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Inleiding 

 

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, qua tua te Fortuna sinet.   

(Wijk niet voor de gevaren, maar ga des te dapperder ze tegemoet langs de weg die het lot u zal toestaan.) 

       Vergilius, Aeneis VI, 95-96 

Al zolang als de mens verhalen vertelt bestaan er helden. Over de hele wereld worden dan ook 

helden vereerd. Een held wordt omschreven als een moedig personage met speciale krachten, dat 

mensen in nood redt, monsters verslaat en het moet opnemen tegen zijn aartsrivalen. Dikwijls 

heeft een held een goddelijke vader of moeder en om deze reden bestaat er ook een speciale band 

tussen helden en de goden. Een held staat als het ware tussen de goden en de mensen in, want 

mensen sterven en goden hebben het eeuwige leven. De held leeft echter voort na zijn dood in 

heldendichten en wordt vereerd in een cultus.
1
 Bovenal steekt een held boven de normale mens 

uit, omdat hij veel sterker is. Een held heeft dan ook een voorbeeldfunctie voor de gewone 

mensen. Het woord ‘held’ komt oorspronkelijk van het Oudgriekse woord ἣρως (heros), 

waarmee het Griekse concept van een held wordt aangegeven, een halfgod. Later werd de term 

held ook toegepast op een dappere strijder.
2
  

 Het onderwerp van deze scriptie is literaire helden in verschillende tijdsperioden. In deze 

scriptie zal onderzocht worden of de helden die het onderzoeksobject vormen inderdaad aan alle 

bovengenoemde kenmerken voldoen. Het is moeilijk na te gaan wat iemand tot een held maakt, 

aangezien er vele soorten helden zijn. Daarom is het belangrijk te onderzoeken wat de 

verschillende helden met elkaar gemeen hebben. Om meer inzicht te krijgen in de precieze 

definitie van een held zal de volgende vraagstelling centraal staan in het onderzoek: Wat zijn de 

essentiële kenmerken van een held, die alle helden in de literatuur door de eeuwen bezitten, van 

de Klassieke Oudheid tot de moderne tijd?  

 De methoden die hierbij gehanteerd zullen worden zijn tekstanalyse en inhoudanalyse op 

basis van close reading. Het onderzoek bestaat zowel uit een synchrone analyse, waarbij de 

helden uit dezelfde tijdsperiode met elkaar worden vergeleken, als een diachrone analyse, met 

aandacht voor de ontwikkeling van helden door de eeuwen heen.  

                                                 
1
 Nagy 1979, p. x. 

2
 Carruthers 1994, p. 22-23. 
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 De helden die geanalyseerd zullen worden zijn ingedeeld in vier tijdsperioden om een 

indruk te krijgen van de verschillende typen helden door de eeuwen heen. Uit de Klassieke 

Oudheid heb ik gekozen voor de Griekse helden Heracles en Achilles, omdat Heracles het 

prototype van een held is en Achilles de grootste held uit de Ilias is, het meesterwerk van 

Homerus. Hiertegenover staat de Romeinse held Aeneas, bekend uit de Aeneis van Vergilius. 

Aangezien zowel Achilles als Aeneas epische helden zijn, is het interessant om deze met elkaar te 

vergelijken om te zien of er karakteristieke kenmerken bestaan voor de epische held. 

 De Bijbelse helden Simson en David zullen eveneens aan bod komen in het onderzoek. 

Simson wordt ook wel de Bijbelse tegenhanger van Heracles genoemd en David is de held die de 

reus Goliat verslaat.  

 De derde tijdsperiode die zal worden behandeld is de Middeleeuwen, waarbij de helden 

Beowulf, Arthur en Karel de Grote besproken worden. Beowulf is de hoofdpersoon in het oudste 

Germaanse epos en mag daarom niet in dit onderzoek ontbreken. Ook koning Arthur, de 

bekendste held uit de Middeleeuwen neemt een belangrijke plaats in. Karel de Grote, de Franse 

tegenhanger van Arthur, maakt de cirkel rond. 

 Naast de helden uit het verre verleden zal ook aandacht worden besteed aan de 

superhelden uit de moderne tijd: Superman, Batman en Spiderman. Superman is de eerste 

superheld, een held met superkrachten en hoort daarom thuis in dit onderzoek. Ook Batman en 

Spiderman zijn kenmerkende voorbeelden van de moderne held. 

 De Nederlandse germanist en volkskundige Jan de Vries noemt in Heldenlied en 

heldensage de volgende onderdelen van een heldenverhaal:  

1. het ontstaan van de held  

2. de geboorte van de held  

3. de jeugd van de held 

4. de opvoeding van de held 

5. de held wordt onkwetsbaar 

6. het gevecht met een monster 

7. de held krijgt een vrouw 

8. de held bezoekt de onderwereld 

9. wanneer de held is verbannen in zijn jeugd, keert hij later terug en overwint zijn vijanden 

10. de dood van de held 
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Om erachter te komen in hoeverre de helden voldoen aan de specifieke kenmerken van een held, 

zal in dit onderzoek ongeveer dezelfde opbouw worden gehanteerd. Hierbij zullen de helden op 

chronologische volgorde één voor één worden besproken: 

 

Hoofdstuk 1: De geboorte en jeugd van elke held. Hierbij zal gekeken worden of alle helden 

inderdaad van goddelijke afkomst zijn en door pleegouders zijn opgevoed.  

 

Hoofdstuk 2: De beproevingen die de helden moeten doorstaan. Om de proeven tot een goed 

einde te brengen maakt de held gebruik van zijn (bovennatuurlijke) krachten of hij krijgt 

bovennatuurlijke hulp van een god of tovenaar. De motivatie van de helden wordt in dit 

hoofdstuk behandeld.  

 

Hoofdstuk 3: De geliefden van de helden. Er zijn verschillende manieren waarop helden een 

vrouw krijgen: aangeboden door een vader, zelf voor zich gewonnen of verleid door de vrouwen. 

Dit pakt echter niet altijd goed uit. 

 

Hoofdstuk 4: De vijanden van de helden. De tegenpool van de held is de anti-held, de schurk van 

het verhaal, die er alles aan doet om de held uit te schakelen. Helden en schurken zijn aan elkaar 

gewaagd, waardoor het een spannende strijd is. Pas wanneer de held zijn vijand heeft verslagen is 

het verhaal afgerond. In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de held en de schurk behandeld. 

 

Hoofdstuk 5: Dood of vergoddelijking van de held. Helden sterven op hun hoogtepunt of op late 

leeftijd. Veel helden sterven niet als gewone mensen, maar worden als een god vereerd. Ook de 

zwakke plek van de helden wordt besproken. 
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Verklaring bronnen 

Klassieke Oudheid 

De werken van Heracles worden onder andere beschreven door de Griekse geleerde Apollodorus 

in Bibliotheca (tussen 1
e 
en 2

e
 eeuw na Chr.) . Hierin wordt Heracles omschreven als een held 

met veel doorzettingsvermogen, die zich niet van de wijs laat brengen door obstakels. 
3
 Voor de 

analyse van Heracles is gebruik gemaakt van secundaire bronnen als Classical mythology van 

Morford en Robert Graves’ Greek Myths. 

 “Voor de Grieken is de heldentijd die der laat-Mykeense cultuur,” zo stelt De Vries vast.
4
 

Homerus schrijft in de Ilias en de Odyssee over de Mykeense tijd. De Ilias is rond de tweede helft 

van de achtste eeuw voor Christus geschreven. Voor de analyse van de Griekse held Achilles zal 

ik de Ilias als primaire bron gebruiken, in de Nederlandse vertaling van H.J. de Roy van 

Zuydewijn uit 2005. Ook de Odyssee van Homerus dient als bron voor de dood van Achilles. 

 Vergilius kreeg van keizer Augustus de opdracht een epos te schrijven dat de Romeinen 

zou verheerlijken en als propagandamiddel kon dienen voor Augustus zelf. De held Aeneas is 

daarom van een andere orde dan de Homerische helden. Vergilius schreef dit Romeinse epos 

tussen 29 en 19 v. Chr. De citaten in dit onderzoek zijn afkomstig van de vertaling van de Aeneis 

door M.A. Schwartz uit 2000.  

 Voor het hoofdstuk Dood of vergoddelijking is gebruik gemaakt van de Metamorphosen 

van Ovidius (geschreven tussen 2 en 8 na Chr.) in de vertaling van M. D’Hane-Scheltema uit 

1997, waarin de apotheosen van Heracles en Aeneas worden beschreven.  

 

De Bijbel 

In het boek Rechters of Richteren worden de personen ‘rechters’ genoemd. Deze hebben twee 

functies: ten tijde van oorlog zijn het militaire leiders en wanneer er vrede heerst, besturen ze het 

land. De langharige Simson is ook een rechter en krijgt zijn roeping van God. 

 Het verhaal van koning David wordt beschreven in de boeken 1 en 2 Samuël en 1 

Koningen. David is het voorbeeld van de toekomstige koningen in de Bijbel, door zijn vele 

successen en zijn vertrouwen in God. De geheel herziene uitgave uit 1995 van de 

Willibrordvertaling van de Bijbel wordt gebruikt in de beschrijving van Simson en David. 

                                                 
3
 Moorman 1987, p. 126. 

4
 Vries 1959, p. 178. 
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Middeleeuwen 

Het epos Beowulf is vermoedelijk geschreven in de eerste helft van de achtste eeuw. Het geeft de 

opkomst en ondergang van een held weer. In het eerste deel verslaat de jonge strijder Beowulf het 

monster Grendel en zijn moeder en in het tweede deel vecht de oude koning Beowulf met een 

draak wat hem het leven kost. De citaten in deze scriptie zijn van de moderne vertaling door de 

Ierse dichter Seamus Heaney in de Norton Anthology of English Literature. 

 De Arthurromans behoren tot de matière de Bretagne, waarmee de verhaalstof van 

Britannië wordt aangeduid. In dit onderzoek wordt de Suite-vulgate du Merlin, de Vulgaatcyclus 

(ca. 1230), als bron gebuikt. Een andere tekst die zal worden gebruikt is Le Morte d’Arthur 

geschreven rond 1470 door Thomas Malory, in de vertaling van Wim Tigges uit 1981. Hierin 

wordt het leven van Arthur van het begin tot het eind beschreven.  

 In het genre chansons de geste (‘liederen over heldendaden’), staat de held Karel de Grote 

centraal. Eerst in Frankrijk, maar snel breidt het zich uit tot Engeland, Noorwegen en ook 

Nederland. Zowel de Karelroman Karel ende Elegast (ca. 1200) als een vertaling van de 

biografie Vita Karoli Magni geschreven tussen 817 en 830 door Einhard, een tijdgenoot van 

Karel de Grote, worden gehanteerd in het onderzoek. Het geboorteverhaal van Karel is gebaseerd 

op de Duitse Chronicon Weihenstephanense versie. De oorsprong van de naam Karel wordt 

uitgelegd in Der Leken Spiegel van Jan van Boendale. 

 

Moderne tijd 

De eerste superhelden werden bedacht in Amerika eind jaren ’30 ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog. De helden werden populair, omdat de wereld werd bedreigd en gered moest 

worden. Superman (1938 in Action Comics # 1) en Batman (1939 in Detective Comics # 27) 

behoren tot deze categorie. Spiderman werd pas in 1962 voor het eerst getekend in Amazing 

Fantasy # 15, toen een nieuwe dreiging de wereld in zijn greep hield: ‘de bom’. Aangezien men 

weer angst kreeg voor een oorlog, ontstond er weer behoefte aan superhelden. 
5
 De bronnen die 

in dit onderzoek zullen worden gebruikt zijn zowel de stripverhalen als de verfilmingen van 

Superman, Batman en Spiderman, om zo een compleet beeld te geven van de superhelden.

                                                 
5
 Van Eijck 1985. 
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Definitie van een held 

Om tot de kern van de kenmerken van een held te komen, zal ik eerst een aantal bestaande 

definities citeren. In het Van Dale woordenboek staat: “een held is iemand die ondanks zijn angst 

ingrijpt in gevaarlijke situaties.” 

 Jan de Vries geeft een citaat van het personage Glaukos uit de Ilias dat verklaart wat een 

held precies is: “Mijn vader Hippolochos zond mij naar Troja met de opdracht altijd dapper te 

zijn en alle anderen te overtreffen en niet het geslacht der voorvaderen te schande te maken.” 
6
 

De Vries zegt zelf het volgende over de held: “Het is het heldenideaal van de krijgsman: sterk en 

moedig zijn, alle tegenstanders overwinnen en daardoor roem bij het nageslacht verwerven. Over 

de hele wereld klinkt diezelfde honger naar het roemrijke aandenken. Hij is de mens ingeboren.”
7
 

 William T.H. Jackson noemt een aantal kenmerken van de held: 

“In traditional criticism the word [hero] implies the possession of certain qualities – bravery, 

superhuman strength, success in battle, and contempt for wounds and death. It will be noted that 

these qualities have very little to do with the individual’s attitude to society but are concerned 

exclusively with his personal behaviour and primarily with the desire for fame which all heroes 

should display. The hero will always be of high birth, often of semidivine origin and hence highly 

influential.” 
8
  

 De Engelse academicus Maurice Bowra geeft de volgende beschrijving van een held: 

 “The hero possesses those gifts of body and character which bring success in action and 

are admired for that reason. He may be strong or swift or enduring or resourceful or eloquent. Not 

all heroes possess the whole gamut of these qualities but all have some portion of them, and what 

matters is less their range of gifts, than the degree in which they have one or other of them. A 

hero differs from other men by his peculiar force and energy.” 
9
 

 Nog een definitie van een held geeft professor Reuben Brower in Hero and Saint: 

“Seen in his purest form, he is the man who fights skilfully in the front ranks, who faces death 

while clearly acknowledging its terrors, who lives for the moment of action, whether ‘he wins 

glory or gives it to others.’ He has the highest sense (aidos) of his obligation to live heroically, 

and the clearest awareness that his lot and the lot or fate of all men (moira) cannot be changed 

                                                 
6
 Vries 1959, p. 168, Ilias boek VI, 207-209. 

7
 Ibidem. 

8
 Jackson 1982, p. 3. 

9
 Bowra 1978, p. 97. 
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and shall be fulfilled. The hero fights for glory while he lives and for honour in the praises of 

men after he is dead. But his glory also includes substantial rewards here and now of wine, food, 

sheep, and farmland. The Homeric hero is an aristocrat enjoying his social and material 

prerogatives, rather than the knight of an other-worldly ideal seeking his true reward in 

heaven.”
10

 

 De kenmerken die alle wetenschappers noemen zijn: de bovenmenselijke kracht van een 

held, het verlangen naar roem, zich moedig in de strijd werpen, iedereen willen overwinnen en 

daarvoor bewonderd worden. 

 Naast de definities van de wetenschappers is het ook mogelijk de kenmerken van een held 

te achterhalen door de citaten uit de primaire bronnen te bestuderen, waarin een held wordt 

geprezen. Bij het weergeven van de karaktertrekken van een personage zijn twee soorten te 

onderscheiden: direct definition en indirect presentation.
11

 In het eerste geval wordt de 

karaktereigenschap benoemd met een bijvoeglijk naamwoord, een zelfstandig naamwoord, of een 

andere woordsoort. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Beowulf: “He was a good king”
12

 over 

Beowulf die over de Gauten regeert. Nog een voorbeeld uit Beowulf is: 

 

 Beowulf’s doings were praised over 

 and over again. 

 Nowhere, they said, north or south 

 between the two seas or under the tall sky 

 on the broad earth was there anyone better 

 to raise a shield or to rule a kingdom. 
13 

 

 Homerus maakt veelvuldig gebruik van een epitheton ornans (versierende bijvoeglijke 

bepaling). Zo spreekt de Griekse dichter van “de snelvoetige Achilles”, “de godegelijke Achilles” 

en “de fiere Achilles”. Met een Homerische vergelijking wordt de snelheid van Achilles 

omschreven: 

 

 

                                                 
10

 Brower 1971, p. 9. 
11

 Rimmon-Kenan 1983, p. 59-62. 
12

 Greenblatt 2006, moderne vertaling door de Ierse dichter Seamus Heaney, vs. 2390.  
13

 Ibidem, 855-860. 
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 Snel vloog hij voort, zoals met zijn wagen een  

 wedstrijdenwinnend renpaard, dat vlug, met soepele  

 tred, galoppeert door de vlakte, zo en zo snel  

 bewoog Achilles zijn voeten en knieën. 
14

 

 

Achilles is zich bewust van zijn heldenstatus. Zo zegt hij tegen Lykaon, de halfbroer van Hektor, 

het volgende: 

 

 Kijk eens naar mij, hoe mooi ik ben en groot van gestalte, 

 Zoon van een edele vader en zelfs een godlijke moeder. 

 Mij evenzeer wacht de dood en de onvermurwbare Moira. 

 Komen zal er een uur, in de ochtend of avond of middag,  

 dat in de hevige strijd een man mij het leven zal nemen 

 door met een speer of pijl van de snorrende pees me te treffen. 
15 

 

 Ook in de Bijbel worden de karaktereigenschappen van David omschreven: “Hij is 

dapper, een echte krijgsman, welbespraakt en met een knap uiterlijk; de HEER is met hem.” 
16

 

 Indirect presentation houdt in dat de eigenschap niet letterlijk wordt genoemd, maar dat 

het gedrag van het personage getoond wordt door bepaalde handelingen, spraak, uiterlijk en 

omgeving. De handelingen kunnen worden ingedeeld in eenmalige handelingen (one time 

actions) en handelingen die vaker worden verricht (habitual actions). 
17

 Beide soorten 

handelingen kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: act of commission (iets 

wat het personage doet), act of omission (iets wat het personage zou moeten doen, maar niet doet) 

en contemplated act (een niet-gerealiseerd plan van het personage). Een voorbeeld van een one 

time action in de categorie act of commission uit de Aeneis van Vergilius is het moment waarop 

Aeneas Dido uitlegt waarom hij haar moet verlaten: 

 

 Nu bovendien heeft de tolk der goden door Iupiter zelf  

 gezonden (ik zweer het bij ons beider hoofd) mij door 

                                                 
14

 Roy van Zuydewijn 2005, boek XXI, 22-24, p. 454. 
15

 Roy van Zuydewijn 2005, boek XXI, 108-113, p. 438. 
16

 De Bijbel 2004, 1 Samuël 16, 18. 
17

 Rimmon-Kenan 1983, p. 59-62. 
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 het ijle luchtruim een boodschap gebracht; zelf zag ik 

 in helder licht de god binnen de muren verschijnen, met 

 eigen oren heb ik zijn stem gehoord. Houd op mij en u  

 zelf te ontstellen met uw klachten; niet uit eigen wil zoek 

 ik Italië. 
18

  

 

Ten slotte wordt in de film SPIDERMAN 2 door het personage May Parker, de tante van 

Spiderman, het volgende gezegd over helden: 

 

 Courageous, self-sacrificing people. Setting  

 examples for all of us. Everybody loves a hero.  

 People line up for them, cheer them, scream their  

 names. And, years later tell how they stood for hours 

 in the cold rain just to catch a glimpse of the one who 

 taught them to hold on a second longer. I believe  

 there's a hero in all of us who keeps us honest, gives  

 us strength, makes us noble, and finally allows us to  

 die with pride, even though sometimes we have to be  

 steady, and give up the thing we want the most. Even  

 our dreams.  

 

Nu duidelijk is geworden welke bestaande definities er zijn, kan onderzocht worden welke 

kenmerken alle helden met elkaar gemeen hebben.

                                                 
18

 Schwartz 2000, boek IV, 357- 363, p. 103. 
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Hoofdstuk 1: De geboorte en jeugd 

Bij de bespreking van de geboorte en de jeugd van de helden, zal ik de theorie van Bowra in 

Heroic Poetry als leidraad gebruiken. Bowra schetst hoe de held wordt beschreven: “once a 

society conceives of the hero as a human being who possesses to notable degree gifts of body and 

mind, the poets tell how he makes his career from the cradle to the grave. He is a marked man 

from the start, and it is only natural to connect his superiority with unusual birth and breeding. 

The greatest heroes are thought to be so wonderful that they cannot be wholly human but must 

have something divine about them. (…) Whatever a hero’s birth may be, and of course it is often 

natural enough, he is recognised from the start as an extraordinary being whose physical 

development and characteristics are not those of other men. There is about him something 

foreordained, and omens and glory accompany his birth.” 
19

 

 Er zal gekeken worden of alle helden inderdaad van goddelijke afkomst zijn en de 

heldenverhalen met een vreemde geboorte beginnen. Ook wordt uitgezocht of de helden door 

pleegouders worden opgevoed en buiten hun eigen omgeving opgroeien. Daarnaast zal duidelijk 

worden of in alle gevallen het lot van de held al bij de geboorte vaststaat. 

 

Klassieke Oudheid 

Heracles: 

Heracles wordt gezien als de grootste held in de Klassieke Oudheid. Hij is dan ook de zoon van 

de oppergod, Zeus. De conceptie van Heracles vindt op een eigenaardige manier plaats. Wanneer 

de man van Alcmene, Amphitryon haar broers gaat wreken, komt die avond Zeus vermomd als 

Amphitryon bij Alcmene en verwekt Heracles. De echte Amphitryon verwekt daarna Iphicles. Zo 

krijgt Alcmene een tweeling. Hera, de vrouw van Zeus, is boos op de oppergod vanwege zijn 

overspel. Daarom stuurt Hera Eleithyia, de godin van de geboorte, naar Alcmene om de geboorte 

van Heracles uit te stellen en Eurystheus, de zoon van Sthenelus en de kleinzoon van Zeus, eerder 

ter wereld te laten komen. Dit doet Hera omdat Zeus heeft voorspeld dat het kind met zijn bloed 

dat die dag geboren zal worden, over iedereen zal heersen. Door de list van Hera is Eurystheus dit 

lot toebedeeld. Daarom moet Heracles in zijn opdracht twaalf werken voltooien.  

 Wanneer Heracles eindelijk geboren wordt, nadat een dienares van Alcmene Eleithyia 

heeft afgeleid, stuurt Hera twee slangen op de kleine Heracles af om hem te doden. Heracles is 

                                                 
19

 Bowra 1978, p. 94-95. 
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echter al zo sterk dat hij de slangen wurgt. De blinde ziener Tiresias wordt daarna door 

Amphitryon ontboden. Hij voorziet dat Heracles de giganten zal verslaan, twaalf werken zal 

verrichten en dat hij na zijn dood als een god bij de Olympiërs zal wonen. Het wurgen van de 

slangen is het “omen of glory” waar Bowra over schrijft. Bij Heracles is het dus al snel duidelijk 

dat hij een grote held zal worden.  

 In zijn jeugd krijgt Heracles van verschillende leraren les. Amphitryon leert Heracles 

paardrijden en wagenmennen. Eurytos brengt de jonge held de kunst van het boogschieten bij en 

zijn muziekleraar Linus, een zoon van Apollo, wordt door Heracles gedood met een lier. Voor 

deze moord wordt Heracles verbannen naar de berg Cithaeron aan de grens van Boeotia, waar hij 

een leeuw doodt die de kudde van Amphitryon en Thespius, de koning van Thespiae, wil 

aanvallen.  

 Heracles voldoet aan de kenmerken genoemd door Bowra: hij is van goddelijke afkomst, 

zijn geboorte is niet alledaags en als baby wordt Heracles al als held herkend. Ook groeit 

Heracles buiten zijn vertrouwde omgeving op, nadat hij zijn muziekleraar heeft gedood.  

  

Achilles: 

Achilles is de zoon van Peleus, de koning van de Myrmidonen in Thessalië, en de Nereïde Thetis, 

de dochter van Nereus. Thetis is een zeegodin waarvan voorspeld wordt dat haar zoon machtiger 

zal worden dan zijn vader. Daarom ziet Zeus af van een huwelijk met haar en moet Thetis met de 

sterveling Peleus, koning van de Phthianen, trouwen. Thetis verlaat Peleus vlak na de geboorte 

van Achilles omdat hij haar stoort bij het onsterfelijk maken van Achilles door hem ambrosia te 

voeren of volgens een andere versie, in het water van de Styx te dopen. Hierbij wordt zijn 

lichaam onkwetsbaar behalve de hiel waaraan Thetis hem vasthoudt. Nadat Thetis weggaat bij 

Peleus wordt Achilles naar de centaur Chiron gestuurd om muziek en andere vaardigheden te 

leren. Chiron voedt Achilles met de ingewanden van leeuwen, beren en zwijnen om hem zo sterk 

als de dieren te maken. Achilles raakt bevriend met Patroklos en hij wordt na Chiron ook 

opgevoed door Phoinix.
 20

 

 Thetis komt erachter dat Troje niet kan worden ingenomen zonder Achilles. Ook staat 

vast dat Achilles de keuze heeft tussen een lang leven zonder roem of jong en eervol in Troje 

sterven. Om een vroege dood te voorkomen vermomt Thetis Achilles als meisje en brengt zij hem 

                                                 
20

 Moorman 1987, p. 11. 
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naar de dochters van Lycomedes, de koning van het eiland Scyros. Achilles wordt verliefd op één 

van de dochters, Deïdamia, en hij krijgt met haar een zoon, Neoptolemus (ook wel Pyrrhus 

genoemd). Odysseus en Diomedes ontdekken de vermomming van Achilles wanneer ze cadeaus 

meebrengen voor de dochters, waaronder een wapenrusting en wapens, waar alleen Achilles in 

geïnteresseerd is. Wanneer er trompetgeschal klinkt rennen alle dochters weg omdat ze bang zijn 

dat er oorlog uitbreekt, behalve Achilles die zijn vermomming verruilt voor de wapenrusting en 

zich bij de expeditie naar Troje voegt. 
21

 

 Ook Achilles heeft een goddelijke ouder en al voor zijn geboorte staat vast dat hij sterker 

dan zijn vader zal worden. Achilles wordt opgevoed door Chiron, de dochters van Lycomedes en 

later Phoinix. 

 

Aeneas: 

Jupiter zorgt ervoor dat Venus verliefd wordt op de sterveling Anchises, omdat ze er zelf 

meerdere keren voor heeft gezorgd dat de andere goden een kind hebben gekregen van een mens. 

Hiermee maakt Venus de andere goden belachelijk. Venus vertelt aan Anchises dat ze geen godin 

is, maar een mens, want een man zal zijn kracht verliezen wanneer hij een godin liefheeft. Na een 

diepe slaap wordt Anchises wakker en hij komt erachter dat het geen gewone vrouw is, maar de 

godin Venus. Venus voorspelt dat ze een zoon zullen krijgen, die over de Trojanen zal heersen en 

vele afstammelingen zal krijgen. Ze krijgen inderdaad een zoon, Aeneas, die tot zijn vijfde jaar 

door de nimfen in de bergen wordt grootgebracht, omdat Jupiter er niet achter mag komen dat 

Anchises een kind heeft verwekt bij Venus. Anders zal hij hem doden met zijn bliksemschicht. 

Daarna brengt Anchises hem naar Troje, waar Aeneas later een van de beste strijders wordt.
 22

 

 Ook de Romeinse held Aeneas toont overeenkomsten met Heracles en Achilles: 

goddelijke afkomst, niet door vader en moeder opgevoed en zijn lot wordt al voor zijn geboorte 

voorspeld. 
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De Bijbel 

Simson: 

Simson is de zoon van Manoach, een Daniet in Sora die een onvruchtbare vrouw had. Een engel 

voorspelt echter dat ze toch een zoon zullen krijgen wiens haar nooit mag worden geknipt, omdat 

hij vanaf de schoot van zijn moeder aan God is gewijd. De redding van Israël uit de macht van de 

Filistijnen zal met hem beginnen.
23

 

 Ook Simsons geboorte wordt aangekondigd en het is uitzonderlijk dat een onvruchtbare 

vrouw toch een kind krijgt. Daarmee voldoet Simson aan het vreemde geboorteverhaal. 

 

David: 

David is de jongste zoon van Isaï, een Efratiet uit Betlehem in Juda. Samuël krijgt de opdracht 

van God om degene die Hij aanwijst tot koning te zalven. Dat is de jonge rossige schaaphoeder 

David, die zijn kracht al had bewezen door leeuwen en beren te overwinnen die zijn kudde 

aanvielen. “Vanaf die dag was de geest van de HEER over David.” 
24

  

 De geboorte van David wordt niet beschreven in de Bijbel waardoor niet kan worden 

vastgesteld of al vroeg duidelijk is, dat David een held zal worden. Hij treedt later pas ten tonele. 

Ook is David niet van hoge geboorte. David verlaat wel zijn ouderlijk huis om Saul te kalmeren 

met zijn citerspel, omdat hij zeer zwaarmoedig is na zijn onenigheid met Samuël. Hoewel 

goddelijke afkomst niet letterlijk van toepassing is op de Bijbelse helden, worden zowel Simson 

als David door God uitverkoren om het volk Israël van de Filistijnen te bevrijden.  

 

Middeleeuwen 

Beowulf: 

De vader van Beowulf is Ecgtheow, aan wie Hrethel der Gauten zijn enige dochter ten huwelijk 

gaf. Beowulf is de neef van koning Hygelac van de Gauten in het zuiden van Zweden. Over zijn 

jeugd is niet zo veel bekend als de andere helden, daarom is niet duidelijk of Beowulf voldoet aan 

de kenmerken die Bowra noemt. 
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Arthur: 

Hertog Gorlois, de echtgenoot van Igraine, is een van Uther Pendragons vazallen. Uther wordt 

verliefd op Igraine en gaat daarom de strijd aan met Gorlois. Wanneer Gorlois zijn vrouw alleen 

achterlaat in de burcht Tintagel vermomt de tovenaar Merlijn Uther als Igraines echtgenoot 

Gorlois, en verwekt zo Arthur (net als Zeus vermomd als Amphitryon bij Alcmene Heracles 

verwekte). Gorlois sneuvelt diezelfde nacht. Na de geboorte van Arthur brengt Merlijn hem naar 

Sir Ector, die hem samen met zijn zoon Kay laat opgroeien. 
25

  

 Arthurs verwekking lijkt erg op die van Heracles. De reden zou kunnen zijn dat de auteur 

van Arthur een echte held wilde maken door zijn conceptieverhaal overeen te laten komen met de 

klassieke held Heracles, die wel bekend was in de Middeleeuwen. Ook krijgt Arthur Sir Ector als 

pleegvader en hij verlaat zijn thuis.  

 

Karel  de Grote:  

Karel is de zoon van Pepijn de Korte en Berte met de Brede Voeten. Zoals vermeld in de Duitse 

versie Chronicon Weihenstephanense voorspelt een astroloog dat Pepijn een geweldige zoon zal 

verwekken, waarop Pepijn de eerste de beste molenaarsdochter verleidt, die later Berte blijkt te 

zijn.
26

 Bovendien is Karel de kleinzoon van Floris en Blanchefleur. 

 

Moderne tijd 

Superman: 

Superman wordt geboren als Kal-El op de planeet Krypton, en als baby met een ruimteschip naar 

de aarde gestuurd samen met kenniskristallen door Jor-El, zijn vader, vlak voordat de planeet 

explodeert. Het ruimteschip landt op aarde, net buiten het kleine dorpje Smallville in Amerika. 

Hier wordt Kal-El gevonden en geadopteerd wordt door Jonathan en Martha Kent, die hem Clark 

Kent noemen. Terwijl hij opgroeit, ontdekt Clark dat hij over superkrachten beschikt. Via de 

kenniskristallen geeft Jor-El boodschappen door aan zijn zoon: 
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 Your name is Kal-El. You are the only survivor of the planet Krypton.  

 Even though you've been raised as a human, you are not one of them.  

 You have great powers, only some of which you have as yet discovered. 
27

  

 

In het geval van Superman is er geen sprake van goddelijke afkomst, maar Superman is op aarde 

wel bijzonder, omdat hij van een andere planeet komt. Daardoor bezit hij uitzonderlijke krachten. 

Wel wordt Superman opgevoed door pleegouders en hij groeit zelfs op een andere planeet op. 

 

Batman: 

Voordat hij de held Batman wordt, heet hij Bruce Wayne. Als kind is Bruce getuige van de 

moord op zijn ouders en hij besluit daarna om de misdaad te bestrijden in zijn woonplaats 

Gotham City. Zijn butler Alfred helpt hem bij het maken van technische hulpmiddelen. 

 Batman is eigenlijk een gewoon jongetje met normale ouders. De dood van zijn ouders is 

een keerpunt in zijn leven en pas daarna traint hij zijn vechtkunsten en ontpopt hij zich als een 

superheld. Butler Alfred ontfermt zich over Bruce, maar hij blijft in zijn geboortestad Gotham 

City. 

 

Spiderman: 

Wanneer Spiderman nog geen bovennatuurlijke krachten heeft, heet hij Peter Benjamin Parker, 

de zoon van Richard en Mary Parker, die beiden voor de CIA werken en later voor S.H.I.E.L.D. 

Nadat zij omkomen bij een missie wordt Peter, dan nog een baby, in huis genomen door Richards 

oudere broer Ben Parker en zijn vrouw May Parker. Hij groeit bij hen op in de wijk Queens in 

New York. 

 Ook Spiderman wordt als gewone jongen geboren, zonder een vreemd geboorteverhaal of 

een voorspelling van zijn lot. Wel wordt ook Spiderman in huis genomen door pleegouders. 

 

 Opvallend is dat de ouders van de helden in vele gevallen niet van elkaar houden, maar 

alleen bij elkaar worden gebracht (al dan niet door een derde persoon) om een held als kind te 

krijgen. Zo denken Alcmene en Igraine dat de vermomde mannen hun echtgenoten zijn. Zeus 

zorgt zelf voor zijn vermomming en Merlijn helpt Uther. Daarnaast worden Thetis en Venus 
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eigenlijk gedwongen om met een sterveling samen te zijn. Zeus laat Thetis met Peleus trouwen 

om zelf van haar af te zijn en Jupiter (de Romeinse Zeus) zorgt ervoor dat Venus verliefd wordt 

op Anchises. Ook de ouders van Karel komen opeens bij elkaar, want Pepijn kent Berte niet eens. 

 Geconcludeerd kan worden dat alleen de Griekse en Romeinse helden van goddelijke 

afkomst zijn. Heracles is de zoon van oppergod Zeus, Achilles heeft zeegodin Thetis als moeder 

en ook Aeneas is de zoon van een godin, Venus. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat 

oorspronkelijk de held een halfgod was, maar dat men in de loop der eeuwen hiervan is 

afgeweken, waardoor er ook helden ontstonden die niet van hoge geboorte waren. Simson wordt 

echter wel door God aan de onvruchtbare vrouw van Manoach geschonken en hij krijgt ook zijn 

bovennatuurlijke krachten van God. Doordat niet alle helden hieraan voldoen, is een goddelijke 

vader of moeder geen essentieel kenmerk van een held. 

 Aangezien de geboorte en jeugd van Beowulf niet worden beschreven, verkrijgt Beowulf 

zijn status als held met andere kenmerken dan een goddelijke, vreemde oorsprong en een 

voorbestemd lot. In de gevallen waar de geboorte echter wel wordt beschreven, is er in alle 

gevallen sprake van een opmerkelijk verhaal. Wat betreft vreemde geboorte spannen Heracles en 

Arthur de kroon. De conceptie van Heracles en Arthur komen met elkaar overeen: bij allebei 

verschijnt iemand anders in de gedaante van de echtgenoot. Ook het geboorteverhaal van Simson 

is speciaal, omdat zijn geboorte aangekondigd wordt door een engel van God. Supermans 

geboorte wordt niet beschreven, maar het is natuurlijk wel bijzonder dat een baby in een capsule 

naar de aarde wordt gestuurd.  

 Ook is duidelijk geworden dat bij de geboorte van Heracles al voorspeld wordt welke 

heldendaden hij zal verrichten en dat hij onsterfelijk zal worden. Bij Achilles staat eveneens vast 

dat hij een keuze moet maken tussen jong sterven vol eer of lang leven zonder roem. Venus 

voorspelt aan Anchises dat Aeneas over de Trojanen zal heersen en vele nakomelingen zal 

krijgen. Tevens voorziet God in de Bijbel dat Simson tegen de Filistijnen zal strijden en zo een 

begin zal maken met de verlossing van het volk Israël. David is degene die uiteindelijk de 

Filistijnen verslaat.
28

 De vader van Karel krijgt ook te horen dat zijn zoon geweldig zal zijn. De 

superhelden zijn niet vanaf hun geboorte al helden. Pas als ze opgroeien gaan de superhelden 

mensen redden. Ook in dit geval staat niet bij elke held zijn lot al bij de geboorte vast.  
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 De meeste helden worden opgevoed door pleegouders. Heracles krijgt les van 

verschillende leraren en de Nederlandse germanist en volkskundige Jan de Vries vertelt dat hij 

ook door herders wordt gevonden.
29

 Achilles wordt opgevoed door de centaur Chiron en Aeneas 

brengt zijn jeugd door bij de nimfen in de bergen. Ook koning Arthur heeft een pleegvader, Sir 

Ector, en hij groeit op zonder zijn biologische vader en moeder. Opmerkelijk is dat de 

superhelden uit de moderne tijd alledrie hun ouders verliezen en daarom door pleegouders 

worden opgevoed. De klassieke helden worden weggestuurd, hoewel hun ouders nog in leven 

zijn. Superman wordt geadopteerd door Jonathan en Martha Kent en Spiderman woont na de 

dood van zijn ouders bij zijn oom en tante, Ben en Mary Parker. Batman heeft zijn butler Alfred 

als voogd. David verlaat al jong zijn huis en gaat naar het hof van Saul. Beowulf en Simson 

hebben echter geen pleegouders, maar worden toch beschouwd als echte helden. Daarom zijn 

pleegouders ook geen vereiste voor een held. 

 De namen van de helden hebben regelmatig een speciale betekenis, waardoor de 

karakteristieke eigenschappen van de helden worden benadrukt. Zo betekent Heracles ‘glorie van 

Hera’ en Achilles “he who has the host of fighting men grieving.”
30

 En Aeneas staat voor 

‘lofwaardig’. David wil zeggen ‘geliefde’ en de naam Simson is ‘zonnetje’, omdat Simson met 

zijn strijd tegen de Filistijnen voor een nieuw begin zorgde voor het volk Israël.
31

 De 

morfologische manier van het benadrukken van karaktereigenschappen is van toepassing op 

Beowulf.
32

 De naam Beowulf is een samenstelling van de woorden beo (‘bij’) en wulf (‘wolf’, 

‘wild dier’), wat samen ‘beer’ betekent, want de beer is een wild dier dat dol is op de honing die 

bijen maken.
33

 In sommige verhalen, zoals Der Leken Spiegel geschreven door Jan van Boendale, 

wordt verteld dat Karel de naam Karel draagt, omdat hij verwekt is op een kar.
34

 Dit zal echter 

naar waarschijnlijkheid alleen betrekking hebben op de fictieve Karel, en niet op de historische 

Karel de Grote. De namen van de superhelden verwijzen naar hun speciale krachten. 

 Opvallend is dat sommige helden van naam veranderen. Zo wordt Heracles, voordat hij de 

Pythia bezoekt, Alcides (‘kleinzoon van Alcaeus’) genoemd. De moderne helden hebben echter 

allemaal een alter ego en gedragen zich in het alledaagse leven niet als superheld, maar leiden het 
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leven van een normaal mens. Superman heeft de meeste namen: hij wordt geboren als Kal-El, 

daarna noemen zijn pleegouders hem Clark Kent en wanneer hij de misdaad gaat bestrijden wordt 

hij Superman. Spiderman heet eigenlijk Peter Parker en Batman is het alter ego van Bruce 

Wayne.  

 Nog een belangrijk onderdeel van het leven van een held is het doorstaan van een proef 

om zich te bewijzen. Dit wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.  
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Hoofdstuk 2: De beproevingen  

Een kenmerk van een held is dat hij een test moet afleggen om te bewijzen dat hij de beste is. Om 

de beproevingen tot een goed einde te brengen maakt de held gebruik van zijn (bovennatuurlijke) 

krachten of hij krijgt bovennatuurlijke hulp van een god of tovenaar. Onderweg liggen ook een 

aantal verleidingen op de loer, die de held moet zien te omzeilen. Dit lukt echter niet altijd. 

 De voornaamste reden om de test met succes te doorstaan is het behalen van eer en roem. 

De grootste angst van een held is dan ook bespot te worden en zo zijn eer te verliezen. Deze 

smaad zou generaties lang doorwerken, waardoor de afstammelingen van de held nog te schande 

gemaakt zullen worden. Zoals De Vries vaststelt: “de roemzucht is dus geen bevrediging van 

eigen ijdelheid, maar een plicht tegenover voorvaders en nazaten.” 
35

 

 De theorie van Joseph Campbell kan een hulpmiddel zijn bij het bepalen van de essentiële 

kenmerken van een held. Campbell vergelijkt in zijn studie mythen en legenden uit verschillende 

tijden en culturen en onderzoekt de gemeenschappelijke spirituele aspecten. Campbell stelt in The 

Hero with a Thousand Faces dat elke mythe een vast archetypisch patroon heeft: separation – 

initiation – return. Separation houdt in dat de held zijn alledaagse leefomgeving verlaat en in een 

andere wereld terechtkomt vol bovennatuurlijke verschijnselen, zoals monsters, die hij moet 

overwinnen (initiation). Nadat de held zijn taak heeft volbracht, keert hij terug naar huis, waar hij 

zijn nieuw vergaarde wijsheid of object gebruikt om de thuissituatie te verbeteren (return). 

Campbell geeft het voorbeeld van Aeneas die zijn stad Troje verlaat, naar de onderwereld afdaalt 

en de toekomst van zijn volk voorspeld krijgt door de geest van zijn vader, en met deze kennis op 

weg gaat naar Italië om daar zijn taak te volbrengen.
36

 Om erachter te komen of de helden die in 

dit onderzoek worden behandeld het patroon van Campbell volgen, zal ik per held een 

samenvatting geven van de beproeving die ze moeten ondergaan. 

 Ook het actantieel model van de Franse verhaaltheoreticus Greimas is bij dit onderzoek 

van toepassing.
37

 Greimas spreekt van acteurs, de karakters die de actie ondergaan en hij 

onderscheidt in het actantieel model zes verschillende actanten. Dit zijn de verschillende rollen 

die de acteurs kunnen spelen: subject, object, helper, tegenstander, zender en ontvanger. Deze 

actanten kunnen worden weergegeven in het volgende schema: 
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zender → object → ontvanger 

         ↑ 

helper → subject ← tegenstander 

 

Dit schema zal ik op de verschillende heldenproeven toepassen, om de relaties tussen de 

verschillende personages duidelijk te maken. 

  

Klassieke Oudheid 

Heracles: 

De held die het duidelijkst binnen het patroon van Campbell past, is de Griekse held Heracles. 

Heracles moet twaalf jaar lang Eurystheus, de koning van Tiryns, dienen door twaalf werken te 

verrichten. Als beloning voor het voltooien van de werken (athloi) zal Heracles onsterfelijk 

worden. Eurystheus bedenkt opdrachten die onmogelijk te volbrengen zijn, om Heracles te laten 

falen. Meestal moet Heracles een monster doden en de andere keren moet het dier levend naar 

Eurystheus gebracht worden. Om het Heracles nog moeilijker te maken zorgt de godin Hera voor 

nog meer obstakels. Desondanks slaagt Heracles er in alle werken succesvol te voltooien. De 

twaalf werken zijn karakteristiek opgebouwd: Heracles vecht met een monster, verslaat dit met 

hulp van een godin, verkrijgt een gewild object en keert terug naar zijn vijand, de opdrachtgever. 

 De eerste zes werken vinden plaats in de Peloponnesos, de andere zes verspreid over de 

wereld. Hierdoor verandert Heracles van een lokale held naar een internationale held. Als eerste 

krijgt Heracles de opdracht van Eurystheus om de Nemeïsche leeuw te doden met een huid 

bestand tegen steen, brons en ijzer, met behulp van zijn knots. Heracles draagt voortaan de huid 

van de leeuw om zijn schouders, waaraan hij te herkennen is.  

 De tweede opdracht is het uitschakelen van de Hydra, een negenkoppige slang uit Lerna. 

Elke keer dat Heracles een hoofd afslaat, groeien er twee nieuwe voor in de plaats. Iolaus komt 

zijn neef te hulp en zorgt ervoor dat er geen hoofden meer aangroeien door de wonden dicht te 

schroeien met brandende takken. Heracles begraaft de onsterfelijke kop van de Hydra onder een 

groot rotsblok. Om het nog moeilijker te maken stuurt Hera een reusachtige krab op het tweetal 

af. Heracles verslaat beide monsters en doopt zijn pijlen in het gif van de Hydra. Hera maakt van 

de krab het sterrenbeeld kreeft.  
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 Heracles moet hierna de Kerynitische Hinde met gouden horens vangen, gewijd aan de 

godin Artemis. Hij jaagt een jaar lang op de hinde en wanneer hij het dier eindelijk heeft 

gevangen in het land van de Hyperboreeërs brengt Heracles het naar Eurystheus. Als vierde werk 

moet Heracles het Erymantische everzwijn levend vangen. 

 Vervolgens krijgt Heracles de opdracht om in één dag de stallen van Augias, zoon van 

Helios en koning van Elis, uit te mesten. Met de hulp van Athena laat Heracles de rivieren 

Alpheus en Peneus door de stallen stromen, zodat deze worden schoongespoeld.  

 Het zesde werk bestaat uit het wegjagen van de Stymphalische Vogels, die mensen eten 

en aan Ares gewijd zijn. Athena geeft hem een stel koperen kleppers die gemaakt zijn door 

Hephaistos, waardoor de vogels in een zwerm wegvluchten voor het geluid. Zo kan Heracles ze 

neerschieten. 

 Na de werken op de Peloponnesos volgt het zevende werk: de Stier van Kreta. Volgens 

Robert Graves is het niet duidelijk om welke stier het hier gaat: de stier die Zeus gestuurd had om 

Europa naar Kreta te brengen, of de stier die Minos weigerde aan Poseidon te offeren en bij 

Pasiphaë de Minotauros verwekte.
38

 Heracles vangt de stier en brengt deze naar Eurystheus die 

het dier aan Hera wijdt. 

 Eurystheus geeft Heracles de taak de mensenetende Merries van Diomedes, de zoon van 

Ares, te vangen. Heracles slaagt erin de merries te overmeesteren door hen Diomedes te voeren. 

Onderweg naar Thracië brengt Heracles een bezoek aan Admetus, koning van Pherae, die rouwt 

om de dood van zijn vrouw Alcestis. Heracles worstelt met Thanatos (de Dood) en bevrijdt 

Alcestis. Hiermee laat Heracles zien dat hij zo sterk is dat hij zelfs de Dood kan overwinnen. Dit 

zal dan ook blijken in het hoofdstuk Dood of vergoddelijking. 

 Het negende werk houdt in de gouden gordel van Hippolyte, de koningin van de 

Amazonen, te halen voor Admete, de dochter van Eurystheus. In een gevecht doodt Heracles 

Hippolyte en brengt haar gordel naar Eurystheus. Op de terugweg redt Heracles Hesione van het 

zeemonster in Troje.  

 De laatste drie werken zijn gevechten op leven en dood. Zo moet Heracles het vee van 

Geryoneus ophalen van Erytheia, het eiland bij de Oceaan, zonder erom te vragen of ervoor te 

betalen. Helios leent een gouden drinkbeker in de vorm van een waterlelie aan Heracles om mee 

naar Erytheia te varen. Heracles doodt met één enkele pijl Geryoneus, die de sterkste man van de 
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wereld werd genoemd, omdat hij drie hoofden, zes handen en drie lichamen had. Zelfs de sterkste 

man van de wereld is geen partij voor Heracles. Ook de tweekoppige hond Orthros en de 

reusachtige herder Eurytion worden door Heracles gedood. Bij de Korinthische Isthmos weet 

Heracles de reus Alcyoneus te verslaan door het rotsblok dat hij naar Heracles gooit terug te slaan 

met zijn knots.  

 Bij zijn elfde werk wordt Heracles geholpen door Athena en Atlas. Om achter de locatie 

van de appels van de Hesperiden te komen moet Heracles de waarzeggende zeegod Nereus in 

bedwang houden. Heracles wint dus ook een worsteling met een god. Onderweg doodt Heracles 

Busiris, de moordlustige koning van Egypte. Daarna verslaat Heracles de draak Ladon die de 

boom met de appels bewaakt. Atlas pakt de appels van de Hesperiden, terwijl Heracles de hemel 

omhoog houdt, zoals Nereus hem had aanbevolen. Daarna neemt Atlas weer de last van Heracles 

over en brengt de held de appels naar Eurystheus. Later brengt Athena de appels weer terug naar 

de Hesperiden. In Libië worstelt Heracles met Antaeus, de zoon van Poseidon en Ge, die niet 

verslagen kan worden als hij contact maakt met de aarde (zijn moeder). Heracles houdt Antaeus 

in de lucht en kraakt zijn ribben tot hij sterft.  

 Het laatste en moeilijkste werk dat Heracles moet voltooien is het vangen van de 

driekoppige hond Cerberus uit de Onderwereld. Opnieuw wordt Heracles geholpen door Athena 

en Hermes. Heracles overwint Cerberus en brengt hem naar Eurystheus.  

 De monsters die Heracles moet verslaan kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: 

monsters die speciaal gestuurd zijn door Hera, om Heracles aan te vallen (zoals de Nemeïsche 

leeuw, Hydra van Lerna en de krab) en monsters die een bedreiging vormen voor de inwoners 

van een bepaald gebied (het Erymantische everzwijn, de Stymphalische vogels, de Kretenzische 

stier, de mensenetende merries, vee, Geryoneus, Orthros, Eurytion en Cerberus). 

 Het actantieel model van Greimas kan als volgt worden toegepast op de werken van 

Heracles. Heracles is het subject, de zender is Eurystheus, het object verschilt per opdracht 

(leeuw, hydra, hinde, everzwijn, stier, merries, vee, gordel, appels enz.). De ontvanger is 

eveneens Eurystheus, behalve in het geval van het negende werk als Heracles de gordel van 

Hippolyte naar Admete, de dochter van Eurystheus moet brengen. De helpers zijn Athena, Atlas, 

Iolaus, Helios en Hermes. Hera is de belangrijkste tegenstander van Heracles, maar hij moet het 

ook opnemen tegen de monsters en onder andere Geryoneus, Orthros, Eurytion en Antaeus. 
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Eurystheus → monster → Eurystheus, Admete 

          ↑ 

Athena, → Heracles ← Hera,  

Iolaus,       monsters 

Helios, 

Hermes 

 

Achilles: 

Een held die niet voor straf, maar voor zijn eigen eer strijdt, is de Homerische held Achilles. 

Zoals in de Ilias wordt gezegd: “prentte Peleus Achilles, zijn zoon in, altijd de eerste te zijn en de 

beste krijgsman van allen.” 
39

 Dit komt overeen met het aristocratische heldenideaal. Het hoogste 

wat men kan bereiken is een held te zijn. Achilles heeft echter een gecompliceerder karakter. 

Door de pijn die Achilles voelt bij het verlies van Patroklos heeft hij niet hetzelfde simpele 

verlangen naar eer als de andere helden. De beproeving die Achilles moet doorstaan is meer een 

zoektocht naar zijn eigen waarden dan het verkrijgen van een bepaald voorwerp. Achilles leert 

door te lijden wat belangrijk voor hem is en dat het leven van een tragische held zijn 

verwachtingen niet waarmaakt. Aangezien de held Achilles een personage is uit een epos, heeft 

zijn ‘test’ een andere structuur dan de twaalf werken van Heracles. Achilles verlaat zijn thuis, 

vergaart kennis, maar keert niet meer terug naar zijn geboorteland. Achilles vindt zijn dood in het 

vijandelijke Troje. Achilles en Aeneas zijn nieuwe literaire helden in tegenstelling tot Heracles 

die al veel ouder is. Achilles vertoont echter ook overeenkomsten met Heracles, waar hij zelf zich 

mee vergelijkt. Deze held van de oudere generatie zorgde namelijk al eerder voor de val van 

Troje. 

 Achilles is prins van de Myrmidonen (een stam van Phthia, in Midden-Griekenland) en de 

grootste strijder van de Grieken. Hij wordt bewonderd om zijn knappe uiterlijk en snelheid. 

Wanneer de Grieken een dorp plunderen, neemt Agamemnon Chryseis, de dochter van Chryses, 

en Achilles neemt Briseis. Chryses wil zijn dochter terug, maar Agamemnon weigert. Hierop 

vraagt Chryses Apollo de pest te sturen naar de Grieken. Om de pest weer af te wenden geeft 
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Agamemnon Chryseis terug en pakt Briseis van Achilles af ter compensatie. Achilles is kwaad 

omdat hij in zijn eer is gekrenkt. Na de twist tussen Achilles en Agamemnon trekt Achilles zich 

vol wrok terug uit de strijd tegen de Trojanen. Deze one time action van Achilles is een keerpunt 

in het verhaal en toont de lezer de gevoelens van de Griekse held. 
40

 

 Zonder Achilles maken de Grieken geen schijn van kans, dus proberen Agamemnon en 

Odysseus hem over te halen weer te gaan vechten. Achilles blijft koppig en weigert te helpen. 

Hiermee brengt hij zijn eigen mensen in gevaar. Zijn wrok keert zich tegen hem als Patroklos 

sterft. Pas wanneer Patroklos in de wapenrusting van Achilles, tegen het advies van zijn vriend 

in, met Hektor vecht en sterft, mengt Achilles zich weer in de strijd om wraak te nemen. Verblind 

door woede doodt Achilles elke Trojaan die hij ziet en zit Hektor achterna om de stadsmuren. 

Godin Athena helpt Achilles om Hektor te doden door in de gedaante van Deiphobus, de broer 

van Hektor, te verschijnen. Hektor vraagt hem om een speer, maar ziet dan dat Athena hem heeft 

misleid. Achilles doodt Hektor en sleept zijn lichaam achter zijn strijdwagen aan, rond de stad en 

33 keer rond de grafheuvel van Patroklos. Daarna begraaft Achilles Patroklos en houdt atletische 

spelen ter ere van hem. 

 Nu Hektor dood is, zal Troje snel vallen en gaat ook Achilles zijn dood tegemoet. Koning 

Priamus, de vader van Hektor, komt met behulp van Hermes bij Achilles’ hut en vraagt hem om 

het lichaam van zijn zoon terug te geven. Wanneer hij het verdriet van Priamus om Hektor ziet, 

realiseert Achilles zich dat zijn vroegere verlangen naar eer ongepast is. Achilles krijgt 

medelijden met de oude vader en geeft hem Hektor mee, zodat hij begraven kan worden. 

Hierdoor laat Achilles zijn wraakgevoelens eindelijk los. Achilles zegt dat Zeus een pot heeft met 

slechte dingen en een pot met goede dingen heeft en de mens goed en kwaad geeft. Sommigen 

krijgen alleen kwaad. Dit is een indirecte presentatie van Achilles’ karakter door middel van 

spraak. 
41

 Achilles laat zien dat hij door lijden geleerd heeft medelijden te hebben. Zijn 

pessimistische kijk past bij de Griekse tragische kijk op het leven. Achilles blijft alleen in zijn 

tent achter en accepteert zijn lot.
42

 

Bij Achilles ziet het actantieel model er als volgt uit: 
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  Achilles, Patroklos → roem/eergeschenken → Achilles 

      ↑ 

 Athena → Achilles ← Hektor, Agamemnon 

 

In eerste instantie gaat Achilles vrijwillig mee op expeditie naar Troje om roem te vergaren door 

tegen de Trojanen te strijden. Daarom is Achilles zowel subject als zender en ontvanger. 

Wanneer Achilles zich echter uit de strijd heeft teruggetrokken, is Patroklos degene die ervoor 

zorgt dat Achilles weer gaat vechten, wanneer hij gedood wordt door Hektor. Daarom is ook 

Patroklos een zender. De echte vijanden zijn natuurlijk de Trojanen met als leider Hektor, maar 

wanneer Agamemnon Achilles in zijn eer aantast kan hij ook gezien worden als een tegenstander. 

Athena helpt Achilles bij het verslaan van Hektor. 

 

Aeneas: 

Aeneas wijkt af van de Homerische held, die belust is op persoonlijke roem en heldhaftig gedrag 

vertoont zoals Achilles. Aeneas staat voor het Augusteïsche concept van heldendom, waarbij het 

dragen van de last van de gemeenschap centraal staat.
43

 Hij is dan ook een sociale held die trouw 

blijft aan de goden en zijn volk. Terwijl de Homerische held verlangt naar timè (eer), aidôs 

(roem) en arete (deugd), staat Aeneas voor virtus (dapperheid) en pius (plichtsgetrouw). Aeneas 

overleeft de Trojaanse oorlog in tegenstelling tot Achilles en Hektor, de helden uit de Ilias. 

Aeneas moet doorgaan en zijn taak zien te volbrengen. Achilles besluit uit vrije wil om een held 

te worden en zo te kiezen voor een vroegtijdige dood. Hij is egoïstisch en meer een individu dan 

Aeneas, die zijn lot niet in eigen handen heeft, maar voor zijn volk moet zorgen.
44

 Zoals blijkt uit 

dit citaat uit de Aeneis: 

 

 Als het noodlot mij toestond een leven te leiden naar eigen  

 beschikking en naar eigen wens voor mijn belangen te  

 zorgen, zou ik allereerst denken aan de stad Troje en wat mij 

 rest van mijn volk; dan stond nog Priamus’ burcht, een nieuw 
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 Pergama had ik voor mijn overwonnen volk gebouwd. Maar naar 

 het grote Italië verwijst mij Apollo, naar Italië beveelt mij het  

 Lycisch orakel te gaan; dat is het land van mijn wensen, dat is 

 mijn vaderland. 
45

 

 

 In tegenstelling tot Achilles verwerft Aeneas geen roem ten tijde van zijn leven, maar hij vecht 

voor de toekomst. Aeneas is echter geen perfecte held; de heroïek van deze Trojaan is dat hij 

worstelt met zijn geweten en twijfelt aan de rechtvaardigheid van de goden wanneer zijn stad 

Troje is verwoest.
46

  

 De test die Aeneas moet doorstaan is zijn volk naar een nieuw thuisland brengen, waar 

later Rome zal worden gesticht. Net als Heracles wordt ook Aeneas voortdurend dwarsgezeten 

door Juno (de Romeinse naam voor Hera). Aeneas moet de strijd aangaan met de bewoners van 

de streek Latium in Italië, de Rutuliërs. De Arcadische koning Euander uit Pallanteum komt 

Aeneas te hulp door zijn zoon Pallas met een leger naar hem toe te sturen. Ook de Etruriërs staan 

Aeneas bij in de strijd. Venus vraagt aan de god Vulcanus of hij een nieuwe wapenrusting voor 

Aeneas wil maken. Uiteindelijk verslaat Aeneas zijn vijand Turnus, de koning van de Rutuliërs, 

en sticht de stad Lavinium voor zijn volk. 
47

 

Dit kan als volgt in het schema worden gezet: 

 

 Jupiter → nieuw thuisland → Trojanen/Latijnen 

↑ 

 Venus, → Aeneas ← Juno, Turnus 

          Euander, 

             Pallas, 

         Vulcanus 
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Bijbel 

Simson: 

Niet alleen in de Klassieke Oudheid werden helden op de proef gesteld. Ook de Bijbel heeft zijn 

eigen grote helden, zoals de sterke Simson, die wordt vergeleken met Heracles vanwege zijn 

enorme kracht en omdat ze allebei leeuwendoders zijn. De echte beproeving die Simson moet 

doorstaan is trouw te blijven aan God. Wanneer Simson duizend man verslaat met een 

ezelskinnebak gaat hij zelf met de eer strijken, in plaats van God te danken. Daarom laat God 

hem voelen dat hij afhankelijk is, wanneer Simson dorst krijgt en God water laat stromen uit een 

rots bij Lechi. Helaas laat Simson zich ook nog verleiden door Delila, die ervoor zorgt dat hij zijn 

zwakke plek prijsgeeft: het afknippen van zijn lange haar. Hierdoor verliest Simson zijn krachten 

en het teken van zijn toewijding aan God. Gelukkig groeit het haar van Simson weer terug en 

verslaat hij de Filistijnen. 
48

 

 In het actantieel model van Greimas, toegepast op Simson, is te zien dat God een 

belangrijke rol speelt. 

 

 God → vrijheid voor Israël → Israëlieten 

↑ 

                  God → Simson ← Delila, Filistijnen 

 

David: 

Ook David bewijst dat hij een echte held is, door het op te nemen tegen een reusachtige Filistijn, 

die het leger van Saul aanvalt:  

 

 Wijs maar iemand aan en laat die naar mij toekomen. 

 Als hij de strijd met mij aankan en mij verslaat, dan  

 zullen wij jullie dienaren zijn, maar als ik sterker ben 

 en hem versla, dan zullen jullie onze slaven zijn en ons 

 dienen. 
49 
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David vecht met Goliat, een Filistijn uit Gat, van zes el en een span lang. Hij gebruikt alleen een 

stok, vijf gladde stenen en een slinger. Goliat is bewapend met een zwaard, werpspies en sabel. 

Goliat lacht David uit, omdat hij klein van stuk is. David laat dit niet op zich zitten en antwoordt:  

 

 Jij komt op mij af met zwaard, werpspies en sabel, maar  

 ik kom op jou af met de naam van de HEER van de machten,  

 de God van Israëls gelederen, die jij getart hebt. Vandaag zal  

 de HEER jou aan mij overleveren; ik zal jou neerslaan, je hoofd 

 van je romp scheiden en ik zal vandaag nog de lijken van de  

 Filistijnen te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren  

 op het veld. De hele aarde zal weten dat Israël een God heeft.  

 Deze hele menigte zal weten dat de HEER geen redding brengt  

 door het zwaard of de lans. Want de HEER beslist over de strijd  

 en Hij zal jou aan ons uitleveren. 
50  

 

Na deze woorden slingert David een steen naar het hoofd van Goliat en treft hem dodelijk in het 

voorhoofd. Vervolgens valt Goliat voorover op de grond en slaat David zijn hoofd van de romp 

met het zwaard van Goliat. Zo verslaat David de reus Goliat.
51

 

 Net als Heracles verslaat David een reus die hem in kracht lijkt te overtreffen. Goliat 

wordt niet op David afgestuurd, maar vormt als Filistijn een bedreiging voor de Israëlieten. David 

wil het zelf opnemen tegen Goliat. 

Het schema van David lijkt veel op dat van Simson: 

 

David → vrijheid voor Israël → Israël, David 

↑ 

God → David ← Goliat 
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Middeleeuwen 

Beowulf: 

Net als Achilles is Beowulf een held die naar glorie en eeuwige roem streeft. Hij vecht niet alleen 

om zijn land te beschermen, maar heeft ook veel monsters verslagen in het buitenland om 

persoonlijke roem te vergaren. Beowulf wordt dan ook de grootste held van zijn tijd genoemd.
52

 

Een verschil met Achilles is dat Beowulf de kans op doodgaan accepteert en zich daar niet tegen 

verzet. Het heldendom en de dood zijn voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beowulf 

wordt gezien als de perfecte held, omdat hij zowel moedig als wijs is. 

 Beowulf, een van de dienstmannen van Hygelac, de koning van de Gauten, komt 

Hrothgar, koning van de Denen, te hulp wanneer het watermonster Grendel de koningshal 

(Heorot) aanvalt en Hrothgars mannen verslindt. De mannen durven niet meer de koningshal te 

betreden en zo komt Grendel twaalf jaar lang elke nacht naar Heorot. Wanneer Beowulf zijn hulp 

aanbiedt samen met zijn leger, protesteert Unferth, een van Hrothgars volgelingen, omdat hij niet 

wil dat Beowulf meer roem zal vergaren dan hijzelf. Daarom herinnert Unferth Beowulf er aan 

dat hij een zwemwedstrijd met Breca, een andere Deense held, verloren heeft. Hierdoor 

onderschat Unferth Beowulf. Beowulf legt uit dat hij heeft verloren, omdat hij onderweg negen 

zeemonsters moet verslaan. Hierdoor is Beowulf sterker dan Breca en hij zegt daarom tegen 

Unferth: 

 

 The fact is, Unferth, if you were truly 

 as keen or courageous as you claim to be 

 Grendel would never have got away with 

 such unchecked atrocity, attacks on your king 

 havoc in Heorot and horrors everywhere. 
53

 

 

In de zwemwedstrijd worden de acteurs op de volgende manier ingedeeld: 
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   Unferth → moed bewijzen → Beowulf 

          ↑ 

Beowulfs doorzettingsvermogen → Beowulf ← Breca 

 

W.T.H. Jackson geeft een beschrijving van het monster Grendel: 

 

 We never find out exactly what Grendel is. 

 He walks on two legs, has hooks of steel in 

 his hands and scales for skin. He is a monster  

 an aberration from the human race, not a beast 

 or a devil. 
54

 

 

Die nacht komt Grendel weer naar Heorot en verscheurt een van de mannen. Beowulf worstelt 

met Grendel en trekt zijn arm van zijn romp af waarop Grendel wegvlucht naar zijn grot. Als 

teken van zijn overwinning hangt Beowulf de arm van Grendel aan het dak van Heorot. Hrothgar 

beloont Beowulf rijkelijk voor zijn heldendaad. De volgende dag blijkt echter dat de raadgever 

van Hrothgar, Ashere, door een ander monster is gedood, namelijk de moeder van Grendel. 

Beowulf gaat met zijn zwaard Hrunting naar de grot en slaat na een lange worsteling het hoofd af 

van het monster met een reuzenzwaard. Daarna vindt Beowulf Grendel dodelijk gewond en slaat 

ook zijn kop eraf. Hierna wordt een groot feest gevierd ter ere van Beowulf.
55

 

 Beowulf verslaat net als Heracles monsterlijke wezens. De monsters worden echter niet 

op Beowulf zelf afgestuurd. De held verlaat zelf zijn land om de Denen te bevrijden van Grendel. 

Daarna schakelt hij Grendels moeder uit, die haar zoon wil beschermen. In het tweede deel van 

het epos wordt het volk van Beowulf wel direct aangevallen door een draak, omdat iemand een 

gouden beker uit zijn schat heeft gestolen. 
56

 

 Een ander actantieel model is van toepassing op het verslaan van Grendel: 
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Beowulf → Denen bevrijden van Grendel → Denen, Beowulf 

↑ 

 Beowulfs mannen → Beowulf ← Grendel, Grendels moeder 

 

Arthur: 

De belangrijkste test die Arthur moet afleggen is het zwaard uit de steen trekken. Na de dood van 

Uther vecht iedereen om de troon. Daarom laat Merlijn de gegadigden een zwaard uit een 

aambeeld trekken, want degene die dit voor elkaar krijgt, zal de nieuwe koning van Engeland 

zijn. Niemand kan het zwaard er echter uit trekken, daarom wordt er een toernooi georganiseerd, 

waar ook Sir Ector met zijn zoon Kay en zijn pleegzoon Arthur naar toe gaat. Onderweg verliest 

Kay zijn zwaard en laat Arthur een ander zwaard voor hem halen. Arthur trekt het zwaard 

Excalibur uit het aambeeld en brengt het naar Kay. Iedereen is kwaad dat een jongen van vijftien 

jaar het wel gelukt is en wil niet accepteren dat Arthur de nieuwe koning is. Uiteindelijk wordt 

Arthur toch gekroond en hij regeert over het noorden van Engeland, Schotland en Wales.
57

 

Omdat Arthur de enige is die het zwaard uit het aambeeld kan trekken is daarmee bewezen dat hij 

de ware koning van Engeland is. Arthur is uitverkoren en plaatst zich hierdoor boven de anderen.  

Dit ziet er als volgt uit in het schema van Greimas: 

 

God → koningschap → Arthur 

  ↑ 

Merlijn → Arthur ← de mannen die koning willen worden 

 

Karel: 

In Karel ende Elegast wordt koning Karel drie maal door een engel opgeroepen om uit stelen te 

gaan. In het donkere woud komt Karel een zwarte ridder tegen waarmee hij in gevecht gaat. De 

ridder blijkt Elegast te zijn, een bekende van Karel die hij heeft verbannen. Karel heeft spijt van 

deze zware straf. Karel wil niet dat Elegast hem herkent en stelt zichzelf daarom voor als 

Adelbrecht en test de trouw van Elegast door voor te stellen om bij de koning te gaan stelen. 

Elegast weigert dit en wil in plaats daarvan Eggeric van Eggermonde, Karels zwager, bestelen. 

God heeft ervoor gezorgd dat de bewaking in slaap valt, zodat ze gemakkelijk het kasteel kunnen 
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binnensluipen. Karel dreigt echter als dief driemaal door de mand te vallen: 

1. Elegast stelt vast dat het ploegijzer wel een erg onhandig breekijzer was. 

2. Elegast hoort door zijn toverkruid dat koning Karel in de buurt is. Door het kruid kun je de taal 

van honden en hanen verstaan. 

3. Elegast steelt toverkruid tussen de tanden van Karel vandaan. 

 Nadat ze samen een flinke buit hebben binnengehaald en Adelbrecht wil vertrekken, zegt 

Elegast nog een zadel te willen stelen uit de slaapkamer van Eggeric. Eggeric wordt echter 

wakker, waarop zijn vrouw, de zus van Karel, hem vraagt waarom hij zo onrustig is. Eggeric 

vertelt haar dat hij van plan is Karel te doden op de hofdag. Hierdoor wordt zijn vrouw zo kwaad, 

dat Eggeric haar een bloedneus slaat. De bloeddruppels worden opgevangen met zijn handschoen 

door Elegast, die zich onder het bed heeft verstopt.  

 Wanneer Elegast weer buiten bij Adelbrecht is, vertelt hij wat Eggeric van plan is. Nu 

beseft de koning waarom hij van God de opdracht kreeg uit stelen te gaan. Adelbrecht zegt de 

boodschap aan de koning te willen doorgeven, aangezien Elegast hem na zijn verbanning niet 

meer onder ogen durft te komen. Zo keert Karel terug naar zijn kasteel.  

 De volgende dag beschuldigt Karel op de hofdag Eggeric van hoogverraad en vraagt 

Elegast als getuige. Elegast gebruikt de rechterhandschoen waarop hij het bloed van Eggerics 

vrouw heeft opgevangen, als juridisch bewijsstuk. Elegast wordt door Eggeric uitgedaagd voor 

een tweegevecht om te bepalen wie de waarheid spreekt. Uiteindelijk overwint Elegast Eggeric, 

zijn eer wordt hersteld en hij mag met de vrouw van Eggeric, de zus van Karel, trouwen.
58

 

Niet alleen bij de Bijbelse helden komt God te hulp: 

 

  God → verraad ontdekken → Karel, Elegast, keizerrijk 

    ↑ 

      Elegast, God → Karel ← Eggeric 

 

Moderne tijd 

Superman: 

Een van de eerste reddingsacties van Superman is het moment waarop Lois Lane met een 

helikopter naar het vliegveld van Metropolis gaat om de president te interviewen. Wanneer de 
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helikopter opstijgt, raakt er een kabel in verstrikt. Hierdoor stort de helikopter neer op de rand 

van het gebouw van de Daily Planet. Lois probeert eruit te klimmen maar dreigt van het gebouw 

af te vallen. Clark ziet dit gebeuren en verandert vliegensvlug in Superman. Lois kan zich niet 

langer vasthouden en valt naar beneden. Superman vliegt er naar toe en vangt haar op, maar dan 

stort de helikopter van het gebouw naar beneden. Superman vangt de helikopter met zijn vrije 

hand op, terwijl hij Lois nog vast heeft. Daarna brengt hij iedereen in veiligheid en vliegt weer 

weg. 

 Hierna vangt Superman een inbreker en drie dieven, en redt de president aan boord van de 

Air Force One wanneer de bliksem in slaat. Wanneer de crimineel Lex Luthor van plan is 

militaire raketten in de zee tot ontploffing te laten komen, zodat miljoenen mensen om zullen 

komen, wordt hij tegengehouden door Superman.
59

 

Een belangrijke drijfveer voor de superhelden is hun liefde voor een vrouw: 

 

Supermans liefde voor Lois → mensen redden → Lois Lane, mensen in nood 

↑ 

superkrachten → Superman ← Lex Luthor 

 

Batman: 

In tegenstelling tot Superman en Spiderman beschikt Batman niet over bovennatuurlijke 

krachten, maar hij maakt gebruik van speciale snufjes om zijn tegenstanders uit te schakelen. 

Bruce Wayne verkleedt zich ’s nachts als Batman in een cape en masker om de straten van 

Gotham City tegen het kwaad te beschermen. De enige die zijn geheim kent is zijn trouwe butler 

Alfred. 

 The Joker, een vijand van Batman, wordt net als Batman verliefd op nieuwsfotografe 

Vicki Vale en ontvoert haar naar de top van de Gotham Cathedral. Daar ontstaat een gevecht 

tussen Batman en The Joker, die eindigt met de dodelijke val van The Joker. 
60

 

Ook Batman wordt gedreven door zijn gevoelens: 
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 Batmans liefde voor Vicki → Vicki redden → Vicki, Batman 

            ↑ 

    Alfred/technische hulpmiddelen → Batman ← The Joker 

 

 

Spiderman: 

Peter Parker wordt tijdens een schoolexcursie naar een laboratorium gebeten door een radioactief 

bestraalde spin, waardoor hij speciale krachten krijgt zoals tegen een muur kunnen kruipen en 

spinreflexen. Wanneer Peter Parker zich bewust wordt van zijn nieuwe krachten, besluit hij mee 

te doen aan een worstelwedstrijd om indruk te maken op Mary Jane, het meisje waar hij verliefd 

op is. Peter Parker wint de wedstrijd maar de organisator weigert hem te betalen, omdat hij al 

binnen twee minuten zijn tegenstander had uitgeschakeld. Daarna wordt de organisator bestolen, 

maar wanneer de dief langs Peter rent houdt hij hem niet tegen. Hier krijgt Peter spijt van 

wanneer hij er even later achterkomt dat zijn oom is vermoord door dezelfde dief. 

 De vijand van Spiderman, de Goblin, ontvoert Mary Jane naar de Queensboro Bridge. 

Spiderman komt in actie en moet tegelijkertijd een groep kinderen uit een kabelbaancabine 

redden. Nadat Mary Jane in veiligheid is gebracht gaat Spiderman het gevecht aan met de Goblin 

en hij verslaat zijn vijand. 
61

 

Het schema van Spiderman komt overeen met de schema’s van Superman en Batman. Hieruit 

blijkt dat de verhalen van de superhelden dezelfde structuur hebben. 

 

Spidermans liefde voor Mary Jane → Mary Jane redden → Mary Jane 

      ↑ 

         spinnenkrachten → Spiderman ← Goblin 

 

 Zoals we gezien hebben wordt een aantal helden door iemand op avontuur gestuurd, maar 

dit geldt niet voor alle helden. Heracles wordt door Eurystheus gestuurd, Aeneas door Jupiter, 

Beowulf door Unferth en Karel door God. De andere helden vechten uit vrije wil. De motivatie 

voor het uitvoeren van een heldendaad verschilt ook per held. Bowra stelt vast dat: “though the 

hero’s first and most natural need is to display his prowess and win the glory which he feels to be 
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his right, he is ready to do so for some cause which does not immediately concern his personal 

interest but attracts him because it gives him a chance to show his worth.” 
62

 

 Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen het verkrijgen van persoonlijke eer of 

mensen willen redden. Achilles vecht mee in de Trojaanse oorlog om te laten zien dat hij de 

grootste held is en niet om Helena, de vrouw van Menelaos, terug te krijgen. Wanneer zijn vriend 

Patroklos echter gedood wordt door Hektor, is Achilles uit op wraak. Bij Beowulf is een 

verandering te zien in zijn motivatie. Als jonge held gaat het Beowulf vooral om persoonlijke 

roem, maar wanneer hij een oude koning is gaat hij naar de draak om zijn volk te redden. Net als 

Achilles bestaat Simsons motivatie voornamelijk uit wraak en vergelding. Ook Batman is uit op 

wraak wanneer zijn ouders door overvallers op straat worden vermoord. Daarentegen is het doel 

van Aeneas zijn volk in veiligheid te brengen. Dit geldt ook voor David, die Israël van de 

Filistijnen wil bevrijden. Ook bij de drie superhelden staat het redden van de mensheid hoog in 

het vaandel. Hierbij zijn ze bereid hun eigen leven te wagen voor het welzijn van de mensen in 

nood. 

 Er zijn verschillende soorten helden, die grofweg ingedeeld kunnen worden in twee 

categorieën: de bereidwillige held en de onwillige held. De bereidwillige held is een actieve held 

die meteen bereid is op avontuur te gaan. Hij heeft geen twijfels of angsten en hij is vastbesloten 

zijn doel te bereiken. Tot deze categorie behoren: Heracles, Achilles, Simson, David, Beowulf, 

Arthur, Superman en Batman. Hiertegenover staat de onwillige held. Een passieve held, die 

aarzelt op avontuur te gaan en gemotiveerd moet worden door iemand van buitenaf. De held 

twijfelt voortdurend, maar meestal treedt er een verandering op waardoor de held zich wijdt aan 

het avontuur. De helden die binnen deze categorie passen zijn: Aeneas, Karel de Grote en 

Spiderman. Aeneas is hiervan het beste voorbeeld. Hij twijfelt aan de goden wanneer Troje is 

verwoest, Aeneas zou willen dat hij net als de andere helden in Troje was gestorven. Jupiter moet 

hem motiveren om zijn taak uit te voeren door zijn boodschapper Mercurius naar Aeneas te 

sturen, wanneer hij een tussenstop maakt bij Dido. Nadat zijn vader Anchises hem de toekomst 

voorspiegelt, verandert Aeneas van een passieve held naar een actieve held, die alles op alles zet 

om zijn volk een nieuw thuisland te geven. 

 Dit staat in verband met een aspect van het heldenverhaal dat Campbell in zijn studie 

noemt, namelijk dat de held weigert op avontuur te gaan. Dit is van toepassing op Achilles die 
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zich terugtrekt uit de oorlog tegen de Trojanen, nadat Agamemnon Briseis van hem heeft 

afgepakt. In dit geval verandert Achilles juist van een actieve held naar een passieve held. 

Hoewel hij niet twijfelt zoals de onwillige helden, maar toegeeft aan zijn koppigheid en daardoor 

zijn wrok niet loslaat. Aeneas twijfelt aan zijn opdracht, wanneer hij in boek I van de Aeneis van 

Vergilius op het schip wenst te zijn gestorven in Troje, in plaats van in de zee te verdrinken. 

Overigens handelt de middeleeuwse held Arthur meerdere keren tegen het advies van Merlijn de 

tovenaar in en Karel de Grote negeert tot tweemaal toe de oproep van de engel om te gaan stelen. 

Spiderman houdt ook niet de dief tegen die de organisator van de worstelwedstrijd heeft bestolen. 

Deze act of omission (wanneer een personage iets niet doet, wat hij eigenlijk wel had moeten 

doen) komt hem duur te staan. 
63

 Hieruit blijkt dat de helden een eigen wil hebben en regelmatig 

tegen beter weten in handelen. 

 Uiteindelijk verlaten de helden toch hun land om op avontuur te gaan; Heracles reist van 

Griekenland, naar Troje, Italië en Egypte. Achilles verlaat Griekenland voor Troje, Aeneas gaat 

van Troje naar Italië en Beowulf trekt van Zweden naar Denemarken. Superman verlaat zelfs zijn 

eigen planeet om op de aarde mensen in nood te helpen. Hoewel het verslaan van monsters door 

Jan de Vries als een vast onderdeel van heldenverhalen wordt gezien, krijgen niet alle helden te 

maken met monsters. 

 Tijdens de gevechten worden de helden geholpen door magische hulpmiddelen en 

bovennatuurlijke wezens. Zo wordt Heracles bijgestaan door godin Athena en zijn neef Iolaus. 

De hulpmiddelen zijn onder andere een stel koperen kleppers gemaakt door Hephaistos en een 

gouden drinkbeker van Helios. Achilles krijgt ook hulp van Athena bij het doden van Hektor en 

zijn moeder Thetis zorgt ervoor dat Achilles een nieuwe wapenrusting krijgt van Hephaistos. 

Simson krijgt zijn kracht van God, gesymboliseerd door zijn haar. Ook Beowulf heeft zijn 

zwaard Hrunting en krijgt in zijn laatste strijd hulp van Wiglaf. Arthur heeft zijn trouwe tovenaar 

Merlijn en zijn zwaard Excalibur zorgt ervoor dat hij onoverwinnelijk is. Karel de Grote krijgt de 

hulp van God die de bewakers laat slapen en Batman heeft natuurlijk de ‘utility belt’ en zijn 

hulpje Robin. Superman en Spiderman maken gebruik van hun speciale krachten.  

 De kernelementen die voor elke held gelden zijn: de held moet een proef doorstaan om 

zijn uitzonderlijke krachten te bewijzen en hij wil hiervoor bewonderd worden. Het behalen van 

eer is dan ook een belangrijk doel van de held. 
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Hoofdstuk 3: De geliefden 

Hoewel helden de gruwelijkste monsters kunnen verslaan, zijn ze niet opgewassen tegen de 

charmes van vrouwen. Tijdens de avonturen van de helden worden ze verleid door slechte 

vrouwen, zoals Deianeira en Delila, die voor de ondergang van de helden zorgen. Vrouwen 

kunnen echter voor de held ook de reden zijn om de strijd aan te binden met gevaarlijke 

schurken, zoals bij de superhelden het geval is. In veel gevallen mogen de helden als dank voor 

hun daden met een vrouw trouwen (Heracles met Megara en Deianeira, Aeneas met Lavinia). 

Hier kan echter ook een kwade bedoeling achter zitten (David en Mikal). 

 

Klassieke Oudheid 

Heracles: 

Heracles trouwt driemaal: eerst met Megara, daarna met Deianeira, en ten slotte met Hebe. Als 

dank voor het helpen van de Thebanen in de strijd met de Minyanen van Orchomenus, mag 

Heracles met Creons dochter Megara trouwen. Hoewel de helden vaak ten onder gaan door de 

vrouwen, veroorzaakt Heracles juist de dood van Megara en zijn drie kinderen, wanneer Hera 

hem krankzinnig maakt.  

 De tweede vrouw van Heracles is Deianeira. In de onderwereld ziet Heracles Theseus en 

Pirithous, vastgebonden aan stenen stoelen, omdat ze geprobeerd hebben Persephone te vangen. 

Heracles bevrijdt Theseus, die hem onderdak heeft gegeven na zijn vlaag van waanzin en de 

moord op Megara. Ook ziet Heracles de geest van Meleager die zijn zus Deianeira met Heracles 

wil laten trouwen. 
64

 Samen met Deianeira krijgt Heracles een zoon Hyllus en een dochter 

Macaria. Ook dit huwelijk heeft geen gelukkig verloop. Deianeira wordt jaloers op de gevoelens 

van Heracles voor Iole, de dochter van Eurytus, de koning van Oechalia, en brengt onopzettelijk 

de dood van Heracles teweeg. Vol berouw over wat ze gedaan heeft, pleegt Deianeira  

zelfmoord. 
65

  

 De Griekse held moet een jaar lang als slaaf voor Omphale werken, om zichzelf te 

reinigen van de moord die hij heeft gepleegd op Iphitus, de broer van Iole. Heracles laat zijn 

kracht door Omphale ontnemen; zij pakt zijn knots af en ze laat Heracles, gekleed in 

vrouwenkleding, muziek spelen.  
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 Nadat Heracles als een god bij de Olympiërs komt wonen, trouwt hij met Hebe, de 

dochter van Hera. 

 Opvallend is dat de huwelijken van Heracles tijdens zijn leven dramatisch eindigen, 

terwijl hij gelukkig getrouwd blijft met Hebe, wanneer hij een god is geworden. Uitgerekend met 

de dochter van zijn grootste tegenstander vindt Heracles zijn eeuwigdurende geluk. 

 

Achilles: 

Hoewel het liefdesleven van Achilles niet zo dramatisch verloopt als dat van Heracles, kent ook 

Achilles de nodige liefdes in zijn leven. Wanneer hij bij de dochters van Lykomedes wordt 

gebracht, wordt Achilles verliefd op Deïdamia en samen krijgen ze een zoon Neoptolemus. Ze 

verliezen elkaar uit het oog wanneer Achilles naar Troje vertrekt.  

 Tijdens de expeditie naar Troje overvallen de Grieken een dorp en neemt Achilles Briseis 

mee als oorlogsbuit. Hoewel critici beweren dat ze slechts een eergeschenk is, heeft Achilles wel 

gevoelens voor haar.  

 Een heel belangrijke vriend voor Achilles is Patroklos. Nadat Hektor Patroklos heeft 

gedood, zint Achilles op wraak. In dit citaat vertelt Achilles aan zijn moeder Thetis waarom hij 

zoveel verdriet heeft: 

 

 Mijn vriend is gevallen, Patroklos, - hem die ik meer dan  

 mijn andere strijdvrienden eerde en die ik liefhad als was  

 hij mijzelf. Ik heb hem verloren, want Hektor velde hem  

 neer en heeft hem zijn machtige,wonderlijk mooie rusting  

 ontnomen, het prachtig geschenk dat de goden aan Peleus 

 gaven die dag dat ze u met een sterfelijk man liet huwen. 
66

  

 

Wanneer Achilles op het punt staat Penthesilea te doden raakt hij in een klap verliefd op de 

koningin van de Amazones. Helaas is het al te laat en terwijl Penthesilea sterft, heeft Achilles 

spijt van zijn daad. Ook wordt Achilles verliefd op de jongste zus van Hektor, Polyxena, waar hij 

zelfs mee trouwt. Helaas is dit huwelijk geen lang leven beschoren, want Achilles wordt meteen 

neergeschoten door Paris. In tegenstelling tot Heracles laat Achilles niet over zich heen lopen.  

 

                                                 
66

 Roy van Zuydewijn 2005, boek XVIII, 80-85, p. 393-394. 



 41 

Aeneas: 

Ook de Romeinse held Aeneas houdt graag zelf de touwtjes in handen wat de liefde betreft. De 

eerste vrouw van Aeneas is Creusa, die omkomt tijdens de val van Troje. Haar geest verschijnt 

aan Aeneas en ze voorspelt zijn lot: 

 

 Ver ligt uw oord van verbanning, wijd is de zee,  

 die gij moet doorploegen, voordat gij zult komen  

 in het Hesperische land, waar de Etrurische Tiber  

 tussen de vette akkers vloeit met rustige stroom.  

 Daar wacht u voorspoed en een koninkrijk en een  

 koninklijke gade; schrei geen tranen meer over uw  

 beminde Creusa.  
67

 

 

Hun zoon Ascanius (Iulus) sticht later Alba Longa, waar naderhand Rome wordt gesticht. 

 Ook de tweede geliefde van Aeneas vindt de dood. Tijdens zijn tocht naar Italië, komt 

Aeneas terecht op de kust van Afrika waar de Carthaagse koningin Dido verliefd op hem wordt. 

De liefde is echter maar van korte duur. Aeneas krijgt van Mercurius, de boodschapper van 

Jupiter, de opdracht zijn tocht te vervolgen naar Italië. Verscheurd door verdriet blijft Dido alleen 

achter. Ze vervloekt Aeneas en zijn afstammelingen altijd de vijand van de Carthagers te zullen 

zijn en ze pleegt daarna zelfmoord: 

 

 Ongewroken zullen wij sterven, maar laten wij sterven. 

 Ja, zo wil ik naar het schimmenrijk gaan. Laat de wrede 

 Trojaan aan de brand zijn ogen vergasten midden op zee 

 en met zich dragen het onheilsteken van mijn dood. 
68  

 

 Aeneas voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van zijn volk en geeft daarom de 

prioriteit aan het volbrengen van zijn taak, in plaats van toe te geven aan zijn gevoelens voor 

Dido. 
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 Eenmaal aangekomen in Latium, belooft koning Latinus zijn dochter Lavinia aan Aeneas, 

omdat hij van het orakel heeft gehoord dat Lavinia is voorbestemd met een vreemdeling van hoge 

afkomst te trouwen. Turnus, de koning van de Rutuliërs, wil echter ook met Lavinia trouwen. 

Daarom vechten Aeneas en Turnus om haar hand. Aeneas wint het gevecht en trouwt met 

Lavinia.  

 

Bijbel 

Simson: 

In de liefde heeft de sterke held Simson niet veel geluk. Door beide vrouwen waar Simson 

verliefd op wordt, laat hij zich een geheim ontfutselen. Dit is een habitual action van Simson, 

waardoor duidelijk wordt dat Simson, hoewel hij fysiek heel sterk is, niet op kan tegen de 

smeekbeden van zijn vrouwen. Dit loopt in beide gevallen niet goed af. De Filistijnse vrouw uit 

Timna kan dan ook als een voorafspiegeling worden gezien van Delila (‘behaagziek’) uit het 

Sorek-Dal, die voor zijn ondergang zorgt.  

 Simson komt in de stad Timna, waar hij verliefd wordt op een Filistijnse vrouw. 

Onderweg verscheurt Simson een leeuw met zijn blote handen. Wanneer hij enige tijd later terug 

komt om met de vrouw te trouwen vindt hij honing in het kadaver van de leeuw en eet het op. Op 

het feest vertelt Simson een raadsel: uit de verslinder kwam voedsel voort en uit de sterke 

zoetheid. Als de mannen binnen zeven dagen de oplossing weten, krijgen ze dertig boven- en 

onderkleren. Op de zevende dag hebben ze nog het raadsel niet opgelost en ze zeggen daarom 

tegen de vrouw van Simson dat ze de oplossing moet vragen, anders zullen ze haar hele familie 

verbranden. De vrouw haalt Simson over het raadsel uit te leggen en vertelt het aan haar 

landgenoten. Simson komt erachter en wordt zo kwaad, dat hij naar Askelon gaat om dertig 

mannen dood te slaan en hun kleren te geven aan de mannen die het raadsel hebben opgelost. 

 Omdat Simson zo kwaad was op zijn vrouw heeft zijn schoonvader haar aan één van de 

metgezellen gegeven die hen begeleidden. Maar Simson wil zijn vrouw terug en hij bindt 

tweehonderd vossen aan elkaar, steekt hun staarten in de brand en hij laat ze los op de 

korenvelden van de Filistijnen. De Filistijnen worden zo kwaad dat ze de vrouw en haar vader in 

brand steken. Uit wraak richt Simson een grote slachting aan en vlucht naar Etam. De bewoners 
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willen Simson aan de Filistijnen uitleveren en slaan hem in de boeien. De touwen smelten en 

Simson vermoordt duizend man met een ezelskinnebak.
69

 

 De tweede vrouw waar Simson zijn hart aan verliest is Delila, ook een Filistijnse vrouw. 

Wederom kan Simson de verleiding niet weerstaan en onthult hij zijn geheim. Deze gevaarlijke 

vrouw zorgt ervoor dat Simson zijn krachten, zijn zicht en zijn vrijheid verliest. 
70

 

 Net als Heracles zich laat inpakken door Omphale, bezwijkt Simson voor de charme van 

Delila, die hem zijn krachten ontneemt.   

 

David: 

Saul geeft zijn dochter aan David als vrouw. “Hij denkt namelijk: Ik zal hem Mikal beloven; dan 

wordt zij een valstrik voor hem, zodat de Filistijnen de hand aan hem kunnen slaan.” 
71

 

 Daarna ontmoet David Abigail, de vrouw van Nabal. “De vrouw was schrander en mooi, 

maar de man, een Kalebiet, was een hardvochtige schurk.” 
72

 Nabal weigert namelijk David 

gastvrij te ontvangen. Wanneer Abigail erachter komt dat haar man David onjuist heeft 

behandeld, zorgt ze er voor dat David te eten krijgt. Onderweg komt ze David tegen en ze biedt 

haar excuses aan voor haar man. Wanneer Abigail een paar dagen later aan Nabal vertelt wat ze 

gedaan heeft, stokt zijn hart en sterft hij tien dagen later. Hierna trouwt David met Abigail. 

“David was al getrouwd met Achinoam uit Jizreël; zij waren beiden Davids vrouw. Saul had zijn 

dochter Mikal, de vrouw van David, aan Palti gegeven, de zoon van Laïs uit Gallim.” 
73

 

 Na Abigail laat David nogmaals zijn oog vallen op een getrouwde vrouw: Batseba, de 

vrouw van de Hethiet Uria. David bewondert haar terwijl ze aan het baden is en zendt een bode 

om haar bij zich uit te nodigen. Later blijkt Batseba een kind van David te verwachten. Daarom 

probeert David Uria zo ver te krijgen met zijn vrouw te slapen, zodat David niet de schuld zal 

krijgen. Wanneer deze poging mislukt, stuurt David een brief aan Joab om Uria uit de weg te 

ruimen: “Zet Uria vooraan in de strijd, waar het hevigst gevochten wordt en trek u dan achter 

hem terug, zodat hij wordt getroffen en sneuvelt.”
74

 Uria komt inderdaad om in de strijd en David 

trouwt daarna met Batseba. De misdaad van David blijft echter niet ongestraft; de zoon van 
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David en Batseba sterft vlak na zijn geboorte. Hun tweede zoon, Salomo, wordt Davids 

troonopvolger. David krijgt nog veel meer kinderen van zijn vrouwen: waaronder Amnon, 

Absalom en Adonia. Op zijn oude dag wordt David verwarmd door het meisje Abisag.  

In tegenstelling tot Simson wordt David niet bedrogen door zijn vrouwen. David zorgt echter zelf 

voor problemen met betrekking tot de vrouwen waar hij verliefd op wordt. 

 

Middeleeuwen 

Beowulf: 

In Beowulf wordt niet verteld of Beowulf een vrouw en kinderen heeft. 

 

Arthur: 

Arthur krijgt samen met Morgause een zoon, Mordred. Morgause is de halfzus van Arthur en de 

vrouw van koning Lot. De verwekking van Mordred wordt beschreven in de Vulgaatcyclus: 

  

 And Arthur, who had noticed that the king had gone  

 away, got up and went to the lady’s bed and lay down with  

 her. And after he had got in bed with her, he turned his 

 back to her, for he did not dare do anything else. And it so 

 happened that the lady awoke and, still half asleep, turned 

 toward him, for she truly thought that he was her husband, 

 and she put her arms around him. When Arthur saw that  

 she had embraced him, he understood that she had not noticed 

 who he was, so he put his arms around her and lay with her 

 fully, and the lady gave him much pleasure, and she did it 

 willingly, for she thought that he was her husband. And this is 

 how Mordred was conceived. 
75

 

  

Dit lijkt veel op de verwekking van Arthur zelf; Igraine denkt dat het haar man Gorlois is, maar 

in werkelijkheid is het Uther. 

 Arthur trouwt hierna met Guinevere, dochter van koning Leodegrance. Haar vader 

schenkt Arthur de Ronde Tafel, waar Guinevere de goede ridders beloont en de slechte ridders 
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straft. Door de ronde vorm kan niemand aan het hoofd van de tafel zitten en wordt iedereen die 

aan de tafel zit gelijkgesteld. Guinevere wordt verliefd op Lancelot, een ridder van de Ronde 

Tafel, waar Arthur van af weet maar niets tegen doet. Totdat Aggravain en Mordred hem 

overhalen haar te straffen door haar tot de brandstapel te veroordelen. Lancelot redt haar echter. 

  Arthur wordt bedrogen door zijn vrouw Guinevere, die verliefd wordt op Lancelot. In dit 

geval wordt de vrouw verliefd op iemand anders in tegenstelling tot Heracles, die tijdens zijn 

huwelijk met Deianeira verliefd wordt op Iole. Net als Simson komt Arthur door vrouwen in de 

problemen.  

 

Karel: 

Karel trouwt met de dochter van koning Desiderius, op verzoek van zijn moeder, maar na een 

jaar stuurt Karel haar weg en trouwt met Hildegard. Samen met haar krijgt Karel drie zonen: 

Charles, Pepijn en Louis, en drie dochters: Hruodrud, Bertha en Gisela. Met zijn derde vrouw, 

Fastrada, krijgt Karel twee dochters: Theoderada en Hiltrud. Daarna wordt Karel vader van 

Ruodhaid, de dochter van zijn bijvrouw. Na de dood van Fastrada trouwt Karel met Liutgard, die 

hem geen kinderen schenkt. Na haar dood krijgt Karel nog meer kinderen van drie concubines: 

Gersuinda, de moeder van Adaltrud, bij Regina heeft hij Drogo en Hugh, Ethelind krijgt 

Theodoric. 
76

 Net als David heeft Karel meerdere vrouwen tegelijk. Einhard bespreekt verder 

geen details over het liefdesleven van Karel de Grote.  

 

Moderne tijd 

Superman: 

In het dagelijkse leven werkt Superman als journalist Clark Kent voor de Daily Planet-krant. 

Daar werkt hij samen met journaliste Lois Lane, waar hij verliefd op wordt. Helaas ziet Lois de 

verlegen Clark niet staan. Wanneer Lois echter in de problemen komt, redt Superman haar leven 

en koestert de journaliste warme gevoelens voor de superheld. Lois weet echter niet dat Clark en 

Superman dezelfde persoon zijn. Hier komt ze pas later achter. Superman is de enige van de drie 

superhelden die trouw blijft aan één vrouw.  
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Batman: 

In de eerste Batman film wordt Batman verliefd op nieuwsfotografe Vicki Vale. Ze toont 

overeenkomsten met Lois Lane, het liefje van Superman, doordat ze ook de heldendaden van 

Batman rapporteert. 
77

 

 In BATMAN RETURNS koestert Batman gevoelens voor de verlegen secretaresse Selina 

Kyle. Na gered te zijn door katten, verandert Selina in Catwoman. Batman weet dit echter niet en 

hij denkt dat Catwoman onder één hoedje speelt met The Penguin. Catwoman keert zich daarom 

tegen Batman en wil wraak nemen. 
78

 

 Dr. Chase Meridan wordt verliefd op Batman in BATMAN FOREVER. Deze psychologe 

werkt voor de politie in Gotham City en heeft zowel een oogje op Batman als op Bruce Wayne. 

Ze wordt door Batman uit de klauwen van The Riddler gered. 
79

 Batman heeft geen vaste liefde, 

maar wordt elke keer op iemand anders verliefd. Meestal moet Batman de dame in kwestie uit de 

klauwen van een schurk redden. 

 

Spiderman: 

Spiderman is als eerste verliefd op Gwen Stacy, tijdens zijn studietijd. Hun relatie verloopt echter 

niet zonder problemen. Zo geeft Gwen Spiderman de schuld van haar vaders dood, tijdens een 

gevecht met Doctor Octopus.
 80

 In een andere aflevering wordt Gwen ontvoerd door de Goblin in 

de toren van Brooklyn Bridge. Wanneer de Goblin Gwen van de brug afduwt, komt Spiderman 

haar te hulp en grijpt haar bij haar been. Helaas is het al te laat en overleeft Gwen de val niet. 
81

 

 Na de dood van Gwen groeien Mary Jane en Spiderman naar elkaar toe. Zij wordt de 

grote liefde van Spiderman, en hij trouwt dan ook met Mary Jane. Nog een vriendinnetje van 

Spiderman is Betty Brant. Ook Betty beschuldigt Spiderman van de dood van een familielid, 

namelijk haar broer. Net als de vader van Gwen komt de broer van Betty om tijdens een gevecht 

tussen Spiderman en Doctor Octopus. Een jaar later verbreekt Betty de relatie met Spiderman.
82
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 Spiderman wordt ook verliefd op een vijand van hem, Black Cat (Felicia Hardy). Ze is 

een inbreker, die ook de misdaad bestrijdt. Nadat ze gewond raakt bij een gevecht met Doctor 

Octopus, realiseert Spiderman zich dat hij van haar houdt. Wanneer Spiderman zijn ware 

identiteit aan haar onthult, is Felicia teleurgesteld. Om net zo bijzonder als Spiderman te worden 

vraagt Felicia de hulp van een schurk, de Kingpin. Deze zorgt ervoor dat ze ongelukskrachten 

krijgt, wat slechte gevolgen heeft voor Spiderman. Gelukkig wordt dit weer teruggedraaid, 

waardoor Felicia de eigenschappen van een kat krijgt.
83

 Hierdoor heeft ze veel weg van 

Catwoman, het liefje van Batman. 

 

In dit hoofdstuk zijn verschillende situaties besproken, waarin de helden verliefd worden: de held 

krijgt een vrouw aangeboden als dank voor een heldendaad. Dit is het geval bij Heracles, hij 

krijgt zowel Megara als Deianeira aangeboden. Ook Aeneas krijgt de belofte met Lavinia te 

mogen trouwen. Saul laat David met zijn dochter Mikal trouwen, als list om hem door de 

Filistijnen te laten doden.   

 De tweede situatie houdt in dat de vrouw de held verleidt. Dido wordt verliefd op Aeneas 

en Delila windt Simson om haar vinger. Een andere mogelijkheid is dat de held een (getrouwde) 

vrouw opeist. Dit doet David tweemaal bij Abigail en Batseba. Ook Achilles neemt Briseis mee 

als oorlogsbuit en Arthur kruipt stiekem bij de getrouwde Morgause in bed. 

 Daarnaast is duidelijk geworden dat de vrouwen macht hebben over de helden. Heracles, 

Simson en Arthur zijn hun geliefden niet de baas. Sterker nog, ze worden in het ongeluk gestort 

door hun vrouwen. Omphale ontneemt Heracles zijn krachten, wat parallel staat met Delila en 

Simson. Bovendien veroorzaakt Deianeira de dood van Heracles. Arthur wordt bovendien 

bedrogen door Guinevere. De superhelden zijn wat onzeker in de liefde wat in contrast staat met 

hun superieure krachten.  

 Aeneas, David, Karel en Arthur nemen zelf het heft in handen wat betreft de liefde. Zo 

hebben David en Karel niet genoeg aan één vrouw. Wanneer ze een vrouw begeren zetten ze alles 

op alles om die vrouw voor zich te winnen. Dit geldt vooral voor David die er niet voor 

terugschrikt om de echtgenoten van de vrouwen uit de weg te ruimen. Aeneas is een echte 

hartenbreker, wanneer hij Dido alleen achterlaat. In dit geval is niet de held, maar de geliefde van 

de held het slachtoffer. Ook Megara moet het met de dood bekopen. De helden die hun vrouw 
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verliezen zijn: Heracles (Megara en Deianeira), Achilles (Patroklos, Penthesilea), Aeneas 

(Creusa, Dido), Karel (Fastrada) en Spiderman (Gwen). De enige held, waarvan niet bekend is of 

hij wordt afgeleid door liefdesperikelen is Beowulf.  
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Hoofdstuk 4: De vijanden 

In een heldenverhaal is de held de protagonist en daar tegenover staat de antagonist, de vijand 

van de held. Binnen het verhaal ontstaat een conflict tussen de held en zijn tegenstander. Een 

geliefde van de held wordt ontvoerd of de held wordt zelf aangevallen door de schurk. Een 

tweegevecht vormt de climax van het verhaal, waarbij de schurk wordt verslagen door de held. 

Dit gaat echter niet zonder slag of stoot, aangezien de vijand aan de held gewaagd is. De krachten 

van de held en de tegenstander moeten dan ook in evenwicht zijn om de spanning erin te houden 

of het wel goed zal aflopen. 

 De film UNBREAKABLE uit 2000 geregisseerd door M. Night Shyamalan, gaat over een 

man, David Dunn, die als enige, op onverklaarbare wijze een treinongeluk overleeft zonder 

verwondingen. In deze film wordt door het personage Elijah Price, die juist heel kwetsbaar is, de 

volgende uitspraak gedaan: 

 

 Now that we know who you are... I know who I am -  

 I'm not a mistake! It all makes sense, in  the comics  

 you know who the arch villain is going to be? He is  

 the exact opposite of the hero! And most times they 

 are friends like you, and me. I should have known way  

 back when you know why David? Because of the kids! 

 They called me Mr. Glass. 

 

Ook worden twee soorten schurken onderscheiden: 

 

 But he says there are always two kinds; there's the soldier villain 

  - who fights the hero with his hands; and then there's the real  

 threat - the brilliant and evil archenemy - who fights the hero with  

 his mind.  

 

Het is interessant om na te gaan of de vijanden van de besproken helden binnen deze twee 

categorieën (fysieke vijand en mentale vijand) vallen. Daarnaast kan een held een persoonlijke 

vete hebben met een tegenstander. Om het onderzoek in te perken worden in dit hoofdstuk alleen 

de belangrijkste tegenstanders van de helden besproken.  
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Klassieke Oudheid 

Heracles: 

De grootste vijand van Heracles is de godin Hera. Zijn hele leven zit Hera hem dwars. Ze zorgt 

ervoor dat zijn geboorte wordt uitgesteld, daarna stuurt ze twee slangen op hem af en de godin 

zorgt ervoor dat monsters hem aanvallen tijdens de werken van Heracles. Bovendien maakt Hera 

hem gek waardoor Heracles zijn vrouw Megara en zijn kinderen vermoordt. Aangezien Hera niet 

zelf fysiek met Heracles strijdt, valt ze binnen de tweede categorie: de mentale vijand.  

 Ook Eurystheus is een tegenstander van Heracles en hij hoort thuis in de tweede categorie, 

omdat hij hem moeilijke opdrachten geeft. Een fysieke tegenstander van Heracles is de centaur 

Nessus, die zich wil vergrijpen aan Deianeira. Verder geeft hij giftig bloed aan Deianeira waar 

Heracles aan sterft. 

 

Achilles: 

De tegenstanders van Achilles zijn niet zo slecht als ze lijken. De Trojaan Hektor vecht 

weliswaar tegen Achilles en doodt Patroklos, maar zijn motivatie is het verdedigen van zijn stad 

Troje. Achilles verslaat Hektor in een tweegevecht: 

 

 Bijna volkomen gedekt door het mooie brons 

 van de rusting die hij zich buit had gemaakt,  

 nadat hij Patroklos gedood had, liet waar het  

 sleutelgebeente de grens tussen schouders en  

 hals vormt, deze het strottenhoofd bloot, waar 

 het leven ’t snelst aan zijn eind komt. 

 Daar trof de speer van Achilles de voorwaarts 

 springende Hektor. 
84

 

  

Hektor is dan ook een fysieke vijand van Achilles. Ook de andere Trojanen zijn fysieke vijanden 

van Achilles in de Trojaanse oorlog. Daarnaast kunnen de goden die aan de kant staan van de 

Trojanen (Aphrodite, Ares, Apollo) tot de mentale vijanden gerekend worden, omdat ze de 

vechtende Trojanen bijstaan. 
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 Achilles heeft echter ook een Griekse vijand, namelijk Agamemnon. De koning van 

Argos haalt bij Achilles het bloed onder de nagels vandaan, wanneer hij de eergeschenken van 

Achilles afneemt. Hierdoor past Agamemnon binnen de categorie mentale vijand. De ruzie tussen 

Achilles en Agamemnon is van persoonlijke aard. 
85

 

 

Aeneas: 

Net als Heracles wordt Aeneas voortdurend tegengewerkt door Juno (de Romeinse naam voor 

Hera). Ook hier is Juno een mentale tegenstander die op afstand voor rampspoed zorgt. De reden 

voor haar haat wordt in boek I van de Aeneis uitgelegd: 

 

 Niet had zij vergeten de oorzaak en grievende smart 

 van haar wrok, diep in haar hart geworteld bleef het  

 oordeel van Paris, de smaad van haar beledigde schoonheid, 

 het gehate Trojaanse ras, de eer aan de geroofde Ganymedes 

 bewezen. Hierdoor verbitterd joeg zij over de wijde zee de  

 Trojanen – wat van hen de Grieken en de wrede Achilles hadden 

 overgelaten. Zij weerde hen ver van Latium en een menigte jaren 

 zwierven zij door het noodlot over alle zeeën gedreven. Zo zwaar  

 was de taak het volk van Rome te stichten. 
86

 

  

 Een fysieke tegenstander van Aeneas is Turnus de Rutuliër, die gedood wordt door de 

Trojaanse held. 

 

De Bijbel 

Simson: 

De grootste vijanden van Simson zijn de Filistijnen, die dankzij Delila achter zijn zwakke plek 

komen en hem zo de baas zijn. Delila is zowel zijn geliefde als een vijand die Simson mentaal 

pijnigt. 
87
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David: 

Net als Simson heeft ook David de Filistijnen als tegenstanders, met name de sterke Goliat. Ook 

de Amalekieten, die de vrouwen van David (Achinoam en Abigail) gevangennemen, gaan de 

strijd aan met David in een fysiek gevecht en behoren dan ook tot de eerste categorie schurken. 

 Koning Saul wordt jaloers op David wanneer het volk zingt: “Bij duizenden sloeg Saul ze 

neer, maar David bij tienduizenden!” 
88

 Saul probeert David te doden met een lans, waarop David 

wegvlucht. Saul is daarom een fysieke vijand van David. David spaart tweemaal het leven van 

Saul, omdat hij geen wrok koestert. Als eerste snijdt David een slip af van de mantel van Saul, 

maar doodt hem niet. Ten tweede pakt David de lans en waterkruik die bij het hoofdeinde van 

Saul liggen. Na een nederlaag stort Saul zichzelf in een zwaard.
89

 

 

Middeleeuwen 

Beowulf: 

De grootste vijanden van Beowulf zijn de monsters die hij verslaat: Grendel, de moeder van 

Grendel en de draak. Daarnaast is Unferth een soort van mentale tegenstander, omdat hij jaloers 

is op Beowulf en niet wil dat deze meer eer zal behalen.  

 

Arthur: 

Morgan le Fay is een vrouwelijke vijand die met haar toverkracht Arthur probeert te doden door 

toverkracht te gebruiken. Ze laat Arthur wakker worden in een kerker van koning Damas, die 

ridders uithongert om ze zover te krijgen dat ze voor hem tegen zijn broer zullen vechten. Arthur 

stemt toe te vechten, op voorwaarde dat Damas de andere koningen waar hij mee op reis was, ook 

vrijlaat. Ondertussen heeft Morgan le Fay het zwaard van Arthur aan haar geliefde Accolon 

gegeven, in de hoop dat hij koning zal worden. Accolon vecht voor Damas’ broer en raakt zo in 

gevecht met Arthur, zonder dat ze weten met wie ze vechten. Tovenares Ninive weet van 

Morgans plan en komt Arthur te hulp, zodat hij Accolon kan verslaan. Accolon sterft een paar 

dagen later. 

 In de veronderstelling dat Arthur dood is, probeert Morgan haar man, koning Uriens, te 

doden in zijn slaap, maar haar zoon Ywain houdt haar tegen. Vervolgens steelt Morgan het 
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zwaard, dat hij van Accolon had afgepakt, van Arthur terug, maar als Arthur de achtervolging in 

zet gooit ze het zwaard in een meer. Morgan geeft het echter niet op; ze stuurt Arthur een giftige 

mantel met juwelen, die hij op advies van Ninive de boodschapper van Morgan laat aantrekken, 

die vervolgens in vlammen opgaat. 
90

  

 De vijandige koningen Lot, Nantres en Uriens, de echtgenoten van de dochters van Uther 

willen Arthur van zijn troon stoten. Ze gaan fysiek de strijd aan met Arthur. 

 Zijn zoon Mordred is de fysieke tegenstander van Arthur. In een tweegevecht komen 

zowel Mordred als Arthur om het leven.  

 

Karel: 

Eggeric van Eggermonde heeft het gemunt op Karel, de broer van zijn vrouw. Eggeric zegt tegen 

zijn vrouw dat hij Karel wil doden op hofdag:  

 

 So langhe lach si hem an 

  Dat hi haer te segghen began 

  Dat hi des conincs doot hadde ghesworen 

  Ende die te doen waren vercoren. 
91

  

 

Uiteindelijk verslaat Elegast Eggeric in een tweegevecht. Eggeric van Eggermonde past binnen 

de categorie van fysieke vijand. 

 

Moderne tijd 

Superman: 

Supermans enige zwakke plek is kryptoniet, een groen lichtgevend kristal afkomstig van zijn 

geboorteplaneet Krypton. Toen de planeet werd opgeblazen ontstond een chemische reactie 

waardoor het kryptoniet schadelijk werd. Als hij hierbij in de buurt komt, verliest hij zijn 

krachten en sterft hij. De vijand van Superman, Lex Luthor, is op de hoogte van zijn zwakke plek 

en gebruikt het dan ook elke keer weer tegen Superman: 
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 To us, they are just meteorites. Fair enough.  

 But the level of specific radioactivity is so high  

 to anyone from the planet Krypton that this stuff is lethal! 
92

 

 

Deze crimineel staat aan het hoofd van Lexcorp, een groot multinationaal bedrijf en schopt het 

zelfs tot burgemeester en gouverneur. Lex Luthor is dan ook een slimme tegenstander die zelf 

geen fysiek geweld gebruikt. 

 Naast Lex Luthor heeft Superman nog een aartsvijand: Brainiac. Brainiac is een groen 

kaal buitenaards wezen van de planeet Colu. Met zijn superintelligente brein is hij in staat om 

computersystemen te manipuleren en ook heeft Brainiac de controle over tijd en ruimte. Zo laat 

hij steden krimpen, waaronder Kandor, de hoofdstad van Supermans planeet. Net als Luthor 

behoort Brainiac tot de tweede categorie schurken. 
93

  

  

Batman: 

Batman heeft vele vijanden, zoals The Joker, The Penguin, Two-Face, The Riddler en Mr. 

Freeze. Deze schurken zijn geen gewone mensen, maar mutanten. Na een ongeluk veranderen ze 

in moordlustige maniakken. 

 De grootste vijand van Batman is The Joker. Deze schurk heeft de dood van de ouders van 

Batman op zijn geweten. 
94

 Jaren later laat Batman hem in een vat met zuur vallen, waardoor hij 

verminkt raakt. Na een huidherstellende operatie ziet hij eruit als een clown: een witte huid, 

groen haar en een grijnzende rode mond. Hierdoor wordt hij krankzinnig en zint op wraak. Vanaf 

nu noemt hij zich niet langer Jack Napier, maar The Joker. Zijn doel is de grootste misdadiger 

van Gotham City te worden. The Joker is een gevaarlijke mentale vijand, aangezien hij Batman 

op afstand aanvalt. 

 Nog een belangrijke tegenstander van Batman is The Penguin, wederom een misvormde 

misdadiger met het uiterlijk van een pinguïn die in een dierentuin tussen de pinguïns leeft. Hij 

heeft het gemunt op het burgemeesterschap van Gotham City om de criminaliteit in handen te 
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nemen. The Penguin behoort tot de categorie van intelligente vijanden. Hij heeft last van 

grootheidswaan en is geobsedeerd door vogels en paraplu’s. 
95

 

 In de derde film BATMAN FOREVER uit 1995 neemt Batman het op tegen Two-Face, die 

net als The Joker Batman de schuld geeft van zijn mismaaktheid, en de raadselachtige The 

Riddler. Two-Face heette eerst Harvey Dent en was openbare aanklager in Gotham City. Voordat 

hij een ongeluk kreeg met zuur, waardoor de helft van zijn gezicht misvormd raakte, was hij een 

goede vriend van Batman. Dit sluit aan bij het citaat uit de film UNBREAKABLE. Two-Face laat 

zijn lot bepalen door het gooien van een munt. Two-Face is een fysieke tegenstander. The Riddler 

is een mentale vijand van Batman, omdat hij allerlei raadsels bedenkt. 

 Dr. Victor Fries alias Mr. Freeze wil in de film BATMAN & ROBIN uit 1997 Gotham City 

bevriezen. Deze schurk draagt een special ijspak om zijn lichaam koel te houden vanwege een 

lichamelijke afwijking. Met zijn ijswapens vecht deze fysieke vijand tegen Batman. 
96

  

 Opvallend is dat de vijanden van Batman mentaal gestoord raken, na een ongeluk waarbij 

ze verminkt raken. Dit in tegenstelling tot de aartsvijand van Superman, Lex Luthor, die eigenlijk 

altijd al een slechterik is geweest en geen gedaantewisseling ondergaat.  

 

Spiderman: 

Green Goblin is het alter ego van Norman Osborn, de grootste vijand van Spiderman, omdat hij 

de dood van Gwen Stacy heeft veroorzaakt, de vriendin van Spiderman. Door een speciaal serum 

dat in zijn gezicht ontploft, krijgt Norman uitzonderlijke krachten en wordt hij bovendien 

intelligenter. Een bijwerking is dat hij ook krankzinnig wordt. Norman gaat gekleed in een groen 

met paars pak en noemt zichzelf de Green Goblin. De attributen van de Goblin zijn de Goblin 

Glider, een soort vliegmachine, pompoengranaten en vlammenwerpende handschoenen. De 

Green Goblin is dan ook een fysieke tegenstander. De Green Goblin is op de hoogte van 

Spidermans ware identiteit. Ook Spiderman weet dat de Green Goblin Norman Osborn is. Zijn 

zoon Harry Osborn neemt de identiteit Green Goblin over na de dood van Norman. 
97

 

 Nog een gevaarlijke (mentale) tegenstander van Spiderman is Dr. Otto Octavius oftewel 

Doctor Octopus. Deze gekke geleerde wordt door Spiderman Doc Ock genoemd. Door een 

explosie versmelten de mechanische tentakels, die Otto gebruikt bij zijn experimenten, aan zijn 
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lichaam. Hij muteert door de straling in een kwaadaardige octopus, die zijn tentakels met zijn 

gedachten kan besturen.
98

 

 William Baker heeft een moeilijke jeugd en nadat hij van school wordt gestuurd, pleegt 

hij vele misdaden onder de naam Flint Marko. Als crimineel ontsnapt hij uit de gevangenis en 

komt terecht op een strand met radioactief zand. Hierdoor muteert het lichaam van Flint en is hij 

in staat in zand te veranderen. Ook kan hij bij blootstelling aan hitte van glas worden. Zijn 

nieuwe naam wordt Sandman en hij gaat Spiderman fysiek te lijf. De Sandman is 

verantwoordelijk voor de dood van Spidermans oom Ben.  
99

 

 Venom is een levensvorm die als een parasiet het lichaam van iemand overneemt. Zo 

neemt hij het lichaam van Spiderman over, door in een zwart pak te kruipen, wat de donkere kant 

van Spiderman naar boven brengt. Gelukkig wordt Spiderman bevrijd van de parasiet door een 

sterke geluidsgolf. Tijdens het gevecht springt de levensvorm over op Eddie Brock, een journalist 

bij de Daily Globe, en zo ontstaat de schurk Venom. Doordat de parasiet eerst verbonden was 

met Spiderman is Venom op de hoogte van Spidermans ware identiteit. Ook neemt hij veel van 

zijn eigenschappen over.
100

 Venom is zowel een fysieke als een mentale vijand, omdat hij 

letterlijk het lichaam en de hersenen van Spiderman overneemt. 

  

Net als de helden tonen ook de vijanden overeenkomsten met elkaar. Zo zijn er schurken die de 

wereld willen overheersen. Dit geldt in het bijzonder voor de vijanden van de superhelden. Ook 

hebben de vijanden een gruwelijke hekel aan de helden. Sommige vijanden vallen de held zelf 

aan: Hera valt zowel Heracles als Aeneas aan, Agamemnon krenkt Achilles in zijn eer, Turnus 

vecht met Aeneas om Lavinia, de Filistijnen nemen Simson te grazen en Saul gooit een lans naar 

David.  

 Andere vijanden ontvoeren een geliefde: Nessus grijpt Deianeira, Hektor doodt Patroklos, 

de Amalekieten nemen de vrouwen van David gevangen, Lex Luthor ontvoert Lois Lane, The 

Joker brengt Vicki Vale in gevaar en The Green Goblin houdt Mary Jane gevangen. 

 De vijanden hebben ook karaktertrekken van de helden: net als de superhelden zelf, 

hebben de vijanden ook een dubbele persoonlijkheid. Eveneens verkrijgen ze speciale krachten 

door mutatie op latere leeftijd en dragen een opvallend kostuum. Hektor is de Trojaanse 

                                                 
98

 Strip Amazing Spider-Man # 3 (juli 1963). 
99

 Strip The Amazing Spider-Man # 4 (september 1963). 
100

 Strip The Amazing Spider-Man # 298 (maart 1988). 



 57 

tegenhanger van Achilles, ze zijn allebei de beste strijder van hun land. Ook zijn er vijanden die 

in eerste instantie aan de kant van de held staan: Agamemnon, Delila, Saul en Morgan le Fay. 
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Hoofdstuk 5: Dood of vergoddelijking 

Een kenmerk van de held is dat hij zich in de strijd stort met een doel voor ogen. Helden sterven 

dan ook meestal op hun hoogtepunt (zoals Achilles) of tijdens een heldendaad (Beowulf).
101

 

Sterven op het slagveld is de grootste eer die een held kan behalen. Bowra zegt hierover: “(…) 

the hero who comes to such an end seems in his last hours to be most truly himself and to make 

his greatest efforts.  His life, instead of ending quietly, ends in a blaze of glory which illumines 

his whole achievement and character. If he dies after a heroic struggle, he shows that, when it 

comes to the final test, he is ready to sacrifice himself for his ideal of manhood.” 
102

 

 Na hun dood worden de helden onsterfelijk door de roem die ze tijdens hun leven hebben 

vergaard. Zo legt H.J. de Roy van Zuydewijn in zijn inleiding van de Ilias uit: “de mens, 

sterfelijk als hij is, kan alleen onsterfelijk zijn in zijn roem; roem is de enige menselijke manier 

om een god te zijn.” 
103

 

 De Vries stelt dat de tragiek van een held erin schuilt dat hij zal sterven. Het feit dat de 

held ondanks zijn uitzonderlijke krachten aan zijn noodlot is overgeleverd, maakt hem 

tegelijkertijd ook kwetsbaar. De tegenstelling kracht/kwetsbaarheid geeft de held meer diepgang, 

waardoor de lezer meeleeft met de held.
104

 

 De held heeft vanaf zijn geboorte een zwakke plek, waar hij later door aan zijn einde 

komt. Dit is het geval bij Achilles en Simson. Ook Superman heeft een zwakke plek, maar is hier 

nog niet aan dood gegaan… 

 

Klassieke Oudheid 

Heracles: 

Na het voltooien van de twaalf werken trouwt Heracles met Deianeira, de dochter van Oeneus, de 

koning van Calydon. Om haar voor zich te winnen moet Heracles met de riviergod Achelous 

worstelen, die zich in verschillende gedaanten kan veranderen. Heracles breekt zijn hoorn af, 

maar geeft deze aan hem terug. In ruil hiervoor krijgt Heracles de hoorn van Amalthea, waarmee 

je zoveel kunt eten en drinken als je wilt. Hierna steekt Heracles samen met Deianeira een rivier 

over, die gedragen wordt door de centaur Nessus. Nessus probeert Deianeira aan te vallen, maar 
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Heracles slaat hem met zijn boog. Terwijl hij sterft zegt Nessus tegen Deianeira dat zijn bloed 

ervoor zal zorgen dat Heracles nooit meer van iemand anders zal houden dan van haar. Deianeira 

bewaart het bloed en leeft jarenlang gelukkig met Heracles. Ze krijgen samen twee kinderen: een 

zoon, Hyllus, en een dochter, Macaria.  

 Wanneer Deianeira erachter komt dat Heracles verliefd is op Iole, doopt ze de mantel van 

Heracles in bloed en ze stuurt deze naar hem op, om te dragen bij het offerkampvuur voor Zeus. 

Door de vlammen wordt het giftige bloed warm en kleeft de mantel aan Heracles en verbrandt 

hem levend. Dit komt overeen met de mantel die Morgan naar Arthur stuurt.  

 Deianeira pleegt zelfmoord met een zwaard wanneer ze erachter komt wat ze gedaan 

heeft. Dit is echter niet het einde van de Griekse held. Heracles zegt tegen zijn zoon Hyllus dat 

hij met Iole moet trouwen en hij geeft zijn boog aan Poeas, die de brandstapel heeft aangestoken 

om de sterfelijke kant van Heracles te verbranden: 

 

 Welnu, laat jullie trouw gemoed niet langer vrezen,  

 let niet op die vlammen van Oeta; 

 hij die in alles won, zal van die brand die jullie zien 

 ook winnen; want hij voelt dat vuurgeweld slechts voor 

 zover hij zijn moeders sterfelijkheid bezit; wat hij van mij 

 ontving is eeuwig, voor de dood ongrijpbaar, door geen vuur 

 te temmen. Dát deel wil ik, straks, na zijn aards bestaan, in  

 ’t godenrijk opnemen – ik vertrouw dat alle goden die beslissing  

 verheugend vinden…Mocht er iemand zijn die desondanks  

 Hercules’ goddelijkheid betreurt – hij mag die eer ontkennen, 

 maar weet, ja, geef maar toe dat zij verdiend is, graag of niet! 
105

 

  

Hierdoor wordt Heracles onsterfelijk en hij mag op de Olympus wonen. Hier trouwt Heracles met 

Hebe, de dochter van Hera. Heracles wordt door de Grieken vereerd als de dertiende Olympiër. 

 Deianeira veroorzaakt de dood van Heracles, net zoals Delila verantwoordelijk is voor de 

ondergang van Simson. 
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Achilles: 

Achilles weet vanaf het moment dat hij naar Troje vertrekt dat hij snel dood zal gaan. Dit wordt 

verwoord door zijn moeder Thetis: 

 

 Ach, mijn kind, waarom bracht ik je groot, ik ongeluksmoeder. 

 Jij mocht toch bij de schepen, gevrijwaard van droefheid en tranen, 

 neerzitten, - jij wiens leven maar kort en al bijna voorbij is; 

 maar bij je vroege dood treft je ook nog het bitterste lijden. 

 Ja, je bent in ons huis voor een droevig noodlot geboren. 
106

 

 

Dit in tegenstelling tot de andere helden in de Ilias die hopen de oorlog te zullen overleven. 

Bowra zegt dan ook het volgende over het noodlot van Achilles: “In his consciousness that his 

life is short Achilles becomes more active and more heroic. In this he is typical of all doomed 

heroes whose short careers reflect in their crowded eventfulness the bursting ardours of the heroic 

soul.” 
107

 

 Achilles wordt ten val gebracht door zijn deugden. Doordat hij niet middelmatig wil zijn, 

wordt hij door schade en schande wijs. Hij wil de beste van de Grieken zijn en kiest voor het 

heldendom, ook al betekent dit dat hij jong zal sterven. De dood van Achilles wordt niet verteld 

in de Ilias van Homerus, maar in de Odyssee. Achilles wordt in zijn hiel geschoten (de enige plek 

waar hij niet onkwetsbaar is) door Paris met hulp van Apollo. In de Odyssee ontmoet Odysseus 

de geest van Achilles in de onderwereld, die hem vertelt liever op aarde als slaaf te willen dienen 

bij een arme man, dan als koning te heersen over de doden. 
108

 

 Een andere versie is dat Achilles in de tempel van Apollo door Paris wordt getroffen, 

wanneer hij op het punt staat te trouwen met Polyxena, de dochter van Priamus. Ajax brengt 

hierna het lichaam van Achilles in veiligheid. Het lichaam van Polyxena wordt geofferd op 

verzoek van Achilles. Thetis redt Achilles van de brandstapel en brengt hem naar het eiland 

Leuke, waar hij als halfgod verder leeft. 
109
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Aeneas: 

Ovidius beschrijft aan het einde van de Methamorphosen, de vergoddelijking, de ‘apotheose’ van 

Aeneas, die door zijn moeder Venus naar de goden wordt gebracht: 

 

 De horendragende riviergod doet zijn werk naar Venus’ 

 woord: zijn water spoelt en reinigt wat Aeneas aan sterfelijkheid 

 bezit; het beste deel blijft voortbestaan. De moeder heeft het reine 

 lichaam met een hemels reukwerk gezalfd, zijn lippen aangeraakt 

 met ambrozijn, vermengd met zoete nectar, en een god van hem  

 gemaakt. 
110

 

 

Aeneas krijgt als god de naam Indiges en wordt door de Romeinen vereerd.  

 

De Bijbel 

Simson: 

De zwakke plek van Simson is zijn haar, dat nooit geknipt mag worden, anders zal hij zijn kracht 

verliezen. De fout die Simson begaat door Delila zijn geheim toe te vertrouwen wordt hem fataal. 

 Simson wordt verliefd op Delila uit het Sorek-Dal. Deze slechte vrouw zorgt voor zijn 

ondergang. De vorsten van de Filistijnen vragen aan Delila of ze wil uitzoeken wat het geheim is 

achter de kracht van Simson. Simson liegt driemaal tegen Delila: “als ik word vastgebonden met 

7 verse pezen, die nog niet gedroogd zijn, verlies ik mijn kracht.” Maar wanneer hij hiermee 

wordt vastgebonden, breekt hij met gemak de touwen. Daarna zegt Simson: “als ik word 

vastgebonden met nieuwe koorden, word ik net zo zwak als ieder ander.” Maar opnieuw rukt 

Simson de touwen kapot. De laatste leugen die Simson vertelt is: “je moet me vastbinden met 

zeven vlechten van mijn hoofdhaar, door de schering van het weefgetouw gehaald.” Ook de 

derde maal kan Simson zich met gemak bevrijden. Delila wordt kwaad dat Simson haar heeft 

bedrogen en zegt dat hij niet van haar houdt. Na dagenlang aandringen, vertelt Simson haar de 

waarheid: “als mijn haren worden afgeschoren verlies ik mijn kracht.” Daarop vertelt Delila het 

geheim aan de Filistijnen en laat het haar van Simson in zijn slaap afscheren. Wanneer Simson 
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wakker wordt en probeert los te komen lukt het deze keer niet. De Filistijnen grijpen hem, steken 

zijn ogen uit en brengen hem naar Gaza. Daar moet hij, vastgebonden met twee bronzen 

kettingen, in de gevangenis de molen draaien. Gelukkig begint het haar van Simson weer te 

groeien. Wanneer de Filistijnen Simson bespotten, roept hij God aan om hem nog één keer zijn 

kracht terug te geven. Terwijl Simson zegt dat hij met de Filistijnen zal sterven, duwt hij twee 

zuilen van de tempel omver waardoor alles instort. Zo sterft Simson samen met de Filistijnen. Hij 

wordt begraven tussen Sora en Estaol in het graf van zijn vader Manoach. Simson is 20 jaar 

rechter geweest over Israël. Zoals het een echte held betaamt, offert Simson zich op om zijn volk 

te redden. Simson komt tragisch aan zijn einde, maar overwint met zijn dood wel de Filistijnen. 

Dit komt overeen met de uitspaak van Bowra in de inleiding van dit hoofdstuk.  

 

David: 

David is al hoogbejaard wanneer zijn einde nadert. Hij geeft zijn zoon Salomo de volgende raad: 

 

 Ik ga de weg die ieder aards wezen moet  

 gaan. Wees sterk en laat zien dat je een man 

 bent. Blijf trouw aan de dienst van de HEER  

 onze God: bewandel zijn wegen en onderhoud 

 zijn wetten, geboden, voorschriften en verordeningen 

 zoals geschreven staat in de Wet van Mozes.  

 Dan zal de HEER de belofte waarmaken die  

 Hij mij gedaan heeft: Als uw zonen trouw, met  

 heel hun hart en heel hun ziel mijn wegen  

 bewandelen, dan zal het u nooit ontbreken 

 aan afstammelingen op de troon van Israël. 
111

 

 

Hierna geeft David Salomo de opdracht Joab en Simi te straffen voor hun daden en de zonen van 

Barzillai, de Gileadiet als vrienden te behandelen. David sterft na veertig jaar over Israël te 

hebben geregeerd. 
112
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Middeleeuwen 

Beowulf: 

In het tweede deel van het verhaal heeft Beowulf Hygelacs zoon Heardred opgevolgd als koning 

van de Gauten. Beowulf regeert vijftig jaar lang in vrede maar dan worden de Gauten plotseling 

bedreigd door een draak, omdat iemand een gouden beker van zijn schat heeft gestolen. Verlaten 

door zijn metgezellen gaat Beowulf, gewapend met een ijzeren schild, de draak te lijf. Na een 

zware strijd komt Wiglaf Beowulf te hulp, maar de draak bijt Beowulf in de hals. Daarop steekt 

Wiglaf zijn zwaard in de buik van de draak die dodelijk gewond raakt. Beowulf snijdt de buik 

van de draak open en zo overwinnen ze samen de draak. Door de beet van de draak is er dodelijk 

gif het lichaam van Beowulf binnengedrongen en weet de held dat hij zal gaan sterven. Hij wil 

nog even de schat van de draak zien en zegt tegen Wiglaf dat hij na zijn dood op een klip aan de 

kust verbrand wil worden en dat over zijn as een grote grafheuvel moet worden opgeworpen met 

de naam ‘Beowulfs heuvel’, als baken voor passerende zeelieden. Na deze woorden sterft 

Beowulf. Wiglaf zorgt ervoor dat zijn laatste wens wordt uitgevoerd en de heldendaden van 

Beowulf worden geprezen. 
113

 

 Voor Beowulf is er een heldhaftige dood op late leeftijd. Beowulf is niet meer uit op het 

behalen van eer, zoals toen hij nog jong was. Hij is bereid om zich op te offeren voor zijn volk, 

wat overeenkomt met de theorie van Bowra. 

 

Arthur: 

Ook koning Arthur gaat ten onder in het heetst van de strijd. Nadat Lancelot Guinevere heeft 

teruggegeven aan Arthur, wordt Lancelot verbannen. Gawain wil zijn broers wreken en eist van 

Arthur dat hij Lancelot aanvalt. Terwijl Arthur en Gawain weg zijn, kroont Mordred zichzelf tot 

koning en hij maakt Guinevere tot zijn vrouw. Hij valt het leger van Arthur aan, waaronder 

Gawain die dodelijk gewond is en Arthur in een droom waarschuwt niet verder te vechten. Door 

een misverstand gaat Arthur echter toch door met vechten en hij doodt Mordred, terwijl hij zelf 

ook dodelijk gewond is, zoals Merlijn al had voorspeld. Arthur stuurt Bedivere weg met de 

opdracht het zwaard Excalibur in het meer te gooien. Bedivere vindt het zonde om het zwaard 

weg te gooien en verstopt het achter een boom. Wanneer hij terugkomt bij Arthur vraagt deze wat 

hij gezien heeft. Bedivere antwoordt dat hij alleen golven en de wind heeft gezien. Nadat Arthur 

                                                 
113

 Gerritsen 1998, p. 64. 



 64 

Bedivere nog tweemaal naar het meer heeft gestuurd, gehoorzaamt Bedivere en ziet dat een hand 

het zwaard vangt en driemaal rondzwaait. Vervolgens draagt Bedivere Arthur naar het meer waar 

vrouwen gekleed in zwarte mantels, op een boot op Arthur staan te wachten. Arthur vertrekt in de 

boot naar Avalon, in nevelen gehuld. Bedivere gaat terug door het bos waar hij een kluizenaar 

naast een nieuw graf ziet knielen. De man vertelt Bedivere dat het graf van een man is, die om 

middernacht naar hem is gebracht door vrouwen in zwarte mantels… 
114

 

 Het einde van koning van Arthur is net als Avalon in nevelen gehuld. Dit sprookjesachtige 

verhaal maakt niet duidelijk of Arthur werkelijk dood is of verder leeft in Avalon. Dit wordt 

espoir breton genoemd. Zijn mysterieuze einde past goed bij het leven van een held.  

 

Karel: 

In tegenstelling tot de andere helden is Karel de Grote niet alleen een fictieve held, maar ook een 

belangrijk historisch persoon. In de biografie Vita Karoli Magni Imperatoris beschrijft de 

hoveling Einhard het leven van Karel de Grote.  

 In de winter van het jaar 814 wordt Karel getroffen door hoge koorts. Om de koorts te 

laten dalen gaat Karel vasten, zoals hij gewend is te doen, wanneer hij ziek is. Ook heeft Karel 

pijn in zijn zij. Vlak voor zijn dood geeft Karel zijn zoon Louis, die zijn opvolger zal zijn, de 

kroon. Op 28 januari, de zevende dag van zijn ziekte, sterft Karel op 72-jarige leeftijd in zijn 

bed.
115

  

 

Moderne tijd 

Wat betreft de superhelden is er geen sprake van dood of vergoddelijking. De helden zijn immers 

nog niet gestorven, maar redden tot op de dag van vandaag mensen in nood. Hoewel de 

superhelden onoverwinnelijk lijken hebben ze toch een zwakke plek. Zo is kryptoniet schadelijk 

voor Superman. 

 

 De helden kunnen ook weer in dit hoofdstuk worden ingedeeld in verschillende 

categorieën met betrekking tot hun dood: helden die jong sterven, helden met een lang leven, 

helden die vergoddelijkt worden en helden die nog steeds leven. Daarbinnen kan nog een 
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onderscheid worden gemaakt tussen een heldhaftige dood en een natuurlijke dood. Achilles en 

Simson sterven op hun hoogtepunt en zijn nog jong. Hun zwakke plek speelt daarbij een 

belangrijke rol. Achilles wordt in zijn hiel geschoten en sterft direct. In een andere versie leeft 

Achilles echter voort als halfgod op het eiland Leuke. Simsons haar wordt afgeschoren, waardoor 

de Filistijnen hem kunnen vastbinden. Hieraan sterft Simson echter niet, want zijn haar begint 

weer te groeien en God geeft hem nog één keer zijn kracht terug.  

 De tweede categorie betreft de helden die oud worden. Beowulf wordt oud en sterft 

tijdens zijn laatste heldendaad. Ook David en Karel worden oud, maar sterven een zachte dood in 

bed. Tot de derde categorie behoren Heracles en Aeneas. Deze helden worden vergoddelijkt na 

hun leven op aarde. De superhelden vallen binnen de laatste categorie, omdat ze nog niet dood 

zijn. Het is niet duidelijk in welke categorie Arthur geplaatst kan worden, omdat niet zeker is of 

Arthur dood is of verder leeft in Avalon.
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Hoofdstuk 6: Conclusie 

Ter conclusie zal de hoofdvraag worden beantwoord: wat zijn de essentiële kenmerken van een 

held, die alle helden in de literatuur door de eeuwen bezitten, van de Klassieke Oudheid tot de 

moderne tijd?  

 In het eerste hoofdstuk zagen we dat de ouders van de helden op een aparte manier nader 

tot elkaar komen. Ook is er sprake van een vreemde geboorte. De ouders van de superhelden 

vormen een uitzondering, aangezien de precieze geboorteverhalen van de superhelden ontbreken. 

Verder kwam ik tot de conclusie dat alleen de klassieke helden van goddelijke afkomst zijn. In de 

loop der tijd zijn er helden ontstaan die geen halfgod zijn. Daarom is dit geen essentieel kenmerk 

van een held. Een voorbestemd lot is vele helden toebedeeld, maar vormt geen universeel 

kenmerk, net als het hebben van pleegouders, aangezien niet alle helden hieraan voldoen.  

 De beproevingen die de helden moeten doorstaan om hun kwaliteiten te bewijzen zijn in 

het tweede hoofdstuk besproken. De motivatie van de held is hierbij van belang. Sommige helden 

stellen het behalen van persoonlijke eer voorop en andere helden hebben als hoofddoel het redden 

van mensen in nood. Vooral de Griekse en de middeleeuwse helden willen eer behalen met hun 

daden. Opvallend is dat bij de Bijbelse helden het redden van mensen het verlangen naar eer 

overtreft. Ook de superhelden hebben als hoofddoel mensen in nood te helpen. Daarnaast zijn de 

helden ingedeeld in bereidwillige en onwillige helden, waarbij de keuze op avontuur te gaan 

kenmerkend is. De helden beschikken over intrinsieke en externe kwaliteiten. De intrinsieke 

kwaliteiten zouden in iedereen kunnen schuilen, zoals hulpvaardig zijn, naar eer verlangen en 

moedig zijn. Dit komt overeen met de uitspraak van Jan de Vries dat het verlangen naar roem de 

mens is ingeboren. Ook het personage May Parker zegt in SPIDERMAN 2, dat iedereen een held 

kan zijn. De externe kwaliteiten zijn de bovennatuurlijke krachten van een held, die naar voren 

komen in het uiterlijk (zoals spierbundels). Hoewel het verslaan van monsters vaak als een vast 

motief in het heldenverhaal wordt beschouwd, komen vooral Heracles en Beowulf met vreemde 

wezens in aanraking. 

 Er zijn verschillende manieren te onderscheiden waarop een held zijn geliefde voor zich 

wint. De held krijgt een vrouw aangeboden als dank voor een heldendaad, de vrouw verleidt de 

held of de held eist een (getrouwde) vrouw op. De geliefden van de held zijn trouw aan hun man 

of storten hem in het ongeluk. De vijanden van de helden tonen overeenkomsten met de helden. 

Ze zijn even sterk als de helden, waardoor ze niet makkelijk zijn te verslaan. Om een conflict uit 
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te lokken vallen de vijanden de helden aan of hun geliefden. In het laatste hoofdstuk is de dood 

van de helden besproken. Ook hier zijn verschillende categorieën te benoemen: helden die jong 

sterven, helden met een lang leven, helden die vergoddelijkt worden en helden die nog niet dood 

zijn. Er is geen vast patroon te vinden voor de manier waarop het leven van de held eindigt. 

 Bij de analyse van de verschillende helden valt op, dat Heracles als oudste held ook het 

meest voldoet aan de kenmerken die wetenschappers noemen. Dit zou kunnen zijn, omdat de 

definitie van een held op Heracles gebaseerd is. Veel van de latere helden zijn dan ook afgeleid 

van Heracles. Achilles vergelijkt zichzelf met Heracles, die al eerder Troje ten val heeft gebracht. 

De meeste gelijkenissen met Heracles vertoont Simson: beide helden zijn heel sterk, 

leeuwendoders en ze worden overmeesterd door vrouwen. Ook de middeleeuwse held Arthur 

vertoont een aantal overeenkomsten met de Griekse held; bij de conceptie van beide helden is de 

verwekker vermomd als de echtgenoot van de moeder van de helden. Ook krijgt Arthur net als 

Heracles, een giftige mantel van Morgan le Fay.  

 Hoewel er een verwantschap bestaat, veranderen de latere helden waardoor er ook andere 

kenmerken ontstaan. Dit is duidelijk te zien bij de moderne superhelden die erg verschillen van 

de helden uit de Klassieke Oudheid. Zo ontbreekt hun geboorteverhaal, zijn ze niet van 

goddelijke afkomst, leiden ze een dubbelleven en ze sterven niet. Toch zijn ze gebaseerd op 

traditionele elementen (het hebben van uitzonderlijke krachten en het redden van mensen in 

nood), alleen dan vertaald naar een twintigste-eeuwse versie. Dit kan geïllustreerd worden met 

een vergelijking tussen de twee ultieme helden: Heracles en Superman. Ondanks de verschillen 

vertonen Heracles en Superman overeenkomsten met elkaar. Heracles is de grootste held van de 

Klassieke Oudheid en Superman is de ultieme superheld. Heracles is de zoon van oppergod Zeus 

en heeft contact met de Griekse goden. Later wordt hij zelfs vergoddelijkt. Superman komt van 

een andere planeet en praat met zijn overleden vader Jor-El in de ‘Fortress of Solitude’. Heracles 

is de sterkste held van de Grieken en Superman wordt ‘de Man van Staal’ genoemd. Al vanaf hun 

geboorte beschikken beide helden over bovenmenselijke krachten. Ook de vijanden van deze 

helden lijken op elkaar. Heracles wordt zijn hele leven achtervolgd door de jaloerse Hera en 

Superman moet keer op keer Lex Luthor zien te overwinnen. Het is dan ook aannemelijk dat 

Superman de moderne versie van Heracles is. 

 Hoewel alle helden bepaalde kenmerken met elkaar delen zijn de moderne superhelden 

een klasse apart. De moderne helden hebben allemaal een alter ego en gedragen zich in het 
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alledaagse leven niet als superheld, maar leiden het leven van de normale mens. Zo werken 

Superman en Spiderman in hun dagelijkse leven beiden als journalist bij een krant. In veel 

gevallen zijn het onopvallende verlegen personen die geen aandacht krijgen van de vrouw waar 

ze heimelijk verliefd op zijn. Misschien heeft dit te maken met de behoefte van mensen in de 

moderne tijd dat normale mensen ook helden kunnen worden (zoals Spiderman en Batman). De 

superhelden hebben als doel de wereld te redden of zelfs andere planeten. Wanneer ze echter hun 

heldendaden verrichten dragen ze een speciale vermomming om hun ware identiteit te verbergen. 

De meeste vijanden van superhelden hebben ook superkrachten en een dubbele identiteit. Het is 

opmerkelijk dat de verhalen van de drie superhelden op dezelfde manier zijn opgebouwd: de held 

wordt verliefd op een mooie dame, een schurk bedreigt de stad en de held moet zijn geliefde zien 

te redden van het kwaad.  

 Zoals duidelijk is geworden in dit onderzoek zijn er veel verschillende helden met 

allemaal andere kenmerken. De held heeft door de eeuwen heen een ontwikkeling doorgemaakt 

en veel veranderingen ondergaan. Er is echter een aantal kenmerken dat universeel en niet 

tijdgebonden is. Een zeer essentieel kenmerk dat elke held bezit, is dat een held bijzondere 

prestaties levert waar hij om bewonderd wordt. Ook hebben alle helden vijanden die ze moeten 

bestrijden. Daarnaast tonen de helden hun moed door hun angst te overwinnen. Nog een uiterst 

belangrijk kenmerk van helden is hun doorzettingsvermogen van helden: ze geven nooit op.  

De mens zal altijd gefascineerd blijven door de held, zowel in het dagelijkse leven als in de 

literatuur.  

 

 

 

“We can be heroes - just for one day.” 

David Bowie – Heroes. 
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Om de resultaten van het onderzoek overzichtelijk weer te geven, zijn de verschillende kenmerken in een tabel gezet: 

 

Hoofdstuk  Heracles Achilles Aeneas Simson David Beowulf Arthur Karel Superman Batman Spiderman 

H 1: 
goddelijke 

afkomst 
�  �  �          

vreemde geboorte �  �  �  �    �      

lot voorspeld �  �  �  �     �     

pleegouders �  �  �     �   �  �  �  

 

elders opgevoed �  �  �   �   �   �   �  

H 2: bereidwillige held �  �   �  �  �  �   �  �   

onwillige held   �      �    �  

verlangen naar eer �  �     �  �  �     

wil mensen redden   �  �  �  �    �  �  �  

 

bijzondere prestaties �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

H 3: fatale vrouw �    �         

hartenbreker �  �  �          

vrouw gekregen �   �   �   �      

 

vrouw veroverd  �    �   �   �  �  �  

H 4: fysieke vijand �  �  �  �  �  �  �  �   �  �  

 
mentale vijand �  �  �  �   �  �   �  �  �  

H 5:  kort leven �  �   �         

lang leven      �   �     

heldhaftige dood  �   �   �       

natuurlijke dood     �    �     

vergoddelijkt �   �          

 

nog niet dood         �  �  �  
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