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GEBOORTE en JEUGD VAN HERAKLES 

Burcht Mykene

PERSEUS : zoon = Elektryon, koning van Mykene. Zijn
neef AMPHITRYON regeert tijdens afwezigheid over
Mykene. En trouwt daarna met dochter van Elektryon :
ALKMENE. 

Onenigheid over kudde runderen is er de oorzaak van dat
Amphitryon Elektryon per ongeluk doodt. 

Amphitryon vlucht met Alkmene naar Thebe. 

Amphitryon moet voor Kreon, koning van Thebe, de
Teumessische wijfjesvos verdrijven. Dat lukt. 
Maar in zijn afwezigheid komt Zeus naar Alkmene in de
gestalte van Amphitryon. Hij vertelt aan Alkmene hoe hij de
overwinning heeft behaald. En gaat met Alkmene naar bed.

Zeus slaapt met haar één nacht lang, maar laat die nacht dan
wel 3 nachten duren. 

Hoe ? Hermes brengt bevel van Zeus naar Helios dat hij alle
zonnevuren moet doven. Dat de Horen zijn paarden
moeten uitspannen en twee dagen thuis moeten
blijven. 
Hermes beveelt de maan om heel traag langs de hemel
te trekken.
Hermes beveelt de godin van de Slaap om de mensen
in een diepe slaap te dompelen, zodat niemand merkt
dat er twee dagen voorbijgaan. 

Waarom ? Zeus had het plan opgevat de grootste held van
Griekenland te maken en dat kon toch niet zo
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maar op een, twee drie gebeuren. Hij wilde dat
grondig en goed doen. 

Alkmene luistert gretig naar de verhaal van de overwinning
en bedrijft gedurende 36 uur de liefde met haar
man (die eigenlijk Zeus is). Daarna verlaat Zeus
haar. 

Amphitryon komt thuis en begint te vertellen over zijn
overwinning, maar Alkmene kan dat niet echt waarderen en
klaagt : ik heb vannacht geen oog dichtgedaan en geluisterd
naar al je overwinningsverhalen. Nu ga je toch niet nog eens
dat allemaal vertellen. 

Amphitryon weet niet wat hem overkomt en gaat naar de
blinde Teiresias die hem vertelt dat Zeus hem horens heeft
gezet. 

Amphitryon durft dan niet meer te vrijen met Alkmene uit
schrik dat hij de toorn van Zeus zal opwekken. 

9 maanden later.

Zeus zit op de Olympos hoog op te geven over de zoon die nu
zal gaan geboren worden en over het edele huis van Perseus
zal regeren. 

Hera vraagt hem te beloven dat elke koningszoon die voor de
avond geboren wordt koning zal worden over het huis van
perseus. Zeus belooft dat en zweert dat ook. 
Hera spreekt af met haar oudste dochter ATE dat ze moet
zorgen dat Zeus niet weet waar ze naartoe is. 

Hera naar Mykene waar ze bij de schoonzus van Amphitryon
de barensweeën vervroegd in gang zet. Dan haast ze zich naar
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Thebe en gaat voor de kamerdeur in kleermakerszit zitten met
overal knopen in haar haar en haar handen ineengevouwen. Zo
vertraagt ze de geboorte van Herakles. Eurystheus wordt dus
eerst geboren (al was hij slechts 7 maanden in de
moederschoot)
Alkmene geeft even later ook nog het leven aan een tweede
zoon, de echte zoon van Amphitryon. (IPHIKLES)

Hera terug naar de Olympos en vertelt daar dat Eurystheus de
eerstgeborene is en dus koning zal zijn van Mykene. 

Zeus wordt razend en grijpt ATE, zijn oudste dochter bij Hera
vast bij haar gouden haren en slingert ze vol woede weg van
de Olympos naar de aarde en zweert dat ze nooit meer daar
mag terugkeren. Ate had ervoor gezorgd dat Zeus niet wist
waar Hera naartoe was. 

Zeus kan Hera wel overtuigen om zijn pasgeboren zoon later
als god op de Olympos op te nemen, nadat hij twaalf
opdrachten zou hebben vervuld. 

ALKMENE was de laatste sterfelijke vrouw die een kind
baarde van Zeus, want hij wist dat hij nooit meer bij een
andere vrouw een even grote held zou kunnen creëren. Hij
vereerde Alkmene dan ook steeds en bleef haar heel hoffelijk
behandelen. 

ALKMENE is bang voor de jaloezie van Hera en legt het
pasgeboren kind te vondeling buiten Thebe. 

ZEUS vraagt aan ATHENA om een wandeling te maken met
Hera. En dan ‘toevallig’ langs de veldweg te komen waar het
kleine kind ligt. Athene haalt Hera over om het kind melk te
geven. Hera ontbloot een borst en legt het kleine kind aan. Die
zuigt met zoveel kracht dat Hera een stekende pijn voelt en
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het kind met een ruk verwijdert. Daarbij spuit de melk hoog
op uit haar borst en zo ontstaat de MELKWEG . 

Hierdoor is Herakles ONSTERFELIJK geworden. 
Athena brengt het kind terug naar Alkmene om het op te
voeden. 

Het kind krijgt nu de naam HERAKLES = ROEM VAN
HERA. 

Hera is toch niet echt tevreden en zoekt een middel om het
kind te doden. 

Herakles is 8 of 10 maanden oud en slaapt met zijn broertje
onder een schapenvachtje op het brede koperen schild van
Amphitryon. 

Middernacht : Hera stuurt 2 slangen, hemelsblauw geschubd
met de opdracht Herakles te wurgen en te doden. De poort
opent zich vanzelf, zo ook de kamerdeur. Ze glijden voort
over de marmeren vloer. De ogen spatten vuur, de mond
druipt van het gif. 

De slangen kruipen onder de schapenvacht. De broer van
Herakles (IPHIKLES) trappelt en valt uit het schild op de
grond en begint te gillen.  

De 2 slangen richten zich nu naar Herakles. Die grijpt ze met
zijn 2 handjes vast en wurgt ze. 

Alkmene hoort het gegil, maakt iedereen wakker en laat
dienaren met fakkels en lampen naar de kamer komen. Ook
Apmhitryon komt, het zwaard in de hand. En zien wat er is
gebeurd. 
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DE TWAALF WERKEN VAN HERAKLES 

1. De Nemeïsche Leeuw
2. De Hydra (van Lerna)
3. De hertekoe (hinde)
4. Het Erymantische everzwijn
5. De stallen van Augias
6, De Stymphalische vogels
7 De stier van Kreta
8 De merries van Diomedes
9 De gordel van Hippolyte (Amazonen)
10 de runderen van Geryones
11 De appels van de Hesperiden
12 het vangen van Kerberos (de hellehond)

De verjaardag van Herakles wordt elke maand gevierd op de
vierde dag omdat ieder vierde jaar van hem was als stichter
van de Olympische Spelen. 
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