
Odysseus’ moeizame thuisreis

De toorn van Poseidon

1 Muze, verhaal van de man van velerlei wegen, die heel lang
rondzwierf, nadat hij de heilige burcht van Troje verwoest had.
Tal van steden van mensen bezocht hij en leerde hun aard en
denkwijze kennen. Op zee moest hij veel ellende verduren,

5 waar hij voor eigen behoud en de thuiskomst vocht van zijn mannen.
Maar, hoe graag hij ook wilde, zijn mannen kon hij niet redden,
die door hun eigen verblinde gedrag hun leven verloren,
dwaas als zij waren om Zonnegod Helios’ runderen te eten;
deze ontnam hun allen de dag van de thuiskomst. Vertel nu

10 ons ook godin, Zeus’ dochter, dit alles. Begin waar u goeddunkt.

De andere helden, allen die ’t gapend onheil ontkwamen,
waren al thuis, ontsnapt als zij waren aan oorlog en zeegang.
Hem alleen, terwijl hij naar huis en zijn vrouw terugverlangde,
hield die grote godin, de nimf Kalypso gevangen

15 in haar boogvormige grot, daar zij hem tot echtgenoot wenste.
Zo, in de kringloop der jaren, brak voor hem dan tenslotte
’t jaar aan waarin de goden zijn thuiskomst beschikten en hij naar
Ithaka weerkeren zou (alwaar hij temidden der zijnen
nog van zijn leed niet verlost was), want meelij vervulde de goden,

20 allen, behalve Poseidon die, voordat de grote Odysseus
weergekeerd was naar zijn land, in zijn toorn op hem bleef volharden.

(Odysseia I 1-21; vertaling H.J. de Roy van Zuydewijn)

6

LES 15 ODYSSEUS BIJ DE FAIAKEN

Dus maakte Poseidon in zijn woede
Odysseus voortdurend het leven
zuur. De andere goden durfden niet
in te grijpen, omdat Poseidon als
broer van de oppergod Zeus veel te
vertellen had. Alleen Athena steunde
Odysseus door dik en dun, en toen
haar oom eens een reis naar Afrika
maakte, richtte zij tot de godenver-
gadering het verzoek of zij ervoor
mocht zorgen dat haar bescherme-
ling ooit nog eens thuiskwam. Dat
werd goedgevonden.

De nimf Kalypso
Op dat tijdstip verbleef Odysseus bij
de beeldschone Kalypso. Zij was een

nimf, een godin die nauw verbonden
is met de natuur. Zeven jaar tevoren
was hij meer dood dan levend op
haar eiland aangespoeld na een
afschuwelijke schipbreuk waarbij al
zijn vrienden waren omgekomen.
Kalypso had Odysseus opgenomen
en hem liefderijk verzorgd.
Bij de eerste aanblik was ze hevig ver-
liefd op hem geworden en sindsdien
wilde zij hem zo lang mogelijk bij
zich houden. Zij beloofde hem zelfs
onsterfelijk en eeuwig jong te
maken! Maar de held werd door
heimwee verteerd: hij miste veel te
veel zijn vrouw Penelope, zijn familie
en zijn land. Op aandringen van

Athena stuurde Zeus de god Hermes
naar het eiland van Kalypso. Hij had
de opdracht aan de nimf het besluit
van de goden mee te delen dat zij
Odysseus eindelijk moest laten gaan.
Natuurlijk kon Kalypso niets anders
doen dan gehoorzamen. Zij had er
veel verdriet van, maar toch hielp zij
Odysseus bij het bouwen van een
vlot en gaf zij hem de nodige
proviand voor onderweg mee. Met
tranen in de ogen nam zij afscheid
van haar geliefde held. Maar hij
wendde zich ongeduldig af en
duwde met een vaart zijn vlot in 
zee.

1. Odysseus. Onderdeel van de enorme beelden-
groep die in een aan zee gelegen eetzaal van de
Romeinse keizer Tiberius in Sperlonga (Italië)
stond opgesteld.
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1 Troja
2 De Kikonen
3 De Kykladen-eilanden
4 De Lotoseters
5 De Kykloop Polyfemos
6 Aiolos
7 De Laistrygonen
8 Kirke
9 Toegang tot Onderwereld

10 De Sirenen
11 Skylla en Charybdis
12 De koeien van Helios
13 Kalypso
14 Nausikaä en de Faiaken
15 Ithaka

7

2. De route door de Middellandse zee die Odysseus (misschien) heeft gevolgd.

Ondertussen op Ithaka
In het paleis van Odysseus op Ithaka
was na zijn vertrek, twintig jaar ge-
leden, ook heel veel gebeurd. Zijn
vrouw Penelope was nog steeds niet
hertrouwd, maar het werd haar wel
moeilijk gemaakt haar man trouw te
blijven. Van heinde en verre waren
namelijk prinsen en vorsten ge-
komen die stuk voor stuk graag met
de rijke weduwe wilden trouwen.
Het ergste was wel dat al die mannen
in het paleis waren blijven wonen en
daar de hele voorraad voedsel op-
maakten en alle wijn van Odysseus
opdronken. Penelope was als vrouw 
niet opgewassen tegen deze overmacht 
van mannen. Laërtes, de vader van
Odysseus, was inmiddels zo oud ge-
worden dat hij zich op zijn landgoed 

had teruggetrokken en Telemachos, de 
zoon van Odysseus en Penelope, was
met zijn twintig jaar nog te jong om
het bezit van zijn vader te beschermen.
Athena had evenwel besloten Tele-
machos aan te sporen op verschillen-

de plaatsen in Griekenland navraag
te doen naar zijn vader. Misschien
kwam hij zo te weten of zijn vader
nog in leven was. Athena vloog van
de toppen van de Olympos en stond
in een oogwenk bij de poort van

3. Goden in vergadering bijeen. Een roodfigurige vaasschildering.

Pallas 2 FC Lesboek 2016  08-02-2016  10:17  Pagina 7



Odysseus’ paleis. Zij had zich ver-
momd als een goede vriend van de
familie. Ze gaf hem de raad een schip
te bemannen en te gaan informeren
bij de oude strijdmakkers van zijn
vader, zoals de grijze Nestor en
natuurlijk ook Menelaos. Dan kwam
hij gauw genoeg te weten of zijn
vader was gestorven. Als dat het geval
was, moest hij zelf orde op zaken
stellen op Ithaka. Na deze opdracht
verdween de godin even plotseling
als zij was gekomen: het leek alsof
een vogel wegfladderde.

Op weg naar huis
Wanneer Odysseus na een roerend
afscheid van Kalypso midden op zee 
vaart, blijkt Poseidon teruggekeerd te 
zijn! Hij ziet daar de gehate Odysseus
op zíjn zee drijven, ontsteekt in
razende woede en stuurt de zwaarste
orkaan die er bestaat op de arme
Odysseus af. Onmiddellijk wordt
zijn vlot verbrijzeld. Gelukkig weet
Odysseus nog net een balk te grijpen.
Zich daaraan vastklampend dobbert
hij twee dagen en twee nachten
doelloos op zee rond. Uiteindelijk
krijgt hij land in zicht dat hij met de

grootste moeite zwemmend kan be-
reiken. Dodelijk vermoeid kruipt hij 
bij de monding van een riviertje op het 
strand. Hij ziet er verschrikkelijk uit:
zijn huid is ontveld, een paar botten
zijn gekneusd en al zijn kleren is hij 
kwijtgeraakt. Met zijn laatste krachten 
lukt het hem zich naar een bosje in de 
buurt te slepen. Daar valt hij op een
hoop bladeren in een bodemloze
slaap. Het eiland waar Odysseus is te-
rechtgekomen wordt bewoond door 
de Faiaken, de beste zeelui van die tijd. 
Over hen regeert koning Alkinoös. 
Zijn lieftallige dochter heet Nausikaä.

8

4. ‘Poseidon bleef in zijn toorn volharden’. Fresco van Peregrino Tibaldi uit 1555.
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TEKST 15A Nausikaä

1 ÔH qeo;~ ∆Aqhna` ajfikneit̀ai eij~ th;n oijkivan th;n ∆Alkinovou: ∆Alkivnoo~ Alkinoös
toù ga;r novstou toù ∆Odussevw~ ejpimeleìtai. novsto~ terugkeer
Eijsevrcetai ou\n eij~ to;n qavlamon to;n Nausikava~, qavlamo~ slaapkamer
th̀~ qugatro;~ toù ∆Alkinovou. ÔH de; kovrh kaqeuvdei, 

5 ejn de; tw/` u{pnw/ hJ qeo;~ aujth/` parakeleuvetai:
‘Nausikava, tiv su; e[ti kaqeuvdei~ kai; tẁn eiJmavtwn ejpilanqavnei…
Pavnta keìtai rJuparav! ∆Alla; crhv se aujta; pluvnein! rJuparov~ vuil, pluvnw wassen
Ouj ga;r polu;n crovnon e[ti parqevno~ e[sei: tavca ga;r gameis̀qai e[somai ik zal zijn
mevllei~. OiJ ga;r a[ristoi a[ndre~ tẁn Faiavkwn gameiǹ se Faivake~ Faiaken

10 bouvlontai. Tovte dh; crh; ta; ei{mata kaqara; ei\nai.’ kaqarov~ schoon

”Ewqen d∆ hJ Nausikava ejgeivretai kai; to;n o[neiron qaumavzei. e{wqen ’s morgens vroeg, o[neiro~ droom
Aujtivka de; para; to;n patevra e[rcetai kai; paraiteìtai aujtovn: paraitevomai + acc. vragen (aan)
‘Pavppa fivle, bouvlomai ta; ei{mata ejn tw/ ̀potamw/ ̀pluvnein.
Soi; ga;r aujtw/ ̀prevpei ejn kaqaroi~̀ ei{masin eij~ th;n boulh;n prevpei het past om, boulhv raads-

15 e[rcesqai, oiJ d∆ ajdelfoi; ajei; ejn ei{masi kaqaroi~̀ ojrceìsqai vergadering | ojrcevomai dansen
bouvlontai. Polu; dh; a[pestin oJ potamo;~ ajpo; th̀~ povlew~. poluv ver, povlew~ gen. van povli~
«Ar∆ ou\n duvnasai a{maxan paraskeuavzein moi…’ a{maxa wagen

Touvtoi~ toì~ lovgoi~ Nausikava to;n patevra peivqei:
aijdeìtai ga;r patri; fivlw/ to;n gavmon ejxonomh`nai! ejxonomaivnw openlijk noemen

20 Ou|to~ de; pavnta noei ̀kai; ajpokrivnetai aujth/:̀ noevw begrijpen, ajpokrivnomai antwoorden
‘Duvnamai dhv, tevknon ejmovn, poiei`n, o} su; paraiteì: o{ wat, hetgeen (betr. vnw. acc.)
h{domai ga;r o{ti bouvlei pluvnein ta; ei{mata. ∆All∆ e[rcou!’
Ou{tw dh; hJ Nausikava aujth; ejn th/` aJmavxh/ su;n toì~ ei{masi suvn + dat. met
pro;~ to;n potamo;n ojceìtai: aiJ d∆ ajmfivpoloi pezh/ ̀e[rcontai. ojcevomai rijden, ajmfivpolo~ dienares, 

pezh/` te voet
25 ∆Entaùqa oJ ∆Odusseu;~ e[ti ejn tw/` qavmnw/ kaqeuvdei. qavmno~ struikgewas

HET MEDIUM

De uitgangen van de werkwoorden die je tot nu toe bent
tegengekomen, zijn actieve uitgangen, d.w.z. deze werk-
woorden hebben een actieve vervoeging. 
Naast deze actieve vervoeging heeft het Grieks nog een
type vervoeging, met geheel eigen uitgangen, het medium. 
Er zijn twee groepen medium-werkwoorden:

1. Werkwoorden die uitsluitend medium-uitgangen
hebben. Deze worden deponentia of media ‘tantum’
(‘slechts’ media) genoemd.

2. Werkwoorden die zowel actieve als medium-uitgangen
hebben. Deze werkwoorden hebben in het medium
meestal een andere betekenis dan in het actief.

Voor de vervoegingen van dit type werkwoorden zie pag. 10.

Onthoud

Werkwoorden die uitsluitend medium-uitgangen hebben noemen we deponentia of media ‘tantum’ (‘slechts’ media).
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MEDIUM ‘TANTUM’/DEPONENTIA: PRAESENS EN IMPERFECTUM

ATHEMATISCHE WERKWOORDEN

De -e- of -o-klank die we bij luvw en poievw tussen werk-
woordstam en uitgang tegenkwamen, wordt bind- of
themavocaal genoemd. Deze ontbreekt bij de werkwoorden
van het type duvnamai, waar de uitgang direct achter de
werkwoordstam staat. Dit type werkwoorden noemen we
daarom athematische werkwoorden. De uitgangen bij dit type
werkwoorden zijn duidelijk herkenbaar:

Tegenwoordige tijd: -mai (ik), -sai (jij), -tai (hij),
-meqa (wij), -sqe (jullie), -ntai (zij).

Verleden tijd: -mhn (ik), -so (jij), -to (hij), 
-meqa (wij), -sqe (jullie), -nto (zij).

THEMATISCHE WERKWOORDEN

Net zoals bij luvw en poievw staat bij bouvlomai en 
fobevomai een zogenoemde bind- of themavocaal (de -e-
of -o-klank) tussen stam en uitgang. Daarom noemen 
we dit type werkwoorden thematische werkwoorden. 
De themavocaal heeft tot een opvallende vormverande-
ring geleid bij de 2e persoon enkelvoud van het medium: 
bouvle-sai > bouvleai > bouvlei en 
ejbouvle-so > ejbouvleo > ejbouvlou.
Iets dergelijks is ook gebeurd in de imperativus: 
bouvle-so > bouvleo > bouvlou.

Let op

De 3e persoon actief op -ei geeft in het medium de 2e
persoon aan!

praesens imperfectum imperativus infinitivus

duvnamai kunnen duvnamai ik kan ejdunavmhn ik kon duvnasqai
(stam duna-) duvnasai ejduvnaso duvnaso

duvnatai ejduvnato
dunavmeqa ejdunavmeqa
duvnasqe ejduvnasqe duvnasqe
duvnantai ejduvnanto

bouvlomai willen bouvlomai ik wil ejboulovmhn ik wilde bouvlesqai
(stam boul-) bouvlei1 ejbouvlou2 bouvlou2

bouvletai ejbouvleto
boulovmeqa ejboulovmeqa
bouvlesqe ejbouvlesqe bouvlesqe
bouvlontai ejbouvlonto

fobevomai bang zijn, foboùmai ik ben bang, ejfobouvmhn ik was bang, fobeìsqai
vrezen fobeì1 ik vrees ejfobou2̀ ik vreesde fobou2̀

(stam fobe-) fobeìtai ejfobeìto
fobouvmeqa ejfobouvmeqa
fobeìsqe ejfobeìsqe fobeìsqe
foboùntai ejfoboùnto
1 e-sai > e-ai > ei (of -h/) 2 e-so > e-o > ou

Bij de vervoeging van het medium onderscheiden we
twee groepen werkwoorden:

1. Een groep die volgens duvnamai wordt vervoegd.
2. Een groep die volgens bouvlomai of fobevomai wordt

vervoegd.
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Na het wassen van de kleding en na een uitgebreide picknick - de moeder van 
Nausikaä had lekkere hapjes meegegeven - gaan de meisjes met een bal spe-
len. Opeens grijpt Athena in: zij zorgt ervoor dat de bal in een draaikolk van
de rivier terecht komt. De meisjes slaken een gil en Odysseus wordt wakker.

1 ÔO ∆Odusseu;~ ejgeivretai kai; ejk toù qavmnou ajnivstatai qavmno~ struikgewas
w{sper levwn a[sito~. Mavla dh; fobero;~ taì~ kovrai~ a[sito~ hongerig
ejfaivneto ei\nai: gumno;~ ga;r h\n kai; kekakwmevno~ th/ ̀a{lmh/. kekakwmevno~ verweerd, a{lmh zeewater
AiJ me;n kovrai pa`sai pro;~ th;n qavlattan e[fugon, 

5 hJ de; Nausikava movnh oujk ejfobei`to, ajll∆ e[menen.
ÔO d∆ ∆Odusseu;~ ajpostada; parh/teìto aujth;n toìsde ajpostadav op een afstand, paraitevomai 
toì~ meilicivoi~ lovgoi~: (+ acc.) vragen (aan) | meilivcio~ vrien-

delijk
‘Livssomaiv se, a[nassa: qeo;~ h] a[nqrwpo~ ei\… livssomai smeken, a[nassa meesteres
Eij mevn ti~ qeo;~ ei\, mavlista faivnei moi oJmoiva th/ ̀∆Artevmidi:

10 eij dev ti~ ajnqrwvpwn ei\, makavrioiv eijsin oJ path;r kai; hJ mhvthr makavrio~ heel gelukkig
kai; oiJ ajdelfoiv! Makariwvtato~ d∆ oJ ajnh;r givgnetai, 
o{~ se gamei`n mevllei! Ouj gavr pw toiauvthn kovrhn ei\don! o{~ die (nom. ev. betr. vnw.)
Aijdwv~ me e[cei! Aijdoùmai ga;r tẁn gonavtwn sou a{yasqai.
∆All∆ ejgw; mavl∆ a[qliov~ eijmi: moir̀a gavr moiv ejstin ajei; moìra lot

15 kaka; polla; pavscein ejn tw/` povntw/ kai; ejpi; th`~ gh`~. 
∆Allav, a[nassa, ejlevhson! Se; ga;r prwvthn ajfikovmhn, ejleevw medelijden hebben
tw`n d∆ a[llwn ajnqrwvpwn ou[ tina ejpivstamai, 
oi} thvnde th;n povlin kai; gh`n oijkou`sin. Livssomaiv se ejsqh`tav oi{ die (nom. mv. betr. vnw.)
tinav moi parasceiǹ kai; hJghvsasqaiv moi eij~ th;n povlin. 

20 Touvtwn de; cavrin oiJ qeoiv soi kala; dw`ra parevcein touvtwn cavrin als dank hiervoor
mevllousin, a[ndra te kai; oijkivan kai; eujtucivan.’

Taùta dh; oJ ∆Odusseu;~ th;n Nausikavan parh/thvsato.

11

TEKST 15B Odysseus en Nausikaä

5a/b. Odysseus, Athena,
Nausikaä en haar dienaressen
op een roodfigurige vaas-
schildering.
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OVERZICHT luvw ‘LOSMAKEN’ EN poievw ‘MAKEN’, ‘DOEN’ 

PRAESENS/IMPERFECTUM AORISTUS

actief medium/passief actief medium/passief actief medium

luvw luvomai imperativus imperativus imperativus imperativus
luvei~ luvei (ook luvh/) lùe luvou lu`son lùsai
luvei luvetai luvete luvesqe luvsate luvsasqe
luvomen luovmeqa
luvete luvesqe infinitivus infinitivus infinitivus infinitivus
luvousi(n) luvontai luvein luvesqai lùsai luvsasqai

e[luon ejluovmhn e[lusa ejlusavmhn
e[lue~ ejluvou e[lusa~ ejluvsw
e[lue(n) ejluveto e[luse(n) ejluvsato
ejluvomen ejluovmeqa ejluvsamen ejlusavmeqa
ejluvete ejluvesqe ejluvsate ejluvsasqe
e[luon ejluvonto e[lusan ejluvsanto

actief medium/passief actief medium/passief actief medium

poiw` poioum̀ai imperativus imperativus imperativus imperativus
poiei~̀ poieì (ook poivh/)̀ poivei poioù poivhson poivhsai
poiei` poieit̀ai poieit̀e poieìsqe poihvsate
poioùmen poiouvmeqa
poieit̀e poieìsqe infinitivus infinitivus infinitivus infinitivus
poioùsi(n) poioùntai poieìn poieis̀qai poihs̀ai poihvsasqai

ejpoivoun ejpoiouvmhn ejpoivhsa ejpoihsavmhn
ejpoivei~ ejpoioù̀̀ ejpoivhsa~ ejpoihvsw
ejpoivei ejpoieìto ejpoivhse(n) ejpoihvsato
ejpoioùmen ejpoiouvmeqa ejpoihvsamen ejpoihsavmeqa
ejpoieìte ejpoieìsqe ejpoihvsate ejpoihvsasqe
ejpoivoun ejpoioùnto ejpoivhsan ejpoihvsanto

OVERZICHT THEMATISCHE AORISTUS e[labon EN ejgenovmhn

lambavnw nemen givgnomai (geboren) worden, gebeuren
aor. e[labon (stam lab-) aor. ejgenovmhn (stam gen-) 
actief medium actief medium deponens

e[labon ejlabovmhn imperativus imperativus ejgenovmhn imperativus
e[labe~ ejlavbou labev laboù ejgevnou gevnou
e[labe(n) ejlavbeto lavbete lavbesqe ejgevneto gevnesqe
ejlavbomen ejlabovmeqa ejgenovmeqa
ejlavbete ejlavbesqe infinitivus infinitivus ejgevnesqe infinitivus
e[labon ejlavbonto labeìn labevsqai ejgevnonto genevsqai
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1 ÔH de; Nausikava tw/ ̀∆Odussei ̀ajpekrivnato:
‘Xevne, Zeu;~ aujto;~ nevmei eujtucivan toì~ ajnqrwvpoi~ 
toì~ ajgaqoì~ te kai; kakoi~̀, w{sper bouvletai, eJkavstw/: 
crh; ou\n se tavde ta; kaka; paqei`n, ei[te bouvlei ei[te mhv.

5 Nùn dev, ejpei; eij~ hJmetevran povlin te kai; gh`n ajfikou,̀
eJtoivmh eijmiv soi parivstasqai. Faivake~ mevn ejsmen, Faivake~ Faiaken
ejgw; d∆ eijmi; qugavthr ∆Alkinovou, tou ̀tẁn Faiavkwn hJgemovno~.’
“Epeita d∆ hJ Nausikava taì~ kovrai~ parekeleuvsato:
‘∆Amfivpoloi, mh; fobeis̀qe! Mhkevti feuvgete, ajll∆ i{stasqe ajmfivpolo~ dienares

10 kai; deu`ro e[rcesqe: uJmà~ crh; tw/` xevnw/ qerapeivan parevcesqai. qerapeiva verzorging
Pro;~ ga;r Diov~ eijsi pavnte~ oiJ xevnoi te kai; ptwcoiv. pro;~ Diov~ onder de bescherming van 
∆All∆ a[gete, fivlai, si`ton kai; oi\non tw/` ajndri; paravscesqe Zeus, ptwcov~ bedelaar | a[gete vooruit!
kai; louvsate aujto;n ejn tw/` potamw/` kai; ejlaivw/ crivsate.’ e[laion olijfolie, crivw insmeren
Tovte dh; oJ ∆Odusseu;~ ei\de ta;~ parqevnou~ kai; ei\pen aujtaì~: 

15 ‘Mevnete, ajmfivpoloi: ejgw; ga;r aujto;~ mevllw a{lmhn ajpo; tẁn w[mwn a{lmh zeewater
ajpolouvesqai kai; ejlaivw/ crivesqai: aijdoùmai ga;r gumno;~ 
ei\nai para; kovrai~!’

“Epeita oJ ∆Odusseu;~ ejlouvsato kai; tw/` ejlaivw/ ejcrivsato:
hJ de; qeo;~ ∆Aqhna` aujtw/` pleivsthn cavrin ejdwrhvsato. dwrevomai geven

20 Meta; de; taùta oJ ∆Odusseu;~ ejkavqhto para; th/ ̀qalavtth/, 
lampro;~ w{sper ajsthvr. ∆Eqeàto d∆ aujto;n hJ Nausikava: ajsthvr ster
oJ ga;r ajnh;r aujth/` ejfaivneto o{moio~ qew/!̀

GEBRUIK MEDIUM: INTRANSITIEF, WEDERKEREND EN BELANGHEBBEND

TEKST 15C Nausikaä helpt Odysseus

Naast de media ‘tantum’ (deponentia) zijn er zeer veel werk-
woorden die naast een actieve ook een medium-
vervoeging hebben. Dit medium heeft een aantal
gebruiksmogelijkheden. 

1. Intransitief (‘betekenis-medium’)
Vergelijk ejgeivrw en ejgeivromai. Het actief van dit
werkwoord kan een lijdend voorwerp hebben en noe-
men we daarom transitief (overgankelijk), het medium
kan geen lijdend voorwerp hebben en noemen we
daarom intransief (onovergankelijk). Het actief betekent
iemand wakker maken en het medium betekent ‘zelf’
wakker worden. Zo ook: 

faivnw (iemand/iets) tonen (‘zichtbaar maken’) en 
faivnomai verschijnen (‘zichtbaar worden’).

Dit gebruik van het medium noemen we voor het
gemak ‘betekenis-medium’, omdat je voor het medium
een aparte betekenis van het werkwoord leert.

2. Wederkerend
Bij sommige werkwoorden kan het medium ook 
wederkerend gebruikt worden (‘zich’). Vergelijk: 

louvw iemand wassen en louvomai zich wassen, 
paraskeuavzw iemand/iets gereedmaken en 
paraskeuavzomai zich gereedmaken.

3. Belanghebbend medium
Soms hebben actieve werkwoorden met een lijdend
voorwerp een medium-vervoeging. In dat geval ligt
de nadruk op het feit dat het onderwerp van de zin
belang of voordeel heeft bij de handeling die hij uitvoert:

mevllw a{lmhn ajpo; tẁn ik zal het zeewater van 
w[mwn ajpolouvesqai mijn schouders wassen.

4. Passief
Het medium wordt in het praesens en imperfectum
ook als passivum gebruikt (‘worden’). Dit gebruik komt
in Les 16 aan de orde.
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LES 16 DE KYKLOOP POLYFEMOS

Bij de Faiaken

De ontvangst
Nadat Odysseus zich tegoed had
gedaan aan de hem aangeboden lek-
kernijen, wees Nausikaä hem de weg
naar de stad en naar het paleis van
haar vader. Ze raadde hem aan om,
daar aangekomen, eerst haar moeder
om hulp te vragen. Die zou er zeker
voor zorgen dat hij naar zijn vader-
land werd teruggebracht.
Odysseus volgde de raad van Nausi-
kaä op. Zoals zij had voorspeld, werd
hij gastvrij door Alkinoös en zijn
vrouw ontvangen en beloofden zij
hem ervoor te zorgen dat hij veilig
thuis zou komen. De volgende dag
werd te zijner ere een groot feest
georganiseerd. Hierbij werd ook een
zanger uitgenodigd om de gasten
met zijn liederen te vermaken. Een
van de liederen die hij ten gehore 

bracht, verhaalde over de liefde van
Ares en Afrodite (zie Oefenboek).

Odysseus maakt zich bekend en
begint te vertellen
Allen genoten van de verhalen van de
zanger. Maar toen de blinde zanger
over het Trojaanse paard en de in-
name van Troje begon, stroomden de
tranen bij Odysseus over de wangen.
Alkinoös merkte het verdriet van
Odysseus op en vroeg de zanger te
stoppen. ‘Laat de vreemdeling zich
nu eerst bekendmaken. Noem mij
uw naam en het land waarheen onze
schepen u moeten brengen. Vertel
ons over uw avonturen. Is misschien
een familielid of vriend van u in
Troje gesneuveld?’ Aangespoord
door deze vriendelijke uitnodiging
voldeed Odysseus aan Alkinoös’ ver-

zoek en maakte zich bekend. Ver-
volgens begon hij te vertellen over
zijn rampzalige terugkeer uit 
Troje.
‘Op een gegeven moment kwamen
we in het land van de Kyklopen te-
recht. Met twaalf van mijn beste
mannen ging ik op een grot af die
wij vanaf de zee hadden zien liggen
en die een bewoonde indruk maakte.
Ik had een leren zak met de aller-
beste wijn meegenomen om zo
nodig als gastgeschenk te kunnen
aanbieden.
In de grot keken we onze ogen uit:
rekken volgestouwd met kazen,
hokken met lammeren en bokjes,
emmers vol melk. Mijn mannen wil-
den het liefst zo snel mogelijk terug
naar de schepen, maar ik wilde wel
eens zien wie hier woonde.’

1. Odysseus en Polyfemos.
Een Romeins mozaïek in
Piazza Armerina op Sicilië.
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‘Plotseling hoorden we een luid gedreun: een Kykloop kwam binnen, een 
reus met één oog midden op zijn voorhoofd! Hij dreef zijn schapen naar
binnen en rolde een reusachtige steen voor de ingang van de grot.’

1 Tovte dh; hJmà~ ei\de kai; h[reto: ‘«W xevnoi, tivne~ ejste; kai; povqen
h{kete…’ ÔHmeì~ d∆ ejxeplhttovmeqa tw/ ̀bareì fqovggw/ kai; aujtw/ ̀ fqovggo~ stemgeluid
tw/` pelwvrw/. ∆Egw; d∆ ejgivgnwskon to;n Kuvklwpa a[griovn te kai; pevlwron monster, gedrocht
a[qeon ei\nai, o{mw~ d∆ ajpekrinavmhn: ‘ÔHmei~̀ ∆Acaioiv ejsmen kai; a[qeo~ goddeloos, ∆Acaioiv Grieken

5 ajp∆ ∆Ilivou oi[kade plevomen. ∆Anevmoi~ de; pantoivoi~ ajpeferovmeqa “Ilion Troje, ajpofevrw afdrijven, uit de
kata; megavlhn qavlattan kai; ou{tw~ ejnqavde ajfikovmeqa. koers slaan
∆All∆ aijdou` qeouv~, lissovmeqav se, kai; parivstaso hJmìn: livssomai smeken
iJkevtai gavr ejsmen!’ ÔO de; Kuvklwy ajpekrivnato: ‘“Afrwn ei\, iJkevth~ smekeling
w\ xevne! ÔUpo; ga;r hJmẁn tẁn Kuklwvpwn oujc oJ Zeu;~ oujdev ti~ 

10 a[llo~ tw`n qew`n qerapeuvetai, ejpei; polu; kreivttonev~ ejsmen!’ 
”Ama d∆ uJp∆ aujtoù duvo eJtaìroi ajnairoùntai kai; biva/ megavlh/ ajn- op-
katabavllontai pro;~ th;n gh̀n: oJ d∆ ejgkevfalo~ aujtẁn ejxevrrei ejgkevfalo~ hersenen, ejkrevw eruit stromen,
kai; hJ gh̀ katedeuveto. Aujtou;~ de; oJ Kuvklwy h[sqien w{sper levwn katadeuvw nat maken
—oujde;n de; kateleivpeto uJp∆ aujtoù! ∆Epei; d∆ ejplhvsato e[plhsa (aor.) vullen

15 th;n megavlhn nhduvn, ejxeteivnato dia; tẁn mhvlwn. nhduv~ buik, ejk- uit-, diav + gen. hier: 
ÔHmeì~ de; fovbw/ megivstw/ kateicovmeqa: ajnagkai`on ga;r h\n tussen, mh̀̀lon schaap
hJmà~ pavnta~ ajpovllusqai, ejpei; oujk ejdunhvqhmen tai~̀ cersi;
to;n mevgan livqon ajpwvsasqai ajpo; th̀~ tou` a[ntrou eijsovdou. ajpwqevw wegduwen, a[ntron grot, 

ei[sodo~ ingang
Th/ ̀d∆ uJsteraiva/ hJmevra/ oJ Kuvklwy au\qi~ ei{leto duvo eJtaivrou~ uJsteraìo~ volgende

20 wJ~ deìpnon. “Epeita ta; mh̀la ejk toù a[ntrou h[lase kai; h[lasa, aor. v. ejlauvnw
th;n ei[sodon tw/` livqw/ ajpevkleisen: hJmeì~ d∆ ejleipovmeqa ajpokleivw afsluiten
ejn tw/` a[ntrw/. Tovte dh; ejmautw/ ̀dielegovmhn kai; h{de hJ boulh; 
ajrivsth moi ejfaivneto: ‘To; mevga rJovpalon to; toù Kuvklwpo~ rJovpalon knuppel
keìtai para; tw/ ̀shkw/`. Deì ou\n tout̀o to; rJovpalon uJpo; tẁn eJtaivrwn shkov~ hok

25 ajpoxuvnesqai kai; e[peita uJpo; kovprw/ pollh/ ̀kruvptesqai!’ ajpoxuvnw puntig maken, kovpro~ mest

HET PASSIEF GEBRUIK VAN HET MEDIUM

15

TEKST 16A In de grot

De medium-vormen van het praesens en imperfectum van
actieve werkwoorden worden ook als passivum gebruikt
(‘worden’). In dat geval kan de persoon door wie de hande-
ling wordt verricht, worden uitgedrukt door uJpov + genitivus. 
Een dativus kan de oorzaak aangeven.

uJp∆ aujtoù duvo eJtaìroi door hem worden twee
ajnairoùntai makkers opgepakt.

ajnevmoi~ pantoivoi~ wij werden door allerlei
ajpeferovmeqa winden afgedreven.

fovbw/ megivstw/ wij werden door zeer grote
kateicovmeqa vrees bevangen.

Onthoud

Bij het passief gebruik van het medium staat nooit een
lijdend voorwerp (object).

Onthoud

Alleen het medium van praesens en imperfectum wordt
als passivum gebruikt. De aoristus heeft een aparte
passieve tijdsstam op -qh.
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2. Polyfemos wordt blind gemaakt. Een Griekse
vaasschildering.

3. Odysseus ontsnapt. Een zwartfigurige vaasschildering.

AORISTUS PASSIEF OP -qhn VAN luvw EN poievw 

luvw losmaken indicativus imperativus infinitivus

ejluvqhn luqh̀nai
ejluvqh~ luvqhti
ejluvqh
ejluvqhmen
ejluvqhte luvqhte
ejluvqhsan

poievw maken, doen indicativus imperativus infinitivus

ejpoihvqhn poihqh̀nai
ejpoihvqh~ poihvvqhti
ejpoihvqh
ejpoihvqhmen
ejpoihvqhte poihvqhte
ejpoihvqhsan
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