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De mythe van Sisyphus  
 
Lang heel lang geleden had Sisyphus de stad Korinthe gesticht. En nu liep hij er als een koning rond. 
Hij genoot van de schoonheid. De stad was rijk en mooi.  
Maar zoals het vaak gaat met trotse koningen, werd ook Sisyphus overmoedig. Hij voerde oorlogen. 
En hij verried de oppergod Zeus, aan de vader van een mooie Nymph. Zeus had haar ontvoerd.  
Nu was Zeus woedend op Sisyphus. Die moet sterven….  
Zeus stuurde de god van de dood, Thanatos naar Sisyphus.  Tanathos zal jou een lesje leren.  
Maar Sisyphus was ook sterk. Hij sloeg Tanathos in de boeien.  
Fijn, zullen jullie denken. Nu is de dood machteloos. Maar er ontstond chaos nu niemand meer kon 
sterven. De stad werd te vol. Mensen die ziek van pijn waren, werden door de dood niet langer 
verlost. Een andere god moest eraan te pas komen om Thanatos te bevrijden. En zo pakte Thanatos 
opnieuw Sisyphus beet en voerde hem naar het schimmenrijk.  
 
Maar Sisyphus was ook slim. Hij had zijn vrouw opgedragen om geen uitvaart of begrafenis te 
houden. Ook geen herdenkbijeenkomst. Zij was gehoorzaam. Daardoor wist niemand wie hij was, 
toen hij in het dodenrijk aankwam. Hij werd niet herkend. Hij verzon een smoesje. “Laat mij vrij, dan 
zal ik zorgen dat mijn vrouw een herdenking houdt, voor mij…. En zullen jullie weten wie ik ben”. Zo 
werd hij dus vrij gelaten.  
Natuurlijk was het niet de bedoeling van Sisyphus om snel terug te keren in het schimmenrijk. Hij had 
helemaal geen zin in een herdenkbijeenkomst of uitvaart. Nee Sisyphus ging feest vieren, leven als 
vanouds.  
 
Maar Thanatos was woedend. Ik ga hem terughalen. 
Ditmaal goed voorbereid en sterk, ging hij naar het feest 
Sisyphus. Zonder genade sleurde Thanathos hem mee. 
Ditmaal ben je me niet te slim af.  
Zeus en Thanatos namen wraak. In het schimmenrijk 
straften ze Sisyphus voor zijn hoogmoed.  
Sisyphus moest elke dag een enorme brok marmer de berg 
op rollen. Zo zwaar en zo ver, dat hij er de hele dag over 
deed. En steeds als hij met het grote gevaarte, na veel pijn 
en moeite bijna boven gekomen was, rolde de marmersteen 
weer naar beneden, en kon hij opnieuw beginnen. Au…  
Steeds weer – dag in dag uit, eeuw na eeuw - moet Sisyphus 
de marmersteen omhoog brengen. Het zal hem nooit lukken 
zijn taak te volbrengen. 
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Hoor of lees je ooit in een boek de uitdrukking Sisyfusarbeid. Weet dan dat het onbegonnen werk is.  
 
Navertelling: 
Jacqueline Huizinga I Onderwijsbureau Meppel 
 
 
 
Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
https://www.youtube.com/watch?v=TiM9WEr-rsU Sisyphus  
  
Sisyphos was een Griekse koning, een goede handelsman maar ook een meester in list en bedrog. Hij 
schond de principes van gastvrijheid door gasten te doden, verleidde zijn eigen nicht, en zette zijn 
broer af als koning.  
Sisyphos maakte de oppergod Zeus boos door tegen de riviergod Asopus te klikken over de daden 
van Zeus. Hij vond dat hij gelijk was aan de goden en ze daarom kon verklikken. Deze uitdaging wekte 
de woede op van alle goden. Toen Sisyphos overleed, stuurden de goden Thanatos (de Dood) op hem 
af om hem te vangen, te ketenen, en naar de Tartaros (onderwereld) te brengen. De sluwe Sisyphos 
wist Thanatos te bedriegen met allerhande trucs. Uiteindelijk kregen de goden hem toch te pakken 
en werd hij veroordeeld in de onderwereld een zwaar rotsblok tegen een steile berg op te duwen, 
dat echter telkens van de top weer in de diepte rolde waardoor hij gedoemd was eeuwig dat rotsblok 
opnieuw en opnieuw de steile berg op te duwen. Hiermee toonde Zeus aan dat uiteindelijk de goden 
toch nog slimmer waren dan Sisyphos, en werd deze gestraft voor zijn hoogmoed.  
 
 
 
 


