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Inleiding en onderzoeksvraag

Het verhaal over Odysseus’ terugkeer naar huis vormde reeds voor ontelbaar veel 

literatuurliefhebbers het onderzoeksdomein. Ook ik heb me voor het schrijven van deze thesis 

laten verleiden door het verhaal dat tot op de dag van vandaag mensen inspireert en begeestert. 

De aanwezigheid van de diverse, vrouwelijke karakters in de Odyssee intrigeerde me reeds lange 

tijd en ik was dan ook blij Kalypso, Kirke en Nausikaä, de drie vrouwen waarbij Odysseus een 

tijdje verblijft tijdens zijn terugweg naar huis, als hoofd-onderwerp van mijn thesis te kunnen 

behandelen.

Allereerst geef ik in een algemeen inleidend hoofdstuk het belang van het werk de Ilias en 

Odyssee en een korte introductie tot hun auteur weer. Vervolgens heb ik het over de voornaamste 

verschillen tussen de twee Homerische epen en het belang van vrouwelijke personages in de 

Odyssee. Hierna zoom ik kort in op Penelope, dé vrouwelijke figuur bij uitstek als we aan de 

Odyssee denken, over wie reeds enorm veel academisch onderzoek verschenen is. Een kort 

woord over de vrouwen die in deze thesis niet aan bod komen en het benaderen van Homeros 

in onze moderne tijd volgen hierop. Tenslotte belanden we bij de hoofdbrok van deze thesis: een 

analyse van de personages Kalypso, Kirke en Nausikaä. Deze hoofdstukken werden voorzien 

van ondertitels, grotendeels om het leescomfort te vergroten. Aangezien elk vrouwelijk karakter 

uniek is, was het niet mogelijk elke vrouw aan hetzelfde kader te onderwerpen. De tussentitels 

komen dus niet geheel, wel deels, overeen in de verschillende hoofdstukken. Ik bespreek de 

meest kenmerkende zaken per vrouw, alsook hun narratieve functie in het verhaal. De conclusie 

sluit het geheel af en geeft een synthetiserend overzicht van de besproken personages.

Kalypso, Kirke en Nausikaä worden besproken in de volgorde die ik hier vermeld. Deze 

volgorde strookt, om het met de termen van Mieke Bal te zeggen, zowel niet met de volgorde 

van de geschiedenis (dit zou de volgorde Kirke, Kalypso, Nausikaä opleveren) als met de 

volgorde van het verhaal (dit zou de volgorde Kalypso, Nausikaä, Kirke opleveren) . 1

 De Russisch formalisten introduceerden aan het begin van deze eeuw het onderscheid tussen ‘fabula’ en 1

‘suzjet’, of in de terminologie van Mieke Bal, tussen ‘geschiedenis’ en ‘verhaal’. De geschiedenis wordt 
gevormd door de gebeurtenissen in hun chronologische volgorde, het verhaal door de gebeurtenissen in 
de volgorde waarin ze verteld worden.   
(de Jong, I. J. F. (1992). In betovering gevangen : aspecten van Homerus' vertelkunst. Amsterdam: 
Athenaeum--Polak & Van Gennep, p.42)

!3



 

Kalypso wordt als eerste besproken omdat zij ook de eerste is die we, tijdens het lezen van 

de Odyssee, ontmoeten. Odysseus zit op haar eiland wanneer we hem als lezers voor het eerst 

effectief tegenkomen. De keuze om Kirke in mijn bespreking na Kalypso voor te nemen op 

Nausikaä steunt op het feit dat Kalypso en Kirke nauw met elkaar verwant zijn. Ze zijn onder 

meer beiden godinnen, wat Nausikaä niet is, en dus past het hen na elkaar te bespreken. 

Nausikaä past daarbovenop ook perfect als afsluiter aangezien zij in de Odyssee ook een beetje 

het reisverhaal van Odysseus afsluit. 

Er wordt enerzijds naar de vrouwen gekeken vanuit karakteriserend oogpunt: waar worden 

ze hoe voorgesteld in de Odyssee en door wie? Ook focalisatie komt hierbij aan bod. Anderzijds 

wordt er, op basis van secundaire literatuur en eigen bemerkingen, een comparatieve studie 

gedaan tussen de verschillende vrouwen. Naast deze drie vrouwen tegenover elkaar af te 

toetsen worden ze ook in verhouding met Penelope geplaatst en wordt er gekeken hoe zij, door 

deze contrastering, een bijdrage leveren aan onze kijk op het karakter Penelope. Zie hiervoor 

ook het het hoofdstuk ‘Penelope tegenover Kalypso, Kirke en Nausikaä’.
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Methodologie 

Ik hanteer de definitie van karakterisering uit het werk van De Temmerman en van Emde 

Boas. Zij definiëren karakterisering tweeledig als ‘de manier waarop eigenschappen aan een 

karakter  in een tekst worden toegeschreven én de interpretatieve processen waarbij de lezers 2

een idee van elk karakter vormen’.  Hierbij aansluitend kan de theorie van Iser vermeld worden 3

waarin hij het onder meer heeft over Leerstelle (leemtes). Die leemtes zijn een soort weinig 

gedetermineerde speelruimte voor potentiële, onuitgesproken verbanden . Op de plekken in de 4

tekst waar die leemtes zich bevinden, moet de lezer creatief, met verbeelding, maar niet 

willekeurig, de tekst aanvullen. 

Zowel verhaaltheorie (voornamelijk directe en indirecte karakterisering) als verteltheorie 

(voornamelijk de narratieve vertelinstantie en focalisatie) zullen in deze thesis aan bod komen. 

Ook enkele narratieve functies  zullen hier en daar vernoemd worden zoals die van de helper-

figuur. Deze manier van kijken naar karakters werkte de Russisch formalist Vladimir Propp uit:

This notion, originating with Aristotle’s conception of characters as ‘doers’ was taken as a 

starting point by formalists, most notably Propp (1968: 25–65), who analyses Russian folk tale 

characters as acting agencies that drive the plot by fulfilling a number of fundamental functions 

(hero, helper, adversary, etc.).5

Tijdens het maken van deze thesis heb ik in de eerste plaats getracht een soort synthese te 

bieden van wat er reeds aan secundaire literatuur verschenen is over de besproken karakters. 

Hierbij keek ik naar de verschillende standpunten en ideeën over de personages en naar de 

nadrukken die in de literatuur gelegd werden op bepaalde aspecten van de verschillende 

 gedefinieerd als ‘the representation of a human of human-like’ (dus ook goden en bv. fabeldieren)2

 De Temmerman, Koen, & van Emde Boas, E. (2017). Characterization in Ancient Greek literature : intro3 -
duction. Characterization in ancient Greek literature (Vol. 4). Leiden: Brill, p.13

 Iser, W. (2001). Het leesproces. Een fenomenologische invalshoek. Van Heusden, B., Steffelaar, W., Zee4 -
man, P.(reds). Literaire cultuur. Tekstboek. Nijmegen: Open Universiteit Nederland, Heerlen & Uitgeverij 
SUN, p.216

 De Temmerman, Koen, & van Emde Boas, E. (2017). Characterization in Ancient Greek literature : intro5 -
duction. Characterization in ancient Greek literature (Vol. 4). Leiden: Brill, p.26

!5



 

personages. De verschillende interpretaties en opvattingen die ik vond bij het verwerken van de 

secundaire literatuur confronteerde ik met elkaar en woog ik af tegenover de primaire, Griekse 

brontekst, vaak aan de hand van het ‘close reading’- begrip. 

Voor de Griekse tekst gebruikte ik de Loeb-reeks  en als Nederlandse vertaling nam ik die 6

van Schwartz  ter hand. De regelnummers en paginanummering in de voetnoten van deze thesis 7

verwijzen respectievelijk naar de Griekse tekst en de Nederlandse vertaling. De vertaling tussen 

haakjes na een Grieks woord komt uit het Grieks-Nederlands woordenboek van Bartelink.  Deze 8

toetste ik telkens nog eens af aan de vertalingen uit de LSJ.  9

 Homerus, H., Murray, A. Taber, & Dimock, G. E. (1995). Odyssey Volume : Books 1-12. Cambridge, Mass.: 6

Harvard University Press. & Homerus, H., Murray, A. Taber, & Dimock, G. E. (1995). Odyssey Volume : 
Books 13-24. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

 Homeros (2011). Ilias & Odyssee. (M.A. Schwartz, Vert.). Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep 7

 Bartelink, G. J. M. (1966). Grieks-Nederlands woordenboek. 23ste dr. Houten: Spectrum.8

 Liddel-Scott-Jones, A Greek-English lexicon, Oxford: Clarendon Press 1940, van http://stephanus.tlg.u9 -
ci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj
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Belang van de Ilias & Odyssee in de literatuurgeschiedenis

De Ilias en Odyssee van Homeros vormen voor de westerse beschaving een ankerpunt in de 

literatuurgeschiedenis. Zij zijn de oudste verhalende teksten van de westerse cultuur met een 

grote invloed op de latere literatuur en cultuur.10

Het belang en de doorwerking van de Ilias en de Odyssee toont Manguel aan. De Argentijns-

Canadees-Franse auteur werpt onder meer zijn licht op filosofen en grote schrijvers die over 

Homeros schreven en hem als inspiratiebron gebruikten. Het feit dat Homeros sinds zijn eigen 

tijd nooit echt uit het vizier van literatuurwetenschappers is verdwenen toont al aan dat zijn 

belang niet overschat kan worden. Daarbovenop merken mensen die de Ilias en Odyssee gelezen 

hebben zelf op hoe invloedrijk deze werken zijn geweest: honderden kunstwerken zijn 

gebaseerd op thema’s uit de Ilias en Odyssee en in werkelijkheid reikt de invloed van Homeros 

nog veel verder en zijn die afzonderlijke werken slechts kristalliseringen binnen een brede 

traditie die al eeuwenlang Europese beeldhouwkunst, schilderkunst, muziek en literatuur steeds 

weer van nieuwe impulsen voorziet.  De teksten oefenden vanaf hun bestaan een onafgebroken 11

betovering uit op ontelbare generaties van lezers en kunstenaars.12

Eén van de redenen die deze tijdloze populariteit van het werk zou kunnen verklaren is de 

universele thematiek die hierin aan bod komt. Manguel heeft het over twee metaforen voor het 

leven waarin iedereen zich op een bepaalde manier wel kan vinden: 

Twee van de oudste metaforen zijn het leven als strijd en het leven als een reis. Of de  

Ilias en Odyssee op dit besef zijn gebaseerd of dat dit besef juist uit de Ilias en Odyssee 

voortkomt, is in laatst instantie onbelangrijk, want een boek en de lezers ervan zijn spiegels die 

elkaar eindeloos weerspiegelen.   13

 de Jong, I. J. F. (1992). In betovering gevangen : aspecten van Homerus' vertelkunst. Amsterdam: Athenaeum-10

-Polak & Van Gennep, p.7

 Latacz, J., & Göbbels, W. (1991). Homeros : de eerste dichter van het Avondland. Nijmegen: SUN, p.1011

 de Jong, I. J. F. (1992). In betovering gevangen : aspecten van Homerus' vertelkunst. Amsterdam: Athenaeum-12

-Polak & Van Gennep, p.7

 Manguel, A. (2008). De Ilias en de Odyssee van Homerus. Amsterdam- Roeselare, p.1013
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Verder haalt hij er onder meer ook Joyce bij, die de sterkte van de Odyssee ziet in het 

karakter van Odysseus omdat dit volgens hem allesomvattend is. Ook Belmont haalt deze 

sterkte van het personage Odysseus aan: 

In short, because of his complexity Homer’s Odysseus becomes a universal man, a bit of every 

man. (…) There is at least a little of Odysseus in all people; there must be. Conversely, there is a 

little of all people, of every man in Odysseus, the archetypal complete man.14

Tenslotte ligt de sterkte van het werk in het universele karakter van het verhaal en in de 

verschillende manieren om het werk te lezen. Thalmann vat deze sterkte treffend in dit citaat:

The Odyssey has not always been read in this way, however. Readers have viewed it differently 

in successive ages. They have found in it what they looked for, and that was in large part a 

function of the concerns and experiences of their times. This openness to be unfolding of ever-

new interpretations, the ability to satisfy people’s changing needs and interests through time, is 

perhaps the defining characteristic of a poetic masterpiece.  15

 Belmont, D. E. (1966). Twentieth-Century Odysseus. The Classical Journal, 62(2), p.50 & 5614

 Thalmann, W. G. (1992). The Odyssey: an epic of return (No. 100). Twayne Pub, p.1315
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Introductie tot Homeros en de Homerische kwestie

Over wie Homeros precies was, is bitter weinig geweten. Of hij echt heeft bestaan of een 

verzonnen constructie is, kan men zelfs niet met zekerheid zeggen. Verschillende onderzoekers 

hebben doorheen vele jaren alle mogelijk pistes verdedigd maar tot op de dag van vandaag 

werd geen zekere conclusie getrokken. De oude Grieken zelf waren zeker van zijn bestaan mede 

doordat hij opgeworpen werd als een waar idool in de literaire wereld en in scholen. Bij 

Manguel lezen we hierover het volgende:

Voor de oude Grieken leed het geen enkele twijfel of Homerus wel echt heeft bestaan. Hij was 

gewoon de grootste dichter van allemaal, een man van vlees en bloed die ooit, lang geleden, de 

werken had gemaakt waarop de hele Griekse cultuur was gebaseerd. Dat waren niet alleen de 

Ilias en de Odyssee, maar ook een aantal andere hymnes en epische gedichten.16

De hele kwestie rond het al dan niet bestaan van Homeros kreeg zelfs een naam: de 

Homerische kwestie. Reeds honderden jaren buigen onderzoekers zich over de vragen wanneer 

en hoe beide epen zijn vastgelegd en hoe ze zich verhouden tot elkaar. Zijn de Ilias en Odyssee 

het werk van een of twee of meer dichters? Over deze vragen bestaat nog steeds geen 

eensgezindheid bij de specialisten.  West geeft in zijn artikel uit 2011 een uitgebreide 17

samenvatting van de stand van zaken omtrent de Homerische kwestie. Hij schrijft dat er reeds in 

de oudheid discussie was over de afkomst van Homeros. Er werden toen al biografieën over 

hem geschreven maar daarin was geen spoor te vinden van historische feiten en leek het eerder 

te gaan over een geromantiseerd beeld van de auteur. Ook in die tijd rezen al stemmen op die 

beweerden dat de Odyssee door een andere auteur geschreven was dan de Ilias. 

Rond de 17de eeuw werd de discussie nieuw leven ingeblazen, een belangrijke naam hierbij 

is Abbé d’Aubignac. Hij noemde in de 17de eeuw de gedichten van Homeros mislukte 

samenraapsels van verschillende orale liederen. West heeft het daarna over een tweesplitsing, 

namelijk die tussen de aanhangers van de lay theory en de aanhangers van de nucleus theory. De 

eersten zagen Homeros’ werk als bijeengeplaatste, losse en onafhankelijke korte gedichten, niet 

 Manguel, A. (2008). De Ilias en de Odyssee van Homerus. Amsterdam- Roeselare, p.29 16

 Demoen, K. (2016). Homerus, Ilias. In Great books (pp. 17-42). Academia Press-Lannoo, p.2017
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noodzakelijk door dezelfde auteur neergepend. De mogelijke coherentie tussen de Ilias en 

Odyssee werd volgens hen achteraf geconstrueerd. De anderen, de aanhangers van de nucleus 

theory, zagen de Ilias en Odyssee als grote uitgroeisels van twee kleinere werken die Homeros ooit 

schreef. Opvolgers van Homeros zouden deze twee kleine werken beetje bij beetje hebben 

aangedikt tot de werken zoals we ze nu kennen.  Een andere tweesplitsing is die tussen de 18

analisten en de unitariërs. De analisten beweren dat beide werken zeker niet door dezelfde 

dichter gemaakt werden en baseerden zich in eerste plaats op de lay theory maar naarmate die 

aan populariteit verloor, sloten ze zich aan bij de aanhangers van de nucleus theory, zo lezen we 

bij Burgess.  Tegenover de analisten, die vooral in de 19de eeuw opkwamen, stonden de 19

unitariërs. Hun school werd dominant in de twintigste eeuw. Hun idee was dat één enkele 

dichter verantwoordelijk is geweest voor de creatie van de Ilias of de Odyssee (of één dichter 

voor beiden).  20

De tegenstelling tussen beide kampen werd irrelevanter  toen Milman Parry zijn ‘orale 

theorie’ voorstelde. Volgens deze Amerikaanse academicus, die leefde begin de 20ste eeuw, was 

Homeros een ongeletterde zanger en dichter en kennen zijn werken dus sowieso een orale 

oorsprong. West haalt in zijn artikel aan dat dit in de 18de eeuw al uitgesproken werd onder 

meer door Friedrich August Wolf , de man die beweerde dat de Ilias en Odyssee een 21

samenraapsel van kortere gedichten, uit verschillende tijden en door verschillende auteurs 

geschreven, waren.  Later volgde nog Nagy met zijn ‘evolutionaire theorie’ die inhoudt dat de 22

performance tradities geleidelijk aan vastgesteld werden en later op schrift gezet. Hij legt hierbij 

meer de nadruk op de poëtische en culturele waarde van de Homerische epen dan de 

aanhangers van de ‘orale theorie’. Een laatste en vierde denkpiste is die van de neo-analytici, 

schrijft Burgess. Ondanks hun naam is dit een eerder unitarisch-georiënteerde beweging die 

meende dat één enkele auteur, Homeros dus, oudere gedichten had gebruikt om zijn eigen 

 West, M. (2011). The Homeric Question Today. Proceedings of the American Philosophical Society, 18

155(4), p.383-393.

 Burgess, J. S. (2014). Homer. IB Tauris, p.9019

 West, M. (2011). The Homeric Question Today. Proceedings of the American Philosophical Society, 20

155(4), p.383-393.

 Ibid., p.38421

 Homerus, H., Murray, A. Taber, & Dimock, G. E. (1995). Odyssey Volume : Books 1-12. Cambridge, Mass.: 22

Harvard University Press, p.1
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verhaal te schrijven.  Samenvattend kunnen we stellen dat er vier grote bewegingen geweest 23

zijn: analisten, unitariërs, oralisten en neo-analisten. 

Een andere theorie is dat Homeros een vrouw zou geweest zijn. Verschillende onderzoekers 

haalden deze mogelijkheid aan en schreven erover. Butler bijvoorbeeld haalt in zijn boek 

hierover als mogelijk argument het verschil qua sfeer in de Ilias en de Odyssee aan: de Ilias als 

verhaal over een gewelddadige oorlog tegenover de Odyssee, een verhaal geworteld in een 

grotendeels vredevollere samenleving.  Hij beschrijft de auteur van de Odyssee als een jonge, 24

Siciliaanse vrouw die zichzelf heeft weergegeven in het boek als Nausikaä.  Ruyer sluit zich aan 25

bij dit idee aangezien volgens hem niemand met zo’n bezieling beschreven wordt als 

Nausikaä.  Butler durft zich dan ook enkel over de Odyssee uit te spreken en lijkt er dus vanuit 26

te gaan dat de Ilias en Odyssee elk door een andere auteur geschreven werd. Zijn boek is echter 

oud en verschillende malen bekritiseerd, een overzicht van de receptie van het boek werd 

geschreven door Mary Beard.  27

Ook Dalby schreef, recentelijk, over de mogelijkheid van een vrouwelijke auteur. Hij 

ontkracht  verschillende argumenten die opgeworpen zouden kunnen worden tegen die theorie. 

Zo zou men bijvoorbeeld kunnen argumenteren dat geen enkele auteur uit de oudheid het over 

een vrouwelijke auteur heeft. Dit ontkracht hij door aan te halen dat we over Homeros ook 

weinig of niets weten.   Hij vat het in zijn boek kort samen: 28

A survey of the ancient sources combined with modern understanding of oral tradition leads us 

to separate the legendary Homer from the composition and writing of the two epics, and having 

done so, we have found sufficient reason to suggest that the poet was a woman. It’s probable that 

this will not be proved. It’s enough at this stage to have shown that there is no direct evidence of 

 Burgess, J. S. (2014). Homer. IB Tauris, p.9623

 Dalby, A. (2006). Rediscovering Homer : inside the origins of the epic. New York (N.Y.): Norton, p.15124

 Müller, T. (2009). Gerty MacDowell, Poetess: Butler's" The Authoress of the Odyssey" and the Nausicaa 25

Episode of" Ulysses". Twentieth Century Literature, 55(3), 378-392.

 Ruyer, R. (1977). Homère au féminin : [le jeune femme auteur de l'Odyssée]. [Paris]: Copernic, p.9126

 zie daarvoor Paradis, J. G. Samuel Butler, Victorian Against the Grain : A Critical Overview, p.317-34227

 Dalby, A. (2006). Rediscovering Homer : inside the origins of the epic. New York (N.Y.): Norton, p.15228
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the poet’s identity and therefore no justification for the customary assumption that the two epics 

were composed by a man.  29

Naast Butler en Dalby heeft ook Ruyer het in zijn boek over de mogelijkheid van een vrouw 

als schrijfster van de Odyssee. Hij ziet de veelheid aan vrouwelijke personages en de uitwerking 

daarvan als een mogelijk argument al nuanceert hij zelf dadelijk door te stellen dat het evengoed 

geschreven zou kunnen zijn door een vrouwengek die ervan hield constant over vrouwen te 

schrijven.30

Het idee van een vrouwelijke auteur verandert natuurlijk heel wat in de interpretatie maar 

lijkt tot op de dag van vandaag minder onderzocht dan bijvoorbeeld de andere, hierboven 

aangehaalde theorieën. Het feit dat Homeros in de Odyssee drie heel krachtige figuren neerzet, 

en zelfs meer als we Penelope, Eurykleia en de andere minder besproken vrouwen in deze thesis 

erbij nemen, duidt alleszins op een zekere vrouwenliefde van Homeros. Waar vrouwen in de 

Ilias eerder als objecten of prijzen behandeld werden , krijgen ze in de Odyssee een eigen stem 31

en een krachtig karakter. Vrouwen worden ook machtig voorgesteld en niet per se afhankelijk 

van een man. Dit bevestigt dat Homeros vrouwen niet als minderwaardig of als objecten 

beschouwde maar een volwaardige stem en identiteit wilde geven, wat ook gelukt blijkt als we 

de Odyssee lezen. 

 Dalby, A. (2006). Rediscovering Homer : inside the origins of the epic. New York (N.Y.): Norton, p.15329

 Ruyer, R. (1977). Homère au féminin : [le jeune femme auteur de l'Odyssée]. [Paris]: Copernic, p.3330

 Blundell, S. (1995). Women in Ancient Greece. Cambridge: Harvard University Press, p.4831
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De Odyssee tegenover de Ilias

De twee Homerische epen vertonen onder meer evidente gelijkenissen op het vlak van taal, 

stijl en manier van het weergeven van gebeurtenissen, zo lezen we bij Camps. Toch zijn ze, 

vanzelfsprekend, ook verschillend op diverse vlakken:

The Iliad is simpler in design, less diversified in its subject matter and more intense. The 

Odyssey is more ingeniously organized, more widely ranging, and on a lower emotional level. 32

Het verhaal over Odysseus’ terugtocht naar huis is opgedeeld in drie grote delen: de 

Telemachie (de eerste vier zangen die verhalen over Odysseus’ zoon), de reisverhalen (zangen V 

tot XII waarin Odysseus een lang ik-verhaal vertelt) en ten slotte de terugkomst op Ithaka 

(zangen XII tot XXIV). De vechtscènes uit de Ilias worden in de Odyssee ‘visit scenes’ en waar 

rivaliteit in de Ilias een terugkerend thema was, speelt gastvrijheid doorheen de terugtocht van 

Odysseus een prominente rol.  Die gastvrijheid, die in eerste instantie vaak bedrieglijk blijkt te 33

zijn , en de benarde omstandigheden waarin Odysseus en zijn kompanen hierdoor vaak 34

belanden, werken ook een verschil tussen beide epen in de hand: waar het in de Ilias vaak draait 

om brute kracht, daar gaat het in de Odyssee veelal over listigheid en spitsvondigheid. Beide 

zaken komen natuurlijk in beide epen terug maar de rare ervaringen die Odysseus heeft met 

gastheren en gastvrouwen versterken een aspect, dat al inherent was aan zijn karakter in de Ilias, 

duidelijk in de Odyssee en laten het daar nog meer aan bod komen.35

Het hoofdpersonage van de Odyssee is de Griekse held van vele listen: Odysseus. Hij 

bedacht niet alleen de truc met het houten paard, ook om vele andere listen staat hij bekend. Zo 

wou hij de Grieken laten geloven dat hij krankzinnig geworden was om niet mee te moeten naar 

het oorlogsveld te Troje. Hij wou bij zijn vrouw Penelope en pasgeboren zoon Telemachus 

 Camps, W. A. (1980). An introduction to Homer. Oxford: Clarendon press, p.232

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 33

press, p.17

 De Lotofagen en Kirke bieden Odysseus en zijn kompanen gevaarlijk voedsel aan; Polyphemos ziet zijn 34

gasten als voedsel voor zichzelf…

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 35

press, p.223
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blijven op zijn eiland Ithaca maar zijn list werd doorzien.  Tijdens de Trojaanse oorlog was hij 36

onder de Grieken bij de grootsten. Hij kreeg Achilles’ wapenrusting toen die stierf - tot groot 

ongenoegen van Ajax - en zorgde ervoor dat de Grieken de oorlog uiteindelijk wonnen. 

Odysseus behoort dus zeker tot de categorie van ‘grote Griekse helden van de Trojaanse oorlog’. 

Na de Trojaanse oorlog - en dus na tien jaar weg te zijn geweest van huis - wou Odysseus zo 

snel mogelijk naar zijn vrouw en zoon op Ithaka. Samen met een uitgebreide vloot vertrok hij 

terug naar zijn thuiseiland en onderweg stopten ze ondermeer bij het land van de Cyclopen. 

Daar stak Odysseus de cycloop Polyphemos, een zoon van Poseidon, het oog uit  en als wraak 

hiervoor liet Poseidon Odysseus tien jaar rondzwerven vooraleer hij Ithaka kon bereiken.

Waar Odysseus in de Ilias een grote held is op wie velen kunnen rekenen moet hij, zo lezen 

we bij Karakantza, in de Odyssee vaak zelf een beroep doen op de hulp van andere mensen. Er 

blijft dus slechts een vage schaduw over van de Iliadische held  waarmee Karakantza bedoelt 37

dat Odysseus niet langer zijn doen en laten min of meer zelf bepaalt maar vaak bespeeld wordt 

en zijn levensloop moet ondergaan. Irene de Jong wijst ons er echter op dat het jaren zwerven 

langs exotische plekken Odysseus niet radicaal veranderd heeft maar dat zijn inherente 

karaktertrekken - ze beschrijft hem als moedige, eerlijke en vrome koning die veel kan 

verdragen en weet wanneer hij moet praten of zwijgen - juist qua sterkte zijn toegenomen. Deze 

karakteristieken en dus de karakterisering van het personage Odysseus worden grotendeels 

afgeleid uit verhalen die hij over zichzelf vertelt of die anderen over hem vertellen.  38

 Tracy, K. (2009). Odysseus. Mitchell Lane Publishers, Inc, p.1836

 Karakantza, E. D. (2003). The Semiology of Rape: The Meeting of Odysseus and Nausikaa in Book 6 of 37

the Odyssey. Classics Ireland, 10, p.2

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 38

press, p.133
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De Sturende rol van vrouwen in de Odyssee

Odysseus komt onderweg naar huis verschillende obstakels tegen die hem zowel 

psychologisch als fysiek op de proef stellen.  Hij lijdt verschillende malen schipbreuk, spoelt 39

aan op meerdere eilanden en verovert menig vrouwenhart. De ontmoetingen met vrouwen 

onderweg ritmeren als het ware zijn tocht. Cohen heeft het over ‘a great panorama of womanhood 

presented by the Odyssey’, godinnen en halfgodinnen meegerekend.  Verder lezen we dat de 40

representatie en beschrijving van de verschillende vrouwen - sterfelijke vrouwen, godinnen en 

monsters - één van de belangrijkste kenmerken van de Odyssee is. Ze loopt als een rode draad 

doorheen het verhaal. De beschrijving van de vrouwen in de Odyssee wordt ons vaak gegeven 

door de impliciete verteller, zeker wanneer het over sterfelijke vrouwen of de godin Athena gaat. 

Odysseus zelf beschrijft ook af en toe vrouwen wanneer het over godinnen of niet-humane 

vrouwelijke wezens gaat.   Het aanwezig zijn van zeer veel sterke, vrouwelijke karakters in de 41

Odyssee is verrassend na het lezen van de Ilias omdat Homeros hierdoor een andere weg inslaat 

en zelfs een beetje een andere wereld lijkt te beschrijven dan één met het Iliadisch wereldbeeld 

waarin mannen en kracht van primordiaal belang waren. De hele strijd ging dan wel om een 

vrouw, veel vrouwelijke karakters of veel plaats voor uitwerking daarvan is er in de Ilias niet. 

Vrouwen werden eerder als bezittingen en prijzen gezien, denk maar aan Helena en Briseïs.42

 

Doorheen het hele verhaal stellen we vast dat Odysseus in de eerste plaats altijd een 

wantrouwige houding aanneemt tegenover de vrouwen die hij ontmoet. Dit toont, volgens 

Murnaghan, het algemene wantrouwen tegenover het vrouwelijke geslacht aan dat versterkt 

wordt door het verhaal over de thuiskomst van Agamemnon. Ook de woorden van 

Agamemnon zelf hierover tot Odysseus wanneer ze elkaar ontmoeten in de onderwereld, 

dragen tot deze houding bij:

 Hogan, J. C. (1976). The temptation of Odysseus. Transactions of the American Philological Association 39

(1974-), 106, pp.187-188

 Cohen, B. (Ed.). (1995). The distaff side: representing the female in Homer's Odyssey. Oxford University 40

Press, p.3

 Ibid., p.1741

 Blundell, S. (1995). Women in Ancient Greece. Cambridge: Harvard University Press, p.4842
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ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμειβόμενος προσέειπε:

‘τῷ νῦν μή ποτε καὶ σὺ γυναικί περ ἤπιος εἶναι:

μή οἱ μῦθον ἅπαντα πιφαυσκέμεν, ὅν κ᾽ ἐὺ εἰδῇς,

ἀλλὰ τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ καὶ κεκρυμμένον εἶναι.

ἀλλ᾽ οὐ σοί γ᾽, Ὀδυσεῦ, φόνος ἔσσεται ἔκ γε γυναικός:

λίην γὰρ πινυτή τε καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα οἶδε

κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια.43

De lovende woorden die Agamemnon hier uit voor Penelope staan in fel contrast met hoe 

hij over zijn eigen vrouw, de verraadster Klytaimnestra, spreekt. Zo noemt hij haar onder meer 

κυνώπης (vert.: onbeschaamd). De koning van Mykene waarschuwt bij deze Odysseus door 

middel van hetgeen hem is overkomen. De argwanende houding van Odysseus tegenover 

vrouwen wordt hierdoor enkel bevestigd en bestempeld als terecht.  

 Zelfs zijn eigen vrouw benadert Odysseus bijgevolg uiterst voorzichtig wanneer hij terug 

aankomt op Ithaka. Dit zou zo ook zijn omdat Penelope altijd geassocieerd kan worden met 

vijanden van Odysseus - ze trekt hen aan, of ze dat nu wil of niet - en er dus altijd ergens een 

hinderlaag kan schuilen.  Doherty schrijft de onstabiele indruk die veel vrouwen uit de Odyssee 44

nalaten toe aan het feit dat zij vaak schipperen tussen twee kanten. De ene keer lijken ze  de rol 

van ‘helper’ aan te nemen tegenover Odysseus, de andere keer worden ze gecast als 

tegenstandsters van hem (dit geldt trouwens niet alleen voor de vrouwen maar ook voor de 

goden). Op die manier lijken vrouwen vaak verraderlijk en weinig standvastig in vergelijking 

met de mannelijke karakters die consistenter zijn in hun positie tegenover Odysseus.  45

De vrouwen die Odysseus onderweg ontmoet, zijn vaak gracieuze dames met een 

gevaarlijk kantje die erop uit zijn Odysseus’ hart te veroveren. Geen enkele vrouw echter blijkt 

 Terstond gaf Agamemnon ten antwoord: ‘Wees gij dus ook nooit meer te zacht voor uw vrouw en 43

spreek niet elke gedacht uit, die leeft in uw geest, vertel haar het ene en verberg haar het andere. Maar 
Odysseus, gij hebt geen moord van uw vrouw te vrezen; Ikarios’ dochter, de bedachtzame Penelope, is 
veel te verstandig en weldenken van aard.’ (13.440-446)

 Murnaghan, S. (1987). Disguise and recognition in the Odyssey. Princeton (N.J.): Princeton university press,  44

p.239

 Doherty, L. Eileen. (1995). Siren songs : gender, audiences, and narrators in the Odyssey. Ann Arbor 45

(Mich.): University of Michigan press, p.21
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goed genoeg om Odysseus ervan te overtuigen niet meer naar huis terug te keren en voor haar 

te kiezen in plaats van voor zijn leven en geliefde naasten thuis. Odysseus blijft dus altijd trouw 

en wanneer hij moet zwichten en ontrouw is, is dit nooit uit vrije wil, zo lezen we bij Manguel:

Ook is hij nooit ontrouw uit vrije wil; zijn ware liefde is Penelope en dat hij de minnaar wordt 

van Circe en Calypso is expliciet zijns ondanks, omdat hij als sterveling de avances van een god 

nu eenmaal niet kan weerstaan. Als prinses Nausikaä echter laat merken dat ze zich tot hem 

aangetrokken voelt, wijst hij haar beleefd af.46

 Manguel, A. (2008). De Ilias en de Odyssee van Homerus. Amsterdam- Roeselare, p18746
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Penelope

Katz heeft het in haar boek Penelope Renown over Penelope als sleutelfiguur in de Odyssee. 

Tien jaar lang na het einde van de oorlog heeft ook zij het hard te verduren: wachtend op de 

thuiskomst van haar echtgenoot van wie ze niet eens weet of hij wel nog leeft , wordt zij elke 47

dag opnieuw geconfronteerd met de opdringerige vrijers die naar haar hand dingen terwijl 

verdriet haar overmant. Katz gaat in op de boogwedstrijd die doorslaggevend is voor de 

hereniging van Odysseus en zijn echtgenote en focust op de droom van Penelope over de 

ganzen. En zoals de titel van het werk doet vermoeden heeft Katz het ook uitgebreid over de 

κλέος (vert.: roem, eer, naam, reputatie) van Penelope. Reeds op pagina vijf geeft ze in een 

bondige zin weer wat die κλέος precies inhoudt voor haar:

 

Penelope’s kleos comprises both constancy and cleverness. It includes both the beauty, probity, 

and skill that make her an exempla of her sex, and the cleverness otherwise associated with the 

‘evil doings’ of women like Clytemnestra.  48

Verder op dezelfde pagina uit ze kritiek op andere onderzoekers die volgens haar de 

complexiteit van die κλέος bagatelliseren door ze te herleiden tot enkel haar standvastigheid of 

tot enkel haar loyaliteit en bekwaamheid. Volgens Katz’ citaat hierboven is het een combinatie 

van beiden die voortspruit uit δόλος (vert.: listig bedacht middel) en μῆτις (vert.: wijsheid, 

plan).  Het zijn beide talenten die ervoor zorgen dat Penelope trouw blijft aan Odysseus en die 49

dus zorgen voor haar κλέος. ∆όλος treffen we dan concreet aan in bijvoorbeeld de 

boogwedstrijd die Penelope organiseert en dat Penelope Odysseus bij zijn terugkomst de 

beproeving met het bed voorlegt, getuigt van μῆτις. Ook Heitman haalt in zijn analyse van het 

dilemma van Penelope  het belang van κλέος voor haar aan. Zijn studie toont onder meer aan 50

 zie ondermeer Heitman, R. (2008). Taking her seriously : Penelope and the plot of Homer's Odyssey. 47

Ann Arbor (Mich.): University of Michigan press. & de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary 
on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university press

 Katz, M. A. (1991). Penelope's renown : meaning and indeterminacy in the Odyssey. Princeton (N.J.): 48

Princeton university press, p.5

 Katz, M. A. (1991). Penelope's renown : meaning and indeterminacy in the Odyssey. Princeton (N.J.): 49

Princeton university press, p.25

 Penelope’s dilemma houdt in dit onderzoek in of ze op Ithaka moet blijven wachten of juist moet 50

hertrouwen en mee moet gaan met haar nieuwe echtgenoot.
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dat Penelope ook aan haar eigen belang denkt. Het draait niet enkel om Odysseus en zijn 

terugkomst maar ook om haar eigenwaarde, haar eigen κλέος. Hij ziet het enorme geduld van 

Penelope als een volharding om haar opgebouwde κλέος niet te verliezen. Volgens hem zou 

hertrouwen en Ithaka verlaten om mee te gaan met haar nieuwe man gelijkstaan aan het verlies 

van Penelope’s κλέος.  Lefkowitz haalt de roem van Odysseus en het feit dat hij altijd goed 51

voor Penelope gezorgd heeft vóór hij naar Troje vertrok aan als één van de belangrijkste redenen 

waarom ze al die tijd aan hem trouw is gebleven en op hem heeft gewacht. Helena had ook een 

gerespecteerde man die goed voor haar zorgde vandaar dat haar vreemdgaan door Penelope als 

een fout wordt gezien.  We kunnen dit dus ook linken aan de κλέος van Penelope: ze kiest 52

ervoor om op Odysseus te wachten omdat hij gerespecteerd en wijdvermaard is en omdat dit, bij 

uitbreiding, ook voor haar comfort en respect oplevert. 

Deze onderzoeken leveren dus een ander beeld op van Penelope dan het gereduceerde 

beeld van trouwe huisvrouw. Ze is, zoals Katz aanhaalt, niet enkel loyaal en standvastig maar ze 

heeft ook een eigen doel voor ogen - namelijk haar κλέος behouden - in functie van haar 

eigenwaarde.  

Een kanttekening die bij ‘κλέος’ geplaatst dient te worden is dat dit begrip in de Ilias een 

iets andere inhoud heeft dan in de Odyssee, zo lezen we bij de Jong. In eerstgenoemd verhaal 

draait het vooral om prestaties op het slagveld die helden κλέος kan opleveren, bij de Odyssee 

krijgt het een bredere invulling. Daar draait het niet langer enkel om militaire prestaties maar 

gaat het ook over huwelijkstrouw, schoonheid, sluwheid, etc.53

Het staat vast dat Penelope één van de belangrijkste personages uit de Odyssee is maar ze is 

ook één van de meest veelzijdige en moeilijk te definiëren karakters. Eén van de mogelijke 

etymologische oorsprongen van haar naam is niet voor niets die van πήνη (vert.: weefsel) + ὤψ 
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(vert.: gezicht).  Penelope kan dus gezien worden als een complex karakter, een moeilijk of 54

onleesbaar gezicht. Ze geeft niet veel prijs van zichzelf, integendeel, en het is voor de lezer zeer 

moeilijk haar karakter te ontrafelen laat staan te doorgronden. Irene de Jong schrijft over 

Penelope’s karakter het volgende: 

Penelope is the most enigmatic of Odyssean Characters. The only piece of explicit narratorial 

characterization is her stock epithet περίφρων, ‘circumspect’. Conversely, there is much 

explicit actuarial characterization, which yields a wide range of views: Telemachus considers her 

indecisive , a bad hostess, and heartless; the Suitors consider her wily; Agamemnon considers 

her loyal but, since she is a woman, suspect on principle, and later, unconditionally loyal; 

Odysseus appreciates her wiliness and caution, yet underestimates her capacity to keep a secret 

and hence excludes her from his revenge scheme. 

Ze voegt aan dit citaat toe dat de lezers hun conclusies vaak moeten trekken uit woorden en 

daden van Penelope aangezien dat het enige is wat hen gegeven wordt. Dit vraagt een zekere 

creativiteit van de lezers om haar continue tranen, doorheen de hele Odyssee, bijvoorbeeld niet te 

zien als pure sentimentaliteit maar eerder als een manifestatie van haar loyaliteit, zo schrijft de 

Jong. Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn haar tranen in boek 23 wanneer ze Odysseus’ boog 

tevoorschijn haalt.55

Bovenstaand citaat uit Katz’ Penelope renown duidt ook meteen een aspect aan waaraan Katz 

zeer veel aandacht besteedt, namelijk de vergelijking van Penelope met Klytaimnestra en 

Helena. Het karakter van Penelope wordt als het ware mede gevormd door de personages 

Klytaimnestra en Helena: door het contrasteren van Penelope en de andere twee vrouwen 

worden haar karaktertrekken in de verf gezet. Ook Penelope zelf haalt doorheen de Odyssee af 

en toe verschillen aan tussen haar en beide andere vrouwen. 
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Penelope tegenover Helena en Klytaimnestra

Zoals hierboven al kort aangehaald wordt doorheen de Odyssee meerdere malen verwezen 

naar Klytaimnestra en Helena. Zeer vaak ook worden zij in contrast geplaatst met Penelope of 

worden ze opgevoerd om een contrast met die laatste aan te duiden en op die manier een 

bepaald aspect van het personage Penelope in de verf te zetten. 

Klytaimnestra bleef net als Penelope achter toen haar man ten strijde trok tegen de Trojanen. 

Zij wachtte echter niet trouw en geduldig op de terugkeer van haar echtgenoot - die hun dochter 

offerde in ruil voor een gunstige wind - maar koos voor Aigisthos. Bij de thuiskomst van 

Agamemnon vermoordden Klytaimnestra en Aigisthos hem genadeloos. Het contrast met 

Penelope beschrijft Irene de Jong als volgt:

The story of Agamemnon’s nostos, which is one of many ‘nostos’ stories, is the most important 

foil for Odysseus’ nostos. As a rule, Agamemnon parallels Odysseus, Clytemnestra Penelope, 

Orestes Telemachus, and Aegisthus the Suitors; the story is ‘a warning to Odysseus, an 

inspiration for Telemachus, and a vindication of Penelope’.56

Met Helena heeft Penelope ook zeer veel verschillen. Gregory wijst ons er in zijn artikel op 

dat de figuur Penelope fungeert als een correctie op Helena:

Penelope’s example operates as a reassuring correction of Helen’s. Where Helen’s domesticity in 

Book 4 may be understood to be coerced, and so not an effective demonstration of the best 

handling of feminine will, the portrait of Penelope as a woman touched by no taint of 

inharmonious desire relieves anxiety about power battles on the home front. Penelope never 

wanted to rule, the example suggests; she was only doing so until her beloved lord returned.57

Ook vergelijkt Penelope zichzelf met Helena in zang XXIII verzen 209-230. Ze geeft in die 

verzen aan dat Helena een fout maakte die zij niet gemaakt heeft, namelijk het slapen met een 

vreemde. Penelope vermeldt wel nadrukkelijk dat Helena dit nooit uit eigen beweging gedaan 
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zou hebben maar dat ze aangestuurd werd door de goden. Ook voor het benoemen van 

Klytaimnestra’s medeplichtigheid aan de moord van haar man (zang III vers 235) worden milde 

woorden gehanteerd. Alles gebeurde op Aigisthos’ aansturen.  58

De drie werden dus al in meerdere artikels en boeken tegenover elkaar geplaatst. Hier 

dieper op ingaan zou dus niet meer opleveren dan een thesis bestaande uit reproductie. 

Samenvattend kunnen we stellen dat Penelope, in tegenstelling tot de twee andere vrouwen, het 

toonbeeld voor elke Griekse vrouw was:

Instead, over the course of the poems, Penelope’s (example) comes to be understood as the only 

acceptable model of female behavior. Helen’s story is retained along with Klytaimnestra’s to 

assist through contrast in promoting the Penelopean model.59

Of zoals we lezen op verschillende plaatsen bij de Jong:

Together with Clytaemnestra, Helen also functions as a foil to Penelope; (cf. 11.409-56n.)60

Thus, on the one hand, Penelope’s loyalty is emphatically contrasted to Clytemnestra’s 

shamelessness, while on the other hand, her individual goodness is framed - and thereby 

potentially questioned - by generalizations about the wickedness of women.61

Deze contrasten zorgen niet enkel voor een betere beeldvorming van het personage 

Penelope maar ook voor een zekere spanningsboog in het verhaal:

These comparisons before the reunion with Odysseus, add to the suspense (will Penelope turn 

out to be a Clytemnestra, who marries another man during the absence of her husband and kill 

him on his return, or a Helen, who gives in to her erotic desire for a stranger later comes to 
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regret this, and, either, intentionally or foolishly, endangers her disguised husband), and after 

the reunion, add to her kleos (no, she has not made the same mistake as Helen or committed the 

same crimes as Clytemnestra)62

Penelope tegenover Kalypso, Kirke en Nausikaä

Een andere interessante contrastering, die reeds minder uitgebreid aan bod is gekomen, is 

die van Penelope met de vrouwen die Odysseus onderweg tegenkomt en die proberen 

Odysseus’ tocht naar huis te vertragen of zelfs te beëindigen door hem voor eeuwig bij zich te 

houden. Ze hebben elk eigen overtuigingsmiddelen en manieren om de held van zijn pad te 

doen afwijken. Het gaat hier over Kalypso, Kirke en Nausikaä, drie compleet verschillende 

individuen die Odysseus tijdens zijn reis op een bepaalde manier kunnen raken en die het hem 

moeilijk maken zijn tocht naar huis zonder dubbele gevoelens verder te zetten. Evenwel, het feit 

dat hij uiteindelijk toch in staat is hen achter te laten en terug te keren naar zijn thuis, zijn vrouw 

Penelope en zijn zoon toont aan dat deze laatste zaken een zekere superioriteit genieten. 

Penelope en alles wat Odysseus met haar associeert - thuis, zijn leven als koning, roem - 

betekenen voor Odysseus genoeg om hem telkens net meer daarnaar te laten verlangen dan 

verliefd te worden op een ander. Het is hem echter niet uitsluitend om Penelope en het naar huis 

komen te doen. De hele tocht naar huis hangt met veel meer samen dan enkel de verzoening met 

zijn vrouw. Hier komen we zo meteen op terug. 

Net zoals de aanwezigheid van Klytaimnestra en Helena door contrastering de lezer helpen 

een beter beeld te vormen van wie Penelope eigenlijk is, wordt Penelope ook in contrast 

geplaatst met voornamelijk Kalypso, Kirke en Nausikaä, drie verschillende vrouwen die een 

aantal raakvlakken hebben met Penelope maar minstens evenveel verschillen. 

In The Distaff Side van Cohen lezen we het volgende: 

Furthermore, as often noted, every female figure in the poem, including Kalypso, Kirke, Arete 

and even Nausikaa, contributes some element to the complex and composite portrait of Penelope. 

On the sinister side, Penelope most resembles Kirke. Does not she too have the charms to 
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enchant men and turn them into swine, creatures who, like the Suitors, are perpetually at the 

mercy of their bellies? Like Kirke, she too might lure an unsuspecting man to her bed and, 

having persuaded him to lie in philotes with her, take advantage of his nakedness and even 

unman him. 

Homeric epic categorically defines a woman’s role in the household as divided equally between 

the two poles of loom and bed. Are not these the same two elements that Penelope’s tile puts into 

play - ruse of her web in the first instance and the trick of the bed in the second?63

De gelijkenissen en verschillen tussen de vrouwen onderling zijn soms zeer duidelijk maar 

zitten soms ook in kleine hoeken. Een duidelijke gelijkenis is bijvoorbeeld dat alle vier de 

vrouwen geïnteresseerd zijn in Odysseus, al dan niet voor liefde en seks of enkel voor seks of 

gezelschap. Ze moeten alle vier noodgedwongen afscheid van hem nemen en Odysseus voelt 

zich tot alle vier op een bepaalde manier aangetrokken. Een kleinere gelijkenis zit dan in het 

gegeven dat Odysseus van alle vier de vrouwen kleren ontvangt: Penelope geeft hem kleren 

wanneer hij naar Troje vertrekt (19.255-7) en ook Kalypso, Kirke en Nausikaä voorzien hem van 

kleren om zijn tocht vanop hun eiland verder te zetten.  Dat is echter een kleine gelijkenis die 64

wel veel betekenis draagt en het is niet toevallig dat het juist deze vier vrouwen zijn die 

Odysseus van kleren voorzien. Een overzicht van waar, wanneer en door wie Odysseus van 

kleren wordt voorzien vinden we in het artikel van Yamagata. Zij haalt daarin ook Block aan die 

een patroon ontdekte in de manier waarop Odysseus gekleed wordt door de vrouwen die hij 

tegenkomt. En uit dat patroon, zo haalt ze aan, kan afgeleid worden dat de vrouwen, door het 

geven van kleren aan Odysseus, zijn karakter trachten te controleren en hem proberen te maken 

tot wat ze willen. Een voorbeeld hiervan is dat Nausikaä Odysseus kleren geeft die ze net 

gewassen heeft als voorbereiding op haar huwelijk.  Kledij zal ook een middel van identificatie 65

blijken in de Odyssee. Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de kleren die Penelope geeft aan 

Odysseus voor zijn vertrek naar Troje. Zij zullen in zang XIX aangewend worden door Penelope 
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om te testen of de vreemdeling in haar paleis - in werkelijkheid Odysseus - haar man werkelijk 

gekend heeft.  66

 Yamagata, N. (2005). Clothing and identity in Homer: the case of Penelope's web. Mnemosyne, 58(Fasc. 66

4), p.541
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Kort woord over de niet besproken vrouwen

In deze thesis worden de drie vrouwen besproken die Odysseus effectief ontmoet, met wie 

hij een gesprek heeft, door wie hij door geholpen wordt en met wie hij een (niet per se 

liefdes-)relatie mee opbouwt. Doorheen zijn tocht passeert hij echter nog andere vrouwen die 

hier niet aan bod komen maar wier passage in de Odyssee toch een korte vermelding waard is. 

De Sirenen spelen zeker ook een belangrijke rol in de Odyssee (net zoals Kirke, Kalypso en 

Nausikaä) maar Odysseus gaat bij hen (gelukkig ) niet aan land. Ze vertonen evenwel veel 67

gelijkenissen met Kirke en Kalypso. Niet alleen zijn ze met hun gezang betoverend, ze worden 

ook in ongeveer dezelfde termen besproken als Kirke en Kalypso: als gevaarlijke, aantrekkelijke 

vrouwen.   Ze spelen met hun uitnodigende lied in op het vaak wederkerende thema van 68 69

‘vergeten en herinneren’ in de Odyssee , dat ook bij de drie besproken vrouwen, al dan niet 70

onrechtstreeks, aan bod komt. Door de heldendaden van de passerende held te bezingen, 

proberen de Sirenen hem te lokken. Odysseus werd hiervoor echter gewaarschuwd door Kirke 

en kon de Sirenen passeren door zich te laten vastbinden aan de mast en de oren van zijn 

scheepslui met was vol te stoppen. 

Niet alleen aantrekkelijke vrouwen komen in de Odyssee aan bod, ook monsterlijke en 

verderfelijke passeren de revue. Het beste voorbeeld hiervan zijn Skylla en Charybdis die 

Odysseus’ pad kruisen onmiddellijk na de Sirenen. Ook voor deze obstakels waarschuwde 

Kirke hem. Deze twee vrouwelijke hindernissen dient Odysseus onvermijdelijk te passeren om 

naar huis terug te kunnen keren. Skylla wordt in zang XII beschreven als een boosaardig 

monster met twaalf voeten en zes lange nekken met daarop zes afgrijselijke koppen. Ze woont in 
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een spelonk en zoekt constant naar eten om te verslinden met haar scherpe tanden. Ook 

Odysseus’ manschappen moeten eraan geloven en worden door dit gedrocht verorberd. 

Vlakbij Skylla treft Odysseus ook Charybdis (lett.: draaikolk). Deze weerzinwekkende dochter 

van Poseidon  slorpt driemaal per dag water op en spuwt driemaal per dag water uit, zo lezen 71

wij bij Homeros. Kirke raadt Odysseus aan langs Skylla’s kant zo snel mogelijk voorbij te varen: 

‘liever zes makkers missen aan boord dan allen tezamen’ . 72

Odysseus ontkomt bovenstaand monsterlijk duo dankzij de hulp van Kirke. Naast de drie 

vrouwen die in deze thesis besproken worden, onder meer als ‘helpers’ van Odysseus, krijgt 

Odysseus nog meer hulp uit vrouwelijke hoek. De belangrijkste helper van Odysseus doorheen 

de hele Odyssee is ongetwijfeld Athena. Haar aseksualiteit tegenover Odysseus zorgt ervoor dat 

zij de enige niet ambigue helper is tijdens Odysseus’ terugkeer.  Deze godin van de wijsheid 73

beschermt Odysseus continu en springt bij waar nodig, al dan niet in een andere gedaante. Zij 

wordt hier niet uitvoerig besproken omdat zij  eigenlijk een soort reisgezel van Odysseus is en 

dus geen vrouw is die hij op een bepaald moment tijdens zijn avontuur tegenkomt. De rol van 

Athena in de Odyssee bespreken zou minstens een thesis op zich betekenen en wordt bijgevolg 

hier maar af en toe kort aangehaald.

Ook uit een andere goddelijke hoek wordt Odysseus geholpen, namelijk door Ino wiens 

goddelijke naam Leukothea is . Zij raadt in zang V Odysseus aan zich uit te kleden en hem te 74

wikkelen in de sluier met magische krachten die zij hem toewerpt. Zo helpt ze Odysseus de 

golven te trotseren en Scheria, het land van de Phaiaken, te bereiken.  

De laatste onbesproken vrouw in deze thesis die onvermijdelijk vernoemd dient te worden 

in elke thesis over de Odyssee is Eurykleia, de trouwe voedster die Odysseus sinds jaar en dag 

kent. Zij herkent Odysseus maar houdt toch zolang haar mond als hij haar vraagt. Eurykleia zal 
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ook diegene zijn die Penelope uiteindelijk het blijde nieuws mag melden dat Odysseus naar het 

paleis op Ithaka is teruggekeerd. 

Bovenstaande vrouwen spelen dus zeker ook een opmerkelijke rol in de Odyssee en hebben 

op verschillende vlakken raakpunten, gelijkenissen en verschillen met de drie vrouwen die hier 

wel besproken worden. Een keuze maken tussen welke vrouwen ik zou bespreken en welke 

niet, was in het begin zeer moeilijk maar wees zich naarmate het onderzoek vorderde vanzelf 

uit: de drie besproken vrouwen vangen als enige Odysseus langere periode op en komen ook 

het uitgebreidst aan bod in de Odyssee. 
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Homeros en psychologie

De benaderingswijze van de personages in deze thesis leidt al snel tot het schrijven van een 

psychologiserend portret van de verschillende karakters en al gauw rijzen er dan vragen als: 

heeft Homeros het zo wel bedoeld? Kunnen wij zomaar een werk bespreken van duizenden 

jaren oud vanuit onze culturele ingesteldheid? Van Emde Boas en De Temmerman raken deze 

problematiek kort aan in hun artikel:

When it comes to literary analysis, then, ‘characterization’ to most modern readers in Western 

cultures may imply complex and individualized psychological motifs and peculiar, idiosyncratic 

characteristics. In such a conception of character, the self is seen as a strictly inner, private and 

unique locus of awareness, emotion, conscious deliberation and unconscious impulses. But, as 

scholars of Greek literature have well established over the last few decades, character needs to be 

approached as culturally determined, and it would be misguided to simply transpose our 

conceptual vocabulary, with all its implied associations, into the ancient Greek context.75

We moeten dus enerzijds het tijds- en cultuurverschil continue in het achterhoofd houden 

tijdens het bespreken van oude Griekse teksten. Anderzijds is het onmogelijk volledig los te 

komen van de moderne wereld, met al zijn trends en termen, waarin we leven. Daarbovenop 

kan het toepassen van moderne theorieën, zoals die van Iser en zijn Leerstelle, op oude teksten 

nieuwe inzichten en interpretaties bieden. Of die interpretaties dan stroken met de doelen van 

de oorspronkelijke auteur bij het creëren van de tekst, wordt in dat geval bijzaak. Het feit dat 

teksten uit de oud-Griekse cultuur, en in het bijzonder dan de Ilias & Odyssee, nog zo’n 

populariteit genieten in onze moderne maatschappij wil zeggen dat we er nog voeling mee 

hebben, ons erin kunnen vinden en er zaken uit kunnen oppikken. Dit legitimeert het kijken met 

nieuwe inzichten en nieuwe theorieën naar de oude teksten grotendeels, al blijft het een must 

die kloof tussen nu en toen in het achterhoofd te houden.

Voor wat betreft de karakters dienen we er enerzijds bij stil te staan dat de moderne 

karakters, zoals wij ze kennen uit de Europese literatuur, ten tijde van Homeros vanzelfsprekend 
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nog onbestaande waren. Anderzijds sluit ik mij graag aan bij Belmont die oproept om Homeros’ 

karakter niet te onderschatten:

In reading the Iliad and the Odyssey one must be careful not to commit that gravest of all errors: 

that is, to regard Homer’s characters as uncomplex and primitive because, chronologically, his 

poetry is archaic and now is known to be oral, formulaic and traditional.76

 Belmont, D. E. (1966). Twentieth-Century Odysseus. The Classical Journal, 62(2), p.4976
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Kalypso

Reeds in de eerste regels van zang I wordt Kalypso, de goddelijke nimf die afstamt van 

Atlas , vernoemd : Odysseus zit vast op haar eiland. Niet zo raar dat ze al zo vroeg in de tekst 77 78

vernoemd wordt aangezien zij Odysseus het langst ophield tijdens zijn terugweg naar huis. Ze 

hield hem namelijk zeven jaar verborgen op haar eiland Ogygia, vandaar ook de verklaring voor 

haar naam die afgeleid is van het Griekse werkwoord καλυψώ  (‘ik verberg’). Na de korte 79

vermelding van haar naam in zang I zien we haar terug in het tweede deel van de Odyssee. Dit 

wordt net zoals zang I geopend bij de goden aan het begin van zang V. Het lijkt wel de start van 

een nieuw verhaal: de Telemachie is gedaan en de ontmoeting tussen lezer en de echte 

protagonist van de Odyssee, Odysseus, nadert.

Ogygia als locus amoenus

Tijdens de godenvergadering in het begin van zang V draagt Zeus Hermes op Kalypso te 

melden dat Odysseus moet vertrekken. De boodschapper van de goden geeft gevolg aan deze 

opdracht en trekt naar het ver gelegen eiland Ogygia waar hij de nimf Kalypso al wevend en 

zingend aantreft in haar grote grot. Op dit detail gaan we in bij de bespreking van Kirke. Wat 

volgt, is een beschrijving (5.59-75) van de omgeving als een locus amoenus, zo schrijft ook Evett. 

Dit is een topos uit de literatuur die staat voor rust en ontspanning maar ook nauw verwant is 

met seks, zo ook reeds bij Homeros . Crane associeert zo een omgeving met vruchtbaarheid en 80

het leven. Hij ziet Ogygia als de verwezenlijking van het ideaal van de onverwelkbare lente uit 

 Morford, M. P. O., Lenardon, R. J., & Sham, M. (2015). Classical mythology. International tenth edition. 77

Oxford: Oxford University Press, p.492

 1.12-1578

τὸν δ᾽ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι᾽ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.  

((Odysseus), hoe ook verlangend naar vrouw en huis, 
zat bij de machtige nimf Kalypso, de schone godin, 
in haar welvende grotten gevangen; want zij begeerde hem tot echtgenoot.)

 Phillies Feldman, T. (2014). Odysseus' Well-Named Libidinal Encounters. Literary Onomastics Studies, 79

9(1), p.120

 Evett, D. (1970). Paradice's Only Map": The" Topos" of the" Locus Amoenus" and the Structure of Mar80 -
vell's" Upon Appleton House. Publications of the Modern Language Association of America, p.506

!33

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=qa/lassan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%272&prior=to%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29%3Don&la=greek&can=oi%29%3Don0&prior=d'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=no%2Fstou&la=greek&can=no%2Fstou0&prior=oi)=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kexrhme%2Fnon&la=greek&can=kexrhme%2Fnon0&prior=no/stou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29de%5C&la=greek&can=h%29de%5C1&prior=kexrhme/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gunaiko%5Cs&la=greek&can=gunaiko%5Cs0&prior=h)de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nu%2Fmfh&la=greek&can=nu%2Fmfh0&prior=gunaiko%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Ftni%27&la=greek&can=po%2Ftni%270&prior=nu/mfh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fruke&la=greek&can=e%29%2Fruke0&prior=po/tni'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kaluyw%5C&la=greek&can=*kaluyw%5C0&prior=e)/ruke
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%3Da&la=greek&can=di%3Da0&prior=*kaluyw%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qea%2Fwn&la=greek&can=qea%2Fwn0&prior=di=a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=qea/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=spe%2Fssi&la=greek&can=spe%2Fssi0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=glafuroi%3Dsi&la=greek&can=glafuroi%3Dsi0&prior=spe/ssi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lilaiome%2Fnh&la=greek&can=lilaiome%2Fnh0&prior=glafuroi=si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fsin&la=greek&can=po%2Fsin0&prior=lilaiome/nh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai0&prior=po/sin


 

de Griekse dromen.   81

Hermes treft de godin Kalypso daar aan en Homeros vestigt de aandacht op haar 

goddelijkheid ‘οὐ γάρ τ᾽ ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται ἀθάνατοι' . Hij stelt Kalypso 82

gastvrij voor ten opzichte van Hermes.

Kalypso’s houding tegenover de goden

De god doet de reden van zijn bezoek uit de doeken en vertelt Kalypso over het bevel van 

Zeus om Odysseus te laten gaan. Kalypso reageert geschrokken en verbolgen:

ὣς φάτο, ῥίγησεν δὲ Καλυψώ, δῖα θεάων,

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:

‘σχέτλιοί ἐστε, θεοί, ζηλήμονες ἔξοχον ἄλλων,

οἵ τε θεαῖς ἀγάασθε παρ᾽ ἀνδράσιν εὐνάζεσθαι

ἀμφαδίην, ἤν τίς τε φίλον ποιήσετ᾽ ἀκοίτην.83

Afsluitend belooft ze Zeus’ bevel te zullen inwilligen - ze heeft ook niet echt een andere 

keuze aangezien het ontduiken van een bevel van Zeus haar onmogelijk lijkt  - en gaat ze op 84

zoek naar Odysseus die wat verder op de rotsen bij het strand zit te treuren. Deze uitgebreide 

beschrijving van de locus amoenus en Hermes’ verwondering hierover enkele regels eerder zorgt 

voor een extra groot contrast met Odysseus’ ervaring van de omgeving: hij geniet helemaal niet 

van zijn tijd in dit paradijs.  85

 Crane, G. (1988). Calypso: Backgrounds and Conventions of the Odyssey. Athenäum-Verlag, p.1681

 ‘want goden zijn aan goden niet onbekend’ (5.79)82

 Zo luidde zijn opdracht en de godin huiverde van schrik en sprak: ‘Hardvochtig zijt te, o goden, en jalo83 -
ers als geen ander, dat ge het een godin misgunt bij een sterveling te slapen, al kiest zij hem onverbloemd 
tot haar echtgenoot.’ (5.116-120)

 5.137-138  84

ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὔ πως ἔστι ∆ιὸς νόον αἰγιόχοιο
οὔτε παρεξελθεῖν ἄλλον θεὸν οὔθ᾽ ἁλιῶσαι

Maar het is niet mogelijk, dat een andere god 
de wil van de aegisdragende Zeus ontduikt of verijdelt

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 85

press, p.129
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Kalypso lijkt dus enerzijds wel een zeker ontzag voor de Olympische goden te  hebben 

gezien haar beslissing om Zeus’ bevel uit te voeren maar reageert anderzijds respectloos en 

opstandig op Hermes’ aankondiging. McClymont ziet in deze respectloze omgang met de 

godheid een slechte karaktertrek van Kalypso. Hij merkt ook op dat Hermes Kalypso directer 

benadert dan hij bij Kirke zal doen en ziet dit ook als een gevolg van Kalypso’s meer opstandige 

karakter dan dat van Kirke . Kalypso zal, in vergelijking met Kirke en Nausikaä, veel meer in 86

uitersten voorgesteld worden: nu halsoverkop verliefd en hebberig, dan weer furieus op de 

goden en tenslotte extreem behulpzaam tegenover Odysseus. Bij Nausikaä en Kirke zal er veel 

meer sprake zijn van gematigd en aan de situatie aangepast gedrag wat niet betekent dat zij 

geen extremen kennen. We gaan hier later dieper op in. 

Kalypso’s aanbod

In haar kwaadheid en verbolgenheid haalt ze ook aan dat ze Odysseus hartelijk 

verwelkomde en hem zelfs onsterfelijkheid en leeftijdloosheid aanbood (5.135-136). Zijn reactie 

hierop geeft ze echter niet mee. Of hij dit aanbod ooit effectief in overweging neemt, laat 

Homeros in het midden. Wel wijst Hogan er ons in zijn artikel op dat vers 136  nog enkele 87

keren herhaald zal worden . Deze letterlijke herhaling ziet hij als een aanwijzing dat Odysseus 88

effectief wel beziggehouden wordt/werd door het aanbod. Hij bevestigt daarbovenop ook nog 

eens Kalypso als ze zichzelf qua schoonheid en gestalte boven Penelope plaatst wanneer vers 

136 exact herhaald wordt. Suggereert Homeros hiermee dat Odysseus het verleidelijke aanbod 

effectief in overweging neemt? We kunnen zoiets vermoeden al kunnen we de herhaling van het 

vers evengoed wijten aan het orale en formulaïsche karakter van de Odyssee. Een andere 

aanwijzing dat hij het aanbod in overweging neemt, blijft echter onvindbaar, zo schrijft Hogan.  89

Vernant wijst ons erop dat het aanbod aannemen dan ook het einde van Odysseus’ bestaan als 

 McClymont, J. D. (2008). The character of Circe in the Odyssey. Akroterion, 53(1), p.2786

 ἠδὲ ἔφασκον θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα.87

Ik beloofde hem onsterfelijk te maken en eeuwig jong.

 in 5.218, 7.257 en 23.33688

 Hogan, J. C. (1976). The temptation of Odysseus. Transactions of the American Philological Association 89

(1974-), 106, p.192
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epische held zou betekenen aangezien het zwichten voor Kalypso’s aanbod het einde van zijn 

terugtocht en dus doelgerichte volharding zou inluiden.90

Het aanbod dat Kalypso Odysseus doet, komt trouwens terug in een ander  heldenverhaal, 

namelijk dat van Herakles. Hij krijgt onsterfelijkheid en een godin, Hebe, als vrouw nadat hij 

door Zeus gered werd van de brandstapel, op het punt staand zich van het leven te beroven.  91

Bij hem is het dus een beloning, een bekroning voor zijn leven als held, een frappant verschil 

met Kalypso’s aanbod hier. Waar onsterfelijkheid, jeugdigheid en een relatie met een godin bij 

Herakles de kers op de taart zijn voor zijn leven als held, vormen ze voor Odysseus eerder een 

soort bedreiging voor zijn heldenbestaan tijdens zijn tocht. Odysseus zou dus dezelfde status 

kunnen verkrijgen als de grote held Herakles maar hij weigert en moet van het aanbod van 

Kalypso niet veel weten. Het Heraklesverhaal in het achterhoofd houdend, toont dit nog maar 

eens de doortastendheid en zelfbewustheid van Odysseus aan. Hij wil niet voor de makkelijke 

weg gaan - het aanbod aanvaarden - en daarvoor zijn eigen doel aan de kant schuiven. 

Integendeel, door precies dit aanbod af te wijzen wordt zijn standvastigheid extra in de verf 

gezet.

Odysseus’ verblijf en het thema van vergeten/herinneren

Over de zeven jaar die Odysseus bij Kalypso doorbrengt, weten we eigenlijk zeer weinig, zo 

schrijft ook Anderson:

‘Homer tells us nothing of that long period of seven years, approximately equal to the term of 

Menelaus’ voyages, which Odysseus spent on Ogygia, or almost nothing. At an early stage, 

Calypso must have made that attractive offer of immortality. She had saved him from the sea and 

nursed him, brought him back to health, and she had loved him. Nor was the love only on one 

side.’92

De keuze om de lezer weinig mee te geven over de verblijftijd van Odysseus komt volgens 

mij voort uit het feit dat die simpelweg geen grote bijdrage zou leveren aan het verhaal. De 

 Vernant, J. P., & Doueihi, A. (1986). Feminine figures of death in Greece. Diacritics, 16(2), p.6390

 Apollodorus, The Library, 2.7.791

 Anderson, W. S. (1958). Calypso and Elysium. The Classical Journal, 54(1), p.892
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Odyssee gaat over de terugtocht en het verlangen naar huis van Odysseus. Het is belangrijk voor 

de voortgang van het verhaal dat hij opgehouden wordt, en soms langere tijd, maar de details 

hiervan leveren in de grote lijnen van het verhaal niet echt een bijdrage. De discrepantie tussen 

de verteltijd en de vertelde tijd en dus de versnelling, is in dit geval zeer groot in functie van de 

voortgang van het verhaal. We krijgen de kern mee van wat Odysseus op Ogygia gedaan heeft 

en willen vooral weten hoe het verder gaat. Een verzenlange beschrijving van dag tot dag op 

Ogygia zou de lezer vervelen en zou zeker geen meerwaarde bieden aan het kaderverhaal, 

namelijk Odysseus die naar huis verlangt. Het achterwege laten hiervan zorgt er ook voor dat 

de lezer alert blijft en nieuwsgierig. Hij kan zelf creatief met het verhaal proberen om te gaan en 

de leemtes die Homeros hier creëert (cf. Iser) trachten in te vullen. Hij kan spelen met vragen als: 

was Odysseus ooit echt verliefd op Kalypso? Dacht hij werkelijk elke dag aan zijn vrouw en zijn 

thuis? Anderzijds blijft de lezer wel met vragen zitten als waarom Odysseus zolang op Ogygia 

bleef. 

 

Anderson haalt in zijn artikel een mogelijke verklaring aan voor het feit dat Odysseus zeven 

jaar lang bij Kalypso bleef. Volgens hem bood Kalypso iets waar de held op dat moment zeer 

veel nood aan had: een vorm van escapisme. Bij haar ontliep hij tijdelijk de praktische 

problemen des levens, de problemen op zee, het verlangen naar huis, etc. Anderson vat het 

samen als ‘Calypso buries him in her island paradise, until he reasserts his former will.’.  Odysseus 93

herbegint bij wijze van spreken zijn leven door afstand te doen van het voor de hand liggende 

gemak dat Kalypso hem aanreikt.  Zij tracht Odysseus tijdens zijn verblijf op haar eiland 94

zodanig in de watten te leggen dat hij zijn Ithaka zou vergeten. Het spel van vergeten/

herinneren is in de Odyssee een belangrijk motief  aangezien dit ervoor zorgt dat Odysseus 95

uiteindelijk naar huis terugkeert: hij kan Ithaka en zijn thuis niet uit het hoofd zetten. Ithaka 

vergeten zou  namelijk niet alleen betekenen dat hij de plek zelf achter zich laat maar ook dat hij 

alle banden zou doorknippen met zijn verleden en zij die hem liefhebben.  Kalypso is er jaren in 96

geslaagd Odysseus bij zich te houden maar ze kan hem nu niet langer voldoende behagen of 

 Anderson, W. S. (1958). Calypso and Elysium. The Classical Journal, 54(1), p.993

 Ibid., p.794

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 95

press, p.14

 Vernant, J. P., & Doueihi, A. (1986). Feminine figures of death in Greece. Diacritics, 16(2), p.6396
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van zijn drang om naar huis te keren afhouden. Dit lezen we ook bij Anderson en in de tekst van 

Homeros:

νόστον ὀδυρομένῳ, ἐπεὶ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη.

ἀλλ᾽ ἦ τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ ἀνάγκῃ

ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι παρ᾽ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ.97

Anderson vestigt onze aandacht terecht op het woord οὐκέτι (vert.: niet meer) en 

interpreteert het als een bewijs dat Odysseus ooit niet tegen zijn zin het bed deelde met Kalypso 

en dat Odysseus’ treurige gemoedstoestand zich slechts doorheen de jaren ontwikkelde. Hij 

voegt hier nog aan toe dat het al eerder ter sprake komt dat Odysseus tegen zijn wil en 

verlangend naar huis vastgehouden wordt op Ogygia, namelijk drie jaar eerder wanneer 

Proteus dit tegen Menelaos vertelt.  Het onbezonnen genieten was Odysseus dus maximum 98

vier jaar gegund al valt het te betwijfelen of hij ooit Ithaka volledig uit het hoofd kon zetten en/

of zich ooit volledig aan Kalypso heeft overgegeven.

Het afscheid en Kalypso als helper

Na het horen van Zeus’ bevel voegt Kalypso de daad bij het woord en zoekt ze Odysseus op 

om hem op de hoogte te brengen van het feit dat ze hem wil laten gaan. Ze verzwijgt hier echter 

Zeus’ bevel om zo haar eigen vriendelijkheid en genade in de verf te zetten en te evoceren dat 

het haar eigen idee is.  Opnieuw geeft één enkel woord ἤδη (vert.: nu, reeds), ons meer 99

informatie:

ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ᾽ ἀποπέμψω100

Door het woord ἤδη krijgen we als lezer opnieuw een contrast tussen ‘toen’ en ‘nu’, net 

zoals enkele verzen eerder οὐκέτι deed. Kalypso geeft met deze zin aan dat ze Odysseus 

 Want in de nimf vond hij niet langer behagen; wel moest hij des nachts in de gewelfde grot bij haar 97

slapen, een onwillige bij een willige; (5.152-154)

 Anderson, W. S. (1958). Calypso and Elysium. The Classical Journal, 54(1), pp.8-998

 Thornton, A. (1970). People and themes in Homer's Odyssey. London: Methuen, p.1799

 Want nu ben ik ten volle bereid je te laten gaan. (5.161)100
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effectief tegen zijn zin vasthield op haar eiland. Ze spreekt dit wel niet uit maar impliciet 

kunnen we dit afleiden uit deze zin aangezien ze zegt dat ze hem ‘nu’ of ‘reeds’ wil laten gaan 

(impliciet af te leiden boodschap: tot nog toe wou ik dat helemaal niet). Ze uit niets van haar 

emoties, die ze in haar dialoog met Hermes niet kon controleren, tegenover Odysseus in het 

overbrengen van deze boodschap en schakelt na deze mededeling direct over op de praktische 

kant van de zaak: Odysseus moet onderdelen verzamelen om een schip te bouwen en zij zal 

eten, drinken en kleren voorzien. Afsluitend lijkt Kalypso toch nog even een onrechtstreekse 

sneer te willen geven aan het adres van de goden:

ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι,

αἴ κε θεοί γ᾽ ἐθέλωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,

οἵ μευ φέρτεροί εἰσι νοῆσαί τε κρῆναί τε101

Dit getuigt opnieuw van lef en het ontbreken van respect tegenover de goden. 

Odysseus reageert wantrouwig en ziet hierin een list van Kalypso. Om zeker te zijn van 

haar goede wil vraagt hij haar een eed te zweren, een zin die we trouwens bijna letterlijk 

opnieuw zullen tegenkomen als hij aan Kirke hetzelfde vraagt wanneer zij hem haar hulp 

aanbiedt. Beide eden moeten Odysseus weghouden van de onheilbrengende krachten van de 

godinnen.  Coulter haalt in zijn artikel aan dat de wantrouwige houding van Odysseus niet 102

meer dan normaal is: hij weet dat Kalypso weet dat Odysseus op het punt staat haar, goddelijke 

nimf, te verlaten voor de sterfelijke Penelope.  Daarbovenop is Kalypso ook nog eens verliefd 103

op Odysseus dus het is voor hem wel degelijk een complete verrassing dat ze hem plots steunt 

in zijn vertrek. 

Kalypso lijkt haar rol als ‘tegenstander’ hier in te ruilen voor de rol van ‘helper’ tegenover 

Odysseus. In tegenstelling tot wat Pellikaan-Engel in haar artikel beweert, lijkt Kalypso mij dit te 

doen uit noodzaak omdat - zoals ze het zelf zegt - het niet mogelijk is de wil van Zeus te 

 opdat je je vaderland heilig bereikt, als dat althans behaagt aan de goden, die de wijde hemel bewonen; 101

zij zijn mijn meerderen in overleg en in daden. (5.168-170)

 Coulter, C. C. (1925, January). The Happy Otherworld and Fairy Mistress Themes in the Odyssey. In 102

Transactions and Proceedings of the American Philological Association (Vol. 56, pp. 37-53). Johns Hopkins Uni-
versity Press, American Philological Association, p.10

 Ibid., p.9103
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ontduiken. Pellikaan-Engel ziet het echter anders: volgens haar handelt Kalypso uit moreel besef 

en ziet ze het als een verplichting om iemand in nood (Odysseus in dit geval dan) te helpen en 

mee na te denken om tot een oplossing te komen. Verder schrijft ze ook nog dit:

Homer presents a Calypso, who bases her moral actions explicitly on the collective working of 

her mind and heart, her reason and her empathy. Then, in a manner as impressive as it is light-

hearted, the poet portrays a goddess who puts her principles into action. She personally hauls 

the sail and provisions on board the ship in her efforts to facilitate her beloved Odysseus’ reunion 

with his Penelope. Her actions are a brilliant example of the nobility of spirit that moral laws 

sometimes require of us. 

… 

Thus, even as early as 800 years before Christ, Homer put forward the most important and 

progressive principles of ethics: a critic on a double standard and the vision that a moral stand is 

based on rationality together with empathy. However, he did so through a female character, 

Calypso, and neither she – nor what she had to say – was taken seriously: in the history of ethics 

Calypso’s message is never mentioned.104

Pellikaan-Engel reduceert Kalypso dus tot een soort weldoenster maar lijkt hier het bevel 

van Zeus, doorgegeven door Hermes, over het hoofd te zien. Tot vóór het bezoek van Hermes 

was Kalypso zeker niet van plan haar geliefde Odysseus te laten gaan en voelde ze zich in geen 

geval moreel verplicht hem te helpen zijn ultieme wens - terugkeren naar zijn vrouw, zoon en 

thuis - te vervullen. Pellikaan-Engel ziet dus niet enkel de evolutie van Kalypso van 

‘tegenstander’ tot ‘helper’ maar werpt Kalypso op als voorbeeld voor wat betreft haar waarden 

en normen wat in mijn ogen onterechte idealisering is. Ik sluit mij aan bij Irene de Jong die in 

haar boek schrijft:

Calypso would have preferred him to stay with her forever and only parts from him because she 

is ordered to do so by Zeus.105

 Pellikaan-Engel, M. (2010). Calypso’s Recipe: On Biased Traditions in Philosophy, p.2104

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 105

press, p.130
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Irene de Jong schrijft verder in haar boek ook dat de scène tussen Kalypso en Odysseus de 

meest dramatische scène van de drie vertrekscènes is tussen Odysseus en een vrouw. Dat schrijft 

ze toe aan het feit dat Kalypso een volwassen vrouw is (in tegenstelling tot de jongvolwassen 

Nausikaä) en echt verliefd is (in tegenstelling tot Kirke). We komen hier later op terug. 

Kalypso en Kirke

Er zijn heel wat overeenkomsten tussen Kirke en Kalypso. Volgens Wilamowitz werd 

Kalypso gemodelleerd naar Kirke en ontstond het personage van Kirke als een geërfd type uit 

de folk-tales.  Roessel beschrijft de beide avonturen als thematisch gelinkt en voegt hieraan toe 106

dat ze vaak als doublets van elkaar beschouwd worden.  Beide personages zijn machtige en 107

mogelijks gevaarlijke vrouwelijke figuren die een bondgenoot en hulpbron worden voor de held 

Odysseus  en die dus met andere woorden de rol van ‘helper’ vervullen in het verhaal. Beide 108

vrouwen zijn godinnen en wonen op een afgelegen eiland, waar er bij Kirke wilde dieren leven 

en bij Kalypso vogels.109

Een groot karakterverschil is dat Kirke minder emotioneel wordt voorgesteld dan Kalypso, 

merkt McClymont op. Die gevoeligheid van Kalypso lijkt eerder een zwakheid dan een sterkte 

terwijl Kirke’s ‘gebrek’ aan emoties dan weer in haar voordeel lijkt te spelen. Het feit dat 

Odysseus Kirke’s gezelschap lijkt te waarderen en ongelukkig is op Kalypso’s eiland duidt 

volgens McClymont de voorkeur van de auteur, Homeros, aan. Deze positieve houding 

tegenover Kirke en negatieve tegenover Kalypso deelt Homeros niet alleen met zijn personage 

Odysseus maar hij verwacht ook dat het publiek deze mening met hem deelt.  Deze houding 110

lijkt echter eerder onverwacht aangezien Kalypso geen slechte bedoelingen heeft tegenover 

Odysseus: zij verlangt simpelweg naar een echtgenoot en Odysseus schaden of kwaad 

 Von Wilamowitz-Moellendorff, U. (1884). Homerische Untersuchungen. Berlin: Weidmann, p.116 & 121106

 Roessel, D. (1989). The Stag on Circe's Island: An Exegesis of a Homeric Digression. Transactions of the 107

American Philological Association (1974-), 119, p.35

 West, E. (2014). Circe, Calypso, Hidimba: The Odyssey and Graeco-Aryan Proto-Epic. Journal of Indo-108

European Studies, 42(1/2), p.146

 Ibid., p.153109

 McClymont, J. D. (2008). The character of Circe in the Odyssey. Akroterion, 53(1), pp.26-28110
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toebrengen zou ook enkel haar eigen doel benadelen, zo schrijft Hogan. Kirke daarentegen heeft 

niet enkel het goede voor met Odysseus.111

 Hogan, J. C. (1976). The temptation of Odysseus. Transactions of the American Philological Association 111

(1974-), 106, p.190
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Kirke

Het verhaal van Odysseus over zijn avontuur bij Kirke horen we wanneer Odysseus het 

vertelt aan de Phaiaken. Hij beschrijft hoe zijn schip als enige de Laistrygonen overleefde en hoe 

ze aankwamen op Aiaia. Het hele verhaal wordt dus verteld door Odysseus als ik-persoon, alles 

wordt dan ook door hem intern gefocaliseerd. 

Aankomst op Aiaia

De Jong schrijft dat de Kirke-episode in zang X begint zoals een typische ‘visit’-scene maar 

in plaats van mensen treffen de kompanen van Odysseus wilde dieren aan. En zoals vaak wordt 

een ‘visit’-scene gebruikt als een gelegenheid om te karakteriseren (cf. 1.106-12), wat hier ook het 

geval is. Het feit dat men geen mensen aantreft maar getemde wilde dieren toont al direct aan 

dat ze hier te maken zullen krijgen met tovenarij. Dat weten de kompanen van Odysseus echter 

duidelijk niet want alsnog gaan ze het paleis van Kirke binnen waar ze niet veel later veranderd 

zullen worden in wilde dieren. De tovenaarskunsten van Kirke kunnen hieruit dus slechts 

afgeleid worden omdat wij, de lezers, het verhaal en het mythische personage Kirke kennen. 

Hierdoor kunnen wij het aantreffen van de getemde wilde dieren als een voorteken van wat 

volgt interpreteren.112

Bij aanvang van zang X volgt dadelijk een zeer korte expliciete karakterisering van Kirke 

wanneer Odysseus haar aankondigt als: 

ἔνθα δ᾽ ἔναιε

Κίρκη ἐυπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα,

αὐτοκασιγνήτη ὀλοόφρονος Αἰήταο113

Kirke is niet alleen een mooie godin, ze heeft ook een onheilbrengende broer, Aietes, 

waardoor de lezer onmiddellijk kan vermoeden dat ook zij niet zomaar een onschuldige, mooie 

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 112

press, p.258

 Daar woonde een machtige godin, de schoongelokte Circe, in de taal der mensen ervaren, een zuster 113

van de onheilbrengende Aiëtes. (10.135-137)
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vrouw zal zijn.  De lezer leidt dus uit de expliciete karakterisering door Odysseus als ik-verteller 

ook impliciet karaktertrekken af. 

Iets verder lezen we hoe Odysseus zijn manschappen uitzendt om het eiland te verkennen. 

Ze naderen het paleis van Kirke en dit is wat volgt:

ἔσταν δ᾽ ἐν προθύροισι θεᾶς καλλιπλοκάμοιο,

Κίρκης δ᾽ ἔνδον ἄκουον ἀειδούσης ὀπὶ καλῇ,

ἱστὸν ἐποιχομένης μέγαν ἄμβροτον, οἷα θεάων

λεπτά τε καὶ χαρίεντα καὶ ἀγλαὰ ἔργα πέλονται.114

Kirke als zingende weefster: een zoektocht naar stabiliteit

We lezen dat Kirke niet enkel wonderschoon is maar dat ze ook prachtig kan zingen en 

weven.  In het artikel van Pantelia lezen we dat het weefwerk ‘the normal order of life, in which 

women take care of their households while men defend the city’ symboliseert. Verder wijst ze ons er 

ook op dat zelfs een godin als Kirke niet anders is dan andere vrouwelijke personages binnen de 

patriarchale setting van de Homerische werken: ook haar identiteit wordt vastgesteld en 

bevestigd via relaties met mannelijke personages. Hiermee bedoelt de Amerikaanse 

onderzoekster dat ook Kirke, evenveel als een sterveling, nood heeft aan een man in haar 

leefwereld. Zonder die man voelt het leven voor haar incompleet en niet bevestigd. Pantelia 

beschrijft Kirke’s weefactiviteit dan ook als een manier om tijdelijk te ontsnappen aan haar 

‘domestic instability’. De godin deelt als het ware een pijnlijke zoektocht naar huiselijke orde met 

alle andere Homerische vrouwen. Het is ook niet toevallig dat Homeros het over ‘zingen en 

weven’ heeft. Want het is net op dit punt, zo lezen we, dat Kirke zich onderscheidt van de 

sterfelijke vrouwen. Zij is namelijk de enige vrouw, samen met Kalypso (zie eerder), die in staat 

is om te zingen tijdens het weven. Dat koppelt, volgens het artikel, het weven aan de 

onsterfelijkheid die deze godinnen uitdragen. Homeros lijkt dus de Homerische vrouwen graag 

onderling te linken aan elkaar (bijna elke vrouw die in de Odyssee voorkomt, weeft op een 

bepaald moment in het verhaal; zie ook het eerder vernoemde overeenkomende detail van het 

schenken van kleren aan Odysseus door de verschillende vrouwen) maar wil tegelijkertijd de 

 Voor de poort van het paleis van de schoongelokte godin bleven zij staan en zij hoorde Circe binnen 114

zingen met schone stem terwijl zij aan een groot trouw een onvergankelijk weefsel weefde, fijn en bekoor-
lijk en prachtig, zoals de werken van de goden zijn. (10.220-224)
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verschillende statussen van de vrouwen duidelijk laten blijken. Een godin weeft dus om 

dezelfde problemen te ontlopen als normale sterfelijke Homerische vrouwen hebben, maar een 

godin zal natuurlijk niet zomaar weven. Op een bepaalde manier dient Kirke, en ook Kalypso, 

zich dus te onderscheiden van de andere sterfelijke vrouwen uit de Odyssee en hier gebeurt dat 

door het zingen.   Feldman ziet het zingen als een lieflijke en verleidelijke charme om haar 115

agressieve kant te verbergen.116

Kirke als tovenares

Haar agressieve kant schuilt in haar toverkrachten. McClymont wijst ons erop dat een 

tovenares in de Homerische wereld niet vijandig stond tegenover de goddelijke macht, wanneer 

hij het over het begrip ‘tovenares’ heeft , maar integendeel zelf als een god beschouwd werd 117

vanwege haar krachten. Verder merkt hij ook op dat de vaak voorkomende associatie van 

tovenaressen en irrationaliteit niet klopt voor het personage Kirke:

 Thus the interpretation of witches in literature as projections of the irrational on to woman 

(Lambert 1998:140) does not appear to apply to the case of Circe in Homer. As an expert in her 

art Circe is intelligent rather than irrational. Nevertheless Circe and her witchcraft and 

femininity may be fairly understood as being, for Homer, something difficult to understand, and 

therefore dangerous.  118

Als tovenares is het niet verrassend dat Kirke bekend stond om magische krachten en de 

gave om subtiel te vergiftigen. Dat doet ze dan ook bij de manschappen van Odysseus: ze biedt 

hen een drankje aan waardoor ze veranderen in wilde dieren. Ze ontvangt de mannen van 

Odysseus dus met een een valse en verraderlijke gastvrijheid.  Het veranderen in dieren 119

 Pantelia, M. C. (1993). Spinning and weaving: ideas of domestic order in Homer. The American Journal of 115

Philology, 114(4), 493-501.

 Phillies Feldman, T. (2014). Odysseus' Well-Named Libidinal Encounters. Literary Onomastics Studies, 116

9(1), p.117

 “What is a witch or a wizard anyway?” Definitional debates about magic versus religion yield a possi117 -
ble answer, that whereas religion relies on divine intervention, with magic there is more emphasis on per-
sonal control by the magician. (McClymont, J. D. (2008). The character of Circe in the Odyssey. Akroterion, 
53(1), p.21)

 McClymont, J. D. (2008). The character of Circe in the Odyssey. Akroterion, 53(1), p.22118

 Crane, G. (1988). Calypso: Backgrounds and Conventions of the Odyssey. Athenäum-Verlag, p.31119
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zouden we kunnen interpreteren als het opwekken van de dierlijke lust door Kirke bij de 

mannen. Hierover is evenwel weinig te vinden in secundaire bronnen. Door haar drankje 

veranderen ze echter niet helemaal: hun bewustzijn blijft dat van hun menselijke vorm 

waardoor ze gedoemd zijn om als dier te treuren over hun metamorfose, zich hun menselijke 

staat herinnerend.120

Een transformatie is echter niet het enige waarvoor Kirke’s toverdrank zorgt. Op vers 236  121

lezen we dat de drank er ook voor zorgt dat elke herinnering aan het vaderland wordt uitgewist. 

Deze werking van de drank maakt het voor Kirke des te interessanter want op die manier kan ze 

ervoor zorgen dat Odysseus voor eeuwig bij haar blijft en vindt ze die huiselijke orde waar 

Pantelia (zie boven) het in haar artikel over heeft. Kirke heeft dus eigenlijk niet veel meer nodig 

om Odysseus bij haar te houden dan haar werkende  toverdrank. Haar charmes heeft ze maar 

zeer tijdelijk nodig om Odysseus de drank te laten drinken maar als dat gebeurd zou zijn is ze 

praktisch verzekerd van een man. In tegenstelling tot Penelope zou ze Odysseus dus verleiden 

via een truc en niet via echte liefdevolle gevoelens. 

Een andere duistere kant van Kirke is haar link met de onderwereld waar ze Odysseus ook 

naartoe stuurt om informatie te vergaren bij Teiresias. Carpenter merkt in zijn boek terecht op 

dat deze passage in de Odyssee eigenlijk vrij vreemd en willekeurig voorkomt. Kirke zendt 

Odysseus naar de onderwereld voor informatie maar het zal uiteindelijk zij zijn die hem de 

meeste informatie  verschaft en niet Teiresias.  Deze scène wordt in deze thesis niet 122 123

uitgebreid behandeld.

Weerstand tegen Kirke en haar toverkrachten

Wanneer Odysseus hoort over zijn getransformeerde kompanen besluit hij zelf naar het 

paleis van Kirke te trekken. Hier verschijnt Hermes ten tonele en voorziet hij Odysseus van een 

 Phillies Feldman, T. (2014). Odysseus' Well-Named Libidinal Encounters. Literary Onomastics Studies, 120

9(1), p.118

 ἀνέμισγε δὲ σίτῳ φάρμακα λύγρ᾽, ἵνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αἴης121

 Ze geeft hem raad over hoe de Sirenen en Skylla en Charybdis te passeren.122

 Carpenter, R. (1946). Folk tale, fiction and saga in the Homeric epics. Berkeley, Calif.: University of Califor123 -
nia Press, p.146
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kruid waardoor hij aan Kirke’s toverkrachten zal kunnen weerstaan. Hermes geeft hem ook de 

volgende raad: 

πάντα δέ τοι ἐρέω ὀλοφώια δήνεα Κίρκης.

τεύξει τοι κυκεῶ, βαλέει δ᾽ ἐν φάρμακα σίτῳ.

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὣς θέλξαι σε δυνήσεται: οὐ γὰρ ἐάσει

φάρμακον ἐσθλόν, ὅ τοι δώσω, ἐρέω δὲ ἕκαστα.

ὁππότε κεν Κίρκη σ᾽ ἐλάσῃ περιμήκεϊ ῥάβδῳ,

δὴ τότε σὺ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ

Κίρκῃ ἐπαῖξαι, ὥς τε κτάμεναι μενεαίνων.

ἡ δέ σ᾽ ὑποδείσασα κελήσεται εὐνηθῆναι:

ἔνθα σὺ μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπανήνασθαι θεοῦ εὐνήν,

ὄφρα κέ τοι λύσῃ θ᾽ ἑτάρους αὐτόν τε κομίσσῃ:

ἀλλὰ κέλεσθαί μιν μακάρων μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι,

μή τί τοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο,

μή σ᾽ ἀπογυμνωθέντα κακὸν καὶ ἀνήνορα θήῃ.124

Hermes heeft het over ‘de boosaardige kunsten’ van Kirke en karakteriseert Kirke hierdoor 

ook onrechtstreeks als een boosaardige godin. Hij vertelt Odysseus hoe zijn ontmoeting met 

Kirke zal verlopen en geeft daarbij een zwakte van Kirke mee: ze mag dan wel een goddelijke 

tovenares zijn, ook zij kan bang zijn wanneer ze bedreigd wordt door zijn zwaard. 

Door het voorspelde magische effect dat het zwaard van Odysseus hier op Kirke zal 

hebben, lijkt het als een soort sprookjeselement te fungeren binnen het verhaal. Dat Odysseus de 

toverachtige en machtige Kirke zou kunnen onderwerpen door haar kort met zijn zwaard te 

bedreigen, lijkt te mooi om waar te zijn en doet denken aan een onrealistische droom. Toch zal 

Odysseus erin slagen Kirke hierdoor te destabiliseren en haar angst in te boezemen. Een 

 Ik leg je uit, hoe zij haar boosaardige kunsten volvoert. Zij zal een drank voor je klaar maken en daarin 124

toverkruiden mengen; Maar het zal haar niet gelukken je te betoveren, dankzij het heilzaam kruid, dat ik 
je geven zal en waarvan ik je alles zal vertellen. Wanneer Kirke je slaat met haar lange toverstaf, trek dan 
het scherpe zwaard van je dij en spring op haar toe, alsof je haar wilt doden. Zij zal bang worden en je 
uitnodigen haar bed te delen. Weer dan niet het bed van de godin: dan zal ze je vrienden bevrijden en je 
zelf goed behandelen. Maar laat haar zweren een plechtige eed bij de goden, dat ze geen ander onheil 
tegen je zal beramen en je, wanneer je naakt bent, niet van je kracht en je mannelijkheid zal beroven. 
(10.289-301)
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onwezenlijke droom, een onmogelijk waar te maken doel, lukt toch en deze symbolische 

overwinning zal Odysseus als het ware tijdelijk boven Kirke plaatsen en zal hem vrij spel lijken 

te geven om respect en onder meer een eed van Kirke af te dwingen. Het zwaard zou ook de 

aanleiding geweest kunnen zijn voor Kirke’s uitnodiging om het bed te delen aangezien het 

zwaard Odysseus mannelijke seksualiteit in de verf zet, zo schrijft Segal.  Ook de transformatie 125

van mannen tot dieren om zo hun dierlijke lusten op te wekken kan hierbij aansluiten.

Vast staat dat uit deze scène blijkt dat ook Kirke een kwetsbare kant heeft die naar boven 

komt wanneer ze onverwachts de controle over de situatie verliest, in dit geval door Odysseus 

die zijn zwaard boven haalt. Net zoals Kalypso die ook, als slaaf van haar emoties, de controle 

lijkt te verliezen wanneer ze Odysseus moet laten gaan en dus de controle, die ze zeven jaar wel 

had, uit handen moet geven. Zowel Kirke als Kalypso zijn machtige godinnen en lijken door 

hun magische krachten onschadelijk maar ook zij hebben dus een zwakke plek.

Wanneer Odysseus vervolgens het paleis van Kirke binnengaat, wordt nogmaals Kirke’s 

schoonheid en rijkdom benadrukt via de focalisering van Odysseus. Ook haar ‘slechtheid’ komt 

hier nog maar eens naar boven via de focalisering (zie bv. zang X vers 317). 

Nadat Odysseus Hermes’ raad opgevolgd heeft, gebeurt het voorspelde inderdaad. Kirke 

valt geschrokken voor de voeten van Odysseus wanneer hij haar bedreigt met zijn zwaard. Ze 

herinnert zich ook dat zijn komst haar door Hermes voorspeld werd:

ἦ σύ γ᾽ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος, ὅν τέ μοι αἰεὶ

φάσκεν ἐλεύσεσθαι χρυσόρραπις ἀργεϊφόντης,

ἐκ Τροίης ἀνιόντα θοῇ σὺν νηὶ μελαίνῃ.

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ κολεῷ μὲν ἄορ θέο, νῶι δ᾽ ἔπειτα

εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβείομεν, ὄφρα μιγέντε

 Segal, C. (1968, January). Circean Temptations: Homer, Vergil, Ovid. In Transactions and Proceedings of 125

the American Philological Association (Vol. 99, pp. 419-442). Johns Hopkins University Press, American Philo-
logical Association, p.425
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εὐνῇ καὶ φιλότητι πεποίθομεν ἀλλήλοισιν.126

Kirke weet dat Odysseus voor haar staat en ziet haar kans schoon. Ze nodigt hem uit om 

het bed met haar te delen. Deze uitnodiging komt over als een gevaar bij Odysseus die bang is 

dat ze hem van zijn mannelijkheid zal beroven . McClymont ziet de voorstelling van Kirke als 127

een seksuele bedreiging als contrast met het weeftalent van Kirke en voegt eraan toe dat ze door 

het vormen van dit gevaar zelfs de traditionele rol van de vrouw schendt.  Dit toont opnieuw 128

aan dat Kirke een zeer complex personage is dat de ene keer weeft zoals een voorbeeldige 

huisvrouw maar de andere keer venijnig en listig uit de hoek durft te komen. Wat ik eerder 

schreef over Kalypso, namelijk dat zij meer in uitersten wordt voorgesteld, kan dus ook gezien 

worden bij Kirke al ligt de situatie hier anders. De uitersten van Kalypso liggen echt in haar 

karakter: soms is ze woedend, dan weer poeslief, dan weer intriest om vervolgens weer 

goedgeluimd ten tonele te verschijnen. De wisselvalligheid van Kirke zit hem eerder in haar 

onberekenbare karakter en haar onvoorspelbaarheid van daden. Ze lijkt dus minder wisselvallig 

en eerder complex en onberekenbaar. Odysseus laat zich evenwel niet verblinden door Kirke’s 

aanbod - Hogan wijst ons erop dat andere helden de gevaren van Kirke’s bed zouden vergeten, 

geflatteerd door Kirke’s bewondering en vleierij  -  en laat haar, alvorens op haar uitnodiging 129

in te gaan, een eed zweren dat zij zijn vrienden zal bevrijden en dat ze hem en zijn kameraden 

geen kwaad meer gaat berokkenen. Het zweren van de eed brengt een kant van Kirke naar 

boven die in contrast staat met het dominerende aspect van haar persoonlijkheid, schrijft 

McClymont. Ze moet omgaan met andere mensen als haar gelijken en niet als te domineren 

objecten.  Het bedreigen met het zwaard onderdrukt haar dominerende kracht dus niet enkel 130

maar zet deze, door middel van de afgedwongen eed, ook om in weldadigheid.131

 Ongetwijfeld ben jij de listige Odysseus, van wie de stafdrager Hermes mij steeds voorspelde dat hij op 126

zijn terugreis uit topje met zijn snel, zwart schip hier zou komen. Maar kom, steek je zwaard in de schede 
en laten wij samen neerliggen in mijn bed, opdat wij in liefde en slaap verenigd elkander vertrouwen. 
(10.330-335)

 …met het bedrieglijk doel mij in mijn naaktheid van mijn kracht en mannelijkheid te beroven. (10.341)127

 McClymont, J. D. (2008). The character of Circe in the Odyssey. Akroterion, 53(1), p.22128

 Hogan, J. C. (1976). The temptation of Odysseus. Transactions of the American Philological Association 129

(1974-), 106, p.196

 McClymont, J. D. (2008). The character of Circe in the Odyssey. Akroterion, 53(1), p.23130

 Peradotto, J. (1993). The Social Control of Sexuality: Odyssean Dialogics. Arethusa, 26(2), p.7131
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Odysseus creëert als het ware een causaal verband tussen koste wat het kost zijn vrienden 

willen bevrijden en het bed delen met Kirke door het volgende tegen haar te zeggen:

οὐδ᾽ ἂν ἐγώ γ᾽ ἐθέλοιμι τεῆς ἐπιβήμεναι εὐνῆς,

εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι

μή τί μοι αὐτῷ πῆμα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.132

Door deze bewoording legitimeert Odysseus tegenover de Phaiaken waarom hij met Kirke 

het bed gedeeld heeft en speelt hij het zo uit dat het hem op een bepaalde manier zelfs lijkt te 

sieren: hij heeft werkelijk alles over voor zijn vrienden (zelfs zijn lieftallige vrouw Penelope 

bedriegen). Het is dus niet de liefde voor Kirke die hier speelt maar de vriendschap voor zijn 

kompanen. Dit heeft ook consequenties voor Kirke aangezien zij wel sprak over  ‘ὄφρα μιγέντε 

εὐνῇ καὶ φιλότητι πεποίθομεν ἀλλήλοισιν' (zie hierboven).

Waar Odysseus voordien zeer gedetailleerd beschrijft hoe Kirke hem ontving, in welke 

beker ze de drank deed etc., blijft hij in de volgende regels zeer vaag. Hij laat zelfs in het midden 

of Kirke en hij al dan niet de liefde bedrijven. Irene de Jong ziet hiervoor twee redenen: de 

aanwezigheid van Arete in het publiek en de reputatie van loyale en continu naar huis 

verlangende echtgenoot die hij wil behouden bij zijn mannelijke publiek dat hem thuis moeten 

brengen.  Het enige wat Odysseus vermeldt is ‘καὶ τότ᾽ ἐγὼ Κίρκης ἐπέβην περικαλλέος 133

εὐνῆς' . Hij zal trouwens later opnieuw iets gelijkaardigs doen wanneer hij vertelt over zijn 134

ontmoeting met Nausikaä terwijl Arete opnieuw in het publiek zit. Hij geeft weinig details, 

verkort zijn ontmoeting met de prinses en keert enkele zaken om om Nausikaä naar voor te 

laten komen zoals haar moeder en vader het willen horen.135

 Nooit zal ik bereid zijn, godin, uw bed te delen, als gij niet van zins zijt mij een plechtige eed te zweren, 132

dat ge geen ander onheil tegen mij zult beramen. (10.342-345)

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 133

press, p.262

 ik legde mij in Circe’s wonderschoon bed (10.347)134

 Hij zegt bijvoorbeeld dat Nausikaä erop aandrong dat hij haar zou volgen naar de stad maar dat hij 135

weigerde wanneer Alkinoös het afkeurt dat ze Odysseus alleen naar de stad liet komen. (p.187 IdJ) (Crane, 
p.138)
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Dadelijk hierna schakelt hij over op de beschrijving van hoe de diensters van Kirke een bad 

voor hem klaarzetten en hoe hij gewassen wordt. Ook dit is weer een vaag stuk in de relatie 

tussen Odysseus en Kirke: Odysseus specificeert niet wie precies hem wast en laat beide opties 

open.  Het is dus ofwel Kirke (wat impliceert dat Odysseus duidelijk geniet van de aandacht 136

die hij van Kirke krijgt en dat het dus niet enkel om zijn vrienden te bevrijden was dat hij inging 

op Kirke’s verzoek) of de vierde dienstmeid die het bad ook klaarzette (maar waarom zou hij er 

dan zo vaag over doen?). Homeros laat dus opnieuw verschillende verbeeldingspistes open 

voor de lezer.

De gevoelige kant van Kirke

Na het bad biedt Kirke Odysseus een maaltijd aan maar deze kan hij niet smaken. Kirke 

vraagt hem wat er scheelt en Odysseus antwoordt dat het eten hem pas zal kunnen smaken als 

zijn vrienden bevrijd zijn. Kirke geeft dadelijk gevolg aan zijn verzoek en transformeert zijn 

kameraden terug tot mannen, jonger en knapper dan ze er ooit uitzagen. Ontroerd schudden zij 

mekaar de hand:

ἔγνωσαν δέ μ᾽ ἐκεῖνοι ἔφυν τ᾽ ἐν χερσὶν ἕκαστος.

πᾶσιν δ᾽ ἱμερόεις ὑπέδυ γόος, ἀμφὶ δὲ δῶμα

σμερδαλέον κονάβιζε: θεὰ δ᾽ ἐλέαιρε καὶ αὐτή.137

Hier zien we opnieuw een focaliserende Odysseus dankzij wie we iets kunnen afleiden over 

het karakter van Kirke. Ondanks het feit dat de godin genadeloos mensen in varkens verandert, 

lijkt ze hier pure menselijkheid aan de dag te leggen. De reünie lijkt een soort transformatie 

teweeg te brengen in het karakter van de tovenares.  Na deze scène wendt Kirke zich tot 138

Odysseus en maant hem aan terug te keren naar zijn mannen bij de boten en hen mee te nemen 

 voor Dalby is het duidelijk: het is Kirke die Odysseus wast (Dalby, A. (2006). Rediscovering Homer : 136

inside the origins of the epic. New York (N.Y.): Norton, p.72)

 Zij herkenden mij en schudden mij ieder de hand. Van aandoening weenden wij allen, zodat het paleis 137

luide weerklonk. Ook de godin zelf was ontroerd. (10.397-399)

 Hogan, J. C. (1976). The temptation of Odysseus. Transactions of the American Philological Association 138

(1974-), 106, p.196
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naar het paleis voor een uitgebreid maal. Wanneer ze in het paleis aangekomen zijn, nodigt 

Kirke hen uit:

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον,

εἰς ὅ κεν αὖτις θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι λάβητε,

οἷον ὅτε πρώτιστον ἐλείπετε πατρίδα γαῖαν

τρηχείης Ἰθάκης.139

De nadruk die Kirke legt op het lijden van de mannen en hun nood aan terug op krachten 

komen bieden een excuus voor het feit dat Odysseus en zijn kompanen niet minder dan een jaar 

bij Kirke bleven. Hogan interpreteert het aanbieden van drinken en eten als een truc van Kirke 

om de mannen bij zich te houden aangezien het aanbieden hiervan uitloopt in een jaar 

verblijven op haar eiland. Of ze hiermee doelt op het voor altijd blijven van de mannen bij haar 

is niet duidelijk. Wat wel opvalt, is dat het jaar verblijven op haar eiland Odysseus van zijn doel 

lijkt te doen afwijken. Dit kunnen we afleiden uit vers 472 waarin Odysseus’ kameraden hem 

wakker trachten te schudden met de zin 'δαιμόνι᾽, ἤδη νῦν μιμνήσκεο πατρίδος αἴης' .  140

 De Jong ontkracht echter terecht de piste van het voor eeuwig op Aiaia blijven door onze 

aandacht op vers 461 van bovenstaande drie regels Grieks te vestigen. Dat vers toont namelijk 

aan, door middel van één simpel woord, dat Kirke niet verlangt of denkt dat Odysseus en zijn 

kompanen voor eeuwig bij haar gaan blijven. Ze geeft namelijk zelf een eindigende tijdsindicatie 

aan met het woord εἰς. Dit vers verklaart daardoor ook mede haar gedweeë aanvaarding van 

hun vertrek op vers 489.  Ze lijkt genoten te hebben van haar tijd als gastvrouw maar beseft dat 141

Odysseus pas weer gelukkig kan zijn als hij naar huis gaat. Of het haar echt om zijn geluk te 

doen is, is dan nog maar de vraag. Door het moeilijk in te schatten en magische karakter van 

Kirke kunnen we hier eigenlijk niet zeker over zijn. We mogen dan ook niet uitsluiten dat Kirke 

misschien gewoon genoeg had van Odysseus en klaar was voor een nieuw avontuur en dat ze 

dus daarom de held zo behulpzaam haar eiland helpt verlaten. Odysseus lijkt echter wel privé 

 Maar kom, eet uw maaltijd en drinkt wijn, totdat de moed in uw hart is teruggekeerd, die ge hadt, toen 139

ge eens de dierbare grond van het rotsachtige Ithaka verliet. (10.460-463)

 Heer, wees niet dwaas, maar denk eindelijk aan uw vaderland.. (10.472)140

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 141

press, p.266
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afscheid van haar te willen nemen want hij wacht tot zonsondergang, wanneer zijn kameraden 

gaan slapen, om Kirke te herinneren aan haar belofte om hem naar huis te laten gaan. Een 

tweede gevolg van het moeilijk in te schatten karakter van Kirke zorgt ervoor dat zij als 

personage het minst vatbaar is voor psychologisering. Haar complexe en soms moeilijk te 

volgen handelen maakt het moeilijk om een correcte inschatting te maken voor wat betreft haar 

karakter of om een duidelijk portret te schetsen van wie Kirke nu eigenlijk is. Door haar 

magische en ondoorgrondelijke karakter blijft zij steeds een soort mysterie voor de lezer maar in 

zekere zin ook voor Odysseus zelf.  

Het afscheid en Kirke als helper

Ook Hogan heeft het in zijn artikel over het verschil van afscheid nemen door Kalypso en 

Kirke. Ook andere interessante verschillen, waarvan sommige hierboven reeds besproken, duidt 

hij concreet:

Circe is a different case: idyllic ease and benevolence are replaced by bizarre zoo and active 

malevolence. At least through the early, and crucial, stages of the story testing more than 

tempting provides the dramatic focus. Whereas Calypso makes promises and tries to seduce the 

hero, Circe uses drugs and would unman him through sexual relations; the one goddess is bitter 

and frustrated at his departure, giving him only the mandatory physical help, while the other 

has become a complaisant courtesan able to give knowledgeable advice to her departing lover. 

Hermes appears in both scenes, in the first to bring the commands of Zeus and so forestall 

effectively further alliance, in the second to offer advice and an antidote to Circe's magic, thus 

giving Odysseus a chance for survival.142

De transformatie van Kirke van tegenstander van Odysseus tot helper wordt hier geduid. 

Deze wordt veel ‘koeler’ voorgesteld dan dezelfde evolutie van Kalypso. Zij evolueert ook tot 

een helper van Odysseus maar dit niet zonder gemengde gevoelens. In tegenstelling tot Kalypso 

lijkt Kirke haast ongevoelig tegenover Odysseus, die dan wel weer haar lover wordt genoemd, te 

staan. Het karakter van de tovenares lijkt ondoorgrondelijk en ze lijkt zichzelf boven elke 

menselijke emotie te kunnen plaatsen, in tegenstelling tot Kalypso. 

 Hogan, J. C. (1976). The temptation of Odysseus. Transactions of the American Philological Association 142

(1974-), 106, p.194
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Pas in boek 12 scheiden Odysseus’ en Kirke’s wegen voor goed en dat gebeurt haast zonder 

afscheid: Kirke keert terug en Odysseus bereidt zich voor om op zee te gaan.  Waar Kalypso 143

zich in de eerste plaats nog probeert te verzetten tegen Odysseus’ vertrek, maar het nadien wel 

aanvaardt en er het beste van maakt, staat Kirke’s omgang met de situatie hiertegenover in fel 

contrast. Het uit elkaar gaan zonder vaarwel bewijst volgens Segal dat Odysseus en Kirke een 

puur fysieke relatie hadden.  144

 Segal, C. (1968, January). Circean Temptations: Homer, Vergil, Ovid. In Transactions and Proceedings of 143

the American Philological Association (Vol. 99, pp. 419-442). Johns Hopkins University Press, American Philo-
logical Association, p.422

 Ibid., p.424144

!54



 

Nausikaä
Na Odysseus’ vertrek bij Kalypso spoelt hij als uitgeputte drenkeling aan op het eiland 

Scheria waar de Phaiaken wonen. Tijdens zijn verblijf op dit eiland zal zijn vastberadenheid om 

‘thuis’ te bereiken opnieuw op de proef gesteld worden. Blundell heeft het over the dual role of 

female helper and hindrance die Nausikaä op een veel subtielere manier bekleed dan Kirke.   De 145

Phaiaken worden niet direct in het begin van dit hoofdstuk uitgebreid geïntroduceerd maar de 

lezers leren hen geleidelijk aan kennen, zo schrijft de Jong, zowel door middel van impliciete 

(bv. via de uitgebreide beschrijving van het paleis in zang VII) als expliciete karakterisering (bv. 

de historisch getinte introductie aan het begin van zang VI). Ook Odysseus geeft doorheen zang 

VI tot en met VIII heel wat mee over de Phaiaken.  Op hun eiland spelen zang VI tot en met 146

zang XIII zich af. Athena trekt ’s nachts, vermomd als één van de beste vriendinnen van 

Nausikaä, naar het bed van de prinses en maant haar aan de volgende dag te gaan wassen 

buiten de stad. Dat gebeurt ook en bij de wasplaats treffen Nausikaä en haar vriendinnen 

Odysseus aan, die er verwilderd en onverzorgd uitziet. 

Nausikaä als speelse schoonheid 

De eerste vorm van karakterisering gebeurt door de verteller die als externe focalisator de 

situatie van Athena die Nausikaä bezoekt kort schetst:

τοῦ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη,

νόστον Ὀδυσσῆι μεγαλήτορι μητιόωσα.

βῆ δ᾽ ἴμεν ἐς θάλαμον πολυδαίδαλον, ᾧ ἔνι κούρη

κοιμᾶτ᾽ ἀθανάτῃσι φυὴν καὶ εἶδος ὁμοίη,

Ναυσικάα, θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,

πὰρ δὲ δύ᾽ ἀμφίπολοι, Χαρίτων ἄπο κάλλος ἔχουσαι,

σταθμοῖιν ἑκάτερθε147

 Blundell, S. (1995). Women in ancient Greece. Harvard University Press, p.53145

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 146

press, p.150

 Naar diens (Alkinoös) paleis ging de blauwogige godin, op de thuiskomst bedacht van koning 147

Odysseus. Zij ging naar de mooi gemeubelde kamer, waar Nausikaä te slapen lag, de dochter des konings, 
een meisjes als een godin zo schoon van gelaat en gestalte. Bij haar aan weerszijden van de deur slapen 
twee dienaressen, door de Gratiën met schoonheid begiftigd. (6.13-19)
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De nadruk wordt dadelijk gelegd op de schoonheid van Nausikaä, die door middel van een 

Homerische vergelijking enkele regels verder ook vergeleken wordt met de godin Artemis . 148

Niet alleen haar gelaat en gestalte evenaren de schoonheid van een godin maar ook haar kamer 

heeft mooie meubels en haar dienaressen zijn prachtig. Ook Odysseus zal bij zijn eerste aanblik 

van Nausikaä haar schoonheid prijzen vanaf vers 149. Hij geeft zelfs aan te twijfelen of ze een 

sterveling of godin is , vergelijkt haar op zijn beurt met Artemis en beweert daarbovenop het 149

volgende:

 ‘οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφθαλμοῖσιν,

οὔτ᾽ ἄνδρ᾽ οὔτε γυναῖκα: σέβας μ᾽ ἔχει εἰσορόωντα.150

Of hij tijdens deze uitspraak Kirke, Kalypso en zijn eigen vrouw Penelope als ankerpunten 

in het achterhoofd houdt, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Wel valt op dat het deze keer 

Odysseus zelf is die zegt dat ze mooier is dan eender welke andere vrouw - en Nausikaä dus 

impliciet mooier noemt dan zijn eigen vrouw - terwijl het in de passage met Kalypso zij zelf is 

die zichzelf mooier dan Penelope noemt. Nausikaä blijkt dus het summum van de schoonheid te 

zijn, althans in Odysseus’ ervaring. We mogen natuurlijk niet over het hoofd zien dat deze 

uitspraak voornamelijk dient als een geslaagde captatio benevolentiae. Het reduceren van 

Odysseus’ uitspraak daartoe zou evenwel onterecht zijn: aangezien zowel de verteller als 

Odysseus zelf de schoonheid van de prinses in de verf lijken te willen zetten, mogen we ervan 

uitgaan dat het effectief een oogverblindende verschijning geweest moet zijn. 

 In zang VII verzen 290-291 vertelt Odysseus aan Alkinoös hoe hij zijn dochter ontmoette:  148

ἀμφιπόλους δ᾽ ἐπὶ θινὶ τεῆς ἐνόησα θυγατρὸς
παιζούσας, ἐν δ᾽ αὐτὴ ἔην ἐικυῖα θεῇσι:  
vert.: Ik zag de dienaressen van uw dochter spelen op het strand en  
te midden daarvan haar zelf, een godin gelijk.
=> Deze beschrijving van Odysseus toont opnieuw de gelijkenis tussen Nausikaä en Artemis. We denken 
bij het lezen dadelijk aan de metamorphose van Actaeon (Ovidius) die Artemis omringd door haar diena-
ressen zag.

 Irene de Jong bestempelt zijn twijfel hieromtrent als geveinsd en deel van zijn uitgebreide vleierij. (de 149

Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university press, 
p.160)

 Nog nooit zagen mijn ogen zul een wezen op aarde, geen man en geen vrouw. Met eerbied zie ik u aan. 150

(6.160-161)
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In de regels hierop aansluitend (6.162 en verder) nuanceert Odysseus zijn uitspraak door 

het te hebben over een prachtige palmboom die hij ooit zag in Delos en die de schoonheid van 

Nausikaä benaderde. Kakridis maakt er ons terecht attent op dat dit één van de enige momenten 

is dat er een vergelijking wordt gemaakt vanuit een persoonlijke ervaring. Odysseus vergelijkt 

Nausikaä niet met om het even wat maar met iets dat hem persoonlijk geraakt heeft, met iets uit 

zijn eigen verleden. Hiermee breekt hij het ijs tussen zichzelf en de prinses onmiddellijk en 

creëert hij ook dadelijk een zekere intimiteit. Kakridis gebruikt deze vergelijking om iets af te 

leiden over de auteur Homeros: de beschrijving van de palmboom is volgens hem zo 

gedetailleerd dat Homeros zelf ooit wel in Delos geweest moet zijn. Dat lijkt mij wat kort door 

de bocht en ook Kakridis geeft aan dat dit misschien wat ver gezocht is al verdedigt hij zijn idee 

door te vermelden dat ons verlangen om iets over Homeros te weten zo groot is dat elke poging 

in die richting een goede poging is.151

Waar Kalypso en Kirke aanvankelijk indirect als niet te onderschatten en mysterieuze 

godinnen gekarakteriseerd worden, is dit bij Nausikaä helemaal anders. Homeros stelt haar voor 

als een jong en onschuldig meisje door ludiek plezier en kinderlijke onbezonnenheid te 

beschrijven. Ook de manier waarop ze braafjes toestemming aan haar ouders vraagt om op pad 

te mogen en het balspel dat ze met haar dienaressen speelt zetten deze karakterisering kracht bij. 

Naast de kinderlijkheid van de jonge prinses wordt volgens Van Nortwick ook haar 

maagdelijkheid benadrukt of zoals hij het zelf noemt ‘her status as virginal parthenos’. Hij haalt 

hiervoor in zijn artikel verschillende argumenten aan. Zo slaapt de prinses in een veilig 

afgesloten kamer met aan de deur twee bedienden  . Ook de dienaressen die Nausikaä 152 153

volgen wanneer ze in haar wagen naar de wasplaats trekt, vallen Van Nortwick op. Hij ziet de 

dienaressen als een soort bewaaksters van Nausikaä’s maagdelijkheid en trekt een parallel 

tussen de slaapkamer van het meisje en haar wagen: Nausikaä bevindt zich in beide gevallen in 

het midden, omringd door dienaressen, en dus in de veiligste positie. Ook het heldere 

bronwater kan geïnterpreteerd worden als een verwijzing naar haar maagdelijkheid wat haar 

 Kakridēs, I. Theophanous. (1971). Homer revisited. Lund: Gleerup, p.148-150151

 Van Nortwick haalt hier kort M. Nagler en zijn boek Spontaneity and Tradition aan die de aanwezigheid 152

van de tweedienaressen duidt als een typisch kenmerk voor vrouwelijke kuisheid in Homerische poëzie.

 Irene de Jong wijst er ons op in haar boek dat Nausikaä het enige Homerische personage is dat als 153

slapend haar intrede doet in het verhaal. Dit zou volgens haar dienen om haar onschuldige schoonheid 
nog meer te benadrukken. (IdJ, p.153)
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expeditie buiten de stadsmuur een ambivalente ondertoon geeft aangezien ze haar kleren net in 

dat water wast om zich voor te bereiden op een huwelijk.  154

Nausikaä als jongvolwassene en haar houding tegenover de goden

Niet alleen het beeld van Nausikaä als jong meisje wordt door Odysseus geschetst, 

Nausikaä blijkt ook een jongedame op de drempel van de volwassenheid te zijn. Ter illustratie  

hiervan kunnen we haar reactie op Odysseus’ plotse verschijning aanhalen. In tegenstelling tot 

haar vriendinnen en dienaressen die allen wegvluchten wanneer de naakte en vuile Odysseus 

verschijnt, blijft Nausikaä staan. Geen keuze zonder risico, zo ook volgens Van Nortwick 

aangezien hij het verschijnen van jonge, spelende maagden in Griekse verhalen als gerelateerd 

aan verkrachtingsscènes beschrijft.  Ook Karakantza ziet de ruige verschijning van Odysseus, 155

naakt met enkel zijn genitaliën bedekt, voor de jonge meisjes als een klassiek voorbeeld van 

verkrachtingsscènes in de iconografie en in de literatuur. Bovendien haalt ze aan dat 

plaatsbeschrijvingen in de buurt van water en rivieren vaak geassocieerd worden met plaatsen 

die gevaar impliceren omdat deze buiten de stadsmuren zijn en in fel contrast staan met de 

geordende stad binnen de muren.  De beheerste manier waarop Nausikaä hier op de situatie 156

reageert, kunnen we interpreteren als een symptoom van haar ontluikende volwassenheid. Haar 

ontmoeting met Odysseus speelt in deze overgang van jong meisje naar jong volwassene voor 

Nausikaä een grote rol. Door deze ontmoeting kan ze via haar aanpak de volwassen kant van 

zichzelf tot ontplooiing en vooral tot zichtbaarheid laten komen.

Ook uit het verdere gedrag van Nausikaä kunnen we afleiden dat ze meer dan enkel 

kinderlijk is en dat het volwassen denken en redeneren zich in haar karakter nestelt. Naast de 

volwassen reactie tegenover Odysseus, verwelkomt ze hem ook dadelijk en biedt ze hem op 

eigen initiatief eten en propere kleren aan. Haar reactie op de kinderachtige en bange reactie van 

haar dienaressen getuigt ook van een zekere maturiteit:

‘στῆτέ μοι, ἀμφίπολοι: πόσε φεύγετε φῶτα ἰδοῦσαι;

 Van Nortwick, T. (1979). Penelope and Nausicaa. Transactions of the American Philological Association 154

(1974-), 109, pp.270-271

 Ibid., p.271155

 Karakantza, E. D. (2003). The Semiology of Rape: The Meeting of Odysseus and Nausikaa in Book 6 of 156

the Odyssey. Classics Ireland, 10, p.10
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ἦ μή πού τινα δυσμενέων φάσθ᾽ ἔμμεναι ἀνδρῶν;

…

ἀλλ᾽ ὅδε τις δύστηνος ἀλώμενος ἐνθάδ᾽ ἱκάνει,

τὸν νῦν χρὴ κομέειν: πρὸς γὰρ ∆ιός εἰσιν ἅπαντες

ξεῖνοί τε πτωχοί τε, δόσις δ᾽ ὀλίγη τε φίλη τε.

ἀλλὰ δότ᾽, ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε,

λούσατέ τ᾽ ἐν ποταμῷ, ὅθ᾽ ἐπὶ σκέπας ἔστ᾽ ἀνέμοιο.157

Ze roept haar vriendinnen ter orde en schat de situatie juist in. Een noot die hierbij wel past, 

is de bedenking dat Nausikaä juist zeer kinderlijk omgaat met de situatie aangezien ze zomaar 

uitgaat van de goede bedoelingen van Odysseus. Dit kan evenwel meteen weer ontkracht 

worden door het feit dat het dankzij Athena is dat Nausikaä zo reageert en dat ze dus ergens 

wel weet of voelt dat het oké is. Anderzijds mag, naar mijns inziens, de tussenkomst van Athena 

niet volledig de eigen wil van Nausikaä overschaduwen. De godin beïnvloedt haar wel maar de 

actie die Nausikaä hier onderneemt, zorgt wel voor het beeld dat de lezer van haar krijgt. Ik sluit 

me dus liever aan bij Van Nortwick die de ontmoeting met Odysseus als een katalysator ziet in 

Nausikaä’s overgang van kind naar jongvolwassene. Naast de mature indruk die Nausikaä hier 

geeft, kunnen we ook nog iets anders afleiden uit dit fragment: respect voor de goden. Nausikaä 

blijkt, in tegenstelling tot Kirke en vooral tot Kalypso, veel achting te hebben voor de goden. Ze 

eerbiedigt hen en lijkt hier volledig op hun goodwill te vertrouwen. Op zich is dat niet zo heel 

raar aangezien de Phaiaken een zeer vreedzaam en liefdevol volk waren, volgens Homeros. 

Bovendien  is het ook vrij logisch dat Nausikaä anders staat tegenover de goden dan Kirke en 

Kalypso gezien haar eigen sterfelijke status. Ze is een gewone stervelinge en heeft geen 

goddelijke status in tegenstelling tot de andere twee besproken vrouwen. Dit aspect wordt 

straks opnieuw aangehaald als we het over Nausikaä als overgangsfiguur hebben. 

Odysseus’ metamorfose en Nausikaä’s gevoelens

Na de eerste ontmoeting frist Odysseus zich op en nadat hij zich gewassen en opgeknapt 

heeft, verschijnt hij opnieuw voor Nausikaä en haar dienaressen. Nausikaä lijkt duidelijk 

 ‘Blijft toch staan, meisjes! Waar vluchten jullie heen op het zien van deze man? Je denkt toch niet, dat 157

hij een vijand van ons is? … Deze man is een ongelukkig zwerver, die hier is belang, wij moeten hem 
dadelijk verzorgen. Want Zeus zendt ons toe alle vreemdelingen en bedelaars en ook een klein gave is 
welkom. Geeft, meisjes, de vreemdeling eten en drinken en baadt hem in de rivier op een plek beschut 
voor de wind.’ (199-200 & 206-210)
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ondersteboven van de plotse, knappe verschijning aangezien Odysseus er voorheen oud, vuil en 

versleten bij liep. Haar reactie laat naar het einde toe dan ook heel wat 

interpretatiemogelijkheden en bevestigt in het begin nogmaals haar respect voor en vertrouwen 

op de goden:

κλῦτέ μευ, ἀμφίπολοι λευκώλενοι, ὄφρα τι εἴπω.

οὐ πάντων ἀέκητι θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν,

Φαιήκεσσ᾽ ὅδ᾽ ἀνὴρ ἐπιμίσγεται ἀντιθέοισι:

πρόσθεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ᾽ εἶναι,

νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.

αἲ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη

ἐνθάδε ναιετάων, καὶ οἱ ἅδοι αὐτόθι μίμνειν.

ἀλλὰ δότ᾽, ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε.158

Nausikaä geeft in deze regels op het einde aan dat Odysseus haar op zijn minst ten zeerste 

bevalt. De jonge, speelse Nausikaä van in het begin van de zang heeft het hier over trouwen en 

ziet Odysseus als een soort perfecte trouwpartner. Ze haalt ook dadelijk de twee struikelblokken 

aan die dit tegenhouden: hij woont niet op Scheria en ze weet niet of het hem zou bevallen altijd 

op Scheria te blijven. Met deze zin sluit Nausikaä evenwel bijna naadloos aan bij het rijtje van 

vrouwen die Odysseus als potentiële echtgenoot op het oog hebben. Net als Kalypso en Kirke  159

lijkt ze graag te willen dat Odysseus haar voor eeuwig zou vergezellen. Een groot verschil is dat 

Nausikaä hier nog niet op de hoogte is van het feit dat dit Odysseus is en van het feit dat 

Odysseus een vrouw, kind en vooral een thuis heeft waar hij hevig naar verlangt. In 

tegenstelling tot Kirke en Kalypso lijkt ze er dus niet op uit te zijn Penelope te proberen 

‘vervangen’ en bijgevolg zichzelf ‘beter’ te wanen dan Penelope of om de held van zijn doel te 

doen afwijken. Hieraan kan ik opnieuw het aspect van de puberale Nausikaä koppelen: de 

prinses ziet een prachtige man voor zich staan en reageert ongegeneerd en al luidop dromend. 

Ze is zich van geen kwaad bewust en heeft het goede voor met Odysseus. 

  Luistert, meisjes; ik heb je iets te zeggen. Niet zonder de wil van de goden, die de Olympos bewonen, 158

mengt zich deze man onder de dappere Phaiaken. Eerst was zijn verschijning afstotelijk, maar nu gelijkt 
hij op een der hemelgoden. Mocht zo iemand hier wonen en mijn echtgenoot worden genoemd en mocht 
het hem behagen hier altijd te blijven! Maar, meisjes, geeft de vreemdeling eten en drinken. (6.239-246)

 zoals eerder besproken zijn we bij Kirke niet zeker of ze dit effectief wel wil159
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 De slotwoorden van haar reactie op Odysseus’ verschijning getuigen ook van een 

beredeneerde en geen kinderlijk impulsieve reactie:

τῶν ἀλεείνω φῆμιν ἀδευκέα, μή τις ὀπίσσω

μωμεύῃ: μάλα δ᾽ εἰσὶν ὑπερφίαλοι κατὰ δῆμον:

καί νύ τις ὧδ᾽ εἴπῃσι κακώτερος ἀντιβολήσας:

‘τίς δ᾽ ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται καλός τε μέγας τε

ξεῖνος; ποῦ δέ μιν εὗρε; πόσις νύ οἱ ἔσσεται αὐτῇ.

…

ὣς ἐρέουσιν, ἐμοὶ δέ κ᾽ ὀνείδεα ταῦτα γένοιτο.160

Uit deze regels blijkt dat Nausikaä zich bewust is van haar positie en dat ze haar status niet 

in gevaar wil brengen. Ze karakteriseert zichzelf op die manier impliciet als plichtbewust en 

beredeneerd. Opnieuw verwijst ze zelf naar de relatie die er zou kunnen zijn tussen haar en 

Odysseus. 

Na deze verschijning in zang VI moet de lezer wachten tot zang VIII om Nausikaä nog eens 

ten tonele te zien verschijnen. Ze neemt dan afscheid van Odysseus. Belmont wijst ons erop dat 

we ook hier een jongvolwassen vrouw zien en zeker geen klein meisje gezien de rationele, 

gecontroleerde en rijpe manier waarop ze het afscheid aanpakt. Ze lijkt doorheen boek 7 nog 

volwassener geworden te zijn aangezien de beheerste zelfbewustheid die we hier aantreffen 

moeilijk te rijmen valt met de impulsieve opgetogenheid en haar kinderlijke speldrift uit het 

begin van zang VI. In zang VII geeft Odysseus zelf de volwassenheid van Nausikaä aan 

wanneer hij het heeft over ‘een wijs begrip dat men van zo’n jong meisje niet zou verwachten’. 

Ook de gedachte dat de prinses en de held een prachtig duo zouden vormen wordt hier 

hernomen:

‘ξεῖν᾽, οὔ μοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ

μαψιδίως κεχολῶσθαι: ἀμείνω δ᾽ αἴσιμα πάντα.

αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,

 De hatelijke praatjes van de mensen vermijd ik, anders spreken ze later maar kwaad. Er zijn nu een160 -
maal van die brutalen onder het volk. Het kan best zijn, dat iemand van minder allooi ons tegenkomt en 
zegt: ‘Wie is die grote, mooie vreemdeling, die met Nausikaä loopt? Waar heeft ze die opgedaan? Zeker 
haar toekomstige man!…’ Zo zullen zij praten en dat zou mij schande brengen. (6.273-277 & 286)
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τοῖος ἐὼν οἷός ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ᾽ ἐγώ περ,

παῖδά τ᾽ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸς γαμβρὸς καλέεσθαι

αὖθι μένων: οἶκον δέ κ᾽ ἐγὼ καὶ κτήματα δοίην,

εἴ κ᾽ ἐθέλων γε μένοις: ἀέκοντα δέ σ᾽ οὔ τις ἐρύξει

Φαιήκων: μὴ τοῦτο φίλον ∆ιὶ πατρὶ γένοιτο.161

In bovenstaand tekstfragment heeft nu ook opnieuw een andere partij, namelijk Alkinoös, 

het over een fictieve mogelijkheid dat Odysseus en Nausikaä in het huwelijk zouden treden en 

na bovenstaande woorden belooft Alkinoös Odysseus ook nog een veilige thuiskomst. Odysseus 

wimpelt deze insinuatie van Alkinoös subtiel af door het in zijn antwoord (7.331-3) enkel te 

hebben over de belofte van Alkinoös om hem veilig naar huis te escorteren. Dat maakt de 

weigering van Nausikaä’s hand impliciet duidelijk.  162

Daarnaast zijn ook de laatste twee zinnen opvallend aangezien ze Nausikaä en bij uitbreiding 

het volk der Phaiaken in contrast plaatsen met Kalypso door het ‘vrijwillig blijven’ te 

benadrukken. Homeros vermeldt dit hier duidelijk met de bedoeling om dit in contrast te 

plaatsen met Kalypso. Tevens worden de goedheid van de Phaiaken en de mildheid van koning 

Alkinoös opnieuw benadrukt. 

Arete, koningin van Scheria

Een belangrijke noot die neergepend dient te worden als we het over het personage 

Nausikaä hebben is de aanwezigheid van en de belangrijke rol die haar moeder Arete speelt 

tijdens Odysseus’ verblijf bij de Phaiaken. Zij wordt in deze thesis niet uitgebreid besproken 

maar we kunnen er niet onderuit haar personage kort aan te halen aangezien zij op Scheria een 

zeer belangrijke rol lijkt te spelen. Volgens Pantelia zou ze zelfs thuishoren in het rijtje van de 

machtigste en intelligentste vrouwen uit de Odyssee:

 Ja, bij vader Zeus en Athene en Apollo - ik wou willen, dat een man als gij, met mij eens van zin, hier 161

bleef en mijn dochter trouwde en mijn schoonzoon werd. Een huis zou ik u geven en bezittingen, als ge 
bleeft uit vrije wil. Tegen uw wil zal niemand van de Phaiaken u hier houden. (7.309-316)

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 162

press, p.188
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There is no doubt that the queen of Phaeacia deserves a place in the list of female Homeric 

characters such as Circe, Calypso, Helen, and Penelope, who, in Helene Foley's words, have "the 

special power to stop or transcend change in the sphere under their control.163

Een argument dat ze hiervoor aanhaalt, is dat zowel Nausikaä als Athena Odysseus 

aanraden zich tot haar te richten bij zijn aankomst in het paleis en niet tot haar vader, de koning 

van Scheria. Ze dringen erop aan haar genegenheid te winnen. 

Het belang dat hier aan haar personage wordt gegeven blijkt al snel een ontgoochelend 

belang van het personage Arete te evoceren aangezien ze niet lang ten tonele gevoerd wordt en 

in zang VIII zelfs helemaal niet meer voorkomt. Garvie heeft het in zijn boek over het idee dat er 

een ander, ouder verhaal moet voorafgegaan zijn aan het verhaal over het verblijf van Odysseus 

bij de Phaiaken, meer bepaald een versie waarin Arete een grote rol gespeeld zou hebben. In die 

(niet-overgeleverde) orale versie zou dan sprake zijn geweest van een matriarchale maatschappij 

met Arete in de hoofdrol.  Desalniettemin is ze de zoveelste sterke, machtige vrouw die 164

Odysseus tegenkomt op zijn tocht; de zoveelste sterke vrouw die Homeros in zijn verhaal naar 

voor schuift en onder de aandacht brengt.

Arete en Penelope - Nausikaä en Telemachos

Interessant voor deze thesis zijn de gelijkenissen die getrokken worden tussen Arete en 

Penelope. Belmont heeft het over het feit dat beide sterke vrouwelijke karakters koninginnen 

zijn in een paleis waar de mannelijke autoriteit te wensen overlaat.  Beide vrouwen moeten 165

ook overtuigd worden van Odysseus’ goede bedoelingen bij zijn aankomst op hun eiland, zo 

schrijft ook Garvie. Ze hebben ook alle twee een koninklijk kind. Tussen beide kinderen vallen 

opnieuw veel parallellen te trekken. We komen hier zodra op terug. De gelijkenissen tussen 

Arete en Penelope benadrukken het belang van het personage Arete. Doherty bestempelt het als 

volgt:

 Pantelia, M. C. (1993). Spinning and weaving: ideas of domestic order in Homer. The American Journal of 163

Philology, 114(4),p.499

 Garvie, A. F. (Ed.). (1994). Homer: Odyssey. Cambridge University Press, p.22164

 Belmont, D. E. (1967). Telemachus and Nausicaa: A Study of Youth. The Classical Journal, 63(1), p.3165
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It can in fact be argued that Arete is a kind of "double" of Penelope, taking a role in the 

Phaeacian episode that corresponds to Peneope's role in the last third of the poem.166

Arete is dus als het ware een voorproefje van wat Odysseus te wachten zal staan bij zijn 

aankomst op Ithaka. Arete wordt tamelijk snel overtuigd van Odysseus’ oprechte bedoelingen 

maar op Ithaka wordt deze opdracht uitdagender wanneer Odysseus zijn vrouw Penelope 

hiervan moet overtuigen. Ook andere avonturen bij de Phaiaken lijken een voorafspiegeling te 

zijn van wat Odysseus te wachten staat bij aankomst op zijn thuiseiland. Zo kan Euryalos, de 

man die Odysseus beledigt tijden de spelen bij de Phaiaken, geïnterpreteerd worden als een 

voorbode van de brutale vrijers tegen wie Odysseus het zal moeten opnemen eens aangekomen 

op Ithaka.  Interessant en hierbij aansluitend is ook de interpretatie door Van Nortwick van 167

Nausikaä’s verwarde gevoelens voor Odysseus; hij ziet deze als een paradigma voor Penelope’s 

gedrag tegenover de vrijers.168

De gelijkenissen die we hierboven al eens kort aanhaalden tussen Nausikaä en Telemachos 

versterken eigenlijk automatisch ook de link tussen Arete en Penelope: zowel de moeders als 

hun kinderen vertonen teveel gelijkenissen om toevallig te zijn. Belmont beschrijft hen beide als 

a single universal human type: aristocratic youth ripening into maturity, een beschrijving die perfect 

past bij elk van deze twee karakters. Ook voor wat betreft kleinere details zijn er veel 

gelijkenissen te vinden. Zo maken ze bijvoorbeeld beiden een reis, lezen we bij Van Nortwick, 

die bijdraagt tot die ‘ripening into maturity’. Telemachos leert veel bij tijdens zijn reis naar onder 

meer Sparta, Nausikaä maakt ook een reis, zij het iets minder ver, buiten de stadsmuren.  169

Nausikaä en Penelope

Naast de gelijkenissen tussen Arete en Penelope als twee moeders en Nausikaä en 

Telemachos als twee koninklijke kinderen, vallen er ook parallellen te trekken tussen Penelope 

 Doherty, L. E. (1992). Gender and internal audiences in the Odyssey. The American Journal of Philology, 166

113(2), p.174

 Garvie, A. F. (Ed.). (1994). Homer: Odyssey. Cambridge University Press, p.30167

 Van Nortwick, T. (1979). Penelope and Nausicaa. Transactions of the American Philological Association 168

(1974-), 109, p.272

 Belmont, D. E. (1967). Telemachus and Nausicaa: A Study of Youth. The Classical Journal, 63(1), p.5169
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en Nausikaä. Hierboven werd er kort al één aangehaald maar Van Nortwick wijst ons op meer:  

Penelope, like Nausicaa, initially faces the stranger alone. The rebuke which Penelope issues to 

the insolent Melantho also recalls Nausicaa's rebuke to her companions who are acting rudely 

around the stranger. The exchange which follows is strongly reminiscent of the first 

conversation between Odysseus and Nausicaa. In response to Penelope's initial question, 

Odysseus delivers an extremely flattering speech which emphasizes Penelope's regal qualities. 

The effect of the speech is much like that of his gallant address to Nausicaa; it wins for him some 

reciprocal warmth.170

De gelijkaardige benaderingswijze door Odysseus van de sterfelijke Nausikaä en zijn 

trouwe vrouw Penelope staat in sterk contrast met de eerste ontmoeting tussen Odysseus en 

Kirke. Waar Odysseus de eerste twee vriendelijk en vol lof benadert, bedreigt hij alvorens iets te 

zeggen de godin met zijn zwaard. Het lijkt als het ware een beetje een omgekeerde wereld: 

opstandig en zelfverzekerd een godin tegemoet treden maar zijn eigen vrouw en een jong meisje 

vol nederigheid en lovenswaardige woorden benaderen. Een andere gelijkenis tussen beide 

karakters is dat beide vrouwen beziggehouden worden door een in de lucht hangend huwelijk 

en een soort afkeer voelen tegenover de vrijers uit hun eigen streek. Ze voelen zich bijgevolg 

allebei aangetrokken tot de wildvreemde die op een dag op hun eiland aankomt, Odysseus.  

Nausikaä als overgangsfiguur

Waar Nausikaä zelf in een soort overgangsperiode zit en schommelt tussen haar jeugdig 

zijn en volwassen worden, kunnen we het idee van ‘overgang’ en ‘tussenpositie’ ook projecteren 

op de Phaiaken in het algemeen. Irene de Jong wijst ons op de middenpositie van het volk: 

In many respects the Phaeacians occupy a middle position: they are ‘close to the gods’, receive 

the gods at their tables, and lead a life of luxury and carefree bliss like theirs, and yet like all 

mortals they pray to the gods and are punished by them;171

 Van Nortwick, T. (1979). Penelope and Nausicaa. Transactions of the American Philological Association 170

(1974-), 109, p.275

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 171

press, p.149
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In een ander artikel vermeldt ze ook dat de Phaiaken-passage Odysseus enerzijds herinnert 

aan zijn heroïsche verleden maar dat ze hem anderzijds ook een vooruitblik biedt op wat er hem 

op Ithaka te wachten staat. De passage functioneert dus ook op dat vlak als een schakel binnen 

het hele verhaal.  172

Bovenop deze algemene tussenpositie van het Phaiakische volk, kan Nausikaä mijns inziens 

ook geïnterpreteerd worden als een soort overgangsfiguur tussen de godinnen Kirke en Kalypso 

en Odysseus’ vrouw Penelope. Het is bij de Phaiaken dat hij voor het eerst weer contact heeft 

met normale stervelingen.  Waar respectievelijk de eerste twee vrouwen goddelijk zijn en een 173

soort magie bezitten is Nausikaä een eerder ‘normaal’ meisje. Haar sterfelijke status leunt 

dichter aan bij Penelope’s houding tegenover de Olympische goden dan dat Kalypso of Kirke 

dat doen en ook haar koninklijke status linkt haar aan Penelope. Ze is in de eerste plaats een 

sterveling, net zoals Odysseus en Penelope, en probeert Odysseus niet om te kopen met allerlei 

aanbiedingen om bij haar te blijven. Nausikaä lijkt voor Odysseus een soort stap in de goede 

richting of, zoals eerder aangehaald, een voorbode van de uiteindelijke thuiskomst die hem te 

wachten staat, de richting van koninklijk paleis, stervelingen en vrome mensen en niet meer de 

magische, bevreemdende richting waar Kalypso en Kirke eerder thuishoren. 

Latacz ziet de laatste stop van Odysseus als een noodzakelijke tussenstop om te bekomen 

van zijn tijd op Kalypso’s eiland. Daar verloor Odysseus zijn geestkracht en zelfs zijn identiteit, 

zo schrijft hij, en die moet hij ‘opnieuw leren kennen’. Hij moet terug zichzelf worden vóór hij de      

ultieme proef op Ithaka kan doorstaan en de tussenstop bij de Phaiaken, waar hij zijn hele 

verhaal uit de doeken doet en terug sociale waardering oogst, helpt hem hierbij.  174

Het afscheid en Nausikaä als helper

In zang VIII neemt Nausikaä afscheid van Odysseus. Eerder werd reeds aangehaald dat ook 

deze scène wijst op haar maturiteit gezien de gecontroleerde en rationele aanpak van de jonge 

prinses. De Jong heeft het over één van de drie afscheidsscènes tussen Odysseus en een vrouw 

 Hunink, V. (2004). Recensie van: Irene de Jong, A narratological commentary on the Odyssey, Cam172 -
bridge 2001, Lampas 37, nr.2, p.143

 Thalmann, W. G. (1992). The Odyssey: an epic of return (No. 100). Twayne Pub, p.52173

 Latacz, J., & Göbbels, W. (1991). Homeros : de eerste dichter van het Avondland. Nijmegen: SUN, p.192-174
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die van hem houdt. De namen van de andere twee vrouwen, Kirke en Kalypso, worden in deze 

passage kort aangehaald. Ze wijst ons er ook op dat ze beiden op een positieve manier 

aangehaald worden: in hun functie van helper van Odysseus en niet in hun functie van 

minnaressen en dus potentieel gevaarlijke obstakels. Ook bij Nausikaä wordt haar 

behulpzaamheid benadrukt, eerst door haarzelf en vervolgens door Odysseus. In tegenstelling 

tot Kalypso laat Nausikaä haar ware gevoelens voor de held onuitgesproken, zo haalt de Jong 

nog aan.  175

De afscheidswoorden van Nausikaä luiden als volgt:

Ναυσικάα δὲ θεῶν ἄπο κάλλος ἔχουσα

στῆ ῥα παρὰ σταθμὸν τέγεος πύκα ποιητοῖο,

θαύμαζεν δ᾽ Ὀδυσῆα ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσα,

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:

'χαῖρε, ξεῖν᾽, ἵνα καί ποτ᾽ ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ

μνήσῃ ἐμεῦ, ὅτι μοι πρώτῃ ζωάγρι᾽ ὀφέλλεις.'

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς.

‘Ναυσικάα θύγατερ μεγαλήτορος Ἀλκινόοιο,

οὕτω νῦν Ζεὺς θείη, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης,

οἴκαδέ τ᾽ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι:

τῷ κέν τοι καὶ κεῖθι θεῷ ὣς εὐχετοῴμην

αἰεὶ ἤματα πάντα: σὺ γάρ μ᾽ ἐβιώσαο, κούρη.176

Opnieuw wordt de aandacht nog eens op haar schoonheid gevestigd en wordt haar 

bewondering voor Odysseus opnieuw vermeld. De aandacht dient hier echter gevestigd te 

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 175

press, p.212

 Nausikaä, schoon als een der godinnen, stond aan de deurpost van de stevig gebouwde zaal en keek 176

vol bewondering naar Odysseus en sprak tot hem: ‘Gegroet, mijn vriend! Ik hoop, dat ge, als ge eenmaal n 
uw vaderland zijt, nog eens aan mij zult denken. Want vóór alle anderen hebt ge aan mij uw leven te 
danken.’ De verstandige Odysseus antwoordde haar: ‘Nausikaä, dochter van de edele Alkinoös, moge 
Zeus, de luiddonderende echtgenoot van Hera, mij toestaan naar huis te aan en de dag van thuiskomst te 
beleven. Dan zal ik u daarginds voor altijd als een godheid vereren. Want, meisje, gij hebt mijn leven 
gered’. (8.457-468)
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worden op het Griekse woord ζωάγρι (letterlijke vert.: loon voor lijfsbehoud ) dat hier 177

begrepen kan worden als een soort beloning voor het redden van iemands leven,  een soort prijs 

die even veel waard is als het leven en dus gelijk staat met een onbetaalbare prijs, een niet in te 

lossen schuld. Odysseus zal zijn hele leven in het krijt blijven staan bij de vrouwen die hem 

onderweg hebben geholpen, in het bijzonder bij Nausikaä die hem geen enkel kwaad heeft 

aangedaan (in tegenstelling tot Kalypso die Odysseus lange tijd vasthield en Kirke die zijn 

kameraden vergiftigde). Hij bevestigt dan ook zelf in zijn afscheid dat hij haar als een godin zal 

eren (opnieuw hier dus die spanning tussen godin of geen godin) en bevestigt dat hij Nausikaä 

voor altijd zal eren aangezien zij hem heeft doen leven (of zijn leven gered heeft). Deze laatste 

zin wordt op veel verschillende manieren vertaald maar het komt erop neer dat Odysseus 

Nausikaä’s woorden bevestigt: namelijk dat hij haar een oninlosbare prijs verschuldigd is. De 

Jong wijst ons erop dat Nausikaä een normale fase in een ‘vaarwel-speech’ overslaat, namelijk 

die van het wensen van een veilige thuiskomst, en direct overgaat tot het vragen dat hij zich 

haar zal herinneren. Dit zouden we kunnen wijten aan haar prille verliefdheid. Odysseus 

compenseert het overslaan hiervan door zichzelf een goede thuiskomst toe te wensen in zijn 

antwoord. Hij sluit deze afscheidswoorden af met een vocatief, κούρη. Het afsluiten met een 

vocatief komt niet vaak voor en kan dan ook geïnterpreteerd worden als een plechtige en 

emotionele touch in zijn afscheidsspeech.178

 Bartelink, G. J. M. (1966). Grieks-Nederlands woordenboek. 23ste dr. Houten: Spectrum.177

 de Jong, I. J. F. (2001). A narratological commentary on the Odyssey. Cambridge: Cambridge university 178

press, p.213
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Conclusie

Voor wat betreft de karakterisering kunnen we besluiten dat deze ongeveer gelijk loopt bij 

de drie vrouwen. Homeros maakt gebruik van directe maar vooral van indirecte karakterisering. 

De verblijfplaats van de vrouwen vertelt ons telkens iets over wie ze zijn maar het meeste 

moeten we opmaken uit hoe ze in situaties reageren of hoe er over hen verteld wordt. Hierbij 

geeft Homeros zeker niet alles prijs waardoor we nooit een volledig beeld kunnen vormen van 

de vrouwen. Op die manier profileert Homeros zichzelf als opener van verbeeldingspistes: door 

bepaalde details niet weer te geven of zaken niet in te vullen, spoort hij de lezer aan om zijn 

eigen creativiteit te gebruiken om deze leemtes in te vullen. Hierdoor zorgt hij er ook voor dat 

geen enkel vrouwelijk karakter vast gedefineerd is en het dus ook deels afhangt van de lezer zelf 

hoe het personage ervaren wordt. 

Het algemeen beeld van de vrouw als onbetrouwbaar karakter dat in het begin werd 

aangehaald, wordt door de karakterschets van de drie vrouwen bevestigd. Odysseus benadert 

hen voorzichtig, met de nodige argwaan en wacht vaak de goedkeuring of hulp van de goden 

af. Bij Kirke en Kalypso is het Hermes die Odysseus hulp biedt, bij Nausikaä Athene. Ook hun 

vaak onduidelijk houding (ze profileren zich bijvoorbeeld niet van in het begin als ‘helper’ 

tegenover Odysseus) werkt dit in de hand. 

Voor wat betreft hun narratieve functie kunnen we in de volgorde waarin de vrouwen 

werden besproken een evolutie zien. Kalypso helpt Odysseus met tegenzin om zijn tocht verder 

te zetten want ze zou hem liever bij zich houden. Kirke lijkt zich, eens zich te hebben 

geprofileerd als helper van Odysseus, met haar rol te verzoenen. En Nausikaä, tenslotte, stelt 

zich van bij het begin het begin behulpzaam en vol goede bedoelingen op tegenover Odysseus. 

Homeros lijkt dus via de drie personages toe te werken naar de verzoening tussen Odysseus en 

Ithaka, hierbij profileert hij Nausikaä als overgangsfiguur. 
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Dat de drie vrouwen Odysseus uiteindelijk voorthelpen tijdens zijn terugtocht naar huis is 

niet de enige overeenkomst tussen hen. We hebben ook vastgesteld dat alle drie de vrouwen 

Odysseus graag bij zich zouden houden, al valt dat in Kirke’s geval te betwisten. Alle drie de 

vrouwen hebben ook iets goddelijks: Kalypso en Kirke zijn zelf godinnen en over Nausikaä 

wordt meermaals gezegd dat ze aan een godin gelijk is.  

Odysseus weigert drie maal een zeer verleidelijk aanbod: bij Kalypso kan hij eeuwige jeugd en 

haar als vrouw verkrijgen, bij Kirke kan hij langer bijven en voorzien worden van eten en 

drinken om zo een onbezorgd luxeleven te leiden en met Nausikaä zou hij kunnen huwen. Drie 

maal wijst hij een aantrekkelijk aanbod af hetgeen zijn vastberadenheid om naar huis terug te 

keren enkel maar in de verf zet.  

Ten slotte is de opvallendste overeenkomst, mijns inziens, dat de drie vrouwen drie sterke 

karakters vertolken. Ze hebben elk hun eigen wil, hun eigen ideeën en hun eigen inborst. Deze 

zaken zijn bij de één makkelijker af te leiden of te definiëren dan bij de ander maar vast staat dat 

geen van de drie een oppervlakkig, ongecompliceerd personage is. 

Gezien hun waarschijnlijk gelijke oorsprong gelijken Kirke en Kalypso sterker op elkaar dan 

deze twee personages op Nausikaä. Er zijn echter, zoals hierboven aangegeven ook veel 

overeenkomsten tussen de drie personages. 

Niet alleen gelijkenissen maar ook verschillen worden ons door Homeros meegegeven. Zo 

is de omgang van de drie vrouwen met de Olympische goden vrij uiteenlopend. Kalypso 

gedraagt zich eerder brutaal maar dan uiteindelijk toch onderdanig terwijl Nausikaä de goden 

als hoogste goed beschouwt. Kirke schommelt tussen beide, haar houding wordt het minst 

gespecificeerd.  

Hun gevoelens tegenover Odysseus zijn ook telkens compleet verschillend: Kalypso wordt 

hartstochtelijk verliefd, Nausikaä ook maar op een totaal andere manier en Kirke is ook op dit 

vlak het moeilijkst te doorgronden. De onwrikbare hartstocht van Kalypso zorgt ervoor dat 

Odysseus niet echt van zijn tijd geniet terwijl hij zijn tijd bij de Phaiaken wel lijkt te smaken. 

Kirke blijkt uiteindelijk het moeilijkst te bevatten en te definiëren karakter.  

Net zoals Penelope Odysseus met pijn in het hart moet laten vertrekken naar Troje lijken de drie 

besproken vrouwen Odysseus als levensgezel bij zich te willen houden. En net als de drie 

vrouwen is Penelope een sterk uitgewerkt personage. De uiteindelijke terugkeer van Odysseus 
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maakt hem tot een echte held en beloont Penelope voor haar jaren trouw wachten op haar 

echtgenoot. Haar trouw wordt via de drie besproken vrouwen in de verf gezet: zij houdt de 

vrijers jaren af terwijl Odysseus, al dan niet uit vrije wil, meermaals het bed deelt met een 

andere vrouw. 

De drie besproken vrouwen spelen dus een belangrijke rol in de Odyssee. Odysseus krijgt 

van elk van hen onmisbare hulp om zijn reis verder te kunnen zetten waardoor de drie 

personages onrechtstreeks bijdragen tot de heldenstatus van de koning van Ithaka. 

——————————————————————————————————————— 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