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Latijn Brief van Penelope aan Odysseus – achtergrond 
 

 
De Trojaanse Oorlog vindt zijn oorsprong bij de bruiloft van Peleus en Thetis, waar Eris, de 
godin van de Twist, niet is uitgenodigd. Zij gooit een gouden appel in de feestende menigte; 
op deze appel is geschreven: voor de mooiste vrouw. De drie godinnen Venus, Iuno en 
Minerva maken ruzie wie de mooiste van de aanwezigen is. Uiteindelijk moet Paris, één van 
de vele zonen van de Trojaanse koning Priamus, de mooiste uitkiezen. Of Aphrodite 
daadwerkelijk de mooiste is of dat hij zwicht voor de beloning die hem in het vooruitzicht is 
gesteld, weten we niet. In ieder geval wijst hij de godin van de Liefde aan en krijgt hij de 
mooiste vrouw ter wereld als beloning: Helena. 
Deze vrouw bevindt zich in Sparta, getrouwd met koning Menelaus. Paris zet koers naar 
Sparta en wanneer Menelaos Sparta voor iets belangrijks moet verlaten, grijpt hij zijn kans: hij 
verleidt Helena en neemt haar mee naar Troje - een stad gelegen op de westkust van het 
huidige Turkije. 
Bij terugkomst in Sparta is Menelaos woest en licht zijn broer Agamemnon, machtig vorst over 
Mykene, in. Agamemnon en vele andere Griekse leiders hadden Helena's vader ooit gezworen 
om gezamenlijk in actie te komen als Menelaos ooit benadeeld zou worden. Dit was het 
moment om alle leiders van Griekenland op te trommelen. Zij verzamelden zich in Aulis 
waarvandaan zij koers zetten om tien jaar lang oorlog te voeren rondom en tegen de stad 
Troje, ook wel de burcht Pergama genoemd. 
De strijd is hevig: meestal wordt er door de manschappen tegen elkaar gevochten, soms zijn 
er bijzondere man tot man gevechten. Eén van die gevechten is de strijd tussen de Griekse 
held Achilles en de Trojaanse koningszoon Hektor. Achilles had door ruzie met Agamemnon 
besloten om niet meer deel te nemen aan de strijd. Toen zijn vriend Patroklos het leed van de 
Grieken niet meer aan kon zien, vroeg hij om de wapenrusting van Achilles met de bedoeling 
daarmee de Trojanen angst in te boezemen. Patroklos kwam tegenover Hektor te staan, die 
de wapenrusting van Achilles herkende. In deze tweestrijd is Patroklos gesneuveld. Toen 
Achilles hiervan hoorde werd hij woest en vroeg hij aan zijn moeder Thetis een nieuwe 
wapenrusting. Hiermee zocht hij Hektor op en in dit beroemde tweegevecht moest Hektor het 
onderspit delven. De dood van Hektor was voor Achilles nog niet genoeg: zeven dagen lang 
heeft hij het lichaam van Hektor achter zijn strijdwagen aangesleept om de stad Troje heen. 
Op de muren zagen de familieleden van Hektor deze lijkschennis met lede ogen aan. 
Niet op mankracht, maar door een list wordt de stad uiteindelijk ingenomen: met een houten 
paard waarin Griekse soldaten zich hadden laten opsluiten. Toen het paard eenmaal in de stad 
was, kropen de Grieken uit de houten bescherming en openden zij de poorten voor de Griekse 
troepen die inmiddels gearriveerd waren. In korte tijd werd Troje in de as gelegd. 
De Grieken hadden hun doel bereikt en maakten zich vervolgens op voor hun tocht naar huis. 
Odysseus had zich de woede van Poseidon op de hals gehaald door zijn zoon Polyphemos blind 
te maken. Daarom liet Poseidon Odysseus voor straf ronddolen over de Middellandse Zee 
waardoor zijn terugtocht naar huis ernstige vertraging opliep: tien jaren verder en met het 
verlies van al zijn vrienden/strijdmakkers komt Odysseus eindelijk thuis.  
Zijn zoon Telemachus is inmiddels twintig jaar oud en is naar Pylos gegaan om van de wijze, 
oude koning Nestor informatie over zijn vader te verkrijgen, tevergeefs. De moeder van 
Odysseus is overleden, zijn vader Laërtes is verzwakt en oud. Slechts een paar mensen zijn 
Odysseus en zijn familie trouw gebleven, zoals Eurykleia de oude voedster en Eumaios de 
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zwijnenhoeder. Het paleis wordt verder bevolkt door mannen zoals Pisander en Polybus die 
naar de hand van Penelope dingen en het vermogen van Odysseus stukje bij beetje opvreten. 
Odysseus ziet met lede ogen aan hoe de situatie thuis is en probeert eerst te achterhalen of 
zijn vrouw hem inderdaad trouw is gebleven en op wiens hulp hij kan rekenen bij het te grazen 
nemen van de vrijers. Dit kan hij ongemerkt doen, omdat hij door Athena is vermomd als 
zwerver. Door de vrijers uit te dagen in een boogschietwedstrijd heeft hij op een zeker 
moment zijn eigen boog en pijlen in handen en richt hij  hiermee een bloedbad aan. 
Penelope weet hij ervan te overtuigen dat hij werkelijk Odysseus is door informatie prijs te 
geven die alleen zij tweeën weten. 


