L E S M A P

Beste docent,
Wat fijn dat je met je leerlingen naar Drie Griekse verhalen door drie vrouwen in (min of
meer) drie kwartier komt kijken. Om de grote en kleine thema’s in de voorstelling niet
zomaar voorbij te laten waaien, bieden wij deze lesmap aan. Je kan er in de klas mee aan
de slag, zowel voor als na de voorstelling. Een inspiratiemap, vol gedachtenspinsels en
ideeën waar je verder je eigen creativiteit en die van de leerlingen op los kan laten.
Wanneer je dit icoontje bij een opdracht ziet staan moet jij als docent iets
voorbereiden. Geen zorgen, het komt voornamelijk neer op het uitprinten van de
bijlagen.
Waarschijnlijk zitten er leerlingen in je klas die niet vaak naar het theater zijn geweest,
daarom bevat deze lesmap ook enkele theatercodes om met de leerlingen te overlopen.
Heb je vragen of opmerkingen over deze lesmap of over de voorstelling? Mail dan naar
lola@hethuishasselt.be
Wij wensen u een mooie theaterervaring,
Het Huis Hasselt, Monty Kultuurfaktorij en C-TAKT

Opdrachten voor de voorstelling
Kennismaking met de drie verhalen

Voor de voorstelling is het interessant om de leerlingen kennis te laten maken met de drie
verschillende verhalen die in de voorstelling aanbod komen. Alledrie de verhalen situeren
rondom de Trojaanse oorlog.
De Trojaanse oorlog
De Trojaanse prins Paris moet kiezen wie de mooiste godin is. Drie godinnen nemen deel
aan die wedstrijd: Hera, Athena en Aphrodite. En ze beloven hem allemaal iets anders als
hij ze laat winnen. Wil hij macht? Wil hij militaire roem? Of wil hij misschien de mooiste
vrouw ter wereld? Het is hands down. Hij kiest dat laatste en daarmee is de kiem gelegd
voor de Trojaanse oorlog. Want de mooiste vrouw ter wereld, Helena, is helaas al
getrouwd. Met hulp van Aphrodite schaakt hij de schone Helena. Haar echtgenoot
Menelaos, samen met alle andere Grieken (zoals zijn broer Agamemnon en zijn
bondgenoot Odysseus) onderneemt de grote expeditie die zal uitlopen in de Trojaanse
oorlog. Bron: meer klassiekste klassiekers, een hoorcollege over Grote Griekse teksten in oorlogstijd door Ineke Sluiter.

Het Parisoordeel - Rubens

De oorlog duurt tien jaar. Uiteindelijk bedenkt Odysseus een list met een houten paard dat
Troje wordt binnengereden waar Griekse soldaten inzitten, die zo de stad kunnen
bezetten. De Grieken winnen de oorlog. Menelaos neemt Helena weer terug naar huis, en
ze leven nog lang en gelukkig.

Wist je dat….
Troje in het huidige Turkije ligt?!
Je kan deze archeologische site gewoon bezoeken.

Opdracht: Oorlog in 30 seconden.
Duur: ± 15 min
Verdeel de klas in groepjes van vier. Ieder groepje wijst een Homerus aan. Deze Homerus
moet in 1 minuut de Trojaanse Oorlog uitleggen. Als ze daarbij de volgende woorden
gebruiken krijgen ze bonuspunten. De groepjes krijgen 3 minuten om voor te bereiden. Op
het bord kan de score bijgehouden worden.

Grieken

1 punt

Troje

1 punt

Parisoordeel

10 punten

Helena

5 punten

Geschaakt

10 punten

Agamemnon

5 punten

Odysseus

5 punten

List

5 punten

Zee

1 punt

10 jaar

5 punten
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De Tantalus in Tien minuten
De Tantalus is eigenlijk geen echte Griekse tragedie. Het is een 719 pagina’s tellend
hedendaags toneelstuk van John Barton. In dit stuk wordt het hele verhaal van het
nageslacht van Tantalus vertelt, die door zijn toedoen allemaal vervloekt zijn.
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Tantalus wilde testen of de goden echt alwetend waren. Daarom nodigde hij de goden uit
voor een diner, waarvoor hij zijn zoon Pelops in stukjes hakte en opdiende. De goden
hadden dit uiteraard door (behalve één die een stukje schouderblad opat) en waren
razend. Ze stuurden Tantalus naar de onderwereld waar hij een eeuwige ‘tantaluskwelling’
onderging. Hij stond tot zijn kin in een poel water, maar telkens als hij dorst had en zijn
lippen naar het water bewoog, zonk het water weg. Boven hem hingen fruitbomen, maar
als hij die probeerde te plukken blies de wind de takken buiten zijn bereik.
Bovendien vervloekten de goden zijn nageslacht. Deze vloek werd uiteindelijk opgeheven
door Orestes (de zoon van Klytaemnestra).

Opdracht: stamboom
Duur: ± 30 minuten.
Maak groepjes van ongeveer vier leerlingen. De familie van Tantalus is geen monogame
familie. Hun stamboom zit dan ook ontzettend ingewikkeld in elkaar. Het allereerste wat
de drie actrices hebben gedaan toen ze deze voorstelling begonnen te maken, is de
stamboom uitpluizen. Kunnen de leerlingen de kaartjes zo neerleggen, zodat de
stamboom klopt?
Vraag:
Welke familiale band hebben Klytaemnestra, Helena en Penelope met elkaar?
(Het goede antwoord is: Klytaemenstra en Helena zijn halfzusjes en Penelope is hun
nichtje)

Voorbereiding voor docent:
Print bijlage 1 uit. Het volstaat om alles af te drukken in zwart-wit, hoewel kleur
er natuurlijk vrolijker uitziet. Het spel wordt gespeeld met maximaal vier spelers,
dus druk het vaak genoeg af. Heb je een klas met 24 leerlingen? Print het spel
dan 8 keer uit.
Voorzie voldoende scharen en laat de leerlingen de spelkaarten uitknippen.

Aighistos

Thyestes

Pelopeia

Hippodameia

Menelaos

Aerope

Tantalus

Agamemnon

Atreus

Pelops Broteas

Dione

Pluto

Cassandra

Priamus

Paris

Hecabe

Zeus

Helena

Thyndareus

Klytaemnestra

Leda

Oibalos

Penelope

Icarius

= overspel

= echtgenoten

Odysseus

Periboia

Gorgophone

De Odyssee: 24 verzen in 24 minuten
Het verhaal van de heldhaftige Odysseus doet bij velen wel een belletje rinkelen. Zijn
tienjarige reis over de Middellandse zee, zijn gevecht met de cycloop en zijn ontmoeting
met de sirenes. Het is handig om het verhaal van Odysseus voor de voorstelling bij de
leerlingen te introduceren of op te frissen. Een snelle manier waarop dit kan is aan de
hand van deze animatie van vijf minuten: https://www.youtube.com/watch?
v=PglAFdKSJ_M&t=112s

Opdracht: ganzenbord
duur ± 20 min
Een andere manier om de Odyssee spelenderwijs op te frissen is aan de hand van het
ganzenbordspel dat wij gemaakt hebben. Zie bijlage.
De leerlingen kunnen zelf pionnen voorzien door spullen te gebruiken uit hun boekentas
of pennenzak, zoals een gom, een centje of een propje papier.
Voorbereiding voor docent:
Print het speelbord vaak genoeg uit. Het spel kan gespeeld worden in groepjes
van 2 tot 6 leerlingen. Ieder groepje moet beschikken over een dobbelsteen. (Je
kan de leerlingen ook vragen een dobbelsteen-app te downloaden op hun
telefoon).

Opdracht: Odyssee quizz
duur ± 10 min
Nog een manier manier om de Odyssee spelenderwijs op te frissen is door te quizzen!
De docent is de quizmaster en stelt de vragen aan de klas. De klas kan eventueel in
groepen worden opgedeeld waarbij ze tijd krijgen om met elkaar te overleggen. De scores
kunnen worden bijgehouden op het bord.

Met wie/wat vocht Odysseus op zijn reis
niet?
A. Reuzen
B. Natuurfenomenen
C. Cyclopen
D. Dwergen

Uit hoeveel verzen/hoofdstukken bestaat
de Odyssee?
A. 5 verzen
B. 3 verzen.
C. 15 verzen.
D. 24 verzen

Waar komt Odysseus vandaan?
A. Ithaka
B. Sparta
C. Pylos
D. Troje

Wie schreef de Odysee?
A. Aischylos
B. Homerus
C. Euripides
D. Aristophanes

Met hoeveel makkers bereikte hij Ithaka?
Welke list bedacht Penelope niet?
A. Hij had nooit makkers mee op reis
A. Dat ze zou trouwen met de ‘vrijer’ die
B. Al zijn makkers gingen dood tijdens zijn
Odysseus boog kon spannen
reis
B. Dat ze zou trouwen wanneer het
C. Een handje vol
lijkkleed dat ze aan het weven was
D. Een heel leger
voltooid was
C. Dat ze zou trouwen met de ‘vrijer’ die
aan kon tonen dat Odysseus echt dood
was
D. Dat ze zou trouwen wanneer de ‘vrijers’
haar dure geschenken hadden
gegeven.
Met wie had Odysseus geen seks?
A. Penelope
B. Helena
C. Kirke
D. Calypso

Hoe wordt Odysseus niet genoemd?
A. Schrander
B. Listig
C. Zwak
D. Heldhaftig

Hoeveel jaar was Odysseus weg van huis?
A. 20 jaar
B. 10 jaar
C. Dat is onbekend.
D. 1 jaar.

Welke list bedacht Odysseus niet?
A. Het houten paard in Troje
B. ‘Niemand’ is mijn naam
C. Zichzelf vermommen als een bedelaar
D. Zichzelf vermommen als vrouw
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De Oresteia in de Overige seconden
In het laatste deel van de voorstelling, De Oresteia in de Overige seconden, neemt
Klytaemnestra wraak op haar man Agamemnon.
Oresteia is het eerste rechtbankdrama ooit. Law & Order avant la lettre. Het stuk bestaat
uit drie delen, afzonderlijke tragedies die bijna altijd samen worden opgevoerd:
Agamemnon, Oﬀerplengsters en Eumeniden. In de eerste twee delen zien we hoe een
familie zichzelf te gronde richt. Agamemnon, opperbevelhebber van het leger, heeft de
oorlog van Troje gewonnen. Daarvoor heeft hij wel zijn dochter Iphigenia moeten oﬀeren
aan de goden. Bij zijn thuiskomst (met een minnares) staat zijn vrouw Klytaimnestra hem
bloedspuwend op te wachten. Ze vermoordt hem wanneer hij in bad het oorlogsbloed
van zich afwast, uit wraak voor haar dochter. Zoon des huizes Orestes vermoordt
vervolgens zijn moeder en ook maar gelijk haar nieuwe minnaar. In het derde deel richt
godin Athene de allereerste rechtbank op en volgt het proces over de schuldvraag. Is de
moord op een moeder meer gerechtvaardigd dan de moord op een echtgenoot? (bron:
Volkskrant, Vincent Kouters, 5 april 2018, wat maakt een oerstuk een oerstuk?)

Opdracht: debat
duur ± 10 min
In de Oresteia wordt de allereerste rechtbank opgericht. De leerlingen gaan deze situatie
nabootsen. Een leerling is Klytaemnestra die haar man heeft vermoord en een andere
leerling is haar zoon Orestes, die zijn moeder heeft vermoord. Deze twee leerlingen gaan
met elkaar in debat. Ze kunnen daarbij gebruik maken van onderstaande argumenten. De
rest van de klas is jury en moet uiteindelijk oordelen: is de moord op een moeder meer
gerechtvaardigd dan de moord op een echtgenoot?
In de Oresteia is het antwoord ‘ja’, maar zal deze jury 2500 jaar later nog hetzelfde
oordelen?

Argumenten voor Klytaemnestra
voor het doden van haar man
Agamemnon.

Argumenten voor Orestes
voor het doden van zijn moeder
Klytaemnestra.

Eerst trouwde ik met Broteas en kreeg met
hem een zoon. Agamemnon vermoordde
mijn eerste man en mijn eerste zoon, om
vervolgens met mij te trouwen.

Er bestaan nog geen rechtbanken, dus
moet iemand het recht in eigen handen
nemen. Ik doodde mijn moeder, terwijl wij
bloedverwanten zijn. Maar zij doodde mijn
vader, ook mijn bloedverwant. Ik heb de
moord op mijn vader gewroken. Ik heb mijn
eigenbelang (de liefde voor mijn moeder)
opgeoﬀerd voor rechtvaardigheid.

Agamemnon heeft mij verkracht

Mijn vader was verliefd op haar, hij had
seks met haar en hij dacht dat zij dat ook
wilde.

Toen de Trojaanse oorlog uitbrak werd
Agamemnon opgetrommeld om daar te
gaan vechten. Er was echter niet genoeg
wind om naar Troje te varen. Daarom
oﬀerde Agamemnon onze dochter
Iphigeneia aan de goden. Dit was mijn
tweede kind dat Agamemnon doodde.

Mijn vader ging in Troje vechten om de
halfzus van mijn moeder terug te
veroveren.
Hij oﬀerde zijn bloedeigen dochter om de
goden te vragen om een gunstige wind. Hij
deed dit in het algemeen belang, anders
waren de Grieken nooit in Troje geraakt.

Agamemnon is 10 jaar weg geweest. Ik
heb inmiddels een minnaar. Ik zie mijn
toekomst met hem en niet met
Agamemnon.

Mijn vader en moeder hadden perfect met
elkaar samen kunnen leven én met hun
minnaars. Ze hadden de macht over hun
koninkrijk kunnen verdelen. Zij had hem
daarom niet hoeven doden.

Agamemnon kwam thuis met een
minnares/een slaaf. Ik was jaloers.

Mijn vader kwam thuis met een minnares,
ja. Maar had mijn moeder ook geen nieuwe
minnaar? Een man die te laf was om mee
naar de oorlog in Troje te gaan en hier
achterbleef.

Mijn man had niet 10 jaar weg hoeven zijn,
had had niet hoeven gaan vechten. Helena
is gewillig met Paris vertrokken naar Troje.

Doordat ik mijn moeder heb gedood is de
tantalus-vloek die onze familie al
generatieslang kwelt opgeheven.

Theatercodes
Er zijn ongetwijfeld leerlingen die niet vaak naar theater zijn geweest. Daarom lijsten wij
graag de belangrijkste spelregels en gedragscodes in het theater op:
Voor de leerlingen:
• Jassen en tassen horen aan de kapstok.
• Mobiele telefoons worden uitgeschakeld. Niet op stil of op tril, maar volledig uit.
• Er mag niet gefotografeerd of gefilmd worden tijdens de voorstelling. Deze
voorstelling is namelijk auteursrechtelijk beschermd.
• Tijdens de voorstelling blijft het publiek zitten. Er wordt ook niet naar het toilet
gegaan.
• Tijdens de voorstelling is het publiek stil. Er mag natuurlijk wel meegeleefd en
gelachen worden, maar het is niet de bedoeling medeleerlingen of actrices te storen.
• Tijdens de voorstelling wordt er niet gegeten of gedronken. Dit mag vooraf of
achteraf in de foyer van het theater.
Voor de begeleider/docent:
• Wees op tijd (10 minuten voor aanvang van de voorstelling)
• De begeleider gaat bij de eigen klasgroep zitten.
• De begeleider mag ingrijpen wanneer de klas te luidruchtig wordt, maar ga er in
eerste instantie vanuit de de actrices hun zaal weten te bespelen en uw leerlingen
weer rustig kunnen krijgen.
• Mobiele telefoons worden uitgeschakeld.
• Als dit tijdig wordt aangegeven kan er een nagesprek met de actrices plaatsvinden.
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Opdrachten na de voorstelling
Mary Beard schreef het boek Vrouwen en macht, waarin ze scherp verwoordt waarom klassieke
verhalen kritisch bekeken moeten worden. In de oudheid waren spreken en redevoeren in het
openbaar een kenmerk van mannelijkheid. Een mannelijke stem stond voor autoriteit, in
tegenstelling tot de vrouwelijke. Van deze traditie van genderspecifiek spreken zijn wij de
erfgenamen. Onze eigen terminologie op het gebied van retorische analyse gaat bijvoorbeeld
direct terug op Aristoteles en Cicero. De doorwerking in onze eigen tradities, gewoontes en
ideeën over de stem van vrouwen is veel groter dan we doorgaans erkennen. Wanneer we
nadenken over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek, en hun relatieve
zwijgzaamheid in de openbare sfeer, moeten we dus verder kijken dan gezinsvriendelijke
werktijden en kinderopvang (hoe belangrijk die ook zijn). We moeten ons buigen over de nog
fundamentelere kwestie van hoe we hebben geleerd naar de bijdragen van vrouwen te luisteren.
Deze voorstelling laat op een laagdrempelige, lichte en humoristische wijze zien hoe onze
huidige denkbeelden over vrouwen geworteld zijn in de Griekse beschaving.

Opdracht: eerste indruk brainstorm
duur ± 10 min
De leerlingen mogen in 1 woord beschrijven wat ze gezien hebben. Schrijf de woorden op
het bord, zo krijg je een mooi overzicht met eerste indrukken.
Wanneer er vreemde of verassende woorden opduiken kun je hierop doorvragen.

Opdracht: het vrouwelijk perspectief
duur ± 30 min
In de voorstelling werden drie Griekse verhalen vertelt vanuit een vrouwelijk perspectief.
Laat de leerlingen een verhaal vertellen of schrijven vanuit het standpunt van een
vrouwelijk personage uit dat verhaal. Dit kan een verhaal zijn dat in de lessen aan bod is
gekomen, een verhaal dat in de voorstelling aan bod is gekomen of een sprookje.
Enkele suggesties:
• Oidipous, vertelt vanuit het standpunt van zijn moeder Jocaste
• Orpheus, vertelt vanuit het standpunt van zijn vrouw Eurydice
• Herakles, vertelt vanuit het standpunt van Hera.
• De Oresteia, vertelt vanuit het standpunt van Electra (de zus van Orestes)
• Odyssee, vertelt vanuit het standpunt van zijn vrouw Penelope
• Het Parisoordeel, vertelt vanuit het standpunt van Helena.

Opdracht: de positie van de vrouw.
duur ± 10 min
Deze voorstelling wordt door sommige mensen als feministisch bestempelt, omdat er
alleen vrouwen aan het woord komen. Hoe feministisch zijn de leerlingen in uw klas
eigenlijk? Poneer de volgende vragen/stellingen. De leerlingen blijven zitten als ze voor
optie 1 kiezen. De leerlingen gaan staan als ze voor optie twee kiezen.
Als iemand laag spreekt straalt dat meer overwicht uit dan wanneer iemand met een hoge
stem spreekt.
Optie 1: eens (Aristotels vond dat ook)
Optie 2: oneens
Hoe denk jij over korte rokjes?
Optie 1: in sommige situaties is het niet slim om een kort rokje te dragen.
Optie 2: een vrouw mag zich kleden zoals ze wil.
Mannen verdienen ongeveer 17% méér dan vrouwen, wat vind jij hiervan?
Optie 1: niet zo erg, mannen doen meestal ook zwaarder werk en zijn hoger opgeleid.
Optie 2: dit is echt heel erg! Deze percentages moeten gelijk getrokken worden.
Het huishouden is een typisch vrouwelijke taak.
Optie 1: eens
Optie 2: oneens
Mannen zijn vaak grappiger dan vrouwen
Optie 1: eens
Optie 2: oneens
Als een meisje kust met een jongen terwijl ze dat eigenlijk niet wil is dat…
Optie 1: haar probleem.
Optie 2: ook zijn probleem.
Reclameposters waarop vrouwen in ondergoed staan vind ik…
Optie 1: de vrouw presenteren als lustobject
Optie 2: juist een viering van de vrouwelijke seksualiteit
Mannen geven liefde om seks te krijgen en vrouwen geven seks om liefde te ontvangen.
Optie 1: eens
Optie 2: oneens
Als een man met veel vrouwen kust is hij
Optie 1: stoer
Optie 2: een slet
Als een vrouw met veel mannen kust is zij
Optie 1: een slet
Optie 2: stoer
Vrouwen op topfuncties dragen het best
Optie 1: een pak, dan kan ze laten zien dat zij letterlijk en figuurlijk de broek aan heeft.
Optie 2: een jurk, dan kan ze haar vrouwelijke kwaliteiten tonen.
Uitkomst:
Als je vaker bent gaan staan dan dat je bent blijven zitten, mag je jezelf een feminist noemen.
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ksten in
e Academy.

Hecabe

Zeus

Vraag:
Welke familiale band hebben Klytaemnestra, Helena en Penelope met elkaar?

De familie van Tantalus is geen monogame familie. Hun stamboom zit dan ook
ontzettend ingewikkeld in elkaar. Het allereerste wat de drie actrices hebben
gedaan toen ze deze voorstelling begonnen te maken, is de stamboom
uitpluizen.
Knip de kaartjes uit en leg ze zo neer, zodat de stamboom klopt. Sommige
kaartjes zijn dubbel, deze mensen hadden meerdere relaties. Maar deze mensen
liggen niet op meerdere plekken in de stamboom! Leg deze kaartjes met
dezelfde namen dus bovenop elkaar.
Tip: Op deze stamboom is al aangegeven waar een man ligt en waar een vrouw.
Ook zijn een aantal namen al ingevuld als hulpmiddel.

Opdracht:

Aerope

Broteas

Pluto

= overspel

= echtgenoten

Odysseus

Bijlage 1: stamboom

Hecabe (koningin van Troje)
Hecabe was getrouwd met Priamus. Zij hadden
negentien kinderen, waaronder Paris en
Cassandra.

Cassandra (dochter van Priamus en Hecabe)
Nadat Troje de oorlog verloor, werd Cassandra tot
slaaf gemaakt van Agamemnon.

Gorgophone (koningin van Sparta)
Zij kreeg met haar man Oibalos drie kinderen,
waaronder Icarius en Tyndareus.

Periboia
Periboia was getrouwd met Icarius.
Moeder van Penelope.

Penelope (dochter van Icarius en Periobioa)
Vrouw van Odysseus.

Priamus had vele vrouwen, maar Hecabe was de
vrouw waarmee hij de beste verstandhouding had.
Met haar kreeg hij negentien kinderen, waaronder
Paris en Cassandra.

Agamemnon (zoon van Atreus en Aerope)

De tweede man van Klytaemnestra. Om haar
te veroveren doodde hij eerst haar man.
Nadat hij terugkwam van de Trojaanse oorlog
(met Cassandra als slaaf) werd hij vermoord
door zijn vrouw en haar minnaar.

Oibalos (koning van Sparta)

Hij kreeg met zijn vrouw Gorgophone drie
kinderen, waaronder Icariu en Tyndareus.

Icarius (zoon van Oibalos en Gorgophone)

(niet verwarren met Icarus, die te dicht bij de
zon vloog)
Man van Periboia.
Vader van Penenlope.

Odysseus

Man van Penelope.
Bedacht de list met het houten paard in Troje.
Zwierf na de Trojaanse oorlog tien jaar over de
Middellandse zee.

Klytaemnestra (dochter van Tyndareus en Leda)
Zij trouwde eerst met Broteas, maar die werd
vermoord door Agamemnon.
Daarna trouwde ze met Agamemnon. Toen hij ging
vechten in Troje ging ze vreemd met Aighistos.

Priamus (koning van Troje)

De tweede man van Klytaemnestra. Om haar te
veroveren doodde hij eerst haar man.
Nadat hij terugkwam van de Trojaanse oorlog (met
een andere vrouw als slaaf) werd hij vermoord door
zijn vrouw en haar minnaar.

Agamemnon (zoon van Atreus en Aerope)

Pluto

Samen met Zeus kreeg zij het een zoon: Tantalus.

Leda

Werd verkracht door Zeus.
Was getrouwd met Tyndareus.
Moeder van Helena en Klytaemnestra.

Leda

Werd verkracht door Zeus.
Was getrouwd met Tyndareus.
Moeder van Helena en Klytaemnestra.

Helena (dochter van Zeus en Leda)

Helena was de mooiste vrouw Griekenland. Zij
werd uitgehuwelijkt aan Menelaos.
Enkele jaren later werd zij verliefd op Paris (de
prins van Troje), Hierop brak de Trojaanse Oorlog
uit, want Menelaos wilde Helena terug veroveren.

Helena (dochter van Zeus en Leda)

Helena was de mooiste vrouw Griekenland. Zij
werd uitgehuwelijkt aan Menelaos.
Enkele jaren later werd zij verliefd op Paris (de
prins van Troje), Hierop brak de Trojaanse Oorlog
uit, want Menelaos wilde Helena terug veroveren.

Zeus was de oppergod. En had met ontzettend
veel vrouwen (en mannen) seks. Zo ook met Pluto,
waarbij hij de zoon Tantalus verwerkte. Hij
verkrachtte Leda, waaruit Helena geboren
werd.

Zeus

Zeus was de oppergod. En had met ontzettend
veel vrouwen (en mannen) seks. Zo ook met Pluto,
waarbij hij de zoon Tantalus verwerkte. Hij
verkrachtte Leda, waaruit Helena geboren werd.

Thyndareus (zoon van Oibalos en Gorgophone)

Man van Leda.
Vader van Klytaemnestra.

Menelaos (zoon van Atreus en Aerope)

Menelaos huwde Helena, de mooiste vrouw van
Griekenland.

Paris (zoon van Hecabe en Priamus)

Prins van Troje.
Nam Helena, de mooiste vrouw van Griekenland,
naar Troje.

Klytaemnestra (dochter van Tyndareus en Leda)
Zij trouwde eerst met Broteas, maar die werd
vermoord door Agamemnon. Daarna trouwde ze
met Agamemnon. Toen hij ging vechten in Troje
ging ze vreemd met Aighistos.

Zeus

Was de minnaar van de vrouw van zijn neef
Agamemnon.

Aighithos (zoon van Thyestes en Pelopeia)

Klytaemnestra (dochter van Tyndareus en Leda)
Zij trouwde eerst met Broteas, maar die werd
vermoord door Agamemnon.
Daarna trouwde ze met Agamemnon. Toen hij ging
vechten in Troje ging ze vreemd met Aighistos.

Hippodameia
Zij kreeg met Pelops 22 kinderen, waaronder
Atreus en Thyestes.

Aerope
Vrouw van Atreus.
Pleegde overspel met Thyestes.
Moeder van Menelaos, Agamemnon en Pelopeia.

Pelopeia (dochter van Aerope en Thyestes)
Zij kreeg een kind met haar vader Thyestes. Zij
noemden hun zoon Aighistos.

Aerope
Vrouw van Atreus.
Pleegde overspel met Thyestes.
Moeder van Menelaos, Agamemnon en Pelopeia.

Broteas was de eerste man van Klytaemnestra.

Pelops (zoon van Tantalus en Dione)
Pelops werd door zijn vader in stukken gehakt en
opgediend aan de goden. De goden zetten hem
terug in elkaar. Slechts zijn schouderblad werd
opgegeten en is nu van ivoor.
Hij kreeg samen met Hippodameia 22 kinderen,
waaronder Atreus en Thyestes.
Atreus (zoon van Pelops en Hippodameia)
Man van Aerope.
Vader van Menelaus en Agememnon.

Thyestes (zoon van Pelops en Hippodameia)
Had een buitenechtelijke relatie met Aerope. Zij
kregen samen een dochter: Pelopeia.
Hij verwekte bij zijn eigen dochter Pelopeia nog
een kind dat Aigisthos heette.

Thyestes (zoon van Pelops en Hippodameia)
Had een buitenechtelijke relatie met Aerope. Zij
kregen samen een dochter: Pelopeia.
Hij verwekte bij zijn eigen dochter nog een kind dat
Aigisthos heette.

Broteas (zoon van Tantalus en Dione)

Vrouw van Tantalus.

Tantalus hakte zijn zoon Pelops in stukjes en
diende hem op als maaltijd aan de goden. De
goden boos. Nu ondergaat hij in de onderwereld
een eeuwige ’tantaluskwelling’ en is zijn
nageslacht vervloekt.
Vader van Pelops en Broteas
Moeder van Pelops en Broteas.

Dione

Tantalus (zoon van Zeus & Pluto)

Bijlage 2: Odyssee ganzenbord
Spelregels.
Het ganzenbord is een klassiek bordspel, voor 2 tot 6 spelers. De bedoeling van het spel is om als eerste
op hokje 63 uit te komen. Elke speler mag per beurt twee keer met de dobbelsteen gooien en de pion
zoveel hokjes verplaatsen als er ogen gegooid worden.
Wie te veel ogen gooit en daardoor voorbij 63 zou komen, moet vanaf 63 terugstappen. Het is dan mogelijk
dat de speler op het hokje 58 (ga terug naar het begin) of 52 (sla twee beurten over) terechtkomt. Komt de
speler bij het terugtellen op hokje waarbij hij ‘hetzelfde aantal plaatsen verder moet stappen’, dan telt de
speler hetzelfde aantal stappen terug.
Wie bij de eerste worp een 5 en een 4 gooit, gaat meteen door naar 53. Wie bij de eerste worp een 6 en een
3 gooit, gaat door naar 26.
Het speelbord heeft een aantal hokjes met een speciale betekenis:
Nummer 5
Je bent aangekomen op het land van de Kikonen, waar reuzen wonen. Je bekogelt de inwoners met stenen
en steelt hun eten. Vlucht snel weg. Stap hetzelfde aantal plaatsen verder.
Nummer 6
Na lang varen beland je op een eiland. Je makkers eten daar bloemen waarvan ze high worden. Ze raken
verslaafd en willen niet meer weg. Maar jij reageert adequaat: je sleurt ze het schip terug op en vaart weg.
Ga verder naar 12.
Nummer 9
Jij en je makkers komen aan op het eiland van de cycloop die jullie gevangen neemt. Je weet te
ontsnappen door zijn oog uit te steken. Dit wordt je bekendste list ooit! Vier het! Stap hetzelfde aantal
plaatsen verder.
Nummer 14
Aangespoeld op het eiland van Aiolos krijg je een zak met alle winden mee. Met de juiste wind vertrek je in
volle vaart, stap hetzelfde aantal plaatsen verder.
Nummer 18
Op een betovert eiland gaan je makkers opzoek naar eten, maar ze komen niet terug. Jij vind dit verdacht.
Ga snel op onderzoek en stap hetzelfde aantal plaatsen verder.
Nummer 19
Het blijkt dat de tovenares Kirke je makkers in varkens heeft verandert. Om dit ongedaan te maken moet jij
met haar vrijen. Deze beurt duurt even, sla 1 beurt over.
Nummer 23
Je vindt de tovenares Kirke een aangename vrouw en je besluit een jaar bij haar te blijven. Je vertrekt pas
nadat je makkers beginnen te zeuren dat ze terug naar huis willen. Omdat je makkers echt snel willen
vertrekken stap je hetzelfde aantal plaatsen verder.
Nummer 27
Je vaart langs het dodenrijk om de weg te vragen. Je maakt een oﬀer, maar plots zie je je moeder in het Rijk
der Doden! Ren snel naar haar toe en stap hetzelfde aantal plaatsen verder.
Nummer 31
In het dodenrijk zie je ook je makker Elpenor. Deze was dronken van het dak van Krike gevallen. Jullie
hebben er nooit om gerouwd, jullie hebben hem niet eens begraven. Nu rouw je alsnog. Sla 2 beurten over.
Nummer 32
Je bent heldhaftig geweest door je overwinning in Troje, maar je hebt Poseidon ook boos gemaakt.
Als je 4 of hoger gooit mag je 2 stappen vooruit! Als lager dan 4 gooit moet je 2 stappen terug.

Nummer 36
Je ziet Teiresias in het dodenrijk. Hij kan je de weg naar huis vertellen. Stap hetzelfde aantal plaatsen
verder.
Nummer 41
Je moet langs de Sirenen varen, die verleidelijk zingen en je vervolgens verslinden. Je makkers stoppen hun
oren dicht en jijzelf bindt je vast aan de mast. Je doet dit en het is een groot succes. Stap hetzelfde
aantal plaatsen verder.
Nummer 42
Je vaart langs het zeskoppige monster Skylla, die een aantal van je makkers opeet. Ga daarom terug naar
nummer 39.
Nummer 45
Je bereikt het eiland waar de Runderen van Helios grazen. Je makkers doden een rund en eten deze op.
Helios is ontzettend boos. Jij weet aan de woede van Helios te ontkomen door hetzelfde aantal
plaatsen verder te stappen.
Nummer 50
Je beland op het eiland van de nimf Kalypso, die je met veel liefde verzorgd. Stap hetzelfde aantal
plaatsen verder.
Nummer 52
Als je na 7 jaar aan de nimf Kalypso vertelt dat je haar wil verlaten en naar huis wil, zet zij je gevangen. Sla
twee beurten over.
Nummer 54
Storm op zee! De wind blaast je hetzelfde aantal plaatsen verder.
Nummer 58
Na veel rondzwerven op zee spoel je aan bij het eiland van de Faiaken en je wordt gastvrij ontvangen. Zij
willen je terug naar huis brengen, maar eerst moet je al je reisverhalen te vertellen. Je begint bij het begin.
Ga terug naar het begin.
Nummer 59
Na je reisverhalen aan de Faiaken te hebben vertelt, helpen zij jou om terug naar huis te gaan, naar Ithaka.
Stap hetzelfde aantal plaatsen verder.
Nummer 63
Je hebt gewonnen! Na 20 jaar ben je weer bij jouw vrouw Penelope en je zoon Telemachos. Maar de
volgende ochtend vertrek je opnieuw.

