
Baie lank gelede, nog voor die 
geboorte van Christus – wat nou al 2 022 
jaar gelede gebeur het – het daar in antieke 
Griekeland baie dapper mense geleef.

In Olimpus het Griekse gode geleef. Daar 
was baie van hulle. Zeus was die hoofgod. 
Net soos die superhelde van vandag, het 
die gode van Olimpus superkragte gehad.
Theseus was so ’n superheld wat eers net ’n 
gewone seun was. 

Die Griekse mites vertel ons hoe die gode 
en die mense tweeduisend jaar gelede saam 
in Griekeland geleef het. Die stories vertel 
hoe die gode en godinne op die aarde, onder 
die aarde, in die water en in die lug geleef 
het. 
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Mense en gode het mekaar dikwels 
raakgeloop en ook met mekaar getrou sodat 
daar ook halfgode was.

Maar die stories vertel ook van gewone 
mense wat superhelde was. Hulle was 
verskriklik sterk, ontsettend dapper en 
vreeslik slim. So ’n mens was Theseus. 
Mens kan maar net jou hande saamslaan as 
jy hoor van watter stoffasie dié superheld 
gemaak was.

Ek hoop jy geniet sy storie!
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In die tyd van antieke Griekeland bly Theseus 
saam met sy ma, Aithra, in Troezen, ’n stad in 
Griekeland. Hy het nie ’n idee wie sy pa is nie. 
Hy ken net sy oupa Pittheus. Pittheus is die 
koning van Troezen, maar dit kom Theseus 
nie eens agter nie. Hy en sy oupa het baie 
pret. Oupa vertel ook die wonderlikste stories.

Theseus se ma is die meeste van die tyd 
hartseer. Sy maak nooit grappies of geselsies 
nie. Sy kyk net altyd stil voor haar uit. Al is sy 
baie mooi, sien mens dit amper nie raak nie. 
Die hartseer hang oor haar soos reën wat nie 
wil verbygaan nie.

Theseus 
ontdek wie hy is
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