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De Mythe van Tantalus 
 
Lang geleden was er een machtig en rijk koning aan het hof van Lydie, ergens in het oude 
Griekenland. Het verhaal gaat dat deze koning, een zoon van de oppergod Zeus was. Alleen zo 
immers kon je machtig en groot zijn. De naam van deze koning was Tantalus.  
Het ging hem heel goed. De gewone mensen dachten dus dat hij als godenzoon ook een vriend van 
de goden was. Hij zat immers met de goden aan tafel.  
 
Zo leerde Tantalus de plannen van de goden kennen. En die plannen waren niet altijd gunstig voor de 
gewone stervelingen, de mensen. Ook niet voor de mensen in zijn rijk.  De goden konden wreed en 
harteloos zijn. Tantalus verried soms de godenplannen aan de mensen in zijn koninkrijk. Ook stal hij 
nectar en ambrozijn van de godentafel en gaf die aan zijn onderdanen. Die waren natuurlijk erg blij. 
Tantalus was geliefd bij de mensen.  
Op deze manier en met nog veel meer streken stelde hij de alwetendheid van de goden op de proef. 
Mensen mogen immers niet weten wat de goden allemaal bedisselen. Daar worden mensen alleen 
maar onrustig van. Stel je voor dat je alle vreugde en pijn die je als mens in het leven te wachten 
staan al kent. Het wordt voor een mens dan heel moeilijk om te kunnen genieten van vreugde en 
blijdschap, omdat je weet dat er ook pijn zal komen. Alleen dat weten al doet zeer.  
 
Tantalus had dus zijn godenvrienden verraden. Hun 
geduld met hem was op. We straffen hem voor zijn 
verraad. Hij heeft ervoor gezorgd dat de mensen 
lijden aan de pijn waar ze bang voor zijn. Wij zullen 
zorgen dat hij lijdt aan de vreugde die hij als mens 
daardoor niet meer voelen kan.  
De goden sleurden hem het schimmenrijk in. Ze 
dwongen hem om in een mooie vijver te gaan 
staan. De golfjes spatten om zijn kin. Toch leed Tantalus vreselijke dorst. Telkens als hij het water 
met zijn hand wilde opscheppen, of zich voorover boog om het te drinken, viel de vijver droog. Het 
water stond hem aan de lippen, maar drinken kon hij niet.  
Boven hem hing een boomtak vol sappige vruchten. Maar wanneer hij dorstig en hongerig zijn hand 
uitstrekte om een vrucht te plukken, wiegde een wind de tak met vruchten weg. Daar bleef het niet 
bij. Hij had uitzicht op een enorm rotsblok dat elk moment van de heuvel af kon rollen om hem te 
verpletteren… Dagelijks vreesde hij de pijn die hij nog moest lijden.  
 
Hoor je ook wel eens de uitdrukking: het water staat hem aan de lippen. … Denk dan niet dat het 
allemaal nog veel erger wordt. Drink en geniet van fris water.  
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Van weten wat er allemaal nog komen kan, wordt geen mens gelukkig.  Dat noemen we een 
Tantaluskwelling.  
 
 
Navertelling, 
Jacqueline Huizinga I Onderwijsbureau Meppel.  
 
 
Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
https://www.youtube.com/watch?v=Li8KBk__kpE tantalus  
  
 
 
 


