
Goden met een handicap

Veel pantheons kennen één of meer goden die naar onze moderne, westerse maatstaven een 
“handicap” of “beperking” zouden hebben. In de tradities zelf wordt daar lang niet altijd op die 
manier naar gekeken. En soms ook wel, want niets menselijks is goden vreemd…

Wel of geen handicap

Een handicap is een beperking die van cognitieve, ontwikkelings-, intellectuele, verstandelijke, 
lichamelijke en/of zintuigelijke aard kan zijn. De beperking kan aangeboren of tijdens het leven 
ontstaan zijn. Er is in principe alleen sprake van een handicap als de beperking een substantiële 
invloed heeft op het leven van die persoon.

Die laatste voorwaarde is interessant als we kijken naar handicaps bij goden. De hindoeïstische 
god Shiva wordt doorgaans afgebeeld met 4 armen, en in zijn hoedanigheid als geneesheer heeft 
hij vaak ook nog 5 hoofden. Voor mensen zou dit een stevige handicap zijn, maar voor Shiva niet. 
Shiva is daarom niet gehandicapt.
De Noordse god Hodr, zoon van Odin, werd blind geboren. Dit had een grote invloed op zijn leven, 
omdat hij veel hulp van de andere goden nodig had. Hodr is dus wel gehandicapt.

Aangeboren vs verworven

Voor mensen maakt het een groot verschil of een handicap aangeboren of tijdens het leven 
ontstaan is. Dat heeft twee redenen: hun eigen ontwikkeling en de reacties vanuit hun omgeving.
Mensen met een aangeboren handicap groeien op met deze beperking. Zij leren in hun jeugd 
vanzelf om dingen zó te doen, dat ze zo min mogelijk hinder ondervinden van hun beperking. Vaak
heeft hun omgeving de neiging om het kind te onderschatten of juist te overvragen.
Mensen die op een bepaald moment in hun leven een handicap verwerven, hebben vaak tijd nodig
om zich aan deze nieuwe werkelijkheid aan te passen. Na een periode van rouw wordt meestal 
een nieuw evenwicht gevonden. Hun omgeving volgt doorgaans de persoon zelf.
Ook voor de samenleving als geheel hebben mensen met een handicap een grote impact, omdat 
handicaps mensen confronteren met hun eigen imperfecties en sterfelijkheid.

Dit overzicht beschrijft ruim 40 goden met een handicap uit circa 20 pantheons. Het aantal goden 
met een aangeboren handicap is ongeveer even groot als het aantal goden met een verworven 
handicap.
Het springt echter in het oog dat er nauwelijks godinnen met een handicap zijn. Mogelijk is dat een 
afspiegeling van de samenlevingen: wellicht waren er destijds (veel) minder vrouwen dan mannen 
met een handicap. Vrouwen trokken namelijk niet ten strijde en gingen ook niet op jacht, dus 
vrouwen liepen veel minder vaak verwondingen met blijvende beperkingen op dan mannen.

Opvallend is het aantal goddelijke smeden dat kreupel of verlamd is. De verhalen zijn het vaak niet
eens of dit aangeboren of op zeer jonge leeftijd is ontstaan. Een mogelijke verklaring is het feit dat 
smid een relatief zittend ambacht is, zeker in het geval van edelsmeden.

Betekenis

De mythologie staat vol van mensen, helden, goden en andere wezens die niet perfect zijn. Die 
ledematen missen, misvormd zijn, emotioneel instabiel zijn en/of een psychische aandoening 
hebben. Bij sommige goden brengt hun handicap geluk, zoals bij de Egyptische god Bes. Bij 
andere goden is de handicap een straf, zoals bij de Javaanse god Semar. Bij weer andere goden 
heeft de handicap, naast duidelijke ongemakken, ook onverwachte voordelen, zoals bij de Japanse
god Ebisu.

Al deze goden met een handicap benadrukken de diversiteit in het algemeen. De meeste 
pantheons zijn veel flexibeler dan onze huidige samenleving wat betreft fysieke, psychische en/of 
gender verschillen. (Er zijn bijvoorbeeld vele goden die een mannelijke en een vrouwelijke vorm 
hebben, van wie het geslacht niet zo vastligt als het onze, of die ronduit non-binair zijn.)
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Goden met een fysieke handicap

De hindoeïstische god Aruna of Arun is de wagenmenner van de Aditya (Deva hemelgod) 
Surya, de zonnegod en in het bijzonder van de opkomende zon. Het Sanskriet woord “aruna” 
betekent "rood, rossig", en verwijst naar de roodheid van de opkomende zon. Aruna wordt zittend 
zonder benen afgebeeld.
Vinata was een van de vrouwen van de Vedische rishi (ziener) Kashyapa. Zij baarde hem drie 
eieren. In haar ongeduld brak ze één ei, waaruit een lichtflits schoot. De schaal van het tweede ei 
brak ze te vroeg open. Daar kwam Aruna uit tevoorschijn, stralend rood als de ochtendzon, maar 
onderontwikkeld: hij heeft geen benen en voeten. Uit het derde ei kwam later Aruna’s broer, de 
mythische vogel Garuda.

De Slavische heks Baba Yaga is een misvormde en/of angstaanjagend uitziende vrouw (of één 
van drie zussen met dezelfde naam). Ze vliegt rond in een vijzel, hanteert een stamper en woont 
diep in het bos in een hut die gewoonlijk wordt beschreven als staande op kippenpoten. Baba 
Yaga kan degenen die haar tegenkomen of opzoeken helpen of hinderen. Ze kan een moederrol 
vervullen, en ze heeft te maken met wilde bosdieren.

De Yoruba Orisha Babalú-Ayé heeft te maken met besmettelijke ziekten én met genezing van het
lichaam, rijkdom en tastbare bezittingen. Hij strompelt door ziekte (waarschijnlijk polio), en loopt 
daarom met krukken. Ook heeft hij twee honden(families) aan zijn zijde. Het rituele gereedschap 
van Babalú-Ayé bestaat uit een rituele bezem voor zuivering, een afgedekt terracotta vat en een 
overvloedige hoeveelheid kaurieschelpen.
In de Yoruba religie is de oppergod Olorun (of Olodumare) zo groots dat mensen uitsluitend via 
Orisha's met deze oppergod in contact kunnen komen. De Orisha’s zijn zelf geen goden, maar 
vertegenwoordigen elk een apart aspect van de oppergod. Er zijn verschillende Orisha’s met een 
handicap. Deze handicap heeft een symbolische betekenis: het verwijst vaak naar de ziekte waar 
de betreffende Orisha tegen beschermt. Zo'n duidelijke symbolische betekenis hebben handicaps 
of ziektes bij goden van andere pantheons meestal niet.

De Egyptische god Bes is een dwerg en mede hierdoor een populaire god, want dwerggroei werd
in het oude Egypte gezien als een goddelijk teken. (In het oude Egypte voerden kleine mensen 
gespecialiseerde taken uit en werden ze aan het hof gekoesterd als luxe-assistenten.)
Bes werd, samen met zijn vrouwelijke tegenhanger Beset (niet te verwarren met de godin Bastet), 
aanbeden als beschermer van huishoudens, en in het bijzonder van moeders, kinderen en 
geboorte. Later werd hij gezien als beschermer van alles wat goed is en vijand van alles wat slecht
is. 

De Ierse godin Boann of Boand (moderne spelling: Bóinn) is de godin van de rivier Boyne, die 
door de provincie Leinster in Ierland stroomt. Haar vader is Delbáeth, zoon van Elatha, een van de 
Tuatha Dé Danann. Haar zus is Befind. De bronnen wisselen over haar man. Dit is Nechtan 
Scéne, Elcmar of Nuada Zilverhand. Haar geliefde is Dagda, ook een van de Tuatha Dé Danann. 
Samen met hem kreeg ze een zoon, Aengus.
Boann ging naar de magische Bron van Segais (ook bekend als Bron van Connla), hoewel dit haar
verboden was door haar man Nechtan. De bron werd omringd door negen magische hazelaars, 
waarvan de hazelnoten in de bron vielen, waar ze werden opgegeten door de gespikkelde zalm. 
Boann daagde de kracht van de bron uit door er drie keer rondom te lopen. Hierdoor brak het 
water vrij en stroomde het naar de zee. Zo ontstond de Boyne. Boann werd in de stromende 
wateren meegesleurd en verloor een arm, een been en een oog, en uiteindelijk haar leven.

De Romeinse god Cupido of Amor is een kopie van Eros, met hetzelfde verhaal (zie daar). 
Cupido is de zoon van de goden Venus en Mars.

De onsterfelijke Kuru prins Devapi of Devāpi Ar i e aṣṭ ṣ ṇ  is de oudste zoon van koning Pratipa 
van de hoofdstad Hastinapura (volgens de Nirukta, de Brihaddevata, de Mahabharata en de 
Puranas).
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Omdat Devapi lepra had, vond men dat hij geen troonopvolger kon zijn en daarom werd zijn 
jongere broer Shantanu de volgende koning. Later trok Devapi zich terug in het bos. 
Volgens de Matsya Purana en de Bhagavata Purana zal Devapi samen met de wijze Maru tot het 
einde van de huidige Kaliyuga (het vierde stadium van de wereld) blijven leven en zal hij te zijner 
tijd de Paurava-dynastie in de volgende Kritayuga (het eerste stadium van de wereld) doen 
herleven.
Volgens de Brihaddevata van Shaunaka leed het rijk Kuru twaalf jaar onder ernstige droogte, nadat
Devapi afstand had gedaan van de troon. Tenslotte ging Shantanu naar Devapi en bood hem de 
troon van Kuru aan. Devapi sloeg dit aanbod af, maar stemde ermee in om de purohita (priester) 
van Shantanu te worden en een yajna (offer) uit te voeren om regen te maken.
In de Vishnu Purana staat een latere versie van het verhaal: volgens deze versie waren de goden 
ontstemd dat Shantanu de troon opvolgde, in plaats van zijn oudere broer. Dit was een overtreding
van de wet van de eerste generatie. Door een list werd de simpele Devapi misleid door een sluwe 
minister van Shantanu, waardoor men hem onwaardig en ongeschikt om te heersen beoordeelde. 
Daarna regende het.

De Griekse god Eros is volgens de oudere verhalen het derde kind van Chaos, en dus één van 
de oergoden. Hij is de god van de universele, allesomvattende liefde, de kracht die het universum 
samenhoudt. In de nieuwere verhalen is Eros de zoon van de goden Aphrodite en Ares. Dan is hij 
de god van de liefde en het schoonheidsverlangen, de drijvende kracht achter aantrekking en 
binding, blinde passie voor iets of iemand, en voortplanting in de natuur.
Eros was een klein jongetje dat niet groot wilde worden. Aphrodite vond dat maar niets en vroeg 
Themis, de godin van de wijsheid, om raad. Die zei dat Eros alleen kon groeien als hij een broer of
zus had, die hem ook liefde terug kon geven. Zo werd Anteros geboren, en samen met hem kon 
Eros opgroeien. Deze vertraagde groei kunnen we opvatten als een ontwikkelingsachterstand, die 
overkomen wordt. Eros wordt zowel als jongen als als volwassen jongeling afgebeeld, vaak met pijl
en boog. (Hij wordt ook wel afgebeeld met een blinddoek, maar dat is niet hetzelfde als blind.)

De Shinto god Fukurokuju is de god van wijsheid en een lang leven. Hij is een van de Zeven 
Geluksgoden, net als de god Ebisu, en heeft als enige van deze goden het vermogen om de 
doden weer tot leven te wekken. Aan zijn staf heeft Fukurokuju een heilig boek dat of de 
levensduur van elke persoon op aarde of een magisch geschrift bevat. Hij wordt vergezeld door 
een kraanvogel en een schildpad. Fukurokuju wordt meestal kaal afgebeeld, met een lange snor 
en een (zeer) langwerpig voorhoofd.
Fukurokuju wordt soms verward met Jurōjin, ook een van de Zeven Geluksgoden. Volgens 
sommigen is Jurōjin de kleinzoon van Fukurokuju, volgens anderen bewoont Jurōjin hetzelfde 
lichaam als Fukurokuju. (Wat bij mensen verwarring in de hand werkt.)

De hindoeïstische god Ganesha is de verwijderaar van obstakels, de patroon van de kunsten en 
wetenschappen, en de deva (god) van intelligentie en wijsheid. Hij heeft een olifantenkop in plaats 
van een hoofd. Er zijn verschillende verhalen over hoe dit zo gekomen is.
De Matsya Purana vertelt: […] Toen Shiva thuiskwam en zijn eigen paleis wilde betreden werd 
hem de weg versperd door Ganesha. Hij wist niet dat hij zijn zoon was. Toen bleek dat Ganesha 
na lange tijd niet in een gevecht te overwinnen was, wist Shiva met behulp van zijn halfgoden en 
een list Ganesha te onthoofden. Parvati voelde dat onmiddellijk en met haar verschijnen bij de 
ingang van het paleis werd het Shiva duidelijk dat hij zijn eigen zoon had gedood. Een ruzie tussen
Shiva en Parvati ontstond die escaleerde tot een algehele verschrikkelijke oorlog tussen de goden 
en de godinnen. Uiteindelijk wist de heilige bemiddelaar Narada de vrede te herstellen.
Toen de vrede was gesloten beval Shiva zijn dienaren om hem het hoofd of de kop te brengen van 
het eerste levende wezen dat ze tegen zouden komen en zij keerden terug met de afgehakte kop 
van de olifant Airavata. Shiva bevestigde de olifantenkop op het levenloze lichaam van zijn zoon 
die terug tot leven kwam en de geschiedenis zou ingaan als de halfgod met de olifantenkop. Alle 
goden en godinnen zegenden Ganesha. 
De Brahmavaivarta Purana vertelt dat Parvati Vishnu vereerde aan de oevers van de Ganges om 
een kind te krijgen. Krishna (een vorm van Vishnu), de heer van Goloka, verscheen als haar zoon. 
De goden brachten een bezoek om het pasgeboren kind te zien. Sani, de planeet Saturnus, was 
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door zijn vrouw vervloekt, omdat hij haar had verwaarloosd door zijn langdurige meditatie op 
Vishnu. Sani zou diegene vernietigen waarop hij zijn blik wierp, maar Parvati stond toch toe dat hij 
even naar Ganesha keek. Toen Ganesha zijn hoofd door de blik van Sani verloor, verloor Parvati 
het bewustzijn. Vishnu vloog op Garoeda naar de rivier Pushpabhadra en nam het hoofd van een 
slapende olifant. Het was het hoofd van Airavata, de witte olifant van Indra. Airavata kreeg een 
nieuw hoofd van Vishnu. Sani liep voortaan door een vloek van Parvati mank.
Volgens een verhaal was Shiva door de rishi (wijze) Kasyapa vervloekt en zou zijn zoon z'n hoofd 
verliezen. Shiva had namelijk Aditya verslagen, omdat die hem beledigd zou hebben. Toen 
Parasurama, de favoriete leerling van Shiva naar Kailash ging om Shiva eer te bewijzen, werd hij 
door Ganesha tegengehouden, omdat Shiva sliep. Parasurama sloeg Ganesha een slagtand af en 
daarom wordt Ganesha ook Ekadanta (Eéntand) genoemd.
De Varaha Purana vertelt dat Shiva zelf Ganesha schiep, maar dat Parvati jaloers was op 
Ganesha's schoonheid en hem een olifantenhoofd en dikke buik gaf.

De Griekse god Hefaistos is de god van de smeedkunst, het vuur en de ambachtslieden. Hij is 
ook de smid van de goden. Hefaistos was de zoon van Hera, en volgens sommige bronnen ook de
zoon van Zeus. Hij smeedde voor goden en helden wapens en uitrustingen. Hij werd beschouwd 
als een kunstenaar in het smeden.
Zoals elke smid had Hefaistos sterke armen, maar hij had onderontwikkelde benen en was mank. 
Daarbij was hij ook nog lelijk. Voor zijn mankheid bestaan twee verklaringen: volgens de ene werd 
hij zo geboren, volgens de andere mengde hij zich in een echtelijke ruzie tussen Zeus en Hera.

De Egyptische godin Isis was een belangrijke godin in het oud Egypte en later ook in de Grieks-
Romeinse wereld. Isis helpt overledenen het hiernamaals binnen te gaan. Daarnaast is Isis de 
goddelijke moeder van de farao. Ze was de echtgenote van Osiris en samen hadden ze een zoon 
Horus.
Er bestaat een versie over de strijd tussen Horus en Seth (in de vierde Sallierpapyrus), waarin Isis 
en Horus ruzie hebben en Isis probeert haar broer Seth te redden. Daarop hakt Horus in woede 
Isis’ hoofd af. Thoth (of Isis zelf) vervangt Isis’ hoofd door de kop van een koe. In het oude Egypte 
was de koe het symbool van liefde.

De hindoeïstische en boeddhistisch god Jagannath(a), is de God van het Universum. 
Jagannath wordt beschouwd als een avatar (incarnatie) van Vishnu. Hij is een onderdeel van de 
triade met zijn broer Balabhadra en zus Subhadra.
Jagannath wordt afgebeeld als een gebeeldhouwde en vrolijk beschilderde stronk van neemhout.  
Het beeld bestaat uit een vierkante platte kop dat naadloos overgaat in de borst, maar mist een 
nek, oren en ledematen. (Om ons te herinneren aan de essentiële incompleetheid van alle 
wezens.) Op de stronk is een groot rond, symmetrisch gezicht geschilderd, dat symbool staat voor 
iemand die anadi (zonder begin) en ananta (zonder einde) is. Het gezicht heeft twee grote 
symmetrische ronde ogen zonder oogleden, één oog staat voor de zon en het andere voor de 
maan. Het beeld van Jagannath wijkt af van de beelden van de andere goden in het hindoeïsme, 
die overwegend antropomorf zijn.

De klassieke Maya god K'awiil is de god van bliksem, slangen, vruchtbaarheid, agriculturele 
overvloed, en mais en cacao in het bijzonder. Onder moderne Maya’s is K’awiil bekend als de 
opper- en dondergod God K of Manikin Scepter.
K’awiil wordt afgebeeld met een rokend, obsidiaans mes in zijn voorhoofd en een slang in plaats 
van een van zijn benen. De slang staat voor een bliksemschicht. (Zie ook Tezcatlipoca.)

De Japanse Shinto kami (god) Kuebiko is de kami van kennis/wijsheid en landbouw. Hij wordt 
afgebeeld als een vogelverschrikker die niet kan lopen, vanwege het buiten staan onder alle 
weersomstandigheden. Kuebiko heeft een alomvattend bewustzijn, want “omdat hij de hele dag 
buiten staat, weet hij alles”.
Kuebiko is ook bekend als Yamada no Sohodo, wat betekent: "iemand die drijfnat is door het 
bewaken van de rijstvelden in de bergen”, een verwijzing naar vogelverschrikker. “Kue” betekent 
"handicap", en wijst op iemand met een fysieke handicap, maar begiftigd met wijsheid.
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De Taoïstische xian Li Tieguai is een van de Ba Xian of Pa Hsien (Acht Onsterfelijken). Eigenlijk 
zijn de Ba Xian geen goden, hoewel ze vaak wel zo worden beschouwd. Li Tieguai betekent “Li 
met de ijzeren kruk”.
Li was een asceet en leerling van Laozi, de grondlegger van het taoïsme. Nadat Li onsterfelijk was 
geworden, bezocht hij een heilige berg en liet zijn lichaam achter onder de hoede van zijn leerling 
Li Qing. De leerling zou het lichaam na zeven dagen verbranden, als Li dan nog niet zou zijn 
teruggekeerd. Maar Li Qing verbrandde het lichaam van Li al op de zesde dag, zodat hij zijn 
stervende moeder nog kon bezoeken. Toen Li terugkwam, nam het (overleden) lichaam van een 
bedelaar over. De bedelaar had een lang en spits hoofd, grote oren met één grote koperen oorbel, 
een wollige en verwarde baard en dito haar. Hij had ook lange, schrale en donkere wenkbrauwen, 
donkere ogen, een pannendeksel op zijn hoofd en een kreupel been. Volgens een versie kreeg Li 
een ijzeren kruk van Laozi en volgens een andere versie van de godin Xi Wang Mu, de koningin-
moeder van het westen.

De Egyptische god Min was vooral de god van de vruchtbaarheid, maar ook de beschermer van 
de wegen en de mijnen in de oostelijke woestijn. Min wordt doorgaans afgebeeld met een stijve 
(besneden) penis, die hij in de linkerhand houdt (als de linkerarm aanwezig is). In de opgeheven 
rechterhand houdt hij een vlegel, als koninklijk symbool van macht. Zijn benen zijn omzwachteld en
hij draagt een kroon met twee arendpluimen. Vaak wordt Min afgebeeld zonder zijn linkerarm en/of
-been, maar niet altijd. 

Het Welshe Boek van Taliesin vertelt over Morfran, zoon van de magiër/godin Ceridwen, die zo 
ijzingwekkend lelijk was dat zijn moeder vreesde dat niemand hem ooit zou durven vertrouwen. In 
latere versies van het verhaal is het Morfrans broer Afagddu, die zo lelijk is.
Het verhaal vertelt over Ceridwen die haar zoon probeert te helpen door een magische drank te 
bereiden. Deze drank geeft de drinker ervan kennis van de toekomst. De bard Taliesin krijgt de 
taak om te roeren en morst per ongeluk drie druppels op zijn hand. Omdat hij niets wil verspillen, 
likt hij deze druppels op en krijgt zo onbedoeld de kennis die voor Morfran/Afagddu bedoeld was. 
Morfran/Afagddu blijft afzichtelijk en veracht.

De Azteekse en Pipil god Nanauatl of Nanahuatzin (of Nanauatzin, “-tzin” duidt op respect) is de
meest bescheiden god van het Azteekse pantheon. Nanauatl is misvormd door syfilis, hij is fysiek 
zwak en arm. Zijn naam betekent "vol met pijnlijke plekken" of “bedekt met puistjes”.
Er is een nauwe relatie tussen Xolotl (zie daar) en Nanauatl. Nanauatl is waarschijnlijk een aspect 
van of zelfs identiek aan Xolotl. De Duitse antropoloog Seler beschouwt Nanauatl als een avatar 
van Xolotl in zijn hoedanigheid van god van monsters, misvormende ziekten en misvormingen.
Volgens de Azteken is het universum niet permanent, maar is het sterfelijk – net als elk levend 
wezen – en wordt het daarna opnieuw geboren in een nieuwe Zon. Nanauatl is het bekendst van 
de "Legende van de Vijfde Zon". In deze legende zijn er vier scheppingen, waarin steeds een 
andere god als de zon dient: Quetzalcoatl, Tezcatlipoca (zie daar), Tlaloc en Ehecatl. Uiteindelijk 
haalde Quetzalcoatl, met de hulp van Xolotl, de heilige botten van hun voorouders terug, mixte 
deze met maïs en zijn eigen bloed en zo lukte het om acceptabele menselijke wezens te creëren.
De goden beslisten dat de vijfde zon zijn leven moest opofferen in het vuur. Twee goden werden 
gekozen: Tecciztecatl en Nanauatl. De eerste was sterk en rijk, de ander zwak en arm. De goden 
maken een groot vuur dat vier dagen brandt. Op de afgesproken dag wachten de twee goden het 
moment van zelfopoffering af. Na vier pogingen geeft Tecciztecatl het op; hij durft niet. Nanauatl 
stapt kalm naar de rand van het platform en springt middenin het vuur. Beschaamd springt 
Tecciztecatl hem alsnog achterna.
Na een tijdje verschijnen er twee zonnen aan de hemel. Boos door de lafheid van Tecciztecatl, 
gooit een van de goden een konijn in Tecciztecatls gezicht. Deze verliest zijn schittering, en zo 
wordt Tecciztecatl de maan (waarop de plek waar het konijn raakte nog altijd te zien is).

De Ierse god Nuada met de Zilveren Hand was de eerste koning van de Tuatha Dé Danann, het 
volk van de godin Danu. (Dit waren de goden van Gealic Ierland.) Toen de Tuatha Dé Danann naar
Ierland kwamen, stuitten ze op de Fir Bolg. In de oorlog over de verdeling van Ierland verloor 
Nuada een arm door toedoen van de Fir Bolg Sreng. Hierdoor moest Nuada aftreden, omdat de 
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traditie eiste dat de koning fysiek perfect was. Later kreeg Nuada een zilveren arm, gemaakt door 
de arts Dian Cecht en de goudsmid Creidhne. Hij nam de kroon terug en heerste nog 20 jaar. (Op 
een gegeven moment kreeg hij een nieuwe arm van vlees en bloed door Miach, de zoon van Dian 
Cecht.)

De Egyptische god Osiris is de god van het leven na de dood, van de onderwereld en van 
hergeboorte. Zijn ouders zijn Geb, de god van de aarde, en Noet, de godin van de hemel. Osiris is 
de eerste koning van Egypte. Hij trouwt met zijn zus Isis.
Osiris’ broer Seth was jaloers, omdat Osiris koning was. Daarom bedacht Seth een list: hij sloot 
Osiris op in een kist en gooide hem in de Nijl. Isis vond de kist terug, waarop Seth in woede het 
dode lichaam van Osiris in stukken hakte en de delen overal over Egypte verspreidde. Isis vond 
alle lichaamsdelen terug, behalve zijn penis, en mummificeerde het lichaam weer in elkaar (met 
een houten geslachtsorgaan). Samen krijgen ze hun zoon Horus.

De Egyptische god Ptah of Peteh, is de pottenbakker en de brenger van smeedkunst en 
beeldhouwkunst. Ptah is de gezel van Sekhmet en de vader van Nefertum, en wordt beschouwd 
als de vader van de wijze Imhotep.
Net als vele Egyptische goden heeft Ptah vele vormen. Soms wordt hij afgebeeld als een naakte 
en misvormde dwerg. Ook wordt hij afgebeeld als een rijzige man, met een groene huid en de 
heilige baard, die een nauwsluitende lijkwade en hoofdkap draagt. Hij heeft een staf met drie 
krachtige symbolen in zijn handen: Djed (stabiliteit), Was (kracht) en Ankh (leven). Later krijgt hij 
ook een rechte baard.
Ptah schiep de wereld "met gedachten uit zijn hart en woorden van zijn tong", en hij de creator van
de stad Memphis. Hij is de patroon van handwerklieden, metaalwerkers, bekleders, schipbouwers, 
beeldhouwers en architecten.

De Inuit godin Sedna is de godin van de zee en zee(zoog)dieren. Ze wordt ook wel Moeder of 
Meesteres van de Zee genoemd. Onder Inuit is Sedna ook bekend als Amakuagsak, Nerrivik of 
Nuliajuk.
Er bestaan verschillende verhalen over de dood van Sedna. De verhalen hebben met elkaar 
gemeen dat Sedna een eigenzinnige vrouw is, die niet wil trouwen. (Of in elk geval niet met de 
man die haar vader uitkoos.) Haar vader neemt haar mee in zijn kajak en hakt haar vingers af. Uit 
haar vingers ontstaan de zeehonden, zeeleeuwen en walvissen. Sedna verdronk, zinkt naar de 
bodem van de zee, en leeft daar voort met grote wrok jegens mannen.
Sedna wordt beschouwd als een wraakzuchtige godin. Jagers moeten haar met groot respect 
behandelen en tot haar bidden om de zeedieren uit de oceaandiepten vrij te geven voor hun jacht.

De Javaanse god Semar is een prachtige verschijning, maar in zijn hoogmoed waant hij zich 
beter en wijzer dan alle wezens. Semar vraagt de sterren naar zijn schoonheid, en die antwoorden 
dat zij alleen de schoonheid van het hart zien. Semar’s hart is boos en lelijk. In woede rukt Semar 
een ster uit de hemel, waarop deze Semar in een aap verandert. Semar wordt in een lawine 
meegesleurd en ziet zichzelf in het spiegelbeeld van een rivier: hij is veranderd in een lelijke, 
misvormde dwerg.
In wajang schimmenspelen verschijnt Semar regelmatig als een van de punokawan (clowns). Toch
wordt hij beschouwd als een van de heiligste figuren van de wajangset. Semar is de dhanyang 
(goddelijke beschermer) van Java, en vertegenwoordigt vaak de realistische visie (tegenover de 
idealistische). Semar leunt altijd naar voren, met één hand op zijn rug.

De Egyptische god Seth is de god van de chaos, woestijn, stormen, wanorde, geweld en 
buitenlanders. Seth wordt afgebeeld als een mens met een (niet nader te definiëren) dierenkop. 
Seth is de broer van Osiris.
Volgens het verhaal “De Strijd tussen Horus en Seth” hadden Seth, de beschermheer van Opper-
Egypte, en Horus, de beschermheer van Neder-Egypte, op brute wijze voor Egypte gevochten 
zonder dat een van beide overwon, totdat de goden uiteindelijk de kant van Horus kozen. In de 
strijd raakte Seth een zaadbal kwijt, en Horus een oog.
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De Etruskische god Sethlans, ook bekend als Velchans, is de god van vuur, smidse, smeedkunst
– en in het verlengde daarvan van vakmanschap in het algemeen – en vulkanen. Hij is de 
tegenhanger van de Griekse Hefaistos, de Egyptische Ptah en de Romeinse Vulcanus. 
Er is weinig bekend over Sethlans, en we hebben dan ook geen info kunnen vinden over zijn 
fysieke voorkomen. Het is waarschijnlijk dat Sethlans en Vulcanus op een gegeven moment 
samengegaan zijn. Dus wat gezegd wordt over Vulcanus, zou wellicht ook op kunnen gaan voor 
Sethlans.

De Azteekse god Tezcatlipoca (Rokende Spiegel) is de god van de nacht en de nachthemel, het 
noorden, de kou en de oorlog. In legenden komen ook elementen als verleiding, bedrog en zwarte 
magie voorbij. Tezcatlipoca wordt vaak afgebeeld met een zwarte en een gele streep verf over zijn 
gezicht. In veel verhalen zijn Tezcatlipoca en Quetzalcoatl vijanden.
Tezcatlipoca vocht tegen het Aardemonster en raakt daarbij zijn linkervoet kwijt. Daarvoor in de 
plaats heeft hij een spiegel van gepolijst obsidiaan waaruit rook komt en waarmee hij zijn vijanden 
kan doden. De naam Tezcatlipoca is ontleend aan dit belangrijke attribuut. 

De Noordse god Týr is de hemelvader en staat voor de zon. Hij is ook de god van het zwaard en 
de speer, en dus de oorlogsgod. Týr zorgt voor gerechtigheid, eer, moed en wijsheid in de strijd. 
Daarmee is hij ook de god van het ding, de Noordse/Germaanse volksvergadering. Týr is de zoon 
van Frigg en (vermoedelijk) Odin.
Wanneer de goden de monsterlijke wolf Fenrir vastbinden, bijt deze de rechterarm van Týr af. 
Desondanks zal Týr tijdens Ragnarok, het einde der tijden, de hellehond Garmr doden.

De Noords/Germaanse halfgod Völundr, in het Nederlands bekend als Wieland de Smid, is de 
legendarische meestersmid. Hij is de leider van de Alven.
Wieland wordt in zijn slaap gevangengenomen door de koning Niðuðr. De koning hield hem op een
eiland gevangen en dwong Wieland voor hem te smeden. Omdat Wieland zo’n goede smid was, 
liet de koning hem verlammen door zijn achillespezen door te snijden, zodat Wieland niet kon 
ontsnappen.
Als wraak doodt Wieland de zonen van de koning, en vervaardigt hij kelken uit hun schedels, 
juwelen uit hun ogen en broches van hun tanden. Wieland wist het hof met deze juwelen te 
charmeren. Vervolgens verleidde hij de koningsdochter Bodvild, maakt een kind bij haar en 
ontsnapt met zelfgemaakte vleugels. 

De Romeinse god Vulcanus is de god van vuur, vulkaanvuur, woestijnen, edelsmeden en 
smeden. Hij is een zeer vaardige smid en maakt kunst, wapens, ijzer, juwelen en harnassen voor 
diverse goden en helden, waaronder de bliksemschichten voor Jupiter. Vulcanus is de zoon van 
Jupiter en Juno. Hij wordt afgebeeld met een smidshamer of bliksem in de hand.
Bij zijn geboorte was Vulcanus zo klein, lelijk en met een rood gezicht, dat zijn moeder hem in 
afschuw van de Olympus afgooide. Na een lange val kwam hij in de zee terecht, wat zijn leven 
redde. Wel brak hij bij het neerkomen een been, dat nooit meer goed ontwikkelde, zodat hij mank 
bleef. Vulcanus zonk naar de zeebodem, waar de zeenimf Thetis hem vond en als haar zoon 
opvoedde.
Vulcanus leerde zichzelf het ambacht van smeden en bouwde een smidse onder de vulkaan Etna. 
Later nam hij wraak op zijn moeder door een prachtige troon voor haar te maken, die haar 
gevangen hield. Hij maakte haar pas los na de belofte dat hij zou kunnen trouwen met Venus, de 
godin van de liefde. Dat gebeurde en Vulcanus keerde terug naar de Olympus.

Goden met zintuiglijke handicap

De Keltische heks Cailleach, ook Cailleach Bhéara(ch) of Bheur(ach) genoemd, is de godin van 
schepping, het weer, winter en voorouders. Ze heeft het land geschapen door hier en daar stenen 
neer te gooien. (Veel hoge heuvels in Schotland dragen haar naam.) Ze werd blind en kreeg een 
verwrongen lichaam door het sjouwen van grote stenen om bergen te vormen.
Het donkere mythische principe waaruit alle leven ontstaat, die al het levende voedt en waar het 
weer toe terugkeert werd door de Kelten voorgesteld als een eeuwige ketel: de Ketel van dood en 
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wedergeboorte. De Cailleach roert continu in deze kosmische ketel, zodat alles steeds opnieuw 
ontstaat en vergaat in een eeuwigdurend recyclingproces.
In de kunst wordt zij afgebeeld als een verschrompelde oude vrouw met berentanden en 
slagtanden als van een ever. 

De Japanse god Ebisu, ook bekend als Yebisu, Hiruko of Kotoshiro-nushi-no-kami, is de god van 
de vissers, geluk en arbeiders, en de bewaker van de gezondheid van kleine kinderen. Ebisu is 
één van de Zeven Goden van het Geluk, net als Fukurokuju. Hij wordt vaak afgebeeld met een 
hoge hoed, een hengel in de hand en een brasem of zeebaars.
Hiruko werd geboren zonder botten (en in sommige verhalen ook zonder armen en benen), omdat 
zijn moeder het huwelijksritueel onvoldoende gevolgd had. Hij had een zwakke gezondheid en kon
niet lopen of staan, en werd daarom voor zijn derde jaar in een rieten boot op zee gegooid. Op zijn 
derde groeiden zijn benen aan en ontwikkelde ook de rest van zijn skelet. Hierna werd hij de god 
Ebisu. Hij blijft enigszins gehandicapt en doof, maar is vrolijk en veelbelovend. Vandaar zijn titel 
“Lachende God".
Ebisu's feest is op de 20e dag van de tiende maand, de maand zonder goden. Terwijl alle andere 
goden zich verzamelen bij de tempel van Izumo Taisha, hoort Ebisu de oproepen niet. Daarom is 
hij die dag als enige god beschikbaar voor mensen.

De Griekse Graiai of Graeae zijn Deino, Enyo en Pemphredo. Ze zijn dochters van de zeegoden 
Phorkys en Keto, en zusters van de Gorgonen. De Graiai zijn oude vrouwen/heksen met grijs haar,
die gezamenlijk één oog en één tand delen (en daar voortdurend over kibbelen).
De held Perseus ontmoet de Graiai tijdens de zoektocht naar de drie voorwerpen nodig om de 
Gorgo Medusa te doden. Wanneer de Graiai weigeren Perseus het gewenste antwoord te geven, 
grist deze hun oog weg om ze te dwingen antwoord te geven. De Graiai adviseren Perseus naar 
de nimfen van de Hades te gaan, die enkele handige wapens en voorwerpen zullen geven. 

De Noordse god Hodr (of Hod), één van de Aesir, was een zoon van Odin en Frigg, en de broer 
van Baldr. Hodr was vanaf zijn geboorte blind, maar verder fysiek voldoende krachtig. Hodr wordt 
in Asgard niet helemaal serieus genomen en kan vaak ook niet met de andere goden meedoen. 
Door een list van Loki vermoordde Hodr zijn broer Baldr door hem te beschieten met een pijl van 
maretak. De maretak was het enige wat de verder onkwetsbare Baldr kon schaden – maretak was 
zijn “achilleshiel” – zoals Loki heel goed wist, maar Hodr niet. (Eén troost: na Ragnarok zullen 
Baldr en Hodr broederlijk herrijzen in een nieuwe wereld.)

De Egyptische god Horus wordt afgebeeld als een valk of als mens met een valkenkop. Omdat 
Horus werd beschouwd als de lucht, zou hij ook de zon en de maan bevatten. Zijn rechteroog was 
de zon en zijn linkeroog de maan, en ze zouden de hemel doorkruisen als Horus, een valk, door 
de lucht vloog.
Later werd het feit dat de maan minder helder is dan de zon, verklaard door het verhaal “De Strijd 
tussen Horus en Seth”. Volgens dit verhaal hadden Seth, de beschermheer van Opper-Egypte, en 
Horus, de beschermheer van Neder-Egypte, op brute wijze voor Egypte gevochten zonder dat een 
van beide overwon, totdat de goden uiteindelijk de kant van Horus kozen. In de strijd raakte Horus 
een oog kwijt, en Seth een zaadbal.

Een van de bekendste goden met een handicap is Noords-Germaanse god Odin. Odin is de god 
van wijsheid, geneeskunst, dood, koning(shuis), galg, kennis, oorlog, strijd, overwinning, magie, 
dichtkunst, razernij en het (runen)schrift. In de Germaanse mythologie is Odin bekend als Wodan.
Odin stond zijn rechteroog af aan de reus Mímir om van de bron van wijsheid te mogen drinken. 
Mímir was niet kwaadwillend, maar wilde duidelijk maken dat wijsheid een prijs heeft. Aan dit 
avontuur hield Odin de naam "de Eenogige" over.

De Azteekse god Xolotl is de god van bliksem, vuur, dood en zonsondergang. Hij is ook de god 
van tweelingen, monsters, ongeluk, ziekte en misvormingen. Xolotl is de tweelingbroer van 
Quetzalcoatl, de god van o.a. zonsopgang. Zijn gidsdieren zijn de hond xoloitzcuintli en de 
watersalamander axolotl.
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Elke nacht beschermt Xolotl de zon tijdens de reis door Mictlan, de Azteekse onderwereld. Ook 
leidt Xolotl, samen met een Xoloitzcuintli hond, zielen op hun reis naar de onderwereld. Xolotl is 
een meesterlijke gedaanteverwisselaar.
Xolotl wordt gewoonlijk afgebeeld als een man met het hoofd van een hond, een geraamte of een 
misvormd dier met omgekeerde voeten. Daarnaast heeft Xolotl lege oogkassen, wat wordt 
uitgelegd in de legende van de stad Teotihuacan: de goden besloten om zich te offeren voor de 
nieuw gecreëerde zon, maar Xolotl onttrok zich aan dit offer en huilde zo lang en hard dat zijn 
ogen uit hun kassen vielen.

Goden met andere handicaps

Op het eerste oog lijken er geen goden met andere dan lichamelijke of zintuiglijke handicaps te 
zijn. Hoewel daar bij nadere beschouwing (veel) meer over te zeggen valt.
Psychiatrische aandoeningen bij goden zijn bijzonder lastig. Het gedrag van goden lijkt immers per
definitie een uitvergroting van het gedrag van mensen, terwijl juist deze uitvergrotingen ook 
signalen (kunnen) zijn voor psychiatrische aandoeningen.
Al met al zijn er diverse goden, die tegenwoordig (zeer waarschijnlijk) een psychiatrische diagnose 
zouden krijgen. Met gepaste terughoudendheid noemen we hieronder een paar (mogelijke) 
voorbeelden.

De Yoruba Orisha Eshu is de god van kruisingen van wegen, van bedrog en de boodschapper 
van de goden. Hij is een bedrieger en intrigant. Hij brengt tegenslag. Missionarissen beschouwden 
hem als de duivel, maar dat is hij niet. In zijn rol als boodschapper is hij de onderhandelaar tussen 
negatieve en positieve krachten in het lichaam. 
Eshu is de Orisha van toeval, ongeluk en onvoorspelbaarheid. Omdat hij de linguïst van oppergod 
Olorun en de talenmeester is, is Eshu verantwoordelijk voor het overbrengen van boodschappen 
en offers van mensen aan de Hemelgod. Hij is ook bekend om zijn fallische krachten en 
heldendaden. Er wordt gezegd dat Eshu op de loer ligt, op snelwegen en op kruispunten, waar hij 
toeval en ongeluk brengt in het leven van mensen.

De Taoïstische xian Lan Caihe is ook een van de Ba Xian of Pa Hsien (Acht Onsterfelijken). Lan 
Caihe wordt afgebeeld als een zestienjarige met één blote en één geschoeide voet. Vaak draagt 
Lan Caihe een bamboe bloemenmand of (minder vaak) een fluit en castagnetten.
Het gedrag van Lan Caihe is excentriek, vreemd of ronduit onzinnig. Volgens de overlevering is 
Lan Caihe bijvoorbeeld beroemd om het dragen van korte broeken en dunne overhemden in de 
winter, en een dikke jas en een lange broek in de zomer.
Daarnaast is Lan Caihe androgyn; tegenwoordig zouden we Lan Caihe betitelen als transgender, 
travestiet en/of intersekse persoon.

De Noordse god Loki is de god van chaos en leugens. Hij is een onruststoker en een 
gedaanteverwisselaar. Soms hielp hij de goden, maar soms was hij kwaadaardig tegen ze. Hij had 
een (grote) hand in de dood van de blinde god Baldr en daarna besloten de andere goden hem op 
te sluiten.
Zijn boosaardige inslag kwam mogelijk voort uit het feit dat zijn ouders vorstreuzen waren. Hij kon 
het niet laten gewaagde grappen uit te halen en de goden in gevaar te brengen, al redde hij ze 
vaak ook weer dankzij zijn slimheid.
Loki is een dubbelzinnige en geheimzinnige figuur. Er zijn vele theorieën over Loki, waarvan één 
stelt dat Loki de oorzaak was van knopen, wirwar en lussen, of zelf een knoop, wirwar of lus was.

De Yoruba Orisha Obatala is de Hemelvader en de schepper van het menselijke lichaam. Hij is 
de vader van alle Orisha’s en de eigenaar van alle ori (spirituele intuïtie en lotsbestemming). 
Yemoja is de eerste vrouw van Obatala. Hij is de god van de creativiteit en is nogal eens dronken.
Obatala is een van de oudste Orisha’s en kreeg toestemming om de Aarde te scheppen. Voordat 
hij terug naar de hemel kon en verslag kon uitbrengen aan Olodumare, eigende Oduduwa, zijn 
jongere broer/zus, zich zijn verantwoordelijkheid toe. Dat kon, omdat Obatala op dat moment 
dronken was. Oduduwa pakte de tas die Olodumare aan Obatala had gegeven om hem te helpen 
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bij de schepping, en gebruikte deze om land op de oeroceaan te creëren. Een grote vete tussen de
twee volgde.

De Griekse koningsdochter Psyche was zo mooi dat niemand met haar durfde te trouwen. Haar 
leven werd zo’n kwelling dat ze besloot zichzelf van het leven te beroven. Het orakel van Apollo 
voorspelde: “De maagd is bestemd als bruid voor een onsterfelijke minnaar. Haar toekomstige man
wacht op haar op de top van de berg. Goden noch mensen kunnen weerstand bieden tegen hem, 
die een monster is.”
Psyche werd achtergelaten bij een rots en werd wakker bij een prachtig kasteel. Ze ging naar 
binnen en hoorde: “Onovertroffen vrouwe, alles wat u ziet is van u. De stemmen die u hoort zijn uw
bedienden. Ze zullen alles doen wat u hen opdraagt.” Haar man kwam steeds als het al donker 
was en verliet haar voordat het licht werd. Ze wilde hem graag zien, maar hij weigerde.
Psyche miste haar familie en kreeg toestemming om haar zussen uit te nodigen. Die vonden dat 
ze zich zorgen moest maken over haar man. Op een zekere nacht was Psyche zo nieuwsgierig dat
ze haar man stiekem bekeek, maar ze morste olie uit haar lamp op de schouder van de god. Eros 
werd wakker, vloog het raam uit en liet Psyche alleen achter. 
Toen Psyche wakker werd, was ze niet langer in het mooie paleis. Ze besloot (opnieuw) zichzelf 
van het leven te beroven, maar dat mislukte. Psyche dwaalde rond op zoek naar haar verloren 
man. In de tempel van Demeter kreeg ze het advies naar Aphrodite te gaan en haar opdrachten uit
te voeren. Aphrodite ontving haar met afkeer, en zou Psyche als echtgenote op de proef stellen. Ze
moest met een doos naar de onderwereld gaan en aan Persephone om schoonheid vragen voor 
haar meesteres. Hades gaf haar toestemming en ze kreeg de doos van Persephone gesloten en 
gevuld mee terug. Psyche mocht de doos niet openen, maar dit deed ze toch en viel in een 
duivelse slaap. Eros redde Psyche, zodat ze haar taak alsnog kon vervullen.
Eros vertelde Zeus over zijn liefde voor Psyche, en ze kregen toestemming om samen te zijn. Op 
de Olympos aangekomen kreeg Psyche onsterfelijkheid, en werden ze voor eeuwig verenigd.

Geen handicap

De Romeinse god Bacchus is een kopie van Dionysos, met hetzelfde verhaal (zie daar). Bacchus
is de zoon van Jupiter en Semele.

De Romeinse godin Vrouwe Justitia is uitgegroeid tot de personificatie van het recht. Vrouwe 
Justitia wordt afgebeeld als een geblinddoekte figuur, met in haar rechterhand een zwaard en in 
haar linkerhand een weegschaal. De blinddoek verscheen pas in de 16e eeuw; op oudere 
beeltenissen heeft ze nog onbedekte ogen. We beschouwen Vrouwe Justitia daarom niet als een 
godin met handicap. (De Griekse tegenhangers van Vrouwe Justitia zijn de Titanide Themis en de 
Hora Dikè, die beiden ook niet geblinddoekt waren.)  

De Griekse god Dionysos of Bakchos is een zeer veelzijdige god. Hij is de zoon van Zeus en de
sterfelijke Semele. Zijn vrouw is Ariadne. Dionysos is vooral bekend als god van de wijn, maar 
staat ook voor de groeikracht van de aarde, en voor bomen en alle boomvruchten. Hij geeft de 
mensen wetten en houdt de vrede in stand. Hij heeft ook invloed op het menselijk gemoed en 
brengt de mensen tot elkaar. Daarom is hij ook de god van de geestdrift en het enthousiasme, 
vooral op het gebied van de poëzie en de muziek. Verder is Dionysos een god van de voorspelling,
en ook van de reiniging.
Dionysos wordt op bijzonder veel manieren afgebeeld: als kind, als jongeling of als een volwassen 
en krachtig man. Soms met een smachtend en bijna vrouwelijk uiterlijk, dan weer in een toestand 
van geestverrukking. Soms drinkend, dan weer rijdend op wilde dieren.
Hoewel Dionysos de god van de wijn is, en zijn feesten soms extatisch waren, hebben we geen 
redenen om aan te nemen dat er sprake is van een (mogelijke) alcoholverslaving.  We 
beschouwen Dionysos daarom ook niet als een god met handicap.

De Etruskische god Fufluns is de Etruskische tegenhanger van Dionysos, met grotendeels 
hetzelfde verhaal (zie daar). Fufluns is de zoon van Tinia en Semla. Opvallend is dat de relatie 
tussen Fufluns en zijn moeder soms als romantisch of erotisch werd afgebeeld.
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