten. 
 Op een dag hield de lakei het niet meer uit. Hij ging daarom het paleis uit, 
de akkers op. Het was de tijd van het jaar dat de boeren net graan gezaaid 
hadden. De lakei groef een kuil en fluisterde in de kuil: ‘Koning Midas heeft 
ezelsoren, koning Midas heeft ezelsoren.’ 
 Daarna gooide de lakei de kuil weer dicht. Hij voelde zich opgelucht, want 
hij was blij dat hij het geheim toch had kunnen vertellen. Hij had niet zijn belofte 
gebroken, want hij had het niet tegen een mens verteld. 
 
Een paar maanden later was het graan gegroeid tot een gele zee van halmen. De 
wind waaide door de halmen en het graan fluisterde in de wind: ‘Koning Midas 
heeft ezelsoren, koning Midas heeft ezelsoren.’ Het duurde nog geen dag voor 
iedereen wist dat de koning ezelsoren had. Overal waar de koning kwam, werd hij 
uitgelachen. 
 Zeer boos riep koning Midas de lakei bij zich: ‘Je krijgt de doodstraf, 
omdat je toch het geheim verklapt hebt.’ 
 De lakei zei: ‘Ik heb het tegen geen mens verteld. En dat is wat ik beloofd 
had.’ De lakei vertelde wat hij gedaan had, dat hij een kuil gegraven had en dat hij 
in de kuil het geheim verklapt had. Koning Midas kon dus niets anders doen dan 
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de lakei vrijspreken, maar hij schaamde zich heel erg diep en hij voelde zich zo 
dom als een ezel.  
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Selene en Endymion 
 
De maangodin Selene was de zus van Eos en ze had als belangrijkste taak om ’s 
nachts de maan langs de hemel te leiden. Ze hield ervan om in de nacht van 
bovenaf naar de aarde te kijken en om de slapende mensen en dieren te 
bestuderen. 
 Vooral bij volle maan kon Selene alles goed zien. Daarna werd de maan 
iedere nacht een beetje kleiner, tot er niets meer van over was. De nacht zonder 
maan, werd nieuwe maan genoemd en dat was de nacht dat Selene vrij was. Bij 
nieuwe maan hoefde ze niet ’s nachts langs de hemel te trekken. 
 Op een nacht, het was volle maan, zag Selene van bovenaf een slapende 
herder liggen, aan de oever van de rivier de Ladon. Hij was een mooie man en 
Selene werd verliefd op hem. Overdag sliep Selene en die dag droomde ze van die 
mooie man. Ze ging op bezoek bij Pan, de god van de herders. 
 ‘Pan,’ zei ze, ‘ik zag vannacht een heel mooie herder liggen slapen aan de 
oever van de Ladon. Weet jij wie dat is?’ 
 ‘Die herder daar,’ antwoordde Pan, ‘is Endymion. Hij is een heel goede 
herder, want hij blijft zo veel mogelijk bij zijn schapen. Ook ’s nachts. Waarom wil 
je dat weten?’ 
 ‘O, gewoon,’ zei Selene. 
 ‘Ja ja,’ zei Pan, ‘dat zal wel.’ 
 
De volgende nacht zag Selene Endymion weer en haar liefde voor hem laaide 
hoog op. Iedere nacht bekeek ze hem van bovenaf.  
 Na verloop van tijd werd het nieuwe maan en had Selene vrije nacht. Ze 
besloot om Endymion te bezoeken. Ze zag hem liggen en ze besloot om hem niet 
wakker te maken.  
 De volgende ochtend werd Endymion wakker. ‘Wat een rare droom was 
dat,’ zei hij bij zichzelf, ‘en wat een mooie vrouw kwam er bij me langs in die 
droom.’ Endymion was er helemaal ondersteboven van. 
 Vanaf die nacht bezocht Selene Endymion iedere nacht eventjes. Iedere 
nacht zette ze de maan heel even stil en ging ze naar beneden. Iedere ochtend 
werd Endymion wakker uit een droom over steeds dezelfde mooie vrouw. Bij 
nieuwe maan bleef Selene de hele nacht bij Endymion. 
 Endymion keek overdag niet naar andere vrouwen, hij had slechts voor 
zijn schapen. De dagen duurden voor hem zo lang, want hij kon niet wachten tot 
het avond werd en hij kon gaan slapen. Hij stapelverliefd op die vrouw uit zijn 
dromen. 
 Er wel een probleem: Selene was een onsterfelijke godin en Endymion was 
een mens. Daarom ging ze naar Zeus. 
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 ‘Zeus,’ zei ze, ‘mag ik u wat vragen?’ 
 ‘Maar natuurlijk,’ antwoordde Zeus, ‘wat zit je dwars?’ 
 ‘Ik ben verliefd op Endymion de herder,’ zei Selene. 
 ‘Je bent gek,’ zei Zeus spottend, ‘Endymion is een mens. Wat moet je met 
een mens? Hij zal ooit sterven en jij zult eeuwig verdriet hebben om hem.’ 
 ‘Daar gaat het ook om,’ zei Selene. 
 ‘Jij zet iedere nacht de maan even stil,’ zei Zeus, ‘dat weet ik. Heel kort, 
maar hij staat stil. Daarvoor moet ik je straffen.’ 
 ‘Als u Endymion onsterfelijk maakt en als u hem de eeuwige jeugd schenkt, 
dan zal ik de maan niet meer stilzetten,’ zei Selene, ‘dan zal ik Enymion slechts bij 
nieuwe maan bezoeken.’ 
 ‘Hahaha,’ lachte Zeus, ‘onsterfelijk en voor eeuwig jong, dat is slim van je 
om te vragen. Maar ik vind het goed. Vanaf nu is Endymion onsterfelijk en hij zal 
nooit verouderen. Maar je weet: alleen bij nieuwe maan mag je hem bezoeken.’ 
 Selene nam vrolijk afscheid van Zeus en ze ging snel naar haar maan. Die 
nacht zette ze de maan niet stil, zoals ze beloofd had. Van bovenaf zag ze 
Endymion liggen slapen. Ze kon niet wachten tot het nieuwe maan was.  
 Wat Selene niet wist, was dat Zeus haar toch had gestraft. Hij had 
Endymion onsterfelijk gemaakt en voor eeuwig jong. Maar zijn toverspreuk hield 
ook in, dat hij nooit meer wakker zou worden. 
 Toen Selene bij de eerstvolgende nieuwe maan bij Endymion kwam, werd 
hij dus niet wakker. Hij bleef slapen en bij beleefde alles alsof het een mooie 
droom was. Selene vroeg Hades een onderaardse grot te maken. Hades was de 
grot van de onderwereld en hij wist alles van grotten. Hij maakte snel een mooie 
geheime grot vlakbij de troon waar hij en zijn vrouw Persefone zaten als heersers 
van de onderwereld.  

Selene pakte Endymion op en legde hem in de grot. Daar bezocht ze hem 
iedere nieuwe maan. Hun huwelijk was gelukkig, ondanks dat Endymion altijd 
bleef slapen. Selene en Endymion werden vader en moeder van maar liefst vijftig 
dochters. 
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Echo en Narcissus 
 
Echo 
Echo was een leuke bosnimf, maar o, o, o, wat kon ze kletsen. De hele dag kletste 
ze maar door, haar mond stond nooit eens stil. Echo was een echte kletskous. Met 
iedereen die ze tegenkwam maakte ze een gezellig praatje. Zodra ze iemand zag 
kwam ze aangezweefd in haar mooie witte jurk om lekker te babbelen. Meestal 
kletste ze met de overige bosnimfen, die allemaal familie van elkaar waren.  
 Op een dag bracht Zeus een bezoek aan het bos waar Echo en de andere 
bosnimfen woonden. Zeus had gehoord dat de bosnimfen mooie meisjes waren, 
dus daar wilde hij wel meer van weten. Hij kwam als eerste Echo tegen en zij 
kletste meteen de oren van zijn hoofd. Om eerlijk te zijn, kwam Zeus niet in het 
bos om een praatje te maken, nee, hij wilde zoenen en knuffelen en verliefd 
worden op een mooie nimf. Dus om van Echo’s geklets af te zijn, vroeg hij: ‘Heb 
je misschien een oudere zus?’ 
 ‘Natuurlijk,’ antwoordde Echo, ‘ik heb heel veel zussen. En nichtjes ook. 
Het is een grote gezellige familie hier in het bos. En we zijn ook allemaal elkaars 
beste vriendinnen.’ 
 ‘Kun je me vertellen waar ik zo’n zus van je kan vinden?’ vroeg Zeus. 
 ‘Nou, als u hier de rivier volgt tot aan de bocht de naar rechts, dan staat 
daar een oude eikenboom. Daarachter zit mijn oudste zus die ook mijn beste 
vriendin is. Zal ik met u meelopen?’ 
 ‘Nee dank je,’ zei Zeus een beetje bozig, hij was haar geklets nu al zat, ‘ik 
vind het zelf wel.’ En weg was Zeus. 
 Echo vond het wel spannend dat haar oudste zus de vriendin werd van 
Zeus. In zichzelf pratend zweefde Echo door het bos. Mensen die haar zagen, 
dachten dat het een mistflard was. Bosnimfen lijken op van die witte flarden mist 
die dikwijls tussen de bomen hangen.  
 Terwijl Echo door het bos zweefde, kwam ze Hera tegen. Hera was de 
vrouw van Zeus. ‘Vriendelijke nimf,’ zei Hera, ‘hoe heet je?’ 
 ‘Ik heet Echo,’ antwoordde Echo. 
 ‘Ik ben Hera,’ zei Hera, maar dat was eigenlijk niet nodig, want iedereen 
wist wie Hera was. Zij was de koningin onder de goden, omdat zij getrouwd was 
met oppergod Zeus. ‘Beste Echo, heb jij mijn man misschien gezien? Ik heb 
begrepen dat hij hier in de buurt is.’ 
 Echo dacht even na. Als ze zou zeggen dat Zeus bij haar oudste zus is, 
achter de oude eik bij de bocht van de rivier, dan zou Hera zien dat ze daar aan 
het vrijen waren. Hera zou woest worden en de bosnimf enorm straffen. Daarom 
zei Echo: ‘Nee mevrouw, ik heb Zeus niet gezien. Ik gehoord dat hij vandaag daar 
ergens achter die grote berg is.’ Echo wees naar de hoogste berg die ver weg lag. 
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 ‘O?’ vroeg Hera, ‘is dat zo?’ 
 ‘Dat is wat ik weet,’ zei Echo. 
 ‘Dan ga ik daar eens een kijkje nemen,’ zei Hera en meteen was ze 
verdwenen. 
 Echo bleef vertwijfeld achter. Had ze er wel goed aan gedaan om te 
liegen? Ze had gelogen, omdat ze haar zus wilde beschermen, maar liegen tegen 
de koningin van de goden? Dat was misschien niet zo’n goed idee geweest. Snel 
maakte Echo een plan, ze zou naar de oude eik gaan bij de bocht in de rivier om 
haar zus en Zeus te waarschuwen. Dan zou Zeus snel naar het land achter de 
hoge berg kunnen gaan om daar zijn vrouw Hera te ontmoeten.  
 Dit leek Echo een goed plan, maar voor ze het plan kon uitvoeren, was 
Hera alweer terug. 
 ‘Vieze leugenaarster,’ schold ze, ‘Zeus is helemaal niet achter die berg 
daar. De nimfen hebben hem al maandenlang niet gezien. Zeus is hier, in dit bos!’ 
 Echo schrok ervan en voor het eerst in haar leven wist ze niet wat ze moest 
zeggen. ‘Eh,’ stamelde ze, ‘ik… eh…’ 
 Hera onderbrak haar: ‘Omdat je tegen me gelogen hebt, zal ik je straffen. 
Vanaf nu zul je nooit meer iets uit jezelf kunnen zeggen. Je kunt vanaf nu alleen 
nog maar andere mensen herhalen.’ 
 ‘Andere mensen herhalen,’ zei Echo. 
 ‘Deze straf duurt voor eeuwig,’ riep Hera uit. 
 ‘Voor eeuwig,’ zei Echo. 
 ‘Geen enkele god kan deze straf opheffen,’ ging Hera nog even door. 
 ‘Deze straf opheffen,’ zei Echo. 
 ‘Heb je dat goed begrepen?’ vroeg Hera, en zij lachte gemeen. 
 ‘Goed begrepen,’ zei Echo. 
 ‘Doei,’ riep Hera en ze vloog weg. 
 ‘Doei,’ zei Echo zachtjes. Wat voelde ze zich verdrietig. Ze zou met 
niemand meer kunnen kletsen. Hoe erg was dat? Bedroefd besloot Echo dat ze 
niet meer in dit bos wilde blijven en ze nam zich voor om te gaan zwerven in de 
hoop dat ze nooit meer iemand tegen zou komen.  
 Helaas had Echo er niet op gerekend dat ze tijdens haar zwerftochten een 
mooie jongen tegen zou komen op wie ze stapelverliefd werd. Narcissus heette hij. 
 
Narcissus 
Narcissus was de zoon van een riviergod en een nimf. Ooit had een blinde 
toekomstvoorspeller tegen hen gezegd: ‘Jullie zoon zal nooit doodgaan, zolang hij 
zichzelf niet kent.’ 
 ‘Wat bedoelt u daarmee?’ had de moeder van Narcissus gevraagd. 
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 ‘Jullie zoon zal nooit doodgaan, zolang hij zichzelf niet kent,’ herhaalde de 
toekomstvoorspeller. 
 ‘Kom op zeg,’ zei de vader van Narcissus, ‘dat is geen normaal antwoord. 
Daar kunnen we niks mee. Wat bedoel je precies?’ 
 ‘Jullie zoon zal nooit doodgaan, zolang hij zichzelf niet kent,’ zei de 
toekomstvoorspeller nogmaals. Hij draaide zich om en liep weg. 
 De ouders van Narcissus bleven verbaasd achter. 
 ‘Wat moeten we doen?’ vroeg zijn moeder. 
 ‘Ik weet het niet,’ zei zijn vader. 
 ‘Hij mag zichzelf niet kennen…’ De moeder van Narcissus dacht diep na. 
Toen zei ze: ‘Jezelf kennen, dat is toch hetzelfde als jezelf zien?’ 
 ‘Dat zou kunnen,’ antwoordde de vader. 
 ‘In dat geval moeten we alle spiegels uit het huis weghalen. En we moeten 
tegen alle vrienden en familieleden zeggen dat zij ook alle spiegels weg moeten 
halen,’ zei de moeder en ze stond op om alle spiegels in de vuilnisbak te gooien. 
De vader van Narcissus ging op pad om iedereen te vragen ook de spiegels weg te 
gooien. 
 
Jaren later was Narcissus uitgegroeid tot een jongeman. Hij was de mooiste jongen 
die er bestond. Het gekke was dat iedereen dat steeds tegen hem zei. Zijn zus 
Lilaia moest het keer op keer tegen hem zeggen: ‘Wat ben je toch een mooie 
jongen.’  

Iedereen zou gek worden van die complimenten de hele dag, maar 
Narcissus vond het wel lekker. Hij vond het juist fijn dat zijn vader, moeder en 
zijn vijftig zussen de hele dag door herhaalden dat hij zo ontzettend mooi, knap en 
fraai was. Sterker nog: het kon hem niet vaak genoeg gezegd worden. Het leek 
erop dat Narcissus verdrietig werd als iemand een keer niets zei over zijn 
schoonheid. 

Narcissus was inderdaad een heel mooie jongen. Hij had een mooi gezicht, 
zo mooi als een meisje… en toch ook een beetje stoer. Maar het mooiste aan 
Narcissus dat waren zijn haren. Hij had de zachtste krullen die altijd een beetje 
bewogen in de wind. Stiekem was iedereen stapelverliefd op hem. Nou ja 
stiekem… als iedereen vol bewondering tegen je zegt hoe mooi je bent, dan is dat 
niet meer stiekem te noemen. 

Iedereen was dus verliefd op Narcissus, en dat trok de aandacht van 
Afrodite. Afrodite was de godin van de liefde, dus als er ergens liefde in het spel 
was, dan was zij er als de kippen bij. Afrodite ging dus een keer een kijkje nemen 
bij Narcissus. Toen ze hem zag, werd zij eigenlijk ook meteen verliefd op hem. 
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‘Wat een knappe jongen,’ zei ze zachtjes bij zichzelf. Maar Afrodite was al 
getrouwd en ze had daarnaast een geheime vriend. Nog iemand erbij zou niet 
kunnen. Wel besloot ze Narcissus in de gaten te houden om hem te beschermen.  

Op dag zag Echo Narcissus en zij werd op slag verliefd op hem.  
 
Echo en Narcissus 
Echo wilde graag tegen Narcissus zeggen dat ze hem zo mooi vond. Maar ja, ze 
kon niet vanuit zichzelf praten. Sprakeloos stond ze naar Narcissus te kijken. Dat 
vond Narcissus raar. 
 ‘Wat is er aan de hand?’ vroeg hij. 
 ‘Aan de hand,’ antwoordde Echo. 
 ‘Wat zeg je?’ vroeg Narcissus, want hij snapte niet wat er aan de hand was. 
 ‘Zeg je,’ zei Echo. 
 ‘Doe niet zo raar, wat wil je van me?’ vroeg Narcissus en hij werd een 
beetje boos. 
 ‘Wil je van me,’ zei Echo. 
 ‘Ik vind dit niet leuk, stop hou op!’ riep Narcissus. 
 ‘Stop hou op,’ zei Echo. 
 Narcissus had geen zin meer in dit gesprek. Hij keek Echo aan en zei: 
‘Doei.’ 
 ‘Doei,’ zei Echo ook. 
 Narcissus rende weg, maar Echo achtervolgde hem. ‘Ga weg,’ riep hij naar 
Echo. 
 ‘Ga weg,’ riep Echo terug. 
 Narcissus bleef rennen en Echo bleef hem achtervolgen. Na een tijd 
gerend te hebben, kwam hij uitgeput en dorstig bij een riviertje. ‘Tijd om wat te 
drinken,’ zei hij bij zichzelf en hij boog zich voorover naar het heldere rivierwater. 
 ‘Wat te drinken,’ zei Echo achter hem, maar dat hoorde Narcissus niet 
meer. Toen hij voorover boog zag hij een heel knappe jongen. Narcissus schrok 
ervan, zo’n mooie jongen had hij nog nooit gezien. Hij hief zijn hand op om de 
knappe jongen te groeten. De jongen groette terug. 
 ‘Wat ben je een mooie jongen,’ stamelde Narcissus. 
 ‘Mooie jongen,’ zei Echo die nog steeds achter hem stond. 
 Narcissus had geen interesse meer in Echo, hij had alleen nog maar 
aandacht voor de mooie jongen in het riviertje. Narcissus begreep niet zo goed 
hoe het zat met die jongen, was hij een riviergod? Dat zou zo maar kunnen.  
 Echo voelde zich afgewezen. Dat was niet vreemd, omdat ze afgewezen 
was. Narcissus wees iedereen af. Iedereen die in de buurt van hem kwam, stuurde 
hij weg. Hij maakte met niemand een praatje. Langzaam maar zeker werd 
Narcissus steeds eenzamer. Bovendien at en dronk hij niet meer.  
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 Afrodite werd er verdrietig van. Zo’n mooie jongen als Narcissus moest 
rondlopen en onder de mensen komen. Hij moest vrienden maken en lol trappen. 
Maar in plaats daarvan zat hij als een oud mannetje aan de rand van een rivier in 
het water te kijken. Narcissus werd steeds magerder en dunner. Als dat zo 
doorging, zou hij binnenkort sterven. Dat vond Afrodite zo erg dat ze een plan 
bedacht. Ze veranderde Narcissus in een mooie gele bloem, de narcis. Deze bloem 
groeit sindsdien graag langs de waterkant en hij laat altijd zijn kopje hangen om 
zichzelf te bekijken in het water. 
 Echo had alles van een afstandje gezien en ook zij had al die tijd niet 
gedronken en gegeten. Ook zij was sterk vermagerd. Afrodite kreeg Echo in de 
gaten en ze zag het verdriet in haar ogen. ‘Ik kan de straf van Hera niet ongedaan 
maken,’ zei Afrodite, ‘maar ik kan wel iets anders doen.’ Om ervoor te zorgen dat 
Echo niet stierf van liefdesverdriet, liet Afrodite het lichaam van Echo helemaal 
verdwijnen. Maar ze zorgde ervoor dat de stem van Echo wel bleef bestaan. Echo 
leeft daarom nog steeds voort, om te herhalen wat er gezegd wordt. Wat er gezegd 
wordt. Gezegd wordt. Wordt. 
 


