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Voorwoord 
 

 

Vanaf het moment, dat ik kennis heb gemaakt met Homeros, 

ben ik in de ban van zijn werk. Ik weet niet hoe het anderen 

vergaat, maar hij vertelt zo beeldend, dat ik alles wat hij schrijft 

vanzelf voor ogen zie. Het is voor mij dan ook vanzelfsprekend, 

dat een gymnasiast kennis maakt met zijn werk, het liefst 

natuurlijk in Homeros’ eigen taal. 

Helaas is het onmogelijk met een klas alles te lezen en moet je 

als docent een keus maken uit zijn werk. Maar welke passage 

kies je dan? Kies je uit de Odyssee, of de Ilias? Kies je uit de 

Odyssee de passage van de Cycloop, of de vrijermoord of …? 

Uit de Ilias, de ruzie van Agamemnon met Achilleus, waarop de 

hele Ilias gebaseerd is, of het afscheid van Hektor van zijn 

vrouw, of …? 

Ik heb gekozen voor het eerste boek van de Ilias, waarin 

Agamemnon en Achilleus ruzie krijgen en Achilleus’ wrok 

vernietigende gevolgen heeft voor de Grieken en uiteindelijk 

ook voor hem en de Trojanen. In boek één gebeurt zoveel, dat 

de lezer geen moment de kans krijgt af te dwalen met zijn 

gedachten. 

Ik heb er ook voor gekozen één aaneensluitend fragment te 

becommentariëren. Afzonderlijke fragmenten uit het hele boek 

zijn te verwarrend en zo kun je je niet genoeg inleven in 

Homeros en zijn tekst. 

Afgezien van de teksten zelf is Homeros’ werk op zich al 

interessant door al het onderzoek, dat is gedaan naar hem als 

persoon, naar zijn schrijverschap, naar Troje en Mykene. 

Hoewel het onmogelijk is van al het onderzoek een duidelijk 
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overzicht te geven, heb ik mijn best gedaan uitgebreid 

secundaire informatie te geven.  

Deze uitgave is zo opgezet, dat via een korte inleiding snel met 

het Grieks begonnen kan worden. Verrijkende secundaire 

informatie is verspreid toegevoegd, waar het aansluiting heeft 

met de tekst. Voorafgaand aan de Griekse tekst is een beknopt 

overzicht van enkele grammaticale en stilistische 

eigenaardigheden van Homeros opgenomen. Natuurlijk is ook 

aandacht besteed aan de metriek van Homeros. De tekst zelf is 

rijkelijk voorzien van commentaar, misschien wel te veel, maar 

de leidende gedachte was, dat leerlingen het ook zelfstandig 

zouden moeten kunnen lezen. Aan het eind van de uitgave is 

een werkvertaling toegevoegd. 

 

Ik hoop, dat de lezer van het eerste boek van de Ilias net zo 

geïntrigeerd zal zijn als ik ooit was, ben en zal zijn. 

 

 

Sjaak van Hal. 
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Beknopte inleiding. 

 
In de 8e eeuw voor Chr. voltrok zich in Asia, op de kust van het 

huidige Turkije, in die tijd Ionië geheten, een wonder. Het begin 

van de latere West-Europese cultuur zag daar het daglicht. 

Phoeniciërs1, een zeevarend volk, hadden over zee het alfabet 

naar de Griekse wereld op de kust van Asia gebracht. Een 

blinde dichter, die naar de naam Homeros luisterde, maakte 

daar dankbaar gebruik van. Al generaties lang hadden barden, 

in het Achaiïsche Grieks aoidoi genoemd, heldendaden van hun 

voorouders bezongen. Omdat ze geen geschikt schrift hadden, 

leerden ze hun leerlingen de verhalen, waarover ze zongen, 

mondeling. Homeros staat aan het eind van die mondelinge 

traditie en heeft twee grote heldendichten, epen, op papier 

gezet: de Ilias en de Odyssee. Hiermee maakte de zanger een 

einde aan de orale traditie. 

Zo luidt beknopt de visie van de Grieken zelf over Homeros en 

zijn grote gedichten. Hoe geleerden in onze tijd daarover 

denken, zal in het vervolg duidelijk gemaakt worden. 

 
Inhoud van de Ilias. 

Volgens de overlevering is de Trojaanse oorlog om een vrouw 

gevoerd. Deze vrouw Helena zou door de Trojaanse prins Paris, 

alias Alexandros, uit Sparta geschaakt zijn. 

De aanleiding van deze schaking lag bij het huwelijk van Peleus 

en de godin van de zee Thetis. Thetis had voor dit huwelijk alle 

goden uitgenodigd behalve Eris, godin van de ruzie. Eris kwam 

hierachter en besloot tweespalt op de bruiloft te zaaien. Zij 

 
1 De Phoeniciërs leefden in het huidige Libanon. 
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gooide in de feestzaal een gouden appel met het opschrift 

VOOR DE MOOISTE GODIN. Hera, Afrodite en Athene eisten 

de appel op. Zij wendden zich tot Zeus, maar die wilde zijn 

vingers hieraan niet branden. Alle drie de vrouwen waren voor 

hem van belang: Hera was zijn vrouw, Athene zijn bloedeigen 

dochter, Afrodite was de godin van de liefde. Hij verwees de 

drie godinnen naar  

 

 
Parisoordeeel 

 

een vrouwenkenner bij uitstek, de prins van Troje Paris. Deze 

liet zich door de belofte van Afrodite verleiden: hij zou de 

mooiste vrouw van de wereld krijgen, als zij als mooiste godin 

aangewezen werd. Zo kreeg Paris Helena, die de mooiste 

vrouw van Griekenland was en blijkbaar van de hele wereld, 

door Afrodite toegewezen. Paris ging naar Sparta, Helena werd 

verliefd en ging met Paris mee naar Troje. Menelaos, Helena’s 

echtgenoot riep de hulp in van zijn broer, Agamemnon, en deed 

een beroep op alle koningen van Griekenland, die ooit een eed 

hadden afgelegd, voor het geval dat er iets met Helena zou 

gebeuren. Zij zouden dan allen te hulp komen. Agamemnon 
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ontbood alle koningen naar Aulis, vanwaar zij de oversteek 

naar Troje maakten om daar een oorlog te beginnen die tien jaar 

zou duren. Agamemnon had de opperleiding, omdat hij koning 

van Mykene was, de belangrijkste burcht van Griekenland. 

 

Iedereen verwacht dat de Ilias de hele oorlog van Troje 

behandelt. Immers Ilias betekent toch (het boek) van Ilion, de 

waarschijnlijk oude en oorspronkelijke naam van Troje. Maar 

niets is minder waar. De Ilias behandelt slechts 51 dagen uit die 

oorlog en gaat over een ruzie tussen Achilleus en Agamemnon 

en alle gevolgen van dien. De inname van Troje ontbreekt. 

Inhoud van de Ilias: 

I. In het kamp van de Grieken verschijnt Chryses, priester van 

Apollo en vader van de door de Grieken gevangengenomen 

Chryseïs. Hij komt met veel rijkdommen om zijn dochter vrij te 

kopen. Agamemnon, die nu de meester is van Chryseïs, weigert 

haar terug te geven en jaagt haar vader smadelijk uit het kamp. 

Deze bidt tot zijn god en Apollo luistert en veroorzaakt een pest 

in het Griekse kamp. Door de vele sterfgevallen vraagt 

Achilleus de ziener Kalchas naar de oorzaak: Agamemnon is de 

schuldige. Achilleus roept een vergadering van koningen bijeen 

en wil Agamemnon ertoe bewegen het meisje terug te sturen. 

Met veel moeite gaat Agamemnon hierop in, maar als 

schadevergoeding laat hij Briseïs, het slavinnetje van Achilleus 

halen. Achilleus trekt zich nu boos terug uit de strijd en vraagt 

via zijn moeder aan Zeus om de Grieken zijn afwezigheid te 

laten voelen door de Trojanen kracht in de oorlog te geven. 

Zeus stemt in. 

II. Agamemnon krijgt een droom van Zeus: hij kan nu Troje 

stormenderhand innemen. Hij bereidt zich voor op de aanval. 

Er volgt een catalogus van de aanwezige troepen en leiders. 
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III. Er volgen een wapenstilstand en een tweegevecht op 

voorstel van Hektor tussen Paris en Menelaos. Wie wint mag 

Helena met haar bezittingen meenemen. Paris verliest, maar 

wordt door zijn patrones Afrodite gered. 

IV en V. De wapenstilstand wordt opgeheven. De strijd 

ontbrandt opnieuw. 

VI. De Griekse held Diomedes weet vele Trojanen te doden en 

te verwonden, zelfs de godin Afrodite, wanneer ze haar zoon 

Aeneas te hulp komt. De goden bemoeien zich nu met het 

strijdgewoel. De Trojanen worden geholpen door Apollo en 

Ares en de Grieken door Hera en Athene. 

VII. In dit boek neemt de Trojaanse held Hektor afscheid van 

vrouw en kind, Andromache en Astyanax. Hij spoort zijn 

moeder Hekabe aan te proberen Athene gunstig te stemmen. 

VIII. Hektor keert samen met zijn broer terug op het slagveld. 

De Grieken versterken op advies van Nestor hun kamp. 

IX. Zeus verbiedt de goden deel te nemen aan de strijd. De 

Trojanen dringen de Grieken terug naar het kamp en blijven in 

de nacht rond het Griekse kamp. 

X. Agamemnon roept de vergadering bijeen. Hij stuurt een 

gezantschap met o.a. Odysseus naar Achilleus: Agamemnon wil 

alles, ook Briseïs, teruggeven en nog extra giften doen, mits 

Achilleus terugkeert in de strijd. Achilleus weigert en wil terug 

naar zijn vaderland. 

XI. Diomedes en Odysseus gaan ’s nachts de toestand van de 

Trojanen verkennen en weten het kamp van de pas gearriveerde 

Thracische koning Rhesus te plunderen. 

XII. De Grieken, met name de koningen, lopen verwondingen 

op in een nieuw offensief. Vanaf zijn schip kijkt Achilleus toe. 

Hij stuurt zijn vriend Patroklos om informatie in te winnen. 
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Nestor vraagt Patroklos zijn vriend zo ver te krijgen, dat in 

ieder geval Patroklos zich met de strijd mag bemoeien. 

De Trojanen nemen de poort van het Griekse kamp in. 

XIII. Wanneer Zeus even niet kijkt, grijpt Poseidon in en de 

Trojanen worden tot staan gebracht. 

XIV. Hera laat met behulp van Hupnos, god van de slaap, Zeus 

in slaap vallen. Met hulp van Poseidon worden de Trojanen 

teruggedreven. 

XV. Wanneer Zeus wakker wordt, zet hij de zaken recht en 

dringen de Trojanen weer door tot het Griekse legerkamp. 

XVI. Patroklos mag door smeekbeden nu in de wapens van 

Achilleus het slagveld betreden. De Trojanen vluchten met grote 

verliezen; ze denken dat Achilleus terug is. Tegen het bevel van 

Achilleus in verlaat Patroklos het Griekse kamp en rukt op tot 

aan de Trojaanse muur. Daar sneuvelt hij door Hektors hand. 

XVII. Er ontbrandt een strijd om het lijk en de wapens van 

Patroklos. Hektor weet diens wapens te veroveren. 

Patroklos’dood wordt in het Griekse kamp gemeld. 

XVIII. Achilleus roept in verdriet zijn moeder Thetis van de zee 

aan. Zij belooft hem om Hefaistos om een nieuwe rusting te 

vragen. De strijd om Patroklos’ lijk wordt door de Trojanen 

opgegeven, wanneer Achilleus verschijnt en zijn krijgskreet laat 

horen. De Grieken nemen het lijk mee naar het kamp.  

XIX. Achilleus krijgt van Hefaistos nieuwe wapens. Op een 

vergadering belooft hij zijn wrok op te geven. De twee koningen 

sluiten wrede. Na klachten om Patroklos wordt de strijd hervat. 

XX. Zeus staat in een vergadering toe aan de goden weer deel te 

nemen aan de strijd. Er ontbrandt een theomachie. 

XXI. Achilleus begeeft zich in de strijd. Slechts door ingrijpen 

van Apollo kunnen de Trojanen in de stad terugkeren 
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.  
Achilleus sleept Hektor mee. 

 

XXII. Hektor weigert de stad in te gaan, hoewel zijn vader 

Priamos en moeder Hekabe hem daarom smeken. Echter bij het 

zien van Achilleus vlucht hij. Driemaal rent hij om de 

stadsmuur. Uiteindelijk houdt hij halt en gaat de strijd met 

Achilleus aan. Doordat Athene Achilleus helpt, heeft Hektor 

geen kans. Achilleus doodt hem en sleept het lijk van Hektor 

achter de wagen aan naar het kamp. 

XXIII. De volgende dag wordt Patroklos eervol met lijkspelen 

begraven. 

XXIV. Achilleus laat het lijk van Hektor naast zijn tent liggen, 

maar de goden voorkomen, dat Hektors lijk iets overkomt. Zeus 

stuurt Iris naar Priamos om naar het kamp der Grieken te gaan 

en Hektors lijk los te kopen. Onder begeleiding van Hermes 
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bereikt Priamos Achilleus’ tent en Achilleus geeft het lijk van 

Hektor vrij tegen een grote losprijs. 
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II. Taaleigen van Homeros 

 
 

II.1 Grammatica. 
1. Homeros gebruikt bij voorkeur ongecontraheerde vormen. 

Gecontraheerde vormen: ἐμεῦ. 

2. Metri causa verdubbelt Homeros vaak medeklinkers: 

ὅπποτε, κάλεσσα,  

3. Homeros gebruikt vaak een -η in plaats van een –α, ook na ι, 

ε, ρ: πρήσσω. 

4. In plaats van -ττ- wordt -σσ- gebruikt: πρήσσω. 

5. κέ, κέν = ἄν wordt door Homeros ook met coniunctivus in 

de hoofdzin gebruikt als futuralis en ook met de indicativus 

van het futurum (futurum is ontstaan uit de coni. van de aor. 

met korte themavocaal). 

Εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κέν αὐτὸς ἕλωμαι. (Α.324) 

Als ze het niet zullen geven, dan echter zal ik het zelf voor 

me pakken. 

     Καί κέ τις ὧδ᾿ ἐρέει. 

     En menigeen zal als volgt spreken. 
 

II.2 Verbum:  
 1. Vaak ontbreekt bij Homeros het augment: κάλεσσα. 

2. Voorvoegsels kunnen net zoals in het Nederlands losgemaakt 

worden van het verbum: tmesis: ἐπὶ ... ἔρεψα (ik legde er een 

dak op). 

3. Homeros gebruikt verscheidene infinitivusuitgangen -ειν,       

-ναι, -μεναι, -μεν. 
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4. Van het verbum εἰμί zijn gebruikt Homeros zeer vele 

varianten. 

praes. ind.  imperf.  coni.   

 εἰμί   ἤα, ἔα, ἔον  ἔω, ὦ  

 ἐσσι, εἴς   ἦσθα, ἔησθα ἔῃς, ᾖς 

 ἐστι   ἤεν, ἦν, ἔην, ἤην 

 εἰμεν   ἦμεν 

 ἐστε   ἦτε 

 ἐασι, εἰσι   ἦσαν, ἔσαν 

 

 opt imperat. part.  inf. 

 εἴην ἔσσο  ἔων, ὤν εἶναι 

    ἔστω  ἐοῦσα, οὖσα ἔμμεναι 

    ἔστε  ἔον, ὄν ἔμμεν 

    ἔστων    ἔμεν 

 

 εῖμι stam: εἰ, ἰ gaan 

 praes. ind. imperf  coni. 

  εἶμι  ἤϊα, ἤϊον  ἴομεν 

  εἶσθα   

  εἶσι  ἤϊε, ᾖε, ἤει 

  ἴμεν  ᾔομεν 

  ἴτε 

  ἴασι  ἤϊσαν, ἴσαν, ἤϊον 

 

 5. Homeros kent nog een zogeheten dualis, een vorm voor twee 

 personen. Hij kent deze dualis van het verbum alleen voor de 2e 

 en 3e persoon. 

   2e  A  M   

  primaire tijden -τον  -σθον   

 secundaire tijden -τον  - σθον   
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imperativus -τον  - σθον 

λύετον: jullie beiden maken, maakten los; maakt beiden los, 

zij beiden maken los. 

 

3.Act Med. 

 primaire tijden -τον  - σθον 

 secundaire tijden -την  -σθην 

 imperativus  -των  -σθων 

 

 

II.3 Nomen: 
1. de genitivus pl. van de 1e declinatie -αων vaak naast -ων. 

2. de genitivus s. -οιο vaak naast -ου. 

3. de dativus pl. 

a. 1e declinatie -οισι 

b. 2e declinatie -αισι 

c. 3e declinatie -εσσι 

4. Homeros gebruikt voor schip het woord νηῦς met de 

stammen νη(υ)-, νε(υ)- 

5. Ook voor het naamwoord gebruikt Homeros de dualis. 

De dualis van het naamwoord kent één vorm voor de nom. 

en acc. en één vorm voor gen. en dat. 

 

Lidwoord 1e decl. 2e decl. 3e decl. 

Nom.acc. τώ Ατρεΐδα ---- ὄσσε 

Gen./dat. τοῖ(ι)ν --- ἵπποιιν ποδοῖιν 

 τώ Ατρεΐδα: de beide Atreus’ zonen 

 

6. Het persoonlijk voornaamwoord 

 ἐγώ(ν)    ------ 

 ἐμεῖο, ἐμέο, ἐμεῦ, ἐμέθεν μευ 
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 ἐμοί    μοι 

 ἐμέ    με 

 

 σύ 

 σεῖο, σέο,σεῦ, σέθεν σευ 

 σοί    τοι/σοι 

 σέ    σε 

 

 --------    ---- 

 εἷο, ἕο, εὗ, ἕθεν  εὑ 

 ἑοῖ, οἷ    οἱ 

 ἑέ, ἕ    ἑ/μιν 

   

 

 ἡμεῖς  ἄμμες  ὑμεῖς  ὔμμες 

 ἡμέων/ἡμείων  ὑμέων/ὑμείων 

 ἡμῖν  ἄμμι(ν) ὑμῖν  ὔμμι(ν) 

 ἡμέας  ἄμμε  ὑμέας  ὔμμε 

 

 dualis 1e persoon  dualis 2e persoon 

 νώ, νῶϊ   σφώ, σφῶε 

 νῶϊν    σφῶϊν 

 ------------   ---------- 

 σφείων, σφῶν  σφεων 

 σφίσι    σφισι, σφι 

 σφέας    σφεας, σφε 

 

     dualis 3e persoon 

 --------    σφωε 

 --------    σφωϊν 
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7. Het lidwoord was oorspronkelijk een aanwijzend 

voornaamwoord. Bij Homeros is dat lidwoord vaak nog met 

die betekenis gebruikt, maar ook in die hoedanigheid 

zelfstandig, waarbij het de betekenis van een persoonlijk 

voornaamwoord van de 3e persoon heeft gekregen. Uit 

datzelfde lidwoord/aanwijzend voornaamwoord heeft zich 

ook het relativum ontwikkeld (vergelijk het Nederlands en 

het Duits). 

 ὁ  ἡ  τό 

 τοῦ, τοῖο τῆς  τοῖο, τοῦ 

 τῷ  τῇ  τῷ 

 τόν  τήν  τό 

 

 οἱ, τοι  αἱ, ται  τά 

 τῶν  τάων, τῶν τῶν 

 τοῖς, τοῖσι τῇς, τῇσι τοῖς, τοῖσι 

 τούς  τάς  τά 

 

 τώ 

 τοῖιν 

 

Daarnaast bestaat ook het gewone relativum ὅς, ἥ, ὅ. 

 

II.4 Preposities. 
Deze worden vaak in postpositie/anastrofe gebruikt. Bij 

tweelettergrepige voorzetsels schuift het accent naar de eerste 

lettergreep: νεῶν ὕπερ. 
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II.5 Homeros’ stijl. 
Homeros’ stijl, taal en verhaalmethode hebben een aantal 

kenmerken, waarvan een groot aantal boven al genoemd is. 

Hier volgt een beknopt overzicht. 

1. De daktylische hexameter (zie volgend  

hoofdstuk). 

2. De formules, vaak versteende, oude uitdrukkingen, of 

zinswendingen, die een indicatie van de orale overlevering van 

de epische stof vormen.  

Zulke formules beslaan soms een heel vers: 

Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Αχιλλεύς·, soms 

een gedeelte: ῝Ως ἔφατ’. Het kleinste, formuleachtige element 

was het epitheton ornans, een versierend toevoegsel aan god, 

mens, plaats, dat niets toevoegde aan de situatie of handeling 

van dat moment: de stralende Achilleus (δῖος1 ᾿Αχιλλεύς), de 

snelvoetige Achilleus, het winderige Troje. Het grootste 

formuleachtige element bestaat uit meerdere verzen en 

beschrijft een hele handeling, bij voorbeeld een offer of diner; 

zo’n passage heet wel scène. Het voordeel van zo’n formule 

was, dat de dichter makkelijk zonder veel na te denken een 

versregel kon afmaken of opvullen, of zelfs even tot rust kon 

komen. 

3. Archaïsmen: restanten van ouder Grieks, zoals 

de instrumentalis, een verdwenen naamval op -φι (ἶφι = met 

kracht) en de oude genitivus τοῖο. 

4. Dualisvormen (zie boven). 

 
1 δῖος stralend, goddelijk. (verwant met het 

 Latijnse dies, dag en natuurlijk met Ζεύς (uitgesproken Diews), δίος de god 

 van het hemellicht. 
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5. Verschillende vormen voor één woord wegens het metrum 

ἔμεναι, ἔμμεναι, ἔμμεν, εἶναι (te zijn). 

6. Patronymica, woorden die de afkomst aangeven vooral van 

de vader, zoals Πηληιάδης (Peleus’ zoon); zoon van  wordt 

weergegeven door –ιδης, ιδαο/ιδεω, of –ιων, ιονος en dochter 

van door –ις, ιδος, Νηρηίδες (Nereus’dochters). 

7. Neologismen, nieuwe woorden ten behoeve van het metrum, 

zoals μεγάθυμος (fier). 

8. Homerische vergelijkingen: Homeros is beroemd om zijn 

vergelijkingen. Vaak vergelijkt hij een persoon, handeling, of 

ding met verschijnselen uit de natuur of gebeurtenissen uit het 

leven en gaat dan in die vergelijking verder dan overeenkomt 

met de situatie, persoon, zaak, handeling in de tekst; een 

homerische vergelijking bestaat uit twee delen ὡς ....., ὥς ... = 

zoals ...., zo .... 

9. In Homeros komen Arcado-Cyprische elementen voor (ἄναξ 

(heer), een titel voor een god en koning); vóór de komst der 

Doriërs waren Peloponnesiers naar Cyprus gegaan, waar ze hun 

taal bewaarden; anderzijds werden de allochtone Achaiers naar 

Arcadië gedreven midden op de Peloponnesos, toen de Doriërs 

de Peloponnesos binnentrokken. 

10. Aiolisch: het is niet helemaal zeker hoe dit in het homerische 

taalgebruik terecht gekomen is, misschien tijdens de verhuizing 

van de Aioliërs van het vasteland naar Asia (1100-800) en/of 

omdat er Aoioliërs op Chios woonden, waar Homeros geboren 

zou zijn. 

11. Het Ionisch is het hoofdbestanddeel, omdat Homeros Ioniër 

was. 
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12. Attische elementen, die in het epos zijn gekomen, toen 

Athene het middelpunt van de culturele wereld was geworden 

en de Atheense tekst van Peisistratos1 belangrijk werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zie  V.2 Historische achtergrond van het homerische epos. 
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III.Metriek 

 
De Homerische versregel bestaat uit een katalektische, 

daktylische hexameter. Een hexameter is een versregel, die uit 6 

metra/maten/voeten bestaat. Bij Homeros is zo’n metron een 

daktylos (vinger): een lange lettergreep gevolgd door twee 

korte. Bij de 6e versvoet is slechts sprake van  2 lettergrepen: één 

lange en een laatste lange of korte. De voet is plotseling 

opgehouden: καταλήγω (ophouden). Die laatste lettergreep, die 

lang of kort kan zijn, heet dan ook syllaba anceps (twijfelachtig). 

De overige daktylische metra kunnen veranderen in spondeeën. 

Een spondee bestaat uit twee lange lettergrepen. De eerste 

lettergreep van een metron heeft de ictus (versklemtoon) en heet 

arsis (verheffing), de rest van het metron heet thesis (daling). 

Het schema van een daktylische hexameter ziet er als volgt uit: 

_’ . .|| _’ . .|| _’ . .|| _’ . .|| _’ . .|| _’  . 

Soms bestaat de vijfde versvoet uit een spondee. Men noemt dat 

vers dan een versus spondiacus. 

 

III.1 Prosodie: de leer van lange en korte 

lettergrepen. 
 

Lettergrepen zijn lang  

1. natura (van nature) als zij een lange klinker ω, η, α, ι, υ 

bevatten of tweeklank αυ, ευ, ου, ει, αι, οι, ῃ, ᾳ, ῳ. 

2. positione ( door plaatsing), als een korte klinker door twee of 

meer medeklinkers gevolgd wordt. De ζ, ψ, ξ gelden ook als 

twee medeklinkers. Een combinatie van muta (gutturalen κ,γ,χ, 

labialen π, β, φ  en dentalen τ, δ, θ) en liquida (μ, λ, ν, ρ) hoeft 
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een korte klinker niet lang te maken. Zo kan de α van πατρός 

(πατήρ) lang en kort zijn. 

3. soms geldt een korte lettergreep metri causa toch als lang, 

meestal voor een rustpunt in een vers of voor een weggevallen 

digamma (een w-achtige medeklinker Ϝ, die niet meer 

gebruikt/geschreven werd, maar nog wel gevoeld werd). 

 

Lettergrepen zijn kort, 

1. als ze een korte klinker bevatten α, ε, ι, ο, υ 

2. en als na een lange klinker of tweeklank een klinker staat, kan 

die lange klinker of tweeklank kort worden. 

_’     .     . || _’  .    .  ||_’     _||     . . || __’ .    . || _’ . 

Μῆνιν ἄ ||ειδε, θε||ὰ, Πη||ληϊά||δεω ᾿Αχι||λῆος  

 

__’    .   . ||  _’    - ||  _’  .     . ||  _’ _    ||_’    .   . ||  _’  . 

οὐλομέ||νην, ἣ ||μυρί’ ᾿Α||χαιοῖς ||ἄλγε’ ἔ||θηκε,  

 

 _’     _   ||   _’   _ ||   _’      _ ||  _’   . .  || _’       . . ||_’  . 

   

πολλὰς ||δ’ ἰφθί||μους ψυ||χὰς ῎Αϊ||δι προΐ||αψεν  

 

 

_’  _ ||_’     _  ||   _’    .   . || _’  . .  ||  _’   .    .  || _’    . 

ἡρώ||ων, αὐ||τοὺς δὲ ἑ||λώρια ||τεῦχε κύ||νεσσιν  

 

 _’_        _’   .  .         _’  .     .     _’      .   .       _’ .  .         _’   _ 

οἰω||νοῖσί τε ||πᾶσι, Δι||ὸς δ’ ἐτε||λείετο ||βουλή,  

 

_’    _  || _’  _   ||    _’  .    . ||_’   _ ||_’   .  .  ||  _’    . 

ἐξ οὗ ||δὴ τὰ ||πρῶτα δι||αστή||την ἐρί||σαντε  
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 _’    . .|| _’    .    .  || _’   _   ||   _’     _    || _’.         

᾿Ατρεΐ||δης τε ἄ||ναξ ἀν||δρῶν καὶ ||δῖος  

.    ||_’      _ 

᾿Αχ||ιλλεύς.  

 

Op verschillende punten in een vers kan een rust zijn. Een rust 

binnen een voet heet caesuur  (vs. 2 οὐλομένην,||) aan het eind 

een diaeresis (vs. 32 ἀλλ’ ἴθι||. De rust valt samen met het eind 

van een woord, meestal voor een leesteken. 

Elisie: een korte klinker aan het eind van een woord voor een 

woord, dat met een klinker begint, kan uitgestoten worden vs. 2 

μυρί’. 

Hiatus: als geen elisie plaats vindt, is er sprake van een hiaat 

(gaping). Meestal wordt een hiatus voorkomen, maar dat is niet 

nodig, als die in een caesuur of diaeresis valt. Vaak lijkt er een 

hiatus te zijn, omdat de digamma weggevallen is ᾿Ατρεΐδης τε 

ἄναξ vs. 7. 

Aphaeresis: een korte klinker aan het begin van een woord kan 

weggenomen worden vs. 57 ῥα. 

Apocope: de korte eindklinker van een voorvoegsel kan 

weggelaten worden. Dit gaat vaak gepaard met assimilatie 

(aanpassing van de slotmedeklinker van het voorvoegsel aan de 

beginmedeklinker van het verbum) vs. 606 κακκείοντες < 

κατακείοντες. 

Syncope: als een korte klinker in een woord uitgestoten wordt. 

vs. 202 τίπτ’ < τί ποτε. 

Contractie: als twee klinkers samengetrokken worden vs. 88 

ἐμεῦ <ἐμέο 

Krasis: als twee woorden tot één woord worden 

samengetrokken, aangegeven door de koronis boven de klinker, 

die door samentrekking ontstaan is: τἆλλα < τὰ ἄλλα. 
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Synizesis: het metri causa samen uitspreken van een korte en 

lange klinker vs. Πηληϊάδεω, uit te spreken als Peleïadjoo. 
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IV. ILIADOS A 

 

 

IV.1 Prooimion (I). 
De dichter roept de hulp van de Muze in en kondigt het thema van de 

Ilias aan: de wrok van Achilleus. 

 
 

1. Μῆνιν1 ἄειδε2, θεὰ, Πηληϊάδεω3 ᾿Αχιλῆος  

 οὐλομένην4, ἣ μυρί’5 ᾿Αχαιοῖς6 ἄλγε’7 ἔθηκε,  

 πολλὰς δ’ ἰφθίμους8 ψυχὰς ῎Αϊδι9 προΐαψεν10  

ἡρώων11, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια12 τεῦχε13 κύνεσσιν14  

5. οἰωνοῖσί1 τε πᾶσι, Διὸς δ’ ἐτελείετο2 βουλή3,  

 
1 Μῆνις ἡ  wrok 
2 ἀείδω  bezingen 
3 Πηληϊάδης, Πηληϊάδεω; de genitivus is door metathesis quantitatis 

ontstaan uit  Πηληιάδαο.  
4 οὐλόμενος   verderfelijk 
5 μυρίος  ontelbaar 
6 ᾿Αχαιός Achaier, één van de namen voor de  

Grieken; andere namen zijn Argivers en Danai, namen die  

gebaseerd zijn op de oorspronkelijke stammen van het  

Griekse volk. 
7 ἄλγος τό  smart, pijn, verdriet 
8 ἰφθῖμος  krachtig 
9 Ἄις, Ἄϊδος  Hades 
10 προιάπτω  toewerpen 
11 ἥρως ὁ  held 
12 ἑλώρια τά  buit 
13 τεύχω  maken 
14 κύων, κυνός ὁ hond 
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De wrok moet u bezingen, godin, van Peleus’ zoon Achilleus, 

de verderfelijke wrok, die de Grieken ontelbare pijnen bezorgde 

en vele, krachtige zielen aan Hades toewierp 

van helden en henzelf tot buit maakte voor alle honden  

en vogels, want Zeus’ besluit werd vervuld, 

 
1 οἰωνός ὁ  roofvogel 
2 τελείω  vervullen 
3 βουλή ἡ plan, besluit, raad; Zeus had  

besloten op verzoek van Thetis, Achilleus’ moeder en  

zeegodin de Trojanen te helpen tegen de Grieken om hen het  

gemis aan Achilleus, die zich boos uit de strijd had  

teruggetrokken, te doen voelen. 
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ἐξ οὗ 1δὴ τὰ πρῶτα2 διαστήτην3 ἐρίσαντε 4 

᾿Ατρεΐδης5 τε ἄναξ6 ἀνδρῶν καὶ δῖος7 ᾿Αχιλλεύς.  

 

Vragen. 

1. In de eerste algemene inleiding van de Ilias laat Homeros 

duidelijk weten wat het thema is. Wat is dat thema? Citeer 

het Griekse woord. 

2. Hoe legt Homeros nadruk op dat thema? 

3. Waarom gebruikt Homeros terecht de term οὐλομένην in 

vs. 2? 

4. Volgens deze inleiding heeft Homeros een dualistisch 

mensbeeld. Laat dat zien. Welk menselijk deel ervaart 

Homeros in tegenstelling tot ons als belangrijk?  

 
1 ἐξ οὗ   sinds 
2 τὰ πρῶτα eenmaal; bijvoeglijke naamwoorden  

kunnen als bijwoord gebruikt worden, indien zij in de  

acc.s.of pl. onzijdig staan; dit is de acc.adverbialis van het  

bijwoord; deze bijwoorden kunnen vergezeld gaan met een  

lidwoord, zonder dat die betekenis heeft. 
3 διαστήτην, διίσταμαι dualis aor. 3e persoon zie Taaleigen, verbum.5 
4 ἐρίσαντε, ἐρίζω: dualis nom./acc. zie taaleigen nomen 5. 
5 Ατρεΐδης Atreus’ zoon. Er waren er twee: Agamemnon  

 en Menelaos.  
6 ἄναξ ὁ  heer (titel van god en koning, een echte Mykeense 

    term) 
7 δῖος stralend, goddelijk. (verwant met  

het Latijnse dies, dag en natuurlijk met Ζεύς (uitgesproken  

Diews), δίος de god van het hemellicht. 
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sinds zij beiden dan eenmaal in ruzie uiteengingen, 

Atreus’ zoon de heer der mannen en de stralende Achilleus. 

 

 

5. Op welke twee personen ligt in deze eerste verzen de 

nadruk? Hoe wordt dat stilistisch benadrukt? 
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IV.2 Chryses vraagt zijn dochter. 

Het begin van de ruzie tussen Achilleus en 

Agamemnon.  
Chryses, priester van Apollo, komt het Griekse legerkamp binnen. Hij wil 

zijn krijgsgevangen dochter Chryseïs loskopen. Agamemnon echter jaagt hem 

smadelijk weg. Apollo straft de Grieken met de pest. Achilleus belegt een 

noodvergadering, waarin Kalchas, de ziener, met angst vertelt wat hij weet. 

 

Τίς τ’ ἄῤ1 σφωε2 θεῶν ἔριδι3 ξυνέηκε4 μάχεσθαι5;   

  Λητοῦς6 καὶ Διὸς υἱός· ὃ7 γὰρ βασιλῆϊ8 χολωθεὶς9  

10.  νοῦσον10 ἀνὰ στρατὸν11 ὄρσε12 κακήν, ὀλέκοντο13 δὲ λαοί14,  

  οὕνεκα15 τὸν Χρύσην16 ἠτίμασεν17 ἀρητῆρα18  

 
1 ἄρ’   dan, zo moet je weten 
2 σφωε   hen beiden, dualis nom. acc. 
3 ἔρις, -ιδος ἡ  twist 
4 ξυνίημι = συνίημι    
5 infinitivus finalis: geeft het doel aan, te vertalen met om te 
6 Λητώ ἡ, Λητοῦς (Λητο-) Leto 
7 ὅ/ό/ὅς,ἥ/ ἡ, τό: persoonlijk voornaamwoord zie Taaleigen.nomen. 7 
8 βασιλεύς: βασιλε(υ), βασιλη(υ) koning 
9 χολόομαι τινι boos worden op 
10 νοῦσος ἡ  ziekte 
11 στρατός ὁ  leger 
12 ὄρνυμι, ὀρ-  opwekken, aandrijven, aansporen 
13 ὀλέκω  doen omkomen 
14 λαοί   krijgsvolk 
15 οὕνεκα  omdat, dat 
16 Χρύσης ὁ: Chryses, priester van Apollo in het dorp Chryse en vader 

 van Chryseïs. 
17 ἀτιμάζω  oneervol behandelen  
18 ἀρητήρ ὁ  priester 
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Welke god dan had hen beiden bijeengebracht om in ruzie te strijden? 

Van Lètoo en Zeus de zoon. Want uit woede op de koning had  

had hij een kwade ziekte in het kamp veroorzaakt en het krijgsvolk 

stierf, omdat Chryses de priester smadelijk was behandeld  
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  ᾿Ατρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς1 ἐπὶ νῆας2 ᾿Αχαιῶν  

  λυσόμενός3 τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’4 ἄποινα5,  

  στέμματ’6 ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου7 ᾿Απόλλωνος  

 15. χρυσέῳ ἀνὰ8 σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο9 πάντας ᾿Αχαιούς,  

  ᾿Ατρεΐδα10 δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε11 λαῶν·  

  ᾿Ατρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες12 ᾿Αχαιοί,  

 ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν ᾿Ολύμπια13 δώματ’14 ἔχοντες  

 ἐκπέρσαι15 Πριάμοιο16 πόλιν, εὖ δ’ οἴκαδ17‘ ἱκέσθαι18·  

20. παῖδα δ’ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ’ ἄποινα19 δέχεσθαι,  

 ἁζόμενοι20 Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον21 ᾿Απόλλωνα.  

 
1 θοός     snel 
2 ναῦς  = νηῦς ἡ  schip 
3 λύομαι   loskopen 
4 ἀπερείσιος    onmetelijk 
5 ἄποινα τά   losgeld 
6 στέμμα τό   witte wollen band ( teken van een priester) 
7 ἑκηβόλος             van verre treffend, epitheton ornans van  

             Apollo 
8 ἀνά     boven aan 
9 λίσσομαι   smeken 
10 Ατρεΐδα τώ   dualis nom./acc. 
11 κοσμήτωρ, -ορος   leider 
12 εὐκνήμις, -ιδος  met goede scheenplaten 
13 Ολύμπιος   Olympisch, op de Olympos 
14 δῶμα, δώματα  huis 
15 ἐκπέρθω, ἐξέπερσα geheel vernietigen 
16 Πρίαμος ὁ   Priamos, koning van Troje 
17 οἴκαδε,  –δε   naar huis; naar .. 
18 ἱκνέομαι, aor. ἱκόμην aankomen 
19 ἄποινα τά   losgeld 
20 ἅζομαι   schroom/eerbied hebben voor 
21 ἑκηβόλος   van verre treffend 
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door Atreus’ zoon. Want hij was naar de snelle schepen van de 

Grieken gekomen om zijn dochter los te kopen met enorm losgeld en 

de banden van de van verre treffende Apollo in zijn handen boven 

aan de gouden scepter en hij smeekte alle Grieken en het meest de 

twee Atreus’ zonen, de leiders van het volk: ‘Atreus’ zonen en andere 

Grieken met goede scheenplaten, mogen de goden, die hun huis op 

de Olympus hebben, het jullie geven Priamos’ stad te verwoesten en 

goed thuis te komen. Maar mogen jullie mij mijn dochter loslaten en 

neemt dit losgeld aan uit respect voor Zeus’ zoon de van verre 

treffende Apollo.’
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 ῎Ενθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν1 ᾿Αχαιοὶ  

 αἰδεῖσθαί2 θ’ ἱερῆα3 καὶ ἀγλαὰ4 δέχθαι5 ἄποινα·  

 ἀλλ’ οὐκ ᾿Ατρεΐδῃ ᾿Αγαμέμνονι ἥνδανε6 θυμῷ7,  

25. ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον8 ἔτελλε9·  

  μή σε, γέρον10, κοίλῃσιν11 ἐγὼ παρὰ νηυσὶ12 κιχείω13   

 ἢ νῦν δηθύνοντ’14 ἢ ὕστερον αὖτις15 ἰόντα,  

 μή νύ τοι16 οὐ χραίσμῃ17 σκῆπτρον καὶ στέμμα18 θεοῖο·  

  τὴν19 δ’ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν20 μιν21 καὶ γῆρας22 ἔπεισιν1  

 
1 ὲπευφημέω   toejuichen 
2 αἰδέομαι   schroom/eerbied hebben voor 
3 ἱερεύς ὁ   priester 
4 ἀγλαός   schitterend 
5 δέχομαι, athematische inf. δέχθαι aanvaarden 
6 ἁνδάνω τινι   aan iemand behagen 
7 θυμός ὁ   hart 
8 μῦθος ὁ   woord, verhaal, bevel 
9 ἐπὶ ..... ἔτελλε, ἐπιτέλλω opdragen, tmesis: voorvoegsel is  

 gescheiden van werkwoord 
10 γέρων ὁ, γέροντος  oude man 
11 κοῖλος   hol 
12 νηῦς ἡ = ναῦς, νη-/νε- schip 
13 κιχάνω, them. aor. ἔκιχον, aantreffen 

    coni. aor κιχείω   
14 δηθύνω   talmen 
15 αὖτις   weer 
16 τοι =  σοι    
17 χραισμέω τινι  iemand helpen 
18 στέμμα τό   witte wollen band 
19 ὁ, ἡ, τό (δέ)   hij, zij, het, zie Taaleigen, nomen 7 
20 πρίν    eerder 
21 μιν  = αὐτήν 
22 γῆρας τό   ouderdom 
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Toen betuigden alle andere Grieken hun bijval om ontzag voor de 

priester te hebben en het schitterende losgeld aan te nemen. 

Maar het beviel Atreus’ zoon Agamemnon niet in zijn hart, 

maar hij zond hem smadelijk weg en drukte hem een krachtig bevel 

op het hart: ‘Laat ik jou, ouwe, niet bij de holle schepen aantreffen, of 

door nu te talmen of door later terug te komen;  zeker zullen jou de 

scepter en de banden van de god niet helpen. Maar haar zal ik niet 

loslaten. Eerder zal haar ook de ouderdom bereiken

 
1 ἔπειμι naderen zullen, gebruikt als fut. van 

ἐπέρχομαι 
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 30.  ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ1 ἐν ῎Αργεϊ2 τηλόθι3 πάτρης4  

  ἱστὸν5 ἐποιχομένην6 καὶ ἐμὸν λέχος7 ἀντιόωσαν8·  

ἀλλ’ ἴθι9 μή μ’ ἐρέθιζε10 σαώτερος11 ὥς κε 12νέηαι13.  

    ῝Ως ἔφατ’14, ἔδεισεν δ’ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·  

 βῆ δ’ ἀκέων15 παρὰ θῖνα16 πολυφλοίσβοιο17 θαλάσσης·  

35. πολλὰ δ’ ἔπειτ’ ἀπάνευθε18 κιὼν19 ἠρᾶθ’20 ὃ γεραιὸς21  

 ᾿Απόλλωνι ἄνακτι, τὸν22 ἠΰκομος23 τέκε Λητώ24·  

 
1 οἶκος ὁ huis 
2 Ἄργος, εος τό Argos, stad en gebied op de Peloponnesos, 

  waar Agamemnon te Mykene resideert. 
3 τηλόθι τινος   ver weg van 
4 πάτρη ἡ   vaderland 
5 ἱστός ὁ   weefgetouw 
6 ἐποίχομαι   heen en weer gaan 
7 λέχος τό   bed 
8 ἀντιάω τι   delen 
9 ἴθι    kom op 
10 ἐρεθίζω   prikkelen 
11 σάος   behouden 
12 κέ = ἄν 
13 νέομαι   terugkeren 
14 φάμαι   zeggen, denken 
15 ἀκέων   zwijgend, stil 
16 θίς, θῖνος ὁ   strand 
17 πολύφλοισϐος  luid bruisend 
18 ἀπάνευθε   ver weg 
19 ἔκιον aor.   gegaan zijn 
20 ἀράομαι   bidden 
21 ὃ γεραιὸς   de grijsaard 
22 τὸν =  ὃν   zie Taaleigen.nomen.7 
23 ηὖκομος   met mooie lokken 
24 Λητώ ἡ, Λητόος  Leto 
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in onze woning in Argos ver van haar vaderland, terwijl zij achter het 

weefgetouw heen en weer gaat en mijn bed deelt. Wel, kom, prikkel 

mij niet; dan keer je nog enigszins heel terug. 

Zo sprak hij en de oude man werd bang en gehoorzaamde ’t bevel en 

ging stil weg naar het strand van de luid bruisende zee. 

Vervolgens ging de oude man ver van de schepen en bad tot 

zijn heer Apollo, die door de schoonlokkige Lètoo gebaard was.
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  κλῦθί1 μευ, ἀργυρότοξ’2, ὃς Χρύσην3 ἀμφιβέβηκας 4 

 Κίλλάν5 τε ζαθέην6 Τενέδοιό7 τε ἶφι8 ἀνάσσεις9,  

 Σμινθεῦ10, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ’11 ἐπὶ νηὸν12 ἔρεψα13,  

40. ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα14 μηρί’15 ἔκηα16  

 ταύρων ἠδ’ αἰγῶν17, τὸ δέ μοι κρήηνον18 ἐέλδωρ19·  

  τίσειαν20 Δαναοὶ 21ἐμὰ1 δάκρυα2 σοῖσι3 βέλεσσιν4.  

 
1 ἔκλυον aor.   horen 
2 ἀργυρότοξος  met zilveren boog 
3 Χρύση ἡ   Chryse, dorp van priester Chryses. 
4 ἀμφιϐαίνω, perf. ἀμφιβέβηκα de benen zetten aan  

 weerszijden van, perf. beschermen 
5 Κίλλά ἡ Killa, stad in de Troas, de vlakte van  

 Troje, met een tempel van Apollo. 
6 ζάθεος   zeer heilig 
7 Τένεδος    Tenedos, eiland voor de kust van Troje 
8 ἶφι instrumentalis van ἴς ἡ kracht 

 -φι: de instrumentalis is een oude naamval vergelijkbaar met de Latijnse 

 ablativus, te vertalen met: met, door, van (= gen.) 
9 ἀνάσσω τινος, of  τινι heersen over, of temidden van 
10 Σμινθεύς ὁ Sminthiër, Muizenverdelger, epitheton 

  van Apollo; een muizenplaag kon desastreus zijn o.a. voor het graan. 
11 χαρίεις, -εσσα, -εν  welgevallig 
12 νηός ὁ   tempel 
13 ἐπι  ἐρέφω  van een dak voorzien; ἐπι  pleonastisch  

 bijwoord: erop  
14 πίων, πίειρα f.  vet, vruchtbaar 
15 μηρίον τό   schenkelstuk 
16 κατακαίω, aor.-έκηα verbranden 
17 αίξ, αἰγός   geit 
18 κρααίνω, aor. ἐκρήηνα vervullen 
19 ἐέλδωρ τό   wens 
20 τίνω, ἔτισα   betalen, boeten voor, gestraft worden 
21 Δαναοὶ οἱ de Grieken. Er bestond niet één naam  
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‘Luister naar mij, u Zilverenboog, die Chrysè beschermt en het zeer 

heilige Killa en met kracht heerst over Tenedos, 

U Muizenverdelger, als ik ooit voor u een bevallige tempel heb 

gebouwd, of als ik dan ooit voor u vette schenkelstukken heb 

verbrand van stieren en geiten, vervul dan voor mij deze wens: 

mogen de Grieken mijn tranen betalen door uw pijlen.’ 

 
voor alle Grieken, maar men gebruikte stamnamen, zoals  

de Danaoi, maar ook de Achaioi en Argeioi (pars pro toto). 
1 ἐμός =  μου: bezit.vnw. 
2 δάκρυον τό   traan 
3 σός = σου bezit. vnw. 
4 βέλος τό   projectiel, pijl 
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      ῝Ως ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος ᾿Απόλλων,  

 βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο1 καρήνων2 χωόμενος κῆρ3,  

45. τόξ’ ὤμοισιν4 ἔχων ἀμφηρεφέα5 τε φαρέτρην6·  

 ἔκλαγξαν7 δ’ ἄρ’ ὀϊστοὶ8 ἐπ’ ὤμων χωομένοιο9,  

 αὐτοῦ κινηθέντος10· ὃ δ’ ἤϊε11 νυκτὶ ἐοικώς12.  

 ἕζετ13‘ ἔπειτ’ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ14 δ’ ἰὸν15 ἕηκε16·  

 δεινὴ δὲ κλαγγὴ17 γένετ’ ἀργυρέοιο18 βιοῖο19·  

50. οὐρῆας20 μὲν πρῶτον ἐπῴχετο21 καὶ κύνας ἀργούς22,  

  αὐτὰρ ἔπειτ’ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς23 ἐφιεὶς   

 
1 Οὐλύμποιο = Ὀλύμπου. Οὐλύμποιο is een oudere nog niet 

samengetrokken vorm van het later Attische Ὀλύμπου 
2 τὰ κάρηνα   de toppen 
3 κῆρ το   hart 
4 ὦμος ὁ   schouder 
5 ἀμφερεφής   aan beide kanten gesloten 
6 φαρέτρη ἡ   pijlkoker 
7 κλάζω   rammelen 
8 ὀιστός ὁ   pijl 
9 χωόμαι τινι    boos worden op 
10 κινέω   bewegen 
11 ἤϊε = ᾖε 
12 ἔοικα τινι, ἐοικώς  lijken op 
13 ἕζομαι   gaan zitten 
14 μετὰ adv.   naar het midden van hen 
15 ἰός  ὁ   pijl 
16 ἕηκε = ἧκε 
17 κλαγγή ἡ   geluid 
18 ἀργύρεος    zilveren  
19 βιός ὁ   boog   
20 οὐρεύς ὁ   muildier 
21 ἑποίχομαι   aanvallen 
22 ἀργός   blank, snel 
23 ἐχεπευκής   met scherpe punt 
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Zo sprak hij bidden en naar hem luisterde Phoibos Apollo, 

en hij ging van de toppen van de Olympus naar beneden me woede in  

zijn hart en op zijn schouders zijn boog  en zijn aan beide zijden 

gesloten pijlkoker en de pijlen dan rammelden op de schouder van de 

vertoornde, toen hij zich in beweging had gezet en hij ging gelijk de 

nacht. Hij zette zich daarna ver van de schepen en zond een pijl op 

hen af en een vreselijk gesnor kwam van de zilveren boog. Eerst mikte 

hij op de muildieren en de snelle honden en daarna schoot hij op 

henzelf een scherpe  pijl
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  βάλλ’· αἰεὶ δὲ πυραὶ1 νεκύων2 καίοντο3 θαμειαί4.  

      ᾿Εννῆμαρ5 μὲν ἀνὰ στρατὸν6 ᾤχετο κῆλα7 θεοῖο,  

 τῇ δεκάτῃ δ’ ἀγορὴνδὲ8 καλέσσατο9 λαὸν ᾿Αχιλλεύς·  

55. τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ10 θῆκε θεὰ λευκώλενος11 ῞Ηρη·  

κήδετο12 γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα13 θνήσκοντας ὁρᾶτο.  

oἳ δ’14 ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν15 ὁμηγερέες16 τε γένοντο,  

τοῖσι δ’17 ἀνιστάμενος μετέφη18 πόδας ὠκὺς19 ᾿Αχιλλεύς· 

 
1 πυρή    brandstapel 
2 νέκυς ὁ   dode 
3 καίω    doen branden 
4 θαμύς, θαμεία  talrijk 
5 Ἐννῆμαρ   negen dagen lang 
6 στρατός   legerkamp 
7 κῆλον τό   schicht 
8 ἀγορή   vergadering 
9 καλέσσατο = καλέσατο: metri causa met dubbele sigma 
10 φρήν   middenrif 

  φρενές verstand. Oorspronkelijk wist men niet  

waar het verstand zat. Men plaatste het in het middenrif of het hart. 
11 λευκώλενος  blankarmig. Een vrouw van aanzien of een 

godin moest blanke armen hebben. Dit was een teken van aanzien. 
12 κήδομαι τινος  zorgen voor 
13 ῥα, ἀρ’, ἀρα. ῤ’ dan, zo moet je weten, verschillende  

vormen van ἀρα met aphaeresis (beginklinker verdwijnt) en elisie 

(eindklinker wordt uitgestoten). 
14 oἳ δ’ =  οὕτοι     
15 ἀγείρομαι, ἤγερθεν = θησαν aor.pass.  zich verzamelen 
16 ὁμηγερής   verzameld 
17 τοῖσι δ᾿    dat. loci: te midden van hen 
18 μετάφημι τισι  spreken te midden van  
19 ὠκύς   snel 
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en hij bleef maar schieten. Altijd brandden  de brandstapels 

der lijken talrijk. Negen dagen lang gingen de pijlen van de 

god door het kamp, maar op de tiende riep Achilleus het volk 

naar de vergadering. Dat had immers de blankarmige godin 

Hera hem  ingegeven, want zij was bezorgd om de Grieken, 

omdat ze hen namelijk zag sterven. Toen zij bijeengekomen en 

verzameld waren, stond de snelvoetige Achilleus onder hen 

op en sprak: 
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᾿Ατρεΐδη, νῦν ἄμμε1 παλιμπλαγχθέντας2 ὀΐω3  

60. ἂψ4 ἀπονοστήσειν5, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν,  

εἰ δὴ ὁμοῦ6 πόλεμός τε δαμᾷ7 καὶ λοιμὸς8 ᾿Αχαιούς·  

ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν9 ἐρείομεν10 ἢ ἱερῆα  

ἢ καὶ ὀνειροπόλον11, καὶ γάρ τ’ ὄναρ12 ἐκ Διός ἐστιν,  

ὅς κ’ εἴποι ὅ τι13 τόσσον14 ἐχώσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων,  

 65. εἴ τ’ ἀρ’ ὅ γ’ εὐχωλῆς15 ἐπιμέμφεται16 ἠδ’ ἑκατόμβης17,  

 αἴ κέν πως18 ἀρνῶν19 κνίσης20 αἰγῶν21 τε τελείων22  

 
1 ἄμμε zie Taaleigen, nomen. 6 
2 παλιμπλαγχθείς   teruggeslagen 
3 ὀΐω     denken, menen 
4 ἂψ     terug     
5 ἀπονοστέω    terugkeren 
6 ὁμοῦ     tegelijk 
7 δαμᾷ  3.s. fut. van δάμνημι   bedwingen 
8 λοιμός    pest 
9 μάντις ὁ    ziener 
10 ἐρέω, coni. met korte themavocaal ἐρείομεν  vragen 
11 ὀνειροπόλος   droomuitlegger 
12 ὄναρ τό  droom 
13 ὅ τι             waarom, eigenlijk ὅτι, ὅστις een  

    pronomen relativum indefinitum, dat normaal in afhankelijke vragen  

    gebruikt wordt, ὅ τι is een acc. Graec./adverbialis: wat betreft wat. 
14 τόσσον    zozeer, dubbele sigma metri causa 
15 εὐχωλή    gelofte 
16 ἐπιμέμφομαι τινος  ontevreden zijn wegens 
17 ἑκατόμβη    hecatombe: een offer van honderd 

 runderen 
18 αἴ κέν πως + coni.   om te zien of misschien 
19 ἀρήν, ἄρνος   ram 
20 κνίση    offergeur 
21 αἴξ, αἰγός     geit 
22 τελείος    perfect, vlekkeloos 
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‘Atreus’ zoon, ik denk dat we nu teruggeslagen spoedig terug zullen 

keren, als we tenminste de dood zullen ontvluchten,  

daar toch tegelijk oorlog en pest de Grieken zullen bedwingen. 

Maar welaan, laten  we dan een ziener vragen of een priester 

of ook een droomuitlegger  -want een droom komt van Zeus- 

die kan zeggen waarom Phoibos Apollo zo boos is geworden, 

of hij dan ontevreden is om een gelofte en een hecatombe, 

om te zien of hij misschien na deel te hebben gekregen aan  de 

offergeur van rammen en vlekkeloze geiten
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 βούλεται1 ἀντιάσας2 ἡμῖν ἀπὸ3 λοιγὸν4 ἀμῦναι.  

  ῎Ητοι5 ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο6· τοῖσι δ’ ἀνέστη  

  Κάλχας7 Θεστορίδης οἰωνοπόλων8 ὄχ’9 ἄριστος,  

70. ὃς ᾔδη10 τά τ’ ἐόντα11 τά τ’ ἐσσόμενα πρό12 τ’ ἐόντα,   

καὶ νήεσσ’13 ἡγήσατ’14 ᾿Αχαιῶν ῎Ιλιον15 εἴσω16  

ἣν διὰ μαντοσύνην17, τήν οἱ πόρε18 Φοῖβος ᾿Απόλλων·  

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων19 ἀγορήσατο20 καὶ μετέειπεν21·  

ὦ ᾿Αχιλεῦ, κέλεαί με, Διῒ φίλε, μυθήσασθαι22  

75. μῆνιν23 ᾿Απόλλωνος ἑκατηβελέταο24 ἄνακτος1·  

 
1 βούλεται: coni. met korte themavocaal 
2 ἀντιάω τινος  deelnemen aan 
3 ἀπαμύνω   afweren 
4 λοιγός   verderf 
5 ῎Ητοι    voorwaar, heus 
6 ἕζομαι   gaan zitten 
7 Κάλχας Θεστορίδης Kalchas Thestors zoon 
8 οἰωνοπόλος   vogelwichelaar 
9 ὄχ’ = ὄχα   verreweg 
10 οἴδα, ᾔδη pl.perf. 
11 ἐων part. van  εἰμί 
12 πρό    eerder 
13 νηῦς ἡ   schip 
14 ἡγέομαι τινι  de weg wijzen 
15 ῎Ιλιον   Ilion, Troje 
16 τι εἴσω iets binnen 
17 μαντοσύνη ἡ  voorspellingskunst 
18 ἔπορον aor.    geven 
19 ἐὺ φρονέω τινι  iem. welgezind zijn 
20 ἀγοράομαι   het woord nemen 
21 μετέειπα τισι aor.  spreken te midden van 
22 μυθέομαι   vertellen 
23  zie vs. 1 
24 ἑκατηβελέτης  van verre treffend 
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voor ons het verderf wil afweren.’ 

Voorwaar, na zo gesproken te hebben ging hij zitten. Onder  

hen stond Kalchas op, Thestors zoon, verreweg de beste der 

vogelwichelaars, die het heden, de toekomst en het verleden 

wist en de schepen de weg had gewezen het territorium van 

Troje in door zijn zienersgave, die hem Phoibos Apollo had 

gegeven. Hij, hun wel gezind, nam het woord en sprak onder 

hen: ‘Achilleus, jij beveelt mij, jij aan Zeus geliefde, de wrok te 

vertellen van Apollo, de van verre treffende heer.

 
1 zie vs. 7 



 49 

τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω1· σὺ δὲ σύνθεο2 καί μοι ὄμοσσον3  

ἦ μέν μοι πρόφρων4 ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν5·  

ἦ γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν6, ὃς μέγα πάντων  

᾿Αργείων κρατέει7 καί οἱ πείθονται ᾿Αχαιοί·  

 80. κρείσσων8 γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται9 ἀνδρὶ χέρηϊ10·  

εἴ περ γάρ τε χόλον11 γε καὶ αὐτῆμαρ12 καταπέψῃ13,  

ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν14 ἔχει κότον15, ὄφρα16 τελέσσῃ17, 

ἐν στήθεσσιν18 ἑοῖσι19· σὺ δὲ φράσαι20 εἴ με σαώσεις21. 

Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς·  

85. θαρσήσας22 μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον23 ὅ τι1 οἶσθα·  

 
1 λέγω, ἐρέω 
2 συντίθεμαι   overwegen 
3 ὄμνυμι, ὤμοσα  zweren 
4 πρόφρων   enthousiast 
5 ἀρήγω τινι   helpen 
6 χολόω   boos maken 
7 κρατέω τινος  macht hebben over 
8 κρείσσων   beter, krachtiger 
9 χώομαι   boos worden 
10 χερής   minder 
11 χόλος   gal, woede 
12 αὐτῆμαρ   op de dag zelf 
13 καταπέσσω, aor. coni. καταπέψῃ verkroppen    
14 μετόπισθεν   later 
15 κότος   wrok 
16 ὄφρα + coni.fut.opt.  totdat, opdat 
17 τελέω   koelen 
18 στῆθος τό   borstkas 
19 ἑός    zijn, haar 
20 φράζομαι   bedenken 
21 σαόω   redden 
22 θαρσέω   gerust zijn 
23 θεοπρόπιον   godsspraak 
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Ja, ik zal het jou vertellen. Maar jij moet luisteren en mij zweren 

mij werkelijk welwillend met woorden en handen te helpen. 

Want ik denk heus een man boos te zullen maken, die zeer machtig is 

onder alle Argivers en naar wie de Grieken luisteren. 

Want machtiger is een koning, wanneer hij boos wordt op een minder 

man. Want ook al verkropt hij zijn woede op de dag zelf, dan toch 

echter houdt hij  zijn wrok later, totdat hij die gekoeld heeft, in zijn 

borst. Maar jij, bedenk, of je me zult redden.’ Tot hem ten antwoord 

sprak de snelvoetige Achilleus: 

‘Zeg zonder meer gerust de godsspraak, die jij kent. 

 
1 ὅ τι = ὅτι, ὅστις 



 51 

οὐ μὰ1 γὰρ ᾿Απόλλωνα Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ, Κάλχαν,  

εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας2 ἀναφαίνεις3,  

οὔ τις ἐμεῦ4 ζῶντος5 καὶ ἐπὶ χθονὶ6 δερκομένοιο 7 

σοὶ κοίλῃς8 παρὰ νηυσὶ βαρείας9 χεῖρας ἐποίσει10  

90. συμπάντων11 Δαναῶν12, οὐδ’ ἢν ᾿Αγαμέμνονα εἴπῃς,  

ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος ᾿Αχαιῶν εὔχεται εἶναι.   

      Καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα13 μάντις14 ἀμύμων15·  

  οὔ τ᾿ ὰῤ ὅ γ’ εὐχωλῆς16 ἐπιμέμφεται οὐδ’ ἑκατόμβης,  

ἀλλ’ ἕνεκ’17 ἀρητῆρος18 ὃν ἠτίμησ’19 ᾿Αγαμέμνων,  

95. οὐδ’ ἀπέλυσε20 θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ’21 ἄποινα22,  

 
1 μὰ τινα   bij 
2 θεοπροπίη ἡ   godsspraak, voorspelling 
3 ἀναφαίνω   openbaren 
4 ἐμεῦ = ἐμοῦ 
5 ζαόω    leven 
6 χθών ἡ   aarde 
7 δέρκομαι   kijken 
8 κοῖλος   hol 
9 βαρύς   wichtig 
10 ἐπιφέρω, fut. ἐποίσω 
11 σύμπαντες   allen bijeen 
12 Δαναοί   de Danaoi, de Grieken 
13 αὐδάω   spreken 
14 μάντις   ziener 
15 ἀμύμων   voortreffelijk 
16 zie vs. 65 
17 ἕνεκα τινος   wegens 
18 ἀρητήρ   priester 
19 ἀτιμάω   smadelijk behandelen 
20 ἀπολύω   loslaten 
21 ἀποδέχομαι   aanvaarden 
22 ἄποινα τά   losgeld 
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Want niet zal, bij Apollo, die geliefd is aan Zeus, tot wie jij Kalchas 

biddend aan de Grieken godsspraken openbaart, 

zal iemand, als ik leef en op aarde rondkijk 

zijn wichtige handen aan jou slaan bij de holle schepen, 

niemand van alle Grieken, ook niet als jij Agamemnon noemt, 

die er nu prat op gaat verreweg de beste van de Grieken te zijn.’ 

En toen dan kreeg de voortreffelijke ziener moed en sprak hij: 

‘Niet dan om een gelofte, ook niet om een hecatombe is hij 

ontevreden, maar om de priester, die Agamemnon smadelijk heeft 

behandeld, want hij liet diens dochter niet vrij en nam het losgeld niet 

aan, 
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  τοὔνεκ’ ἄρ’ ἄλγε’1 ἔδωκεν ἑκηβόλος2 ἠδ’ ἔτι δώσει·  

οὐδ’ ὅ γε πρὶν3 Δαναοῖσιν ἀεικέα4 λοιγὸν5 ἀπώσει6  

πρίν γ’ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα7 κούρην  

ἀπριάτην8 ἀνάποινον9, ἄγειν θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην  

100. ἐς Χρύσην· τότε κέν μιν ἱλασσάμενοι10 πεπίθοιμεν11.  

 

 

Vragen. 

1. Waarom stelt de dichter de vraag van vs.8? 

2. Wat voor verteltechniek hanteert Homeros in de vss. 9 – 52? 

3. Welke twee personen staan tegen over elkaar in de vss.11- 16? 

Hoe wordt dat contrast door woordplaatsing onderstreept? 

4. In de vss.12-16 staat een chiasme. Laat zien. 

5. Een goede rede begint met een captatio benevolentiae. Wat is 

dat? Laat zien dat Chryses daarvan gebruik maakt. 

 
1 ἄλγος τό    smart 
2 ἑκηβόλος    van verre treffend 
3 πρὶν     eerder 
4 ἀεικής    smadelijk 
5 λοιγός    verderf 
6 ἀπωθέω    wegstoten 
7 ἑλικῶπις    met levendige ogen 
8 ἀπριάτην  adv.  zonder losprijs 
9 ἀνάποινος    zonder losgeld 
10 ἱλάσκομαι    gunstig stemmen voor zich 
11 πείθω, aor. opt.πεπίθοιμεν  overreden 
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daarom dan gaf de van verre treffende smarten en zal hij er nog 

geven. Niet zal hij voor de Grieken eerder het smadelijk verderf 

wegstoten, voordat hij aan haar vader het meisje met levendige ogen 

zonder losprijs of losgeld teruggeeft en een heilige hecatombe naar 

Chrysès brengt. Dan zullen we hem wel gunstig stemmen en 

overreden.



 55 

 

6. Welke twee factoren voert de priester aan om zijn dochter vrij 

te laten? Tot twee maal toe wordt daarvan in de tekst (vss.12-

22) gesproken. Citeer beide plaatsen. 

7. Het Griekse krijgsvolk reageert positief op beide argumenten 

om het meisje terug te geven. Citeer de Griekse woorden. 

8. Welke fout begaat eigenlijk Agamemnon tegenover de 

priester? Licht je antwoord toe. 

9. Eigenlijk gedraagt Agamemnon zich wreed tegenover de 

vader. Laat dat zien. 

10. Waarom ging de priester ver weg vs.35? 

11. Waarom vermeldt de priester in zijn bede tot Apollo de 

plaatsen waarover die macht heeft? 

12. In hoeverre is de bede van de priester onbillijk? 

13. Waarom wordt Apollo in vs. 47 met de nacht vergeleken? 

14. a. Welk aspect van de bestraffing door Apollo is vreemd? 

b. Vanuit medisch oogpunt kan er voor het verloop van die 

straf een logische verklaring gegeven worden. Welke? 

15. Welke twee woorden geven de ernst van de situatie weer in 

vs.52? Licht je antwoord toe. 

16. Waarom trad Hera eigenlijk op (vs.55 e.v.)? Citeer niet alleen, 

maar leg het ook uit. 

17. Achilleus is in vss. 59-67 met betrekking tot twee aspecten 

pessimistisch. Welke? 

18. Waarom zou Apollo wegens een gelofte/gebed boos zijn? 

19. Wat voor karakterisering van de homerische goden kun je 

geven, als je kijkt naar de redenen, waarom de goden boos 

zouden kunnen zijn? 

20. Welke opmerking over Kalchas is van belang wat betreft zijn 

houding tegenover de Grieken? 

21. Hoe blijkt uit Kalchas’ woorden, dat hij werkelijk een ziener 

is? 

22. Kalchas heeft angst. Voor wie? 
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23. Citeer de woorden waarmee hij zichzelf karakteriseert in 

vergelijking met de koning. 

24. Achilleus bemoedigt Kalchas te spreken. Achilleus’ belofte 

Kalchas te helpen kent echter twee beperkingen. Welke? 

25. Hoe heeft volgens Kalchas’ woorden Agamemnon de priester 

onteerd? In hoeverre wijkt dat af van vs.11 e.v.? 

26. Benoem en verklaar θάρσησε 92, θύγατρα 95, Δαναοῖσιν  97, 

ἀπώσει 97, πατρὶ 98, δόμεναι 98, ἱερὴν 99. 
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IV.3 De koning. 
 
De basileus was in de Mykeense tijd in oorlog en vrede de leider van 

zijn volk. De koning moest voor de welvaart van zijn volk zorgen. Hij 

moest vriendelijk zijn als een vader, zoals ook vaak van Odysseus 

gezegd wordt. Hij was geen autokraat. Hij raadpleegde vaak de raad 

der ouden en het volk. De verantwoordelijkheid van het nemen van 

besluiten lag echter bij hem. Hij had rechterlijke macht en stond onder 

de bescherming van Zeus. Hij had eer (τιμή) en kreeg eergeschenken 

(γέρας ). Als in de oorlog buit behaald werd, werd vóór de algemene 

verdeling een deel voor hem apart gezet (γέρας ). Bij verdeling van 

land kreeg hij precies, zoals de goden, een stuk land (τέμενος), 

voordat het onder het volk (λαός) verloot werd (κλῆρος). Zijn volk 

gaf hem geschenken. Bij feesten had hij een erezetel en een speciale 

portie vlees en een volle beker wijn. Zijn ambt was erfelijk. 

Na het diner, dat in het gezelschap van de leiders van het volk 

plaatsvond, ging de koning naar de agora om het volk te horen. De 

koning had een nauw contact met raad (βουλή). De leden woonden 

dicht in zijn buurt en dineerden met hem. Die  werden vaak genoemd 

en hadden dezelfde titels en epitheta als de koning, alleen op een iets 

lager niveau. De leden van de koningsraad werden door de koning 

zelf gekozen. Het waren dappere mannen en/of van vooraanstaande 

families. Zij hadden hun eigen gevolg (θεραπόντες, ἑταῖροι), 

herauten en eergeschenken van het volk. 

Het volk werd bijeengeroepen door de koning of een andere 

prominent om naar discussies van koning en diens raad te luisteren. 

Als eerste sprak normaal de koning of de oudste der geronten. De wil 

van het volk werd te kennen gegeven door geschreeuw van 

goedkeuring of afkeuring. 

Agamemnon was het hoofd van de Achaiïsche federatie. Zijn macht 

was op twee factoren gebaseerd: 

1. goddelijk recht, dat door de scepter gesymboliseerd werd; 
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2. zijn heerschappij (samen met zijn broer Menelaos) over 

vrijwel de hele Peloponnesos en vele eilanden. 

Agamemnon was geen absolute monarch. Hij kon Achilleus bij 

voorbeeld niet dwingen te vechten. Zijn heerschappij over Argos 

en vele eilanden hield niet in, dat hij de leenheer was van de 

andere basileis. Deze waren soeverein in hun eigen gebied. 

Agamemnon was het hoofd van de federatie in het veld. Als 

hoofd dankte hij zijn respect aan de scepter, welke niet zozeer 

symbool van zijn koningschap als wel van zijn leiderschap was. 

Deze scepter hanteerde hij in de vergadering.  

Hij was onbetwist leider in krijgszaken. Zijn macht werd beperkt 

door de raad der koningen. Deze vergadering kon door iedere 

koning (vergelijk Achilleus in boek I) bijeengeroepen worden. In 

deze raad was hij basileuteros, meer koning en primus inter pares. 

De raad bestond uit basileis, die in eigen huis soeverein waren en 

alleen in militaire zaken ondergeschikt aan Agamemnon waren. 

 



 59 

 
Agamemnon 
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IV.4 Ruzie tussen Achilleus en Agamemnon. 

 
῎Ητοι1 ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετο2· τοῖσι δ’ ἀνέστη  

ἥρως ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων3 ᾿Αγαμέμνων  

  ἀχνύμενος4· μένεος5 δὲ μέγα φρένες6 ἀμφιμέλαιναι7  

  πίμπλαντ‘8, ὄσσε9 δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι10 ἐΐκτην11·  

105. Κάλχαντα πρώτιστα12 κάκ’ ὀσσόμενος13 προσέειπε·  

μάντι κακῶν, οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον14 εἶπας15·  

αἰεί τοι τὰ κάκ’ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι16,  

ἐσθλὸν δ’ οὔτέ τί πω εἶπας ἔπος οὔτ’ ἐτέλεσσας17·   

καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων18 ἀγορεύεις  

110. ὡς δὴ τοῦδ’ ἕνεκά σφιν19 ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει1,  

 
1 ῎Ητοι    heus, voorwaar 
2 ἕζομαι   gaan zitten 
3 εὐρὺ κρείων   wijd en zijd heersend 
4 ἄχνυμαι   bedroefd, gegriefd zijn 
5 μένος τό   kracht, opwelling, woede 
6 φρένες pl. middenrif, verstand (men dacht dat dit in  

 de buurt van het middenrif zat)  
7 ἀμφιμέλας, μέλαινη, -μέλαν rondom zwart 
8 πίμπλημι τινα τινος iemand met iets vullen 
9 ὄσσε    beide ogen (nom./acc. dualis, 3e decl.) 
10 λαμπετάω   schitteren 
11 ἐΐκτην dualis 3e pl.perf, ἔοικα τινι lijken op 
12 πρώτιστα adv.  eerst 
13 κάκ’ ὀσσόμενος  kwaad/onheilspellend kijkend 
14 κρήγυος   goed 
15 εἶπα = εἴπον 
16 μαντεύεσθαι  voorspellen 
17 τελέω   verwezenlijken, in vervulling doen gaan 
18 θεοπροπέω   godsspreuken vertellen 
19 σφιν dat.pers.vnw. 3e persoon; zie Taaleigen.nomen.6 
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Voorwaar zo sprak hij en hij ging zitten. Onder hen stond op 

de held Atreus’ zoon, de wijd en zijd heersende Agamemnon. 

Hij was gegriefd. Zijn borst vulde zich zeer met woede en werd 

rondom zwart en zijn beide ogen leken op schitterend vuur. 

Hij sprak eerst met kwade blik tot Kalchas: 

‘Ziener van ellende, nog nooit heb je mij het goede verteld. 

Altijd is het slechte jou geliefd te voorspellen, 

maar jij hebt nog geen voortreffelijk woord gezegd of vervuld. 

En nu vertel jij onder de Grieken orakelend, 

dat de van verre treffende daarom verdriet veroorzaakt,

 
1 τεύχω maken  
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οὕνεκ’ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος1 ἀγλά’ ἄποινα  

οὐκ ἔθελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι2 αὐτὴν  

οἴκοι ἔχειν· καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα3  

κουριδίης4 ἀλόχου5, ἐπεὶ οὔ ἑθέν6 ἐστι χερείων7,  

115. οὐ δέμας8 οὐδὲ φυήν9, οὔτ’ ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα.  

ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ’ ἄμεινον10·  

βούλομ’ ἐγὼ λαὸν σῶν11 ἔμμεναι12 ἢ ἀπολέσθαι·  

αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας13 αὐτίχ’ ἑτοιμάσατ’14 ὄφρα15 μὴ οἶος  

᾿Αργείων ἀγέραστος16 ἔω17, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε18·  

120. λεύσσετε19 γὰρ τό γε πάντες ὅ20 μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ21.  

 
1 Χρυσηΐς   Chryseïs, dochter van Chryses 
2 βούλομαι    (liever) willen 
3 προβέβουλα perf. met praes. betekenis van  

  προϐούλομαι τινα τινος iemand verkiezen boven iemand 
4 κουρίδίος   wettig 
5 ἄλοχος ἡ    echtgenote 
6 ἑθέν = οὗ/ἕο/ἕθεν, οἷ, ἕ pers.vnw. 3e s. met en zonder accent 
7 χερείων   minder 
8 δέμας το   gestalte 
9 φυή    uiterlijk 
10 ἄμεινων   beter 
11 σάος   behouden 
12 ἔμμεναι = εἶναι 
13 γέρας   eergeschenk 
14 ἑτοιμάζω   gereed maken 
15 ὄφρα = ἵνα 
16 ἀγέραστος   zonder eergeschenk 
17 ἔω = ὦ 
18 ἔοικε   pas hebben 
19 λεύσσω   zien 
20 ὅ = ὅτι 
21 ἄλλῃ   ergens anders heen 
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omdat ik het schitterende losgeld voor het meisje Chryseïs 

niet wilde aannemen, omdat ik haar veel liever thuis wil hebben. 

Want ik verkies haar boven Klytaimnestra, mijn wettige gade, omdat 

zij geenszins minder is dan zij, noch in gestalte noch in uiterlijk, noch 

dan in geest noch enigszins in werken. Maar toch wil ik haar 

teruggeven, als dat evenwel beter is. Liever heb ik, dat het krijgsvolk 

behouden blijft dan dat het omkomt. Maar maakt voor mij 

onmiddellijk een eergeschenk gereed, opdat ik niet als enige der 

Argivers zonder eergeschenk ben, omdat dat ook geen pas heeft. 

Want jullie allen zien dit toch, dat mijn geschenk elders heen gaat. 
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      Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης1 δῖος ᾿Αχιλλεύς·  

᾿Ατρεΐδη κύδιστε2 φιλοκτεανώτατε3 πάντων,  

πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι4 ᾿Αχαιοί;  

οὐδέ τί που ἴδμεν5 ξυνήϊα6 κείμενα πολλά·  

125. ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν7, τὰ δέδασται8,  

λαοὺς δ’ οὐκ ἐπέοικε9 παλίλλογα10 ταῦτ’ ἐπαγείρειν11.   

 ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τῆνδε θεῷ πρόες12· αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ  

τριπλῇ13 τετραπλῇ τ’ ἀποτείσομεν14, αἴ κέ ποθι Ζεὺς  

δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον15 ἐξαλαπάξαι16.  

 130.    Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων17 ᾿Αγαμέμνων·  

μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν, θεοείκελ‘18 ᾿Αχιλλεῦ,  

κλέπτε νόῳ19, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι20 οὐδέ με πείσεις.  

ἦ ἐθέλεις ὄφρ’ αὐτὸς ἔχῃς γέρας, αὐτὰρ ἔμ’ αὔτως1  

 
1 ποδάρκης   snelvoetig 
2 κύδιστος   roemrijkst 
3 φιλοκτέανος  hebzuchtig 
4 μεγάθυμος   fier 
5 ἴδμεν = ἴσμεν 
6 ξυνήϊα τά   gemeenschappelijk bezit 
7 ἐκπέρθω   plunderen 
8 δατέομαι, δέδασται perf. pass. verdelen 
9 ἐπέοικε   het heeft pas 
10 παλίλλογος  weer verzameld; hier proleptisch gebruikt 
11 ἐπαγείρω   verzamelen 
12 προίημι   laten gaan 
13 τριπλοῦς   drievoudig 
14 ἀποτίνω, -τείσω  vergoeden 
15 εὐτείχεος   goed ommuurd 
16 ἐξαλαπάζω  verwoesten 
17 κρείων   heerser 
18 θεοείκελος   op een god gelijkend 
19 κλέπτω νόῳ  misleiden 
20 παρέρχομαι, fut. παρελεύσομαι bedriegen 
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Hem antwoordde daarna de snelvoetige stralende Achilleus: 

‘Zeer roemrijke Atreus’ zoon, hebzuchtigste van allen, 

hoe zullen jou de fiere Achaiers toch een eergeschenk geven? 

Want geenszins weten wij ergens veel gemeenschappelijk bezit te 

liggen. Maar wat wij geplunderd hebben uit de steden, dat is 

verdeeld. En het heeft geen pas, dat het volk dat weer verzameld bij 

elkaar brengt. Maar jij moet haar nu voor de god laten gaan en wij 

Achaiers zullen het jou in drie-, ja viervoud vergoeden, als Zeus het 

ooit zal geven de goed ommuurde stad Troje te verwoesten.’ 

Tot hem ten antwoord sprak de heerser Agamemnon: 

‘Probeer mij dan niet zo, god gelijke Achilleus, ook al ben jij 

voortreffelijk, te misleiden, omdat je me niet zult bedriegen en niet 

zult overreden. Of wil jij, dat jijzelf een geschenk hebt, maar dat ik zo  

 
1 αὔτως zo maar 
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ἧσθαι δευόμενον1, κέλεαι2 δέ με τῆνδ’ ἀποδοῦναι;  

135. ἀλλ’ εἰ μὲν δώσουσι γέρας μεγάθυμοι3 ᾿Αχαιοὶ  

ἄρσαντες4 κατὰ5 θυμὸν6 ὅπως ἀντάξιον7 ἔσται·  

εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι  

ἢ τεὸν8 ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ ᾿Οδυσῆος  

  ἄξω ἑλών· ὃ δέ κεν κεχολώσεται9 ὅν κεν ἵκωμαι10.  

140. ἀλλ’ ἤτοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθα11 καὶ αὖτις12,  

νῦν δ’ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν13 εἰς ἅλα14 δῖαν,  

ἐν15 δ’ ἐρέτας16 ἐπιτηδὲς17 ἀγείρομεν18, ἐς δ’ ἑκατόμβην  

θείομεν, ἂν δ’ αὐτὴν Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον19  

βήσομεν20· εἷς δέ τις ἀρχὸς21, ἀνὴρ βουληφόρος1, ἔστω2,  

 
1 δεύομαι   missen, zijn zonder 
2 κέλομαι   bevelen 
3 μεγάθυμος   fier 
4 ἀραρίσκω,  aor. ἄρσα gereed maken 
5 κατὰ τι   naar, overeenkomstig 
6 θυμός   hart, wens 
7 ἀντάξιος   opwegend tegen, even veel waard 
8 τεόν (γέρας)   jouw (bezit vnw.) 
9 χολόομαι, κεχολώσεται fut. ex. boos worden 
10 ἱκνέομαι, ἱκόμην  bereiken 
11 μεταφράζομαι  spreken over 
12 αὖτις   weer 
13 ἐρύω    trekken  

     aor. coni. met korte themavocaal ἐρύσσομεν 
14 ἅλς ἡ/ὁ   zeezout, zee 
15 ἐν, ἐς, ἂν adverbia  aan boord 
16 ἐρέτης ὁ   roeier 
17 ἐπιτηδὲς   met zorg 
18 ἀγείρω   verzamelen 
19 καλλιπάρῃος  met mooie wangen 
20 βαίνω,  fut. βήσω tr. doen gaan 
21 ἀρχὸς kapitein 
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maar zonder zit en beveel jij mij (daarom) haar terug te geven? 

Maar als de fiere Achaiers een eergeschenk zullen geven, en het 

naar wens gereed gemaakt hebben, opdat het evenveel waard zal zijn, 

dan .. Maar als zij het niet zullen geven, dan zal ik echter zelf een 

geschenk gaan pakken of een van jou, of dat van Aias, of ik zal dat 

van Odysseus pakken en meenemen. 

Hij zal boos zijn, bij wie ik eventueel kom. 

Maar heus daarover zullen we het later ook weer hebben. 

Welaan, laten we nu een zwart schip naar de stralende zee trekken, 

en daarop met zorg roeiers verzamelen en aan boord een hecatombe 

plaatsen en Chryseïs zelf met de schone wangen aan boord doen 

gaan. Eén persoon, een man uit de raad, moet kapitein zijn,  

 
1 βουληφόρος   raadgevend, tot de raad behorend 
2 ἔστω    imperatief 3.s: hij moet …. 
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145. ἢ Αἴας ἢ ᾿Ιδομενεὺς ἢ δῖος ᾿Οδυσσεὺς  

ἠὲ σὺ, Πηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ’1 ἀνδρῶν,  

ὄφρ’ ἥμιν ἑκάεργον2 ἱλάσσεαι3 ἱερὰ ῥέξας4.   

 

 

Vragen. 

1. Hoe heet de woordencombinatie εὐρὺ κρείων 102? 

Waaraan dankt Agamemnon die titel? 

2. Welke opvallende tegenstelling staat in 103 en 104? 

3. Om twee redenen is Agamemnon Kalchas kwaad gezind. 

Welke twee zijn dat? 

4. Uit welk woord in 106 –108 blijkt dat Agamemnon wel erg 

subjectief is? 

5. Waarom gebruikt Agamemnon in 110 juist het woord 

ἑκηβόλος? 

6. In 111-115 noemt Agamemnon geen enkele keer de echte 

reden van Apollo’s boosheid. Wat is die reden wel? Sterker 

nog, de redenen, die hij geeft, hebben er eigenlijk niets mee 

te maken. Leg dat uit. 

7. Wat is Agamemnon’s grote zorg blijkens 116-120? 

8. Hoe is het mogelijk, dat Achilleus zo vrijmoedig tegen 

Agamemnon kan spreken 122 e.v.? 

9. Je zou kunnen zeggen, dat Achilleus in de vss. 121-129 in 

eerste instantie niet consequent is, als je het vergelijkt met 

zijn  eis aan Agamemnon. Leg dat uit. 

 
1 ἔκπαγλος   verschrikkelijk 
2 ἑκάεργος   van verre werkend 
3 ἱλάσκομαι, ἱλάσσεαι gunstig stemmen 

    coni. aor. met korte themavocaal  
4 ἱερὰ ῥέζω   offers brengen 
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hetzij Aias, hetzij Idomeneus, hetzij de stralende Odysseus, 

of jij, Peleus’ zoon, verschrikkelijkste aller mannen, 

opdat jij voor ons door offers te brengen de van verre werkende 

verzoent. 
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10. Waarom is het voor een Griek niet vreemd, dat Achilleus 

de eventuele inname van de Troje afhankelijk maakt van 

Zeus? 

11. Agamemnon beticht Achilleus van misleiding. Hoe komt 

hij op die gedachte? 

12. Wat zou er zo onmogelijk zijn aan een situatie zoals 

Agamemnon die schetst in de vss. 133-134? 

13. In 136 is er sprake van een aposiopesis (verzwijgen van een 

zinseinde). Wat moet je hier aanvullen? 

14. Agamemnon dreigt eigenhandig compensatie te zullen 

halen (137-138).  Je zou dit kunnen betitelen als hybris. Leg 

dat uit. Ook zou je kunnen zeggen, dat hij hiertoe legale 

macht heeft. Leg ook dat uit. 

15. Opvallend is de term voor de begeleiders van Chryseïs in 

144 βουληφόρος. Welke term zou je hier verwacht 

hebben? 

16. Benoem en verklaar: ἄμεινον 116, πάντων 122, 

ἐξαλαπάξαι  129, κλέπτε 132, δώωσιν 137,  ἵκωμαι  139, 

ἀγείρομεν  142, ἐκπαγλότατ’ 146, ῥέξας 147.  
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IV.5 Mykeense hebzucht. 
Vanaf 1900 waren er Grieken in Griekenland. In de periode 

1700-1600 kende Mykene een plotselinge bloei met veel 

Kretenzische elementen. De Kretenzers hadden in die tijd in dat 

gedeelte van de Middellandse Zee de hegemonie. Volgens de 

ouden was Mykene gesticht door de Perseïden, Perseus en zijn 

afstammelingen. Van hen zouden de schachtgraven binnen de 

grafcirkels zijn, die ooit buiten de muren van Mykene lagen en 

later als heiligdom binnen de muren zijn opgenomen. 

 

 
schachtgraven in grafcirkel te Mykene. 

 

De dynastie der Atreïden kwam uit het oosten, Lydië, waar in 

de 15e eeuw al Grieken waren. Uit die tijd dateren ook de grote 

koepelgraven bij Mykene, waarvan één de naam Atreus’ 

schatkamer draagt.  

Volgens de mythologie hebben de Mykeners na de dood van de 

laatste Perseïde, Eurystheus, Atreus als koning aangesteld, 

omdat die in staat scheen op te treden tegen de Herakliden, die 
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toen Mykene vanuit het noorden samen met de Doriërs 

bedreigden. 

 

 
Perseus en Medea 

 

 
Atreus’ schatkamer 
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De koningen van Mykene hebben in 13e eeuw zwaar gebouwd 

vanwege een of andere dreiging. Ook de muren van Mykene 

zijn toen versterkt. De Mykeense koningen en dus 

waarschijnlijk ook die der Atriden, waren blijkens hun 

archieven erg op luxe gesteld en de mannen hielden zich vooral 

met de oorlog bezig. Uitrustingen waren duur en het 

onderhouden van een leger ook. Om zich met de oorlog bezig te 

kunnen houden, had men slaven nodig om op het land te 

werken. Om aan alle eisen en verlangens te kunnen voldoen 

moest veel geld binnenkomen. Dit kon door handel, waarmee 

de Mykeners zich wel bezig hielden, maar vooral door 

rooftochten. Zo kon je van andere steden rijkdommen stelen, 

maar zo kon je ook aan slaven komen. De weerbare mannen 

werden gedood, zoals in de Trojaanse traditie. De vrouwen met 

name werden verdeeld, nadat de grootste koning er één 

uitgekozen of gekregen had. Dat dit niet zo maar een theorie is, 

maar een waarschijnlijkheid, blijkt uit kleitabletten van Pylos, 

waarop gesproken wordt van 700 vrouwen, 400 dochters, 300 

zonen en 300 jonge mannen. Deze slaven werden uit het oosten 

gehaald van Knidos, Milete, Lemnos, Zephyros (Halikarnassos), 

Chios en Aswija (Asia = Lydia ) < Assuwa (Hettitisch). Ook 

wordt gesproken van een To-ro-ja (Trojaanse vrouw?). Bij dit 

soort strooptochten moet je niet denken aan grote legers. Van 

Herakles wordt verteld, dat hij slechts met 6 schepen naar Troje 

ging. Bij deze tochten ging het alleen om vrouwen en schatten. 

Uit Homeros blijkt, dat de grote vorst binnen de Achaiïsche 

wereld Agamemnon was. Inderdaad was de macht van de 

Atriden groot. Doordat vele burchten en koningen op de 

Peloponnesos ondergeschikt waren aan Agamemnon en 

doordat diens broer Menelaos ook een politiek goed huwelijk 

gesloten had met de dochter van de koning van Sparta, de 



 75 

mooie Helena, vormden zij beiden een groot militair blok. Dat 

er in de Griekse wereld een grote vorst was, blijkt daarnaast uit 

een brief van de Hittitische koning Hattusillus  III1. Zijn land 

was (1250) geplunderd door rooftroepen onder leiding van ene 

Tawagalawas (Eteokles), de broer van de grote koning van 

Ahhiyawa. Hij spreekt die koning toe als zijn gelijke. Gezien het 

jaar kan dit Atreus geweest zijn. Uit deze brief blijkt wel dat er 

diplomatieke contacten met het oosten waren en dat er in 

Mykene Hittitische schrijvers geweest moeten zijn. Zou je de 

oorlog van Troje vanuit dit perspectief bekijken, dan zou je 

moeten concluderen, dat de Trojaanse oorlog er een was uit een 

reeks van strooptochten, dat de helden van Homeros niet veel 

meer waren dan op geld en rijkdom beluste koningen. Hoewel 

dit aspect van de Mykeense wereld niet bij Homeros verheeld 

wordt,  is de wereld, die Homeros ons voorschotelt, vooral een 

van echte heroën belust met name op roem en eer. Gezegd zij 

wel, dat de Ilias opent met een ruzie tussen twee grote vorsten 

om buit. 

 
1 De Hittieten waren een zeer machtig volk. 
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IV.6 Achilleus en Agamemnon breken met elkaar.  
Achilleus vindt, dat Agamemnon misbruik van zijn macht maakt, vooral 

omdat Achilleus het leeuwendeel van de oorlog op zich neemt en 

Agamemnon zich daaraan onttrekt. Achilleus wil de strijd verlaten en naar 

huis teruggaan. Agamemnon dreigt Achilleus diens eigen eregave af te 

pakken, als hij Chryseïs moet terugsturen. 

 

      Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα1 ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς·  

ὤ μοι, ἀναιδείην2 ἐπιειμένε3, κερδαλεόφρον4,  

150. πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσιν πείθηται ᾿Αχαιῶν  

ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ἢ ἀνδράσιν ἶφι5 μάχεσθαι;  

οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων6 ἕνεκ’ ἤλυθον αἰχμητάων7  

δεῦρο8 μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί9 εἰσιν·  

οὐ γὰρ πώποτ’10 ἐμὰς βοῦς ἤλασαν11 οὐδὲ μὲν12 ἵππους,  

155. οὐδέ ποτ’ ἐν Φθίῃ13 ἐριβώλακι14 βωτιανείρῃ15  

 
1 ὑπόδρα   met dreigende blik 
2 ἀναιδείη   schaamteloosheid 
3 ἐπιείμενος   bekleed met 
4 κερδαλεόφρων  op winst bedacht 
5 ἶφι    met kracht (instrumentalis) 
6 Τρῶες   Trojanen 
7 αἰχμητής   lansdrager 
8 δεῦρο   hierheen 
9 αἴτιος   schuldig 
10 οὐ πώποτ’   nog nooit 
11 ἐλαύνω, ἤλασα aor. drijven 
12 μὲν = μὴν 
13 Φθίη Phthia, landstreek in Griekenland en rijk  

 van Achilleus, het latere Phtiotis 
14 ἐριβῶλαξ   grofkluitig  
15 βωτιάνείρα   mannenvoedend 
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Tot hem dan, hem dreigend aankijkend, sprak de snelvoetige 

Achilleus: “Wee mij, jij met schaamteloosheid beklede, op winst 

bedachte, hoe zal toch iemand der Achaiers jouw woorden graag 

gehoorzamen of om op expeditie te gaan of om met mannen met 

kracht te strijden? Want niet ben ik hier wegens de Trojaanse 

lansdragers gekomen om met hen te strijden, omdat zij mij in niets 

schuldig zijn. Want nog nooit hebben zij mijn runderen noch heus 

mijn paarden weggedreven noch in het grofkluitige, mannen 

voedende Phthia 
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καρπὸν1 ἐδηλήσαντ’2, ἐπεὶ ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ3  

οὔρεά4 τε σκιόεντα5 θάλασσά τε ἠχήεσσα6·  

ἀλλὰ σοὶ, ὦ μέγ’ ἀναιδὲς7, ἅμ’ ἑσπόμεθ’8 ὄφρα σὺ χαίρῃς,  

τιμὴν9 ἀρνύμενοι10 Μενελάῳ σοί τε, κυνῶπα11 , 

160. πρὸς Τρώων· τῶν12 οὔ τι μετατρέπῃ13 οὐδ’ ἀλεγίζεις14·  

καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς15,  

ᾧ ἔπι16 πολλὰ μόγησα17, δόσαν δέ μοι υἷες ᾿Αχαιῶν.  

οὐ μὲν18 σοί ποτε ἶσον19 ἔχω γέρας ὁππότ’20 ᾿Αχαιοὶ  

Τρώων ἐκπέρσωσ’21 εὖ ναιόμενον22 πτολίεθρον23·  

165. ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον1 πολυάϊκος2 πολέμοιο  

 
1 καρπός vrucht 
2 δηλέομαι   vernietigen 
3 μεταξὺ   ertussen 
4 οὔρος = ὄρος το  
5 σκιόεις   schaduwrijk 
6 ἠχήεσσα, ἠχήεις  galmend, bruisend 
7 ἀναιδής   schaamteloos 
8 ἕπομαι τινι, ἕσπομην aor. volgen 
9 τιμή    genoegdoening 
10 ἄρνυμαι   zich verwerven 
11 κυνώπης   hondsogig 
12 τῶν neutrum pl. 
13 μετατρέπομαι τινος zich bekommeren om 
14 ἀλεγίζω τινος  zich bekreunen om 
15 ἀπειλέω   dreigend voorhouden 
16 τινι ἔπι   postpositie: om 
17 μογέω   zich moeite getroosten 
18 μὲν = μὴν 
19 ἶσος τινι   gelijk aan 
20 ὁππότ’ = ὁπότ’  met dubbel π metri causa 
21 ἐκπέρθω, ἐξέπερσα geheel verwoesten 
22 εὖ ναιόμενος  welvarend 
23 πτολίεθρον   vestingstad 
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vruchten verwoest, omdat er zeer veel tussen ligt, schaduwrijke 

bergen en de bruisende zee. Maar wij zijn tegelijk jou, zeer 

schaamteloze, gevolgd, opdat jij blij zou zijn, als je genoegdoening 

verwierf voor Menelaos en jou, onbeschaamde, van de Trojanen. 

Daarom bekommer of bekreun jij je geenszins. 

En dan dreig jij zelf mij mijn eergeschenk af te zullen pakken, 

waarvoor ik zeer gezwoegd heb en de zonen der Achaiers gaven het 

me. Nooit heb ik, heus, een eergeschenk gelijk aan dat van jou, 

wanneer de Achaiers de welvarende vestingstad der Trojanen zullen 

verwoesten. Maar het grootste deel van de onstuimige oorlog  

 
1 τὸ πλεῖον   het grootste deel   
2 πολυάιξ   onstuimig 
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χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ’1· ἀτὰρ2 ἤν ποτε δασμὸς3 ἵκηται,  

σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ’ ὀλίγον τε φίλον τε  

ἔρχομ’ ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμω4 πολεμίζων.  

νῦν δ’ εἶμι Φθίηνδ’, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερόν5 ἐστιν   

170. οἴκαδ’ ἴμεν σὺν νηυσὶ κορωνίσιν6, οὐδέ σ’7 ὀΐω8  

ἐνθάδ’ ἄτιμος ἐὼν ἄφενος9 καὶ πλοῦτον ἀφύξειν10.  

      Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων·  

φεῦγε μάλ’ εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται11, οὐδέ σ’ ἔγωγε  

λίσσομαι12 εἵνεκ’ ἐμεῖο13 μένειν· πάρ’14 ἔμοιγε καὶ ἄλλοι  

175. οἵ κέ15 με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα16 Ζεύς.  

ἔχθιστος17 δέ μοί ἐσσι18 διοτρεφέων19 βασιλήων·  

αἰεὶ γάρ τοι ἔρις20 τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε·  

 
1 διέπω verrichten 
2 ἀτὰρ    maar 
3 δασμός   verdeling 
4 κάμνω,  aor. ἔκαμον zich afmatten  
5 φέρτερός   sterker, beter 
6 κορωνίς   gekromd 
7 σ’ = σοι 
8 ὀΐω    ik meen 
9 ἄφενος τό   overvloed 
10 ἀφύσσω   ophopen 
11 ἐπισεύομαι,   verlangen 

     perf. met. praesens betekenis ἐπεσσύμαι 
12 λίσσομαι   smeken 
13 ἐμεῖο = ἐμοῦ 
14 πάρ’ = πάρεισι 
15 κέ met futurum geeft een in de toekomst gedachte handeling aan. 
16 μητίετα   plannen beramend 
17 ἐχθρός   vijandig, gehaat 
18 ἐσσι = εἶ 
19 διοτρεφής   door Zeus gevoed 
20 ἔρις     twist 
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verrichten mijn handen. Maar als er ooit een verdeling komt, 

heb jij een veel groter eergeschenk, maar ben ik met weinig tevreden 

en ga ik naar de schepen, wanneer ik afgemat ben van het strijden. 

Maar nu ga ik naar Phthia, omdat het werkelijk veel beter is 

naar huis te gaan met de gekromde schepen, want niet denk ik voor 

jou hier eerloos overvloed en rijkdom op te zullen hopen.” 

Hem antwoordde vervolgens de heer der mannen Agamemnon: 

‘Vlucht gerust, als jouw hart dat verlangt, maar ik smeek jou niet 

om mij hier te blijven. Bij mij toch zijn ook anderen, die mij zullen 

eren en het meest de plannen beramende Zeus. Mij ben jij het meest 

van de door Zeus gevoede koningen gehaat, want altijd is jou twist 

geliefd en oorlogen en gevechten. 
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εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τό γ’ ἔδωκεν·  

οἴκαδ’ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς ἑτάροισι  

180. Μυρμιδόνεσσιν1 ἄνασσε2, σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω,  

οὐδ’ ὄθομαι3 κοτέοντος4· ἀπειλήσω5 δέ τοι ὧδε·  

ὡς ἔμ’ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος ᾿Απόλλων,  

τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ’ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισι  

πέμψω, ἐγὼ δέ κ’ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον  

185. αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδὲ 6, τὸ σὸν γέρας ὄφρ’ ἐυ εἰδῇς7  

ὅσσον φέρτερός8 εἰμι σέθεν9, στυγέῃ10 δὲ καὶ ἄλλος  

ἶσον ἐμοὶ φάσθαι11 καὶ ὁμοιωθήμεναι12 ἄντην13.  

 
1 Μυμιδόνες,    Myrmidonen, volk van 

 Μυρμιδόνεσσιν  dat. loci  Achilleus 
2 ἀνάσσω    heersen 
3 ὄθομαι (σου)    zich bekreunen om 
4 κοτέω    wrokken 
5 ἀπειλέω    dreigen, dreigend zeggen 
6 κλισίη    tent 
7 εἰδῇς coni., οἶδα 
8 φέρτερός    sterker, beter 
9 σέθεν = σοῦ 
10 στυγέω    ervoor terugdeinzen 
11ἶσον φάσθαι   zich gelijk achten 
12 ὁμοιόομαι    zich gelijk stellen 
13 ἄντην    openlijk 
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Als jij al zeer sterk bent, heeft dat toch jou een god gegeven. 

Ga naar huis met je schepen en makkers en heers onder de 

Myrmidonen, want om jou bekommer ik me niet 

en niet bekreun ik me om jou, als je wrokt. Maar ik zal jou het zo 

dreigend zeggen: aangezien Phoibos Apollo mij Chryseïs afneemt, 

zal ik haar met mijn schip en mijn makkers laten gaan, maar ik zal 

Briseïs met de schone wangen halen -en ik ga zelf naar jouw ten-  

jouw eergeschenk, opdat jij goed weet, hoeveel sterker ik ben dan jij 

en opdat ook een ander ervoor terugdeinst zich aan mij gelijk te 

achten en te stellen in het openbaar.’ 
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Vragen. 

1. Achilleus gaat in zijn rede nogal grof tekeer tegen 

Agamemnon. Citeer van zijn verbaal geweld twee 

verschillende fragmenten. 

2. Om wiens belang gaat het volgens Achilleus in de 

Trojaanse oorlog? Welk woord precies geeft het doel van 

de oorlog aan? Citeer het Grieks. 

3. Wat wil Achilleus zeggen in vss.150-151? Hoe heet zo’n 

vraag? Waar geeft hij voor deze opmerking de 

argumenten? Geef die argumenten. 

4. In deze passage geeft Achilleus uiting aan persoonlijke 

frustratie, die toch al voor deze ruzie met Agamemnon 

leefde. Wat is die frustratie? 

5. Welke boodschap geeft Achilleus in de vss.169-171 aan 

Agamemnon? 

6. Agamemnon reageert op Achilleus, zoals zo velen die in 

een ruzie door een ander gekwetst of bedreigd zijn. Hoe? 

7. Waarom denkt Agamemnon dat Zeus bij hem zal zijn? 

8. Waarom is in Agamemnon’s statement het helemaal niet 

vreemd dat de koningen het epitheton διοτρεφέων 

krijgen? 

9. Op zijn beurt beledigt Agamemnon Achilleus weer in de 

vss. 173-181. Hoe? 

10. Agamemnon dreigt Achilleus te kleineren. Citeer de 

woorden waar het omgaat. Welke twee woorden met name 

hebben een kleinerende betekenis? 

11. Wat met name van Achilleus’optreden  is Agamemnon in 

het verkeerde keelgat geschoten? Citeer het Grieks. Welk 

woord heeft in dit vs. extra nadruk en waarom?  

12. Benoem en verklaar ἠμείβετ’ 172, βασιλήων 176,  ἔδωκεν 

178, ἄνασσε 180, κοτέοντος 181,  ἰὼν 185, στυγέῃ 186, 

ὁμοιωθήμεναι 187 
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13.  

IV.7 Athene grijpt in. 
Achilleus wordt woedend en wil Agamemnon aanvallen. Athene verschijnt 

en houdt hem tegen. Zij raadt hem aan het bij woorden te houden. 

 

     ῝Ως φάτο· Πηλεΐωνι1 δ’ ἄχος2 γένετ’, ἐν3 δέ οἱ ἦτορ4  

  στήθεσσιν5 λασίοισι6 διάνδιχα7 μερμήριξεν8,  

190. ἢ ὅ γε φάσγανον9 ὀξὺ ἐρυσσάμενος10 παρὰ μηροῦ11  

τοὺς μὲν ἀναστήσειεν12, ὃ δ’ ᾿Ατρεΐδην ἐναρίζοι13,   

ἦε14 χόλον15 παύσειεν ἐρητύσειέ16 τε θυμόν.  

ἧος17 ὃ ταῦθ’ ὥρμαινε18 κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν,  

  ἕλκετο19 δ’ ἐκ κολεοῖο1 μέγα ξίφος2, ἦλθε δ’ ᾿Αθήνη  

 
1 Πηλεΐων = Πηλείδης 
2 ἄχος τό    smart 
3 verbinden met στήθεσσιν 
4 ἦτορ τό    hart 
5 στῆθος τό    borst 
6 λάσιος    wollig 
7 διάνδιχα    in twee richtingen 
8 μερμηρίζω    overwegen 
9 φάσγανον    zwaard 
10 ἐρύομαι    trekken 
11 μηρός    dijbeen 
12 ἀνίστημι    doen opstaan 
13 ἐναρίζω    doden, van de  

     wapenrusting beroven 
14 ἦε = ἤ    of 
15 χόλος    gal, woede 
16 ἐρητύω    bedaren, bedwingen 
17 ἧος = ἕως    zolang als 
18 ὁρμαίνω    overwegen 
19 ἕλκομαι    trekken 
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Zo sprak hij. Peleus’ zoon kreeg verdriet en zijn hart  

in zijn behaarde borstkas dacht na in twee richtingen, 

of hij na zijn scherpe zwaard getrokken te hebben van zijn dij 

hen zou doen opstaan en Atreus’ zoon zou doden, 

of dat hij zijn woede zou beëindigen en zijn hart bedwingen. 

Terwijl hij dat overwoog in zijn verstand en hart 

en zijn grote zwaard uit de schede wilde trekken, kwam Athene  

 
1 κολεόν τό    schede 
2 ξίφος τό    zwaard 
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195. οὐρανόθεν1· πρὸ γὰρ ἧκε2 θεὰ λευκώλενος ῞Ηρη  

  ἄμφω ὁμῶς3 θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη4 τε·  

στῆ δ’ ὄπιθεν5, ξανθῆς6 δὲ κόμης7 ἕλε Πηλεΐωνα  

  οἴῳ8 φαινομένη· τῶν δ’ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο·  

θάμβησεν9 δ’ ᾿Αχιλεύς, μετὰ δ’ ἐτράπετ’10, αὐτίκα δ’ ἔγνω  

 200. Παλλάδ’ ᾿Αθηναίην· δεινὼ δέ οἱ ὄσσε11 φάανθεν12·  

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα13 προσηύδα·  

τίπτ’14 αὖτ’, αἰγιόχοιο15 Διὸς τέκος16, εἰλήλουθας17;  

  ἦ ἵνα ὕβριν18 ἴδῃ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο19;  

  ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω20, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι21 ὀΐω·  

205. ᾗς22 ὑπεροπλίῃσι1 τάχ’ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ.  

 
1 οὐρανόθεν, -θεν   uit de hemel 
2 πρὸ .. ἧκε    tmesis 
3 ὁμῶς     evenzeer 
4 κήδομαι    bezorgd zijn 
5 ὄπιθεν    van achteren 
6 ξανθός    blond 
7 κόμη     haar 
8 οἰός     alleen 
9 θαμϐέω    verbaasd zijn 
10 μετατρέπομαι   zich omdraaien 
11 ὄσσε    beide ogen dualis nom.acc. 
12 φαείνομαι, φάανθεν = ἐφαάνθησαν schitteren 
13 πτερόεις    gevleugeld 
14 τίπτε;    waarom toch? 
15 αἰγίοχος    aigis dragend 
16 τέκος τό    kind 
17 ἔρχομαι, εἰλήλουθας perf   
18 ὕβρις    overmoed, euveldaad 
19 Ἀτρείδης, Ατρεΐδαο gen.  
20 λέγω, ἐρέω fut. 
21 τελέω, τελέεσθαι fut met passieve betekenis  
22 ἑός     zijn eigen 
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uit de hemel. Want haar had vooruit gezonden de blankarmige godin 

Hera, evenzeer beiden in haar hart beminnend en om hen bezorgd. 

Zij ging achter hem staan en greep bij het blonde haar Peleus’ zoon 

aan hem alleen verschijnend. Van de anderen zag niemand haar. 

Achilleus stond paf en draaide zich om en herkende onmiddellijk 

Pallas Athene. Haar beide ogen begonnen verschrikkelijk te schijnen. 

Hij nam het woord en sprak de gevleugelde woorden: 

‘Waarom toch weer, dochter van de aigis dragende Zeus, ben jij 

gekomen? Soms om de overmoed van Agamemnon Atreus’ zoon te 

zien. Maar ik zal ‘t jou duidelijk zeggen en ik denk dat dit ook 

vervuld zal worden: door zijn eigen overmoed zal hij dra zijn leven 

verliezen.’ 

 
1 ὑπεροπλίη    overmoed 
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      Τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη·  

ἦλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος1, αἴ κε2 πίθηαι3,  

  οὐρανόθεν· πρὸ δέ μ’ ἧκε θεὰ λευκώλενος ῞Ηρη  

  ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε·  

210. ἀλλ’ ἄγε, λῆγ’4 ἔριδος5, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί·   

ἀλλ’ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον6 ὡς ἔσεταί7 περ8·  

ὧδε γὰρ ἐξερέω9, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον10 ἔσται·  

καί ποτέ τοι τρὶς11 τόσσα12 παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα  

ὕβριος εἵνεκα τῆσδε· σὺ δ’ ἴσχεο13, πείθεο δ’ ἡμῖν.  

215. Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς·  

χρὴ μὲν14 σφωΐτερόν15 γε, θεὰ, ἔπος εἰρύσσασθαι16  

καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον17· ὧς γὰρ ἄμεινον·  

ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται18 μάλα τ’ ἔκλυον19 αὐτοῦ.  

 
1 μένος    woede 
2 αἴ κε + coni.     om te zien of 
3 πείθομαι, ἐπίθομην 
4 λῆγω τινος    ophouden met 
5 zie 177 
6 ὀνειδίζω    verwijtend voorhouden 
7 ἔσεταί = ἔσταί 
8 περ     precies 
9 ἐξερέω fut., εξεῖπον  duidelijk zeggen  
10 τελέω    vervullen 
11 τρὶς     drie maal 
12 τόσσα = τόσα 
13 ἴσχομαι    zich inhouden 
14 μὲν  = μὴν 
15 σφωΐτερος    van u beiden 
16 εἰρύσσασθαι, ῥύομαι  in acht nemen 
17 χολόω    boos maken, vertoornen 
18 ἐπιπείθομαι τινι   luisteren naar 
19 ἔκλυον τινος aor.  luisteren naar; hier aoristus  

gnomicus (deze aoristos wordt vooral gebruikt in algemeen geldende  
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Tot hem weer sprak de uilogige godin Athene: ‘Ik ben gekomen om je 

woede te beëindigen, om te zien of je luistert, vanuit de hemel. Want 

vooruit heeft me gestuurd de blankarmige godin Hera evenzeer jullie 

beiden in haar hart beminnend en om jullie bezorgd. Kom op, 

beëindig de ruzie en trek niet met je hand je zwaard, maar voorwaar 

houd hem met woorden verwijtend voor, precies hoe het zal zijn. 

Want zo zal ik het duidelijk zeggen en dit zal ook vervuld zijn. Ook 

zullen jou ooit drie keer zoveel schitterende geschenken voor handen 

zijn wegens deze euveldaad. Jij, houd je in en luister naar ons.’ 

Haar ten antwoord sprak de snelvoetige Achilleus: “Het is werkelijk 

nodig het woord van u beiden in acht te nemen, ook al is men zeer 

vertoornd in zijn hart. Want zo is het beter. Wie de goden zal 

gehoorzamen, naar hem luisteren ze zeer. 

 

uitspraken en heeft een praesens betekenis. 
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῏Η καὶ ἐπ’ ἀργυρέῃ1 κώπῃ2 σχέθε3 χεῖρα βαρεῖαν4,  

220. ἂψ δ’ ἐς κουλεὸν5 ὦσε6 μέγα ξίφος, οὐδ’ ἀπίθησε7  

μύθῳ ᾿Αθηναίης· ἣ δ’ Οὔλυμπονδὲ βεβήκει8  

δώματ’9 ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας10 ἄλλους.  

      Πηλεΐδης δ’ ἐξαῦτις11 ἀταρτηροῖς12 ἐπέεσσιν  

᾿Ατρεΐδην προσέειπε, καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο·  

225. οἰνοβαρές13, κυνὸς14 ὄμματ’15 ἔχων, κραδίην16 δ’ ἐλάφοιο17,  

οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι18  

οὔτε λόχονδ’19  ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν20 ᾿Αχαιῶν  

τέτληκας21 θυμῷ· τὸ δέ τοι κὴρ22 εἴδεται1 εἶναι.  

 
1 ἀργυρέος    zilveren 
2 κώπη     gevest 
3 ἔχω, ἔσχεθον aor.  
4 βαρύς    wichtig 
5 κουλεόν τό    schede 
6 ὠθέω, ὦσα aor.    stoten 
7 ἀπιθέω    niet geloven, niet gehoorzamen 
8 βαίνω, βεβήκει   was op  weg 

    plus.perf met imperf. betekenis 
9 δώματα τά    huis 
10 δαίμων    god 
11 ἐξαῦτις    weer 
12 ἀταρτηρός    krenkend 
13 οἰνοβαρής    door wijn bezwaard 
14 κύων, κυνός   hond 
15 ὄμμα,τό    oog 
16 κραδίη    hart 
17 ἔλαφος    hert 
18 θωρήσσομαι   zich harnassen 
19 λόχος    hinderlaag 
20 ἀριστεύς    voornaamste 
21 τέτληκα perf., ἔτλην aor. + inf. wagen 
22 κήρ ἡ    doodslot 
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Zo sprak hij en hij hield op het zilveren gevest zijn wichtige hand 

en terug in de schede stiet hij het grote zwaard, en niet ongehoorzaam 

was hij aan het woord van Athene. Zij was op weg naar de Olympus 

naar het huis van de aigis dragende Zeus naar de andere goden. 

Peleus’ zoon sprak weer met krenkende woorden tot Atreus’ zoon en 

beëindigde nog niet zijn woede: ‘Jij, van wijn bezwaarde, van een 

hond de ogen hebbend, maar het hart van een hert, noch heb jij het 

ooit in je hart gewaagd je ten strijde met het volk te harnassen noch je 

in een hinderlaag te begeven met de voortreffelijksten der Achaiers. 

Want dit scheen jou het doodslot te zijn. 

 
1 εἴδεται    schijnt 



 95 

ἦ πολὺ λώϊόν1 ἐστι κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν  

230. δῶρ’ ἀποαιρεῖσθαι ὅς τις σέθεν ἀντίον2 εἴπῃ·  

δημοβόρος3 βασιλεὺς,, ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν4 ἀνάσσεις·  

ἦ5 γὰρ ἂν, ᾿Ατρεΐδη, νῦν ὕστατα6 λωβήσαιο7.  

ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω καὶ ἐπὶ μέγαν ὅρκον8 ὀμοῦμαι9·  

ναὶ μὰ10 τόδε σκῆπτρον, τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα11 καὶ ὄζους  

235. φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα12 τομὴν13 ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν14,   

οὐδ’ ἀναθηλήσει15· περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς16 ἔλεψε17  

φύλλά τε καὶ φλοιόν18· νῦν αὖτέ19 μιν υἷες ᾿Αχαιῶν  

ἐν παλάμῃς20 φορέουσι21 δικασπόλοι22, οἵ τε θέμιστας23  

 
1 λωΐων    beter 
2 τινος ἀντίον    tegen  
3 δημοβόρος    het bezit van het volk verterend 
4 οὐτιδανός    nietswaardig 
5 ἦ     waarlijk 
6 ὕστατα    voor het laatst 
7 λωϐάομαι    honend spreken 
8 ὅρκος    eed 
9 ὄμνυμι, fut. ὀμοῦμαι  zweren 
10 ναὶ μὰ + acc.   Ja, bij 
11 φύλλον     blad 
12 πρῶτα    eenmaal 
13 τομή    stam 
14 λείπω, perf. λέλοιπα 
15 ἀναθηλέω    opbloeien 
16 χαλκός    brons 
17 λέπω    schillen 
18 φλοιός    bast 
19 αὖτέ     weer 
20 παλάμη    handpalm 
21 φορέω    dragen 
22 δικασπόλος   rechter 
23 θέμις, θέμιστος   goddelijk recht, wet 
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Voorwaar, het is veel betere in het uitgestrekte kamp der Achaiers 

geschenken voor je af te pakken, van wie jou maar tegenspreekt. 

Jij, volk verterende koning, aangezien je onder nietswaardigen heerst. 

Want jij, Atreus’ zoon, zou nu voor het laatst honend gesproken 

hebben, maar ik zal het je duidelijk zeggen en een grote eed zweren. 

Ja, bij deze scepter, die heus nooit bladeren en twijgen 

zal doen groeien, sinds hij eenmaal zijn tronk in de bergen heeft 

verlaten, en niet zal opbloeien. Want rondom hem heeft brons 

bladeren en bast geschild. Nu op hun beurt dragen hem de zonen  

der Achaiers in hun handen als rechters, die de wetten 
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πρὸς Διὸς εἰρύαται1· ὃ δέ τοι μέγας ἔσσεται2 ὅρκος·  

240. ἦ ποτ’ ᾿Αχιλλῆος ποθὴ3 ἵξεται4 υἷας ᾿Αχαιῶν  

σύμπαντας· τότε δ’ οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός5 περ  

χραισμεῖν6, εὖτ’7 ἂν πολλοὶ ὑφ’ ῞Εκτορος ἀνδροφόνοιο8  

θνήσκοντες πίπτωσι· σὺ δ’ ἔνδοθι9 θυμὸν ἀμύξεις10  

χωόμενος ὅ τ’11 ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισας12.  

 

Vragen. 

1. Waarom zou het voor een Griek wel begrijpelijk geweest 

zijn, als Achilleus Agamemnon had gedood? 

2. Bij Homeros is niet altijd duidelijk, wat hoofdzin of bijzin 

is. Homeros leeft in een tijdperk, waarin de samengestelde 

zin oprukt. Toon die onduidelijkheid aan in de vss. 193-4. 

Waar begint de hoofdzin en hoe kun je dat inhoudelijk en 

grammaticaal zien? 

 
1(ἐ)ρύομαι    beschermen, in acht nemen 

   εἰρύαται perf. met praes. betekenis. 
2 ἔσσεται = ἔσται 
3 ποθή     verlangen, gemis 
4 ἱκνέομαι, ἵξομαι fut., 
5 ἀχνύμενός    bedroefd, gegriefd 
6 χραισμεῖν    helpen, baten 
7 εὖτε     wanneer 
8 ἀνδροφόνος    mannen dodend 
9 ἔνδοθι    van binnen 
10 ἀμύσσω    openrijten 
11 ὅ τ’ = ὅτι    dat 
12 τίω     eren 
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van Zeus beschermen. Dit zal voor jou de grote eed zijn: 

voorwaar, ooit zal het gemis van Achilleus de zonen der Achaiers 

bereiken, hen allemaal. Dan zul jij geenszins, ook al ben je zeer 

bedroefd, kunnen helpen, wanneer velen door de mannen dodende 

Hektor stervend zullen vallen. Jij zult van binnen je hart openrijten 

ziedend, dat jij de beste der Achaiers geenszins hebt geëerd.’ 
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Athene 

 

3. Geef een praktische reden om de gelijke bezorgdheid van 

Hera om Achilleus en Agamemnon. 

4. Hoe reageert Achilleus emotioneel op de komst van 

Athene? Haal je antwoord uit de vss.199-201? Uit welk 

woord/welke woorden maak je dat op? 

5. Welk woord in de beginwoorden van Achilleus pakt dat 

emotionele weer op? 
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6. Achilleus voorspelt Agamemnon’s ondergang en legt de 

verantwoordelijkheid daarvan bij hem. Uit welk woord 

blijkt dat? 

7. Achilleus’ voorspelling is eigenlijk wel uitgekomen. Laat 

dat zien. 

8. Er is sprake van parallellie tussen Achilleus’ en Athena’s 

rede. Laat dat zien. 

9. De reactie van Achilleus op Athena’s aansporing is 

volledig volgens de Apollinische gedachte γνῶθι σαυτὸν  

( ken u zelve). Laat dat zien. 

10. Achilleus laat zich in zijn reactie door eigenbelang leiden. 

Laat dat zien. 

11. Laat zien in Achilleus’ slotrede, in hoeverre hij tegemoet 

komt aan Athena’s opdracht en in hoeverre niet. 

12. Het verwijt van lafheid van Achilleus aan het adres van 

Agamemnon is begrijpelijk. Waarom? 

13. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, dat 

Agamemnon’s houding begrijpelijk en verdedigbaar is. 

Waarom? 

14. Achilleus’ eed bij de scepter is voor ons vreemd, maar voor 

de Griek niet. Waarom? Baseer je antwoord op de tekst. 

15. Benoem en verklaar θωρηχθῆναι 226, Ατρεΐδη 232, 

ὕστατα 232,ὄρεσσι 235,  δυνήσεαι 241, πίπτωσι 243, 

ἀμύξεις 243, ἔτισας 244. 
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IV.8 Recht en wet. 
Bij geschilpunten wendde men zich, zoals Achilleus, tot de 

agora. Daar werd het geschilpunt aan de gerontes 

voorgelegd. Zij waren dan  δικασπόλοι. Er was geen 

geschreven wet. De gerontes spraken recht op grond van 

algemeen gebruik en algemene opvattingen over recht. 

Hierdoor werd de ongeschreven wet gecreëerd (δίκη). Alle 

rechten van individuen  inclusief eigendom  waren 

afhankelijk van het lidmaatschap van een familie. Ieder lid 

van een familie binnen de gemeenschap (t.t.v Homeros 

πολίς geheten) had een bepaalde waarde. Die persoonlijke 

waarde was gekoppeld aan de persoon en zijn rechten 

binnen de gemeenschap. Het hoofd van een familie kon deze 

prijs eisen ter compensatie van een onrecht (τιμή, ποινή). 

Derhalve had een vreemde, omdat hij buiten zijn eigen 

gemeenschap (t.t.v. Homeros ξεῖνος) vertoefde, geen τιμή. 

Hij had geen rechtsstatus. De vreemde, ξεῖνος, kon echter 

wel beroep doen op de gastvrijheid. De slaaf ontleende enige 

status aan het feit dat hij bezit was. Binnen de families telde 

persoonlijk bezit, niet alles hoefde automatisch van het 

familiehoofd te zijn. 

Zoons volgden de vader op. Het landgoed werd door het lot 

onder de zoons verdeeld. De staat bemoeide zich niet met 

privé vergrijpen. Deze moesten door de gedupeerde families 

geregeld worden. Moord was geen misdaad of zonde, maar 

een persoonlijke fout. De Homerische mens kon  niet 

omgaan met het besef iets fout gedaan te hebben. Wanneer 

hij besefte iets vreselijks gedaan te hebben, iets,  dat botste 

met zijn eigen aard, zocht hij de schuld buiten zich. Niet 

hijzelf was in zijn eigen ogen schuld aan de moord die hij 

begaan had, maar hij was het slachtoffer van  goddelijke 
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verblinding, ἄτη. Door onbegrip over eigen handelen legde 

hij de verantwoordelijkheid bij de god. Hierin was hij heel 

eerlijk. Ook daden, die boven zijn nietige menszijn uitstegen, 

weet hij aan de god. Bepaalde dingen konden niet door een 

mens gedaan worden, tenzij hij door een god geholpen was. 

De god blies hem dan menos,  μένος, in. Dit betekent kracht 

en moed. Hierdoor was de mens in staat boven zich uit te 

stijgen. 

Ook nog ten tijde van Homeros kon men zien, dat de 

Griekse mens hierin geloofde. Homeros zelf immers riep de 

godheid, de Mousa, op om door de mond van hem het relaas 

van de wrok van Achilleus te vertellen. Hier is geen sprake 

van dichterlijke taal, maar van geloof, dat de goden zich in 

een mens konden zetten, enthousiasmos, en hem als 

spreekbuis konden gebruiken. Dichters waren dan ook, 

evenals zieners heilige mensen, omdat zij in dienst van en 

contact met de goden stonden. 
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IV.9 Nestor probeert de partijen te verzoenen. 

 
Nestor wijst beide koningen erop, dat het voor de zaak van belang is niet 

alleen naar het eigenbelang te kijken. Zij moeten naar hem luisteren. Ook 

vroeger al hebben veel grotere mannen dan zij vrijwillig naar zijn advies 

geluisterd. Beide kemphanen laten zich niet door Nestor overhalen. 

 

245. ῝Ως φάτο Πηλεΐδης, ποτὶ1 δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ2  

χρυσείοις ἥλοισι3 πεπαρμένον4, ἕζετο δ’ αὐτός·  

᾿Ατρεΐδης δ’ ἑτέρωθεν5 ἐμήνιε6· τοῖσι δὲ Νέστωρ  

ἡδυεπὴς7 ἀνόρουσε8 λιγὺς9 Πυλίων10 ἀγορητής11,  

  τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος12 γλυκίων13 ῥέεν14 αὐδή15·  

250. τῷ δ’ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ16 μερόπων17 ἀνθρώπων  

  ἐφθίαθ’18, οἵ οἱ1 πρόσθεν2 ἅμα τράφεν3 ἠδ’ ἐγένοντο4  

 
1 ποτὶ τινι    tegen 
2 γαίη = γῆ 
3 ἥλος     knop 
4 πεπαρμένος    bezet 
5 ἑτέρωθεν    aan de andere kant 
6 μηνίω    wrokken 
7 ἡδυεπὴς    met zoet stem 
8 ἀνορούω    opspringen 
9 λιγύς     helder 
10 Πύλιοι    Pyliërs 
11 ἀγορητής    spreker 
12 μέλι, μέλιτος   honing 
13 γλυκύς    zoet 
14 ῥεω     stromen 
15 αὐδή    stemgeluid 
16 γενεή    geslacht (circa 30 jaar) 
17 μέροψ    met heldere blik 
18 φθίνομαι, aor. 3e pl. ἐφθίαθ’ omkomen 
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Zo sprak Peleus’ zoon en tegen de grond wierp hij de scepter 

met gouden knoppen bezet en zelf zette hij zich. 

Atreus’ zoon daarentegen bleef wrokken. Onder hen sprong op 

Nestor met zoete stem, de heldere spreker der Pyliërs, 

van wie ook zoeter dan honing de stem van de tong vloeide. 

Hem waren reeds twee generaties mensen met heldere blik 

gestorven, die voorheen met hem waren opgevoed en geboren 

 
1 οἱ verbinden met ἅμα 
2 πρόσθεν    eerder 
3 τρέφω, τράφεν = τράφησαν 
4 hysteron proteron 
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ἐν Πύλῳ1 ἠγαθέῃ2, μετὰ3 δὲ τριτάτοισιν4 ἄνασσεν·  

 

 
het megaron van Nestors paleis 

 

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο5 καὶ μετέειπεν·  

ὦ πόποι6 ἦ μέγα πένθος7 ᾿Αχαιΐδα8 γαῖαν ἱκάνει9·  

255. ἦ κεν γηθήσαι10 Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες  

ἄλλοι τε Τρῶες μέγα κεν κεχαροίατο1 θυμῷ  

 
1 Πύλος    Pylos, Nestor’s burcht 
2 ἠγάθεος    zeer heilig 
3 μετὰ τισι    te midden van 
4 τρίτατος    derde 
5 ἀγοράομαι    spreken 
6 πόποι    wee mij 
7 πένθος τό    smart 
8 Ἀχαιϊς    Achaiïsch, Grieks 
9 ἱκάνω = ίκνέομαι 
10 γηθέω    blij zijn 

   γηθήσαι, optativus potentialis  aor. 3e s. = γηθήσειε 
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in het zeer goddelijke Pylos en hij heerste onder de mensen van de 

derde. 

Hij hun welgezind nam het woord en sprak onder hen: 

‘O, wee mij, werkelijk een zeer grote smart bereikt het Achaiïsche 

land. Werkelijk, Priamos en Priamos’ zonen zouden zich wel zeer 

verheugen en de Trojanen zouden wel zeer blij zijn in hun hart, 

 
1 κεχαροίατο opt. aor. met reduplicatie 3e pl.  van  χαίρω 
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εἰ σφῶϊν1 τάδε πάντα πυθοίατο2 μαρναμένοιϊν3,   

oἳ περὶ μὲν βουλὴν4 Δαναῶν, περὶ δ’ ἐστὲ5 μάχεσθαι.  

ἀλλὰ πίθεσθ’· ἄμφω δὲ νεωτέρω6 ἐστὸν7 ἐμεῖο8·  

260. ἤδη γάρ ποτ’ ἐγὼ καὶ9 ἀρείοσιν10 ἠέ11 περ ὑμῖν  

ἀνδράσιν ὡμίλησα12, καὶ οὔ ποτέ μ’ οἵ γ’ ἀθέριζον13.  

οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι14,  

οἷον Πειρίθοόν15 τε Δρύαντά16 τε ποιμένα λαῶν  

Καινέα17 τ’ ᾿Εξάδιόν1 τε καὶ ἀντίθεον2 Πολύφημον3  

 
1 σφώ/σφῶι, σφῶϊν: dualis 2e persoon resp. nom. acc en gen./dat 
2 πυνθάνομαι, πυθοίατο = πυθοίντο, ἐπύθομην  met genitivus cum 

participio 
3 μάρναμαι,   strijden hier met inwendig object:  

    τάδε πάντα 

     μαρναμένοιϊν dualis gen./dat 
4 βουλή   het raadgeven 
5 περὶ .. ἐστὲ τινος τι  meer zijn dan, uitsteken   

    boven iem. in iets; met acc.   

    Graecus 
6 νέος    jong 
7 ἐστὸν, dualis 2e praesens 
8 ἐμεῖο = ἐμοῦ 
9 καὶ + comparativus  nog 
10 ἀρείων   beter 
11 ἠέ = ἤ 
12 ὁμιλέω   omgaan  
13 ἀθερίζω   geringschatten 
14 ἴδωμαι coni. futuralis zonder κέ/ἄν 
15 Πειρίθοός: Peirithoos t/m Polyphemos zijn aanvoerders van de Lapithen. 

Peirithoos was vriend van Theseus en koning der Lapithen. Hij is de 

echtgenoot van Hippodameia. Op hun bruiloft ontstaat de bekende strijd 

tussen Lapithen en Kentauren. 
16 Δρύας   Dryas     
17 Καινεύς   Kaineus 
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als zij van al dit geruzie van u beiden zouden horen, 

van u die de Danaoi overtreffen in raadgeven en in strijden. 

Wel, luistert. Jullie zijn beiden jonger dan ik. 

Want reeds heb ik ooit met nog voortreffelijker mannen dan jullie 

verkeerd en nooit geringschatten zij mij. 

Want nog nooit zag ik zulke kerels en nooit zal ik ze zien, 

zoals Peirithoos en Dryas, herder van het volk, 

en Kaineus en Exadios en de godgelijke Polyphemos, 

 
1 Εξάδιος    Exadios 
2 ἀντίθεος    tegen een god opwegend 
3 Πολύφημος    Polyphemos 
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265. Θησέα1 τ’ Αἰγεΐδην2, ἐπιείκελον3 ἀθανάτοισιν·  

κάρτιστοι δὴ κεῖνοι4 ἐπιχθονίων5 τράφεν6 ἀνδρῶν·  

κάρτιστοι μὲν7 ἔσαν8 καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο  

φηρσὶν9 ὀρεσκῴοισι10 καὶ ἐκπάγλως11 ἀπόλεσσαν.  

καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον12 ἐκ Πύλου ἐλθὼν  

270. τηλόθεν13 ἐξ ἀπίης14 γαίης· καλέσαντο γὰρ αὐτοί·  

 καὶ μαχόμην κατ’ ἔμ’ αὐτὸν15 ἐγώ· κείνοισι δ’ ἂν οὔ τις  

  τῶν16 οἳ νῦν βροτοί17 εἰσιν ἐπιχθόνιοι μαχέοιτο·  

καὶ μέν μευ βουλέων18 ξύνιεν19 πείθοντό τε μύθῳ·  

ἀλλὰ πίθεσθε καὶ ὔμμες20, ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον21·  

275. μήτε σὺ τόνδ’ ἀγαθός περ ἐὼν ἀποαίρεο κούρην,  

 
1 Θησεύς    Theseus 
2 Αἰγεΐδης    Aigeus’ zoon 
3 ἐπιείκελος τινι   opwegend tegen 
4 κεῖνοι= ἐκεῖνοι 
5 ἐπιχθόνιος    op aarde levend 
6 τράφεν = ἐτράφησαν 
7 μὲν = μὴν ook in 269 en 273 
8 ἔσαν = ἦσαν 
9 φήρ  (Aiolisch)= θήρ   beest 
10 ὀρεσκῷος    in de bergen levend 
11 ἐκπάγλως    verschrikkelijk 
12 μεθομιλέω τινι   omgaan met 
13 τηλόθεν    van verre 
14 ἄπιος    ver weg gelegen 
15 κατ’ ἔμ’ αὐτὸν   op mij zelf (als zelfstandig  

     optredend aanvoerder) 
16 τῶν = τούτων 
17 βρότος    sterveling 
18 βουλή    advies 
19 συνίημι, ξύνιεν = ξυνίεσαν imperf. luisteren naar 
20 ὔμμες = ὑμεῖς 
21 ἄμεινον: vul aan  ἐστι 
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en Theseus, Aigeus’ zoon, opwegend tegen de onsterfelijken. 

Zij waren opgegroeid als de sterksten van op aarde levende mensen. 

De sterksten waren zij en met de sterksten streden zij, met in bergen 

levende beesten en verschrikkelijke slachtingen richtten zij aan. Met 

hen, werkelijk, ging ik om, toen ik uit Pylos gekomen was 

van verre vanuit een afgelegen land. Want zijzelf riepen mij tot zich. 

En ik streed op mij zelf. Met hen zal wel niemand van hen, die nu op 

aarde levende stervelingen zijn, strijden. En heus, zij luisterden naar 

mijn adviezen en zij gaven gehoor aan mijn woord. 

Wel, luistert ook jullie, aangezien het beter is te luisteren. 

Niet moet jij, ook al ben je dapper, hem het meisje ontnemen, 
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ἀλλ’ ἔα1 ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας2 υἷες ᾿Αχαιῶν·  

μήτε σὺ, Πηλείδη, θέλ’3 ἐριζέμεναι4 βασιλῆϊ   

ἀντιβίην5, ἐπεὶ οὔ ποθ’ ὁμοίης6 ἔμμορε7 τιμῆς  

σκηπτοῦχος8 βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος9 ἔδωκεν.  

280. εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι, θεὰ δέ σε γείνατο10 μήτηρ,  

ἀλλ’ ὅ11 γε φέρτερός12 ἐστιν ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει.  

᾿Ατρεΐδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν13 μένος· αὐτὰρ ἔγωγε  

λίσσομ’14 ᾿Αχιλλῆϊ μεθέμεν15 χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν  

ἕρκος16 ᾿Αχαιοῖσιν πέλεται17 πολέμοιο κακοῖο.  

285. Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων·  

ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν18 ἔειπες·  

ἀλλ’ ὅδ’ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ19 πάντων ἔμμεναι20 ἄλλων,  

 
1 ἐάω     laten 
2 γέρας    eergeschenk 
3 θέλε = ἔθελε 
4 ἐρίζω τινι    twisten met 
5 ἀντιβίην    vijandig 
6 ὁμοῖος    gelijk 
7 ἔμμορε τινος perf. met praesens betekenis 

   μείρομαι    deel krijgen aan 
8 σκηπτοῦχος    scepter dragend 
9 κῦδος τό    roem 
10 γίγνομαι, γείνατο aor. transitief ter wereld brengen 
11 ὅ = οὗτος 
12 φέρτερός    sterker, machtiger 
13 τεός     jouw 
14 λίσσομαι    smeken 
15 μεθίημι    laten gaan 
16 ἕρκος τό    wal 
17 πέλομαι    komen, zijn 
18 μοῖρα    deel, behoren 
19 περὶ τινος    boven 
20 ἔμμεναι = εἶναι 
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maar laat haar, zoals aan hem eenmaal de zonen der Achaiers haar als 

eergeschenk gegeven hebben en niet moet jij, Peleus’ zoon, met een 

koning willen twisten met geweld tegen hem ingaand, aangezien 

nooit gelijke eer heeft een scepter dragende koning, aan wie Zeus 

roem heeft verleend. Als jij dan sterk bent, en als een godin als 

moeder jou heeft gebaard, maar dan toch is hij machtiger, omdat hij 

onder meer heerst. Atreus’ zoon, jij nu, beëindig je woede en ik smeek 

u uw woede voor Achilleus te laten varen, die een grote wal voor de 

Achaiers is tegen de kwade oorlog.’ Tot hem ten antwoord sprak de 

heerser Agamemnon: ‘Ja, dat alles heb jij, oude, naar behoren gezegd, 

maar deze kerel wil meer zijn dan alle anderen; 
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πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ’ ἀνάσσειν,  

πᾶσι δὲ σημαίνειν1, ἅ τιν’2 οὐ πείσεσθαι3 ὀΐω·  

290. εἰ δέ μιν αἰχμητὴν4 ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν5 ἐόντες  

 τοὔνεκά6 οἱ προθέουσιν7 ὀνείδεα8 μυθήσασθαι;  

      Τὸν δ’ ἄρ’ ὑποβλήδην9 ἠμείβετο δῖος ᾿Αχιλλεύς·  

ἦ γάρ κεν δειλός10 τε καὶ οὐτιδανὸς11 καλεοίμην  

εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι12 ὅττί13 κεν εἴπῃς·  

295. ἄλλοισιν δὴ ταῦτ’ ἐπιτέλλεο14, μὴ γὰρ ἔμοιγε  

σήμαιν’· οὐ γὰρ ἔγωγ’ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω.  

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο15 σῇσι·  

χερσὶ μὲν οὔ τοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεκα κούρης   

  οὔτε σοὶ οὔτέ τῳ16 ἄλλῳ, ἐπεί μ’ ἀφέλεσθέ17 γε δόντες·  

300. τῶν δ’ ἄλλων ἅ μοί ἐστι θοῇ18 παρὰ νηῒ μελαίνῃ  

τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος19 ἐμεῖο·  

 
1 σημαίνω    bevelen geven 
2 τις     collectief: men, menigeen 
3 πείθομαι τι    gehoorzamen in iets 
4 αἰχμητής    lanszwaaier 
5 αἰὲν = αἰεί 
6 τοὔνεκά    daarom 
7 προθέω    vergunnen 
8 ὄνειδος τό    verwijt, schimpwoord 
9 ὑποβλήδην    in de rede vallend 
10 δειλός    laf 
11 οὐτιδανὸς    nietswaardig 
12 ὑπείκω    wijken 
13 ὅττί = ὅτι 
14 ἐπιτέλλομαι   opdragen 
15 βάλλομαι    overwegen 
16 τῳ = τινι 
17 ἀφέλεσθέ = ἀφείλεσθέ 
18 θοός     snel 
19 ἀέκων    onvrijwillig, niet willend 
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hij wil over allen de macht hebben, onder allen heersen, 

allen bevelen geven, waarvan ik niet denk, dat iemand daarnaar 

luisteren zal. Als de altijd zijnde goden hem tot lansstrijder gemaakt 

hebben, daarom echter gunnen ze het hem nog niet schimpwoorden 

te uiten?” Hem dan in de rede vallend antwoordde de stralende 

Achilleus: “Voorwaar, ik zal immers wel laf en nietswaardig heten, 

als ik dan in iedere kwestie, wat jij ook maar zult zeggen, voor jou zal 

wijken. Beveel dat maar anderen, want mij moet je geen bevelen 

geven. Want ik denk je niet meer te zullen gehoorzamen. 

maar ik zal je iets anders zeggen en jij, overweeg dat in je geest: 

met mijn handen zal ik niet met jou strijden om het meisje 

noch met jou, noch met een ander, omdat jullie het mij hebben 

afgepakt na ‘t gegeven te hebben. Van de rest, wat ik bij mijn snelle, 

zwarte schip heb, daarvan zul je wel niets afpakken en meenemen 

tegen mijn zin. 
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εἰ δ’ ἄγε μὴν πείρησαι1 ἵνα γνώωσι καὶ οἷδε·  

αἶψά τοι αἷμα κελαινὸν2 ἐρωήσει3 περὶ δουρί4.  

 

Vragen. 

1. Achilleus’ handeling in vs. 245 is bevreemdend. Waarom? 

2. Homeros’ introductie van Nestor is indrukwekkend, maar 

ook functioneel. Waarom vertelt hij vss. 248-252? 

3. Welke twee woorden maken duidelijk, dat Nestor een 

goede bemiddelaar is voor de twee kemphanen? Zoek je 

antwoord in de vss. 245- 253. 

4. Nestor’s rede bestaat uit drie delen. Welke? 

5. Hij begint zijn rede direct met het onderwerp. Dat wordt in 

de eerste 4 regels twee keer genoemd/aangestipt. Citeer 

beide passages. 

6. Hoe geeft Nestor aan het onderwerp chanterende lading? 

7. In zijn woorden tot Achilleus toont Nestor door één 

woord, dat Achilleus minder is dan Agamemnon. Welk? 

8. Waarom spreekt Nestor vs. 280 uit? 

9. Uit welk woord in zijn aansporing van Agamemnon blijkt 

een nederigere houding van Nestor? 

10. Waar gaat het  Nestor uiteindelijk om? 

11. Zijn rede heeft een prospectief karakter. Laat dat zien. 

12. Uit welk(e) woord(en) blijkt Agamemnon’s 

afstandelijkheid jegens Achilleus in zijn reactie op Nestor? 

13. Wat valt je inhoudelijk/stilistisch op aan Agamemnon’s 

reactie? 

14. Op welk gebied hoeft Achilleus alleen maar te wijken voor 

Agamemnon? 

 
1 πειράομαι    proberen 
2 κελαινός    donker 
3 ἐρωέω    gutsen 
4 δόρυ τό, δουρός/δούρατος  balk, lans 
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Welaan, heus probeer het, opdat ook zij het hier te weten komen: 

weldra zal jouw bloed donker gutsen rond mijn lans.” 

 

 

15. Waaruit blijkt, dat Achilleus de Grieken enig recht op 

Briseïs toekent? 

16. Benoem en verklaar φρεσὶ 297, κούρης  298, δόντες 299, ἅ 

300, γνώωσι 301, ἀέκοντος ἐμεῖο 301, πείρησαι  302, 

ἐρωήσει 304, δουρί 304. 
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IV.10 Agamemnon zendt Chryseïs weg en laat Briseïs 

halen. 

 
Agamemnon stuurt Chryseïs met een hecatombe voor Apollo weg naar 

Chryses en stuurt een gezantschap naar Achilleus om Briseïs te halen. 

Achilleus verwelkomt de gezanten, neemt hun niets kwalijk, maar verzekert 

hun wel, dat ooit de Grieken hem in de strijd zullen missen. 

 

 
Gezantschap naar Achilleus 

 

      ῝Ως τώ γ’ ἀντιβίοισι1 μαχεσσαμένω2 ἐπέεσσιν  

 305. ἀνστήτην3, λῦσαν δ’ ἀγορὴν4 παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν·  

Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ κλισίας5 καὶ νῆας ἐΐσας6  

ἤϊε7 σύν τε Μενοιτιάδῃ1 καὶ οἷς ἑτάροισιν·  

 
1 ἀντίϐιος    vijandig 
2 dualis zie vs. 6 
3 ἀνίσταμαι ἀνστήτην apocope, Aiolisme, dualis  
4 ἀγορή    vergadering 
5 κλισίη    tent 
6 ἐΐση     evenwichtig 
7 ἤϊε = ᾖε 
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Na zo  gestreden te hebben met vijandige woorden 

stonden zij beiden op en ontbonden de vergadering bij de schepen der 

Achaiers. Peleus’ zoon ging naar de tenten en evenwichtige schepen 

met Menoitios’ zoon en zijn makkers. 

 
1 Μενοιτιάδης   Menoitios’ zoon, Patroklos 
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᾿Ατρεΐδης δ’ ἄρα νῆα θοὴν ἅλαδὲ1 προέρυσσεν2,  

ἐν3 δ’ ἐρέτας ἔκρινεν4 ἐείκοσιν5, ἐς δ’ ἑκατόμβην  

310. βῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον  

εἷσεν6 ἄγων· ἐν δ’ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις7 ᾿Οδυσσεύς.  

      Oἳ μὲν ἔπειτ’ ἀναβάντες ἐπέπλεον8 ὑγρὰ9 κέλευθα10,  

λαοὺς δ’ ᾿Ατρεΐδης ἀπολυμαίνεσθαι11 ἄνωγεν12·  

oἳ δ’ ἀπελυμαίνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματα13 βάλλον,  

315. ἕρδον14 δ’ ᾿Απόλλωνι τεληέσσας15 ἑκατόμβας  

ταύρων ἠδ’ αἰγῶν16 παρὰ θῖν’17 ἁλὸς ἀτρυγέτοιο18·  

κνίση19 δ’ οὐρανὸν ἷκεν ἑλισσομένη20 περὶ21 καπνῷ22.  

      ῝Ως οἳ μὲν τὰ πένοντο1 κατὰ στρατόν· οὐδ’ ᾿Αγαμέμνων  

 
1 ἅλς ὁ, ἡ    zee 
2 προερύω    vooruit trekken 
3 zie vs.141 en e.v. 
4 κρίνω    kiezen 
5 ἐείκοσιν    twintig 
6 εἷσα aor., ἵζω   doen zitten 
7 πολύμητις    schrander 
8 ἐπιπλέω    bevaren 
9 ὑγρός    vochtig 
10 κέλευθος ἡ,  n.pl. κέλευθα weg 
11 ἀπολυμαίνομαι   zich reinigen 
12 ἀνώγω    bevelen 
13 λύμα τό    vuil 
14 ἔρδω    doen 
15 τελήεις    vervulling brengend 
16 αἴξ ὁ, ἡ     geit 
17 θίς ὁ     strand 
18 ἀτρύγετος    eindeloos 
19 κνίση    offergeur, offervet 
20 ἑλίσσομαι    kringelen 
21 περὶ     rondom in 
22 καπνός    rook 
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Maar Atreus’ zoon dan liet een snel schip vooruit de zee in trekken 

en koos daarop twintig roeiers uit en deed daarop een hecatombe 

voor de god gaan en liet daarop Chryseïs, haar brengend, met de 

schone wangen plaats nemen. En daarop ging als kapitein Odysseus. 

Zij vervolgens, aan boord gegaan, bevoeren de vochtige wegen 

en Atreus’ zoon beval het volk zich te reinigen 

en zij reinigden zich en wierpen het vuil in zee 

en brachten Apollo vervulling brengende hecatombes 

van stieren en geiten bij het strand van de eindeloze zee. 

Offergeur bereikte rondom in rook kringelend de hemel. 

Zo waren ze daarmee bezig in het kamp. Maar niet Agamemnon 

 
1 πένομαι    druk in de weer zijn 
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λῆγ’1 ἔριδος τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ’2 ᾿Αχιλῆϊ,   

 320. ἀλλ’ ὅ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Εὐρυβάτην3 προσέειπε,  

τώ4 οἱ ἔσαν5 κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ6 θεράποντε7·  

ἔρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω8 ᾿Αχιλῆος·  

χειρὸς ἑλόντ’9 ἀγέμεν10 Βρισηΐδα καλλιπάρῃον·  

εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι11  

325. ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι· τό οἱ καὶ12 ῥίγιον13 ἔσται.  

      ῝Ως εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ14 μῦθον ἔτελλε·  

τὼ15 δ’ ἀέκοντε16 βάτην παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο,  

Μυρμιδόνων δ’ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην,  

τὸν δ’ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ  

330. ἥμενον17· οὐδ’ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν18 ᾿Αχιλλεύς.  

τὼ μὲν ταρβήσαντε1 καὶ αἰδομένω2 βασιλῆα  

 
1 λῆγω τινος    stoppen met 
2 ἐπαπειλέω τινί τι   iemand iets dreigend   

     voorhouden 
3 Talthubios en Eurubates, namen van de herauten 
4 Let op de dualisvormen, zie vs.6. 
5 ἔσαν = ἦσαν 
6 ὀτρηρός    vlug, flink 
7 θεράπων    dienaar 
8 Zie vs. 1. 
9 αἱρέω τινά τινος   iemand pakken bij (genitivus  

     partitivus) 
10 ἀγέμεν: infinitivus pro imperativo 
11 futuralis in de hoofdzin komt bij Homeros wel vaker voor. 
12 καὶ + comparativus    nog 
13 ῥίγιον    erger 
14 ἐπιτέλλω    opdragen (tmesis) 
15 dualis, zie vs. 6 
16 ἀέκων    onvrijwillig 
17 ἧμαι     zitten 
18 γηθέω    blij zijn 
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beëindigde de ruzie, die hij eenmaal Achilleus dreigend had 

voorgehouden, maar hij sprak tot Talthubios en Eurubates, 

die hij als twee herauten en rappe dienaren had: 

 ‘Gaat beiden naar de tent van Peleus’ zoon Achilleus. 

Pakt Briseïs met de schone wangen bij de hand en brengt haar. 

Als hij haar niet zal geven, dan zal ik haar zelf komen halen 

met meer mensen. Dat zal voor hem nog erger zijn.’ 

Na zo gesproken te hebben zond hij hen vooruit en drukte het 

krachtige bevel op het hart. Zij beiden gingen tegen hun zin naar het 

strand van de eindeloze zee en bereikten de tenten en schepen der 

Myrmidonen. Hem vonden zij bij zijn tent en zwarte schip  

zittend. En niet dan zag Achilleus hen met vreugde. 

Zij beiden bang en met ontzag voor den koning 

 
1 ταρϐέω    bang zijn 
2 αἴδομαι    schroom/eerbied hebben voor 
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στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον1 οὐδ’ ἐρέοντο2·  

αὐτὰρ ὃ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·  

χαίρετε κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ3 καὶ ἀνδρῶν,  

335. ἆσσον4 ἴτ’· οὔ τί μοι ὔμμες5 ἐπαίτιοι6 ἀλλ’ ᾿Αγαμέμνων,  

ὃ σφῶϊ7 προΐει Βρισηΐδος εἵνεκα κούρης.  

ἀλλ’ ἄγε, διογενὲς8 Πατρόκλεες9, ἔξαγε κούρην  

 καί σφωϊν10 δὸς ἄγειν· τὼ δ’ αὐτὼ μάρτυροι11 ἔστων12  

πρός13 τε θεῶν μακάρων14 πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων  

 340 καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος15 εἴ ποτε δ’ αὖτε  

χρειὼ16 ἐμεῖο γένηται ἀεικέα17 λοιγὸν18 ἀμῦναι19  

τοῖς ἄλλοις· ἦ γὰρ ὅ γ’ ὀλοιῇσι20 φρεσὶ θύει21,  

οὐδέ τι οἶδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω1,   

 
1 προσφωνέω    spreken tot 
2 ἐρέομαι    vragen 
3 ἠδὲ     en 
4 ἆσσον    dichterbij 
5 ὔμμες = ὑμεῖς 
6 ἐπαίτιος    schuldig 
7 σφῶϊ/σφώ, dualis 2e.nom. acc. jullie beiden       
8 διογενής     uit Zeus geboren 
9 Πατρόκλεης    Patroklos 
10 σφωϊν,  dualis 3e resp. gen./dat. zij beiden     
11 μάρτυρος    getuige 
12 ἔστων imperativus 3e pl. 
13 πρός τινος    bij (gebruikt bij een eed) 
14 μάκαρ    gelukzalig 
15 ἀπηνής    nurks 
16 χρειὼ ἡ/τό    behoefte 
17 ἀεικής    onbetamelijk 
18 λοιγός    verderf 
19 ἀμύνω    afweren 
20 ὀλοιός    verderfelijk 
21 θύω     razen 
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bleven staan en zij zeiden niets tegen hem en niet vroegen zij iets. 

Maar hij bemerkte het in zijn geest en sprak: 

‘Welkom, herauten, boden  van Zeus en ook de mensen, 

komt naderbij. Jullie zijn mij niets schuldig, maar Agamemnon, 

die jullie beiden vooruit stuurde wegens het meisje Briseïs. 

Kom op, uit Zeus gesproten Patroklos, breng het meisje naar buiten 

en geef het hun beiden om mee te nemen. Maar zij zelf moeten 

getuigen zijn bij de gelukzalige goden en sterfelijke mensen 

en bij de nurkse koning, als er dan ooit weer behoefte aan mij ontstaat 

het onbetamelijk verderf af te weren voor de rest. Want waarlijk, hij 

raast in zijn verderfelijke geest en weet niets te bedenken noch vooruit 

noch achteruit 

 
1 πρόσσω καὶ ὀπίσσω  heen en weer 
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ὅππως1 οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι2 μαχέοιντο3 ᾿Αχαιοί.  

345. ῝Ως φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’4 ἑταίρῳ,  

ἐκ δ’ ἄγαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρῃον,  

δῶκε δ’ ἄγειν· τὼ δ’ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας ᾿Αχαιῶν·  

ἣ δ’ ἀέκουσ’ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν5·  

 

Vragen. 

1. Hoe wordt door woordplaatsing de polarisatie tussen de 

twee koningen onderstreept in vss. 304-311? 

2. In deze eerste vss. is sprake van een scène. Laat dat zien. 

3. Het uiteindelijke gezantschap is toch anders dan je 

misschien zou hebben kunnen vermoeden op grond van 

vss. 141 e.v. In welk opzicht? 

4. Dat Agamemnon zijn mannen de opdracht geeft zich te 

reinigen is om tweeërlei reden niet vreemd. Wat zijn die 

redenen? 

 
Agamemnon neemt Briseïs mee 

 
1 ὅππως = ὅπως 
2 σόος     behouden 
3 μαχέομαι    strijden 
4 ἐπιπείθομαι τινι   gehoorzamen aan 
5 κίνυμαι,  aor. ἔκιον   zich bewegen, komen 
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hoe voor hem de Achaiers behouden zullen strijden.” 

Zo sprak hij en Patroklos gehoorzaamde zijn vriend 

en bracht uit de tent Briseïs met de schone wangen 

en gaf haar om mee te nemen. Zij beiden gingen weer naar de schepen 

der Achaiers. Zij, de vrouw, ging tegen haar zin met hen mee. 

 

 

5. Waarom is het van belang, wat van de offergeur in vs.317 

gezegd wordt? 

6. Je zou kunnen zeggen, dat Agamemnon in de vss. 321-324 

Achilleus ontziet? Leg dat uit. 

7. De herauten gingen tegen de zin naar Achilleus. Waarom? 

Uit welk(e) woord/woorden maak je dat op? 

8. Op grond van welk woord van Achilleus zou je kunnen 

opmaken, dat ook Patroklos koninklijk was? 

9. Waarom denkt Achilleus, dat er ooit weer behoefte aan 

hem komt? 

10. Benoem en verklaar δὸς 338,   ἐμεῖο  341, ἀεικέα  341, οἶδε 

343, νοῆσαι 343, νηυσὶ  344, ἐπεπείθεθ’ 345, ἄγαγε 346,  

ἀέκουσ’ 348. 
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IV.11 Thetis verschijnt aan de boze Achilleus. 
Achilleus is gekrenkt in zijn eer en heeft verdriet om Briseïs. Hij wil, dat de 

Grieken hem in de strijd zullen missen. Aan het strand van de zee roept hij 

zijn moeder Thetis op en verzoekt haar naar Zeus te gaan en hem te 

verzoeken de Trojanen de Grieken in hun eigen kamp in het nauw te laten 

brengen. Thetis geeft gehoor aan de bede van haar zoon. 

 

αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς  

δακρύσας ἑτάρων1 ἄφαρ2 ἕζετο3 νόσφι4 λιασθείς5,  

350. θῖν’6 ἔφ’ ἁλὸς πολιῆς7, ὁρόων ἐπ’ ἀπείρονα8 πόντον·  

 πολλὰ δὲ μητρὶ φίλῃ ἠρήσατο9 χεῖρας ὀρεγνύς10·  

μῆτερ ἐπεί μ’ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν11 περ ἐόντα,  

τιμήν12 πέρ μοι ὄφελλεν13 ᾿Ολύμπιος ἐγγυαλίξαι14,  

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης15· νῦν δ’ οὐδέ με τυτθὸν16 ἔτισεν·  

355. ἦ γάρ μ’ ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων  

 
1 ἕταρος = ἑταῖρος 
2 ἄφαρ     snel 
3 ἕζομαι    gaan zitten 
4 νόσφι    ver weg 
5 λιάζομαι τινος   zich verwijderen van 
6 θῖς     het strand 
7 πολιός    grijs  
8 ἀπείρων    grenzeloos 
9 ἀράομαι    bidden 
10 ὀρέγνυμι    strekken    
11 μινυνθάδιος   kort levend 
12 τιμή     eer 
13 ὀφέλλω    verschuldigd zijn 
14 ἐγγυαλίζω    verstrekken 
15 ὑψιβρεμέτης   in de hoogte donderend 
16 τυτθὸν    een beetje 
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    Maar Achilleus in tranen uitgebarsten 

ging, snel zich van zijn makkers verwijderd hebbend, zitten 

op het strand van de grijze zee, kijkend over de grenzeloze zee. 

Hij bad innig tot zijn moeder zijn armen strekkend: ‘Moeder, 

aangezien u mij gebaard heeft, terwijl ik toch maar kortstondig levend 

ben, had de Olympiër mij toch eer moeten verlenen, de in de hoogte 

donderende Zeus. Maar nu heeft hij me zelfs niet een beetje geëerd. 

Want heus de wijd en zijd heersende Atreus’ zoon Agamemnon 
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ἠτίμησεν1· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας2.  

      ῝Ως φάτο δάκρυ3 χέων4, τοῦ δ’ ἔκλυε5 πότνια6 μήτηρ  

ἡμένη ἐν βένθεσσιν7 ἁλὸς8 παρὰ πατρὶ γέροντι·  

καρπαλίμως9 δ’ ἀνέδυ10 πολιῆς ἁλὸς ἠΰt’11 ὀμίχλη12,  

360. καί ῥα πάροιθ’13 αὐτοῖο καθέζετο14 δάκρυ χέοντος,  

χειρί τέ μιν κατέρεξεν15 ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε16·  

τέκνον, τί κλαίεις17; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος;  

ἐξαύδα18, μὴ κεῦθε19 νόῳ, ἵνα εἴδομεν20 ἄμφω.  

       Τὴν δὲ βαρὺ21 στενάχων22 προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς·  

 365. οἶσθα· τί ἤ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ’ ἀγορεύω1;  

 
1 ἀτιμάω    smadelijk behandelen 
2 ἀπηύρων aor., ἀπούρας aor. part. afpakken 
3 δάκρυ    traan, collectief enkelvoud. 
4 χέω     gieten 
5 ἔκλυον τινος aor.    horen 
6 πότνια    machtig 
7 βένθος τό    diepte 
8 ἅλς     zee 
9 καρπαλίμως   snel 
10 ἀναδύομαι,  stamaoristos ἀνέδυν omhoog komen 
11 ἠΰτε     evenals 
12 ὀμίχλη    nevel 
13 πάροιθε τινος   voor 
14 καθέζομαι    gaan zitten 
15 καταρέζω    strelen 
16 ἐξ .. ὀνομάζω   duidelijk uitspreken (alleen in 

     tmesis) 
17 κλαίω    wenen 
18 ἐξαυδάω    duidelijk zeggen 
19 κεύθω    verbergen 
20 οἶδα, εἴδομεν coni. met korte themavocaal  
21 βαρὺ adv.    zwaar 
22 στενάχω    zuchten 
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heeft mij onteerd. Want hij heeft mijn eergeschenk gepakt, het zelf 

afgepakt hebbend.’ Zo sprak hij tranen gietend en naar hem luisterde 

zijn moeder, gezeten in de diepten van de zee bij haar oude vader 

en snel dook zij op uit de grijze zee evenals een nevel en zij ging dan 

zitten voor hem, terwijl hij tranen vergoot en zij aaide hem met de 

hand en zei een woord en sprak het duidelijk uit: ‘Kind, waarom huil 

jij? Welk een smart heeft jouw geest bereikt? Spreek op, verberg het 

niet in je geest, opdat wij beiden het weten.’ Tot haar sprak zwaar 

zuchtend de snelvoetige Achilleus: ‘U weet het. Waarom voorwaar 

moet ik  u dat zeggen, terwijl u dat alles weet? 

 
1 ἀγορεύω    spreken 
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  ᾠχόμεθ’ ἐς Θήβην1 ἱερὴν2 πόλιν ᾿Ηετίωνος3,   

  τὴν δὲ διεπράθομέν4 τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα·  

  καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο5 μετὰ σφίσιν6 υἷες ᾿Αχαιῶν,  

  ἐκ δ’ ἕλον ᾿Ατρεΐδῃ Χρυσηΐδα7 καλλιπάρῃον.  

 370. Χρύσης8 δ’ αὖθ’ ἱερεὺς ἑκατηβόλου9 ᾿Απόλλωνος  

  ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων10  

  λυσόμενός11 τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα,  

  στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος  

  χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας ᾿Αχαιούς,  

 375. ᾿Ατρεΐδα δὲ μάλιστα δύω κοσμήτορε λαῶν.  

  ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾿Αχαιοὶ  

  αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·  

  ἀλλ’ οὐκ ᾿Ατρεΐδῃ ᾿Αγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,  

  ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·  

380. χωόμενος δ’ ὁ γέρων πάλιν ᾤχετο· τοῖο δ’ ᾿Απόλλων  

  εὐξαμένου12 ἤκουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν,  

  ἧκε δ’ ἐπ’ ᾿Αργείοισι1 κακὸν βέλος2· oἳ δέ νυ λαοὶ  

 
1 Θήβη Thebe, stad in de Troas 
2 ἱερός heilig (een stad was heilig, zolang  

 de goden daar woonden.) 
3 ᾿Ηετίων    Eetion, vader van Andromache, 

     vrouw van Hektor 
4 διαπέρθω, aor. διεπράθομέν vernietigen 
5 δατέομαι    verdelen 
6 σφίσιν dat.pl. 3e persoon heeft ook reflexieve 

      betekenis: zich, elkaar 
7 Χρυσηΐς    Chryseïs 
8 Χρύσης    Chryses 
9 ἑκατηβόλος    de van verre treffende 
10 χαλκοχίτων   met bronzen harnas 
11 zie vs. 12 et e.v. 
12 εὔχομαι    bidden 
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Wij kwamen naar Thebe, de heilige stad van Eetioon en wij 

vernietigden haar en brachten alles hierheen. Dat hebben de zonen 

der Achaiers onder elkaar goed verdeeld, maar daaruit hadden ze 

voor Atreus’ zoon Chryseïs genomen. Maar Chryses daarentegen, 

priester van de van verre treffende Apollo kwam naar de snelle 

schepen van de Grieken met bronzen harnas om zijn dochter vrij te 

kopen met onmetelijk losgeld met de wollen banden in zijn handen 

van de van verre treffende Apollo boven aan de gouden scepter en hij 

smeekte alle Grieken en het meest de beide Atreus’ zonen, de beide 

leiders van het volk. Toen betuigden alle andere Grieken hun 

goedkeuring om ontzag voor de priester te hebben en het schitterend 

losgeld aan te nemen. Maar niet Agamemnon Atreus’ zoon beviel het 

in zijn hart, maar hij joeg hem kwaad weg en drukte hem een krachtig 

bevel op het hart. Ziedend ging de oude man weer. Naar hem 

luisterde Apollo,

 
1 Αργεῖος    Argivisch, pars pro toto Grieks 
2 βέλος    projectiel, pijl 
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  θνῇσκον ἐπασσύτεροι1, τὰ δ’ ἐπῴχετο2 κῆλα3 θεοῖο  

  πάντῃ4 ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν· ἄμμι5 δὲ μάντις6  

 385. εὖ εἰδὼς ἀγόρευε7 θεοπροπίας8 ἑκάτοιο9.  

  αὐτίκ’ ἐγὼ πρῶτος κελόμην10 θεὸν ἱλάσκεσθαι11·  

  ᾿Ατρεΐωνα δ’ ἔπειτα χόλος12 λάβεν, αἶψα 13δ’ ἀναστὰς  

  ἠπείλησεν14 μῦθον ὃ δὴ15 τετελεσμένος ἐστί·  

  τὴν μὲν γὰρ σὺν νηῒ θοῇ ἑλίκωπες16 ᾿Αχαιοὶ  

 390. ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι17·  

τὴν δὲ νέον18 κλισίηθεν 19ἔβαν20 κήρυκες ἄγοντες  

κούρην Βρισῆος21 τήν μοι δόσαν υἷες ᾿Αχαιῶν.  

  ἀλλὰ σὺ εἰ δύνασαί γε περίσχεο1 παιδὸς ἑῆος2·  

 
1 ἐπασσύτεροι   snel na elkaar 
2 ἐποίχομαι    gaan naar 
3 κῆλον    schicht, pijl 
4 πάντῃ    overal heen 
5 ἄμμι = ἡμῖν 
6 μάντις    ziener 
7 ἀγορεύω    spreken 
8 θεοπροπίη    godsspraak 
9 ἕκατος    van verre treffende 
10 κέλομαι    bevelen 
11 ἱλάσκομαι    gunstig stemmen 
12 χόλος    gal, woede 
13 αἶψα    snel 
14 ἀπειλέω    dreigen, dreigend voorhouden 
15 δὴ = ἤδη 
16 ἑλίκωψ    met levendige ogen 
17 ἄναξ, ἄνακτος 
18 νέον     zojuist  
19 κλισίηθεν, -θεν achtervoegsel van scheiding, vaak als genitivus: van 
20 ἔβαν = ἔϐησαν 
21 Βρισεύς, Βρισῆος   Briseus 
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toen hij tot hem bad, omdat hij hem zeer geliefd was en hij stuurde 

kwade pijlen op de Grieken af. Zij nu, het volk, stierven snel na 

elkaar, want de pijlen van de god gingen overal heen door het 

uitgestrekte kamp van de Grieken. Ons vertelde een ziener, die het 

goed wist, de godsspraken van de van verre treffende. 

Onmiddellijk beval ik als eerste de god gunstig te stemmen. 

Atreus’ zoon werd daarna door woede gegrepen en stond snel op en 

sprak dreigend het woord, dat al vervuld is. 

Want haar brengen met een snel schip de Grieken met bewegelijke 

ogen naar Chryses en ze brengen geschenken voor de heer Apollo. 

Maar haar zijn zojuist herauten uit mijn tent komen halen, de dochter 

van Briseus, die de zonen der Achaiers mij gegeven hebben. Maar u, 

als u kunt, bescherm uw goede zoon. 

 
1 περιέχομαι τινος   beschermen 
2 εὔς, ἑῆος    goed (adiectivum) 
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ἐλθοῦσ’ Οὔλυμπον δὲ Δία λίσαι1, εἴ ποτε δή τι   

395. ἢ ἔπει ὤνησας2 κραδίην 3Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ.  

πολλάκι4 γάρ σεο5 πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν6 ἄκουσα7  

εὐχομένης ὅτ’ ἔφησθα8 κελαινεφέϊ9 Κρονίωνι10  

οἴη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα11 λοιγὸν12 ἀμῦναι13,  

ὁππότε14 μιν ξυνδῆσαι 15 ᾿Ολύμπιοι ἤθελον ἄλλοι  

400. ῞Ηρη16 τ’ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη·  

ἀλλὰ σὺ τόν γ’ ἐλθοῦσα θεὰ ὑπελύσαο17 δεσμῶν18,  

 ὦχ’19 ἑκατόγχειρον20 καλέσασ’ ἐς μακρὸν ῎Ολυμπον,  

 
1 λίσσομαι, ἐλίσαμην  smeken 
2 ὀνίνημι, ὤνησα   verblijden 
3 κραδίη    hart 
4 πολλάκι    dikwijls 
5 σεο = σου 
6 μέγαρα τά    paleis 
7 ἄκουσα = ἤκουσα 
8 ἔφησθα = ἔφης 
9 κελαινεφής    met donkere wolken, donker 
10 Κρονίων    Kronos’ zoon, Zeus 
11 ἀεικής    onbetamelijk 
12 λοιγός    verderf 
13 ἀμύνω    afweren 
14 ὁππότε =  ὁπότε 
15 ξυνδέω samen vastbinden; dit verhaal van  

 opstand tegen Zeus is verder  

 onbekend. 
16 Deze goden kozen in de Trojaanse oorlog de kant van de Grieken. Dit was 

voor Zeus des te meer reden Achilleus’ en Thetis’ verzoek in te willigen.  
17 ὑπολύομαι τινος   heimelijk losmaken van  
18 δεσμός    boei 
19 ὦχ’ = ὦκα    snel 
20 ἑκατόγχειρος   honderdarmige 
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Ga naar de Olympos en smeek Zeus, als u dan ooit enigszins 

of met een woord Zeus’ hart hebt verblijd of ook met een daad. 

Want vaak heb ik u in uw vaders paleis u horen beroemen, wanneer u 

zei voor de donker omfloerste Kronos’ zoon in uw eentje een 

onbetamelijk verderf afgeweerd te hebben, toen andere Olympiërs 

hem samen wilden boeien, Hera en Poseidoon en Pallas Athene, 

maar u bent naar hem toegegaan en heeft hem heimelijk van zijn 

boeien bevrijd, toen u rap de honderdarmige naar de hoge Olympos 

had geroepen, 
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  ὃν Βριάρεων1 καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες  

 Αἰγαίων’2, ὃ γὰρ αὖτε βίην3 οὗ πατρὸς ἀμείνων4·  

405. ὅς5 ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ6 γαίων7·  

τὸν καὶ ὑπέδεισαν8 μάκαρες9 θεοὶ οὐδ’ ἔτ’ ἔδησαν10.  

τῶν νῦν μιν μνήσασα11 παρέζεο καὶ λαβὲ12 γούνων13  

αἴ κέν πως14 ἐθέλῃσιν ἐπὶ15 Τρώεσσιν ἀρῆξαι16,  

τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας17 τε καὶ ἀμφ’ ἅλα ἔλσαι18 ᾿Αχαιοὺς  

410. κτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται19 βασιλῆος,  

γνῷ δὲ καὶ ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων  

  ἣν20 ἄτην1 ὅ τ’ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν2.  

 
1 Βριάρεως    Briareoos, zoon van Poseidoon, in 

     de zee levende reus 
2 Αἰγαίων    Aigaioon 
3 βίη     geweld 
4 ἀμείνων    beter 
5 ὅς     relatieve aansluiting 
6 κῦδος τό    roem 
7 γαίω τινι    zich vermeien in 
8 ὑποδείδω    bang zijn 
9 μάκαρ    gelukzalig 
10 δέω     boeien 
11 μίμνῃσκω    in herinnering brengen 
12 λαμϐάνω τινά τινος  iemand pakken bij 
13 γόνυ τό, γουνός   knie 
14 αἴ κέν πως + coni.    om te zien of 
15 ἐπὶ in tmesis bij ἀρήγω 
16 ἀρήγω τινι    helpen 
17 πρύμνη    achtersteven 
18 ἔλλω    bijeen dringen 
19 ἐπαυρίσκομαι, ἐπαύρωνται τινος genieten van (hier ironisch) 

         coni.aor. 
20 ἑός     zijn 
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dien de goden Briareoos noemen, maar alle mensen Aigaioon. Want 

hij is weer qua kracht beter dan zijn vader. 

En hij dan zette zich naast Kronos’ zoon zich vermeiend over zijn 

roem. Hem ook vreesden de gelukzalige goden en ze boeiden Zeus 

niet meer. Herinner hem nu daaraan en ga naast hem zitten en pak 

hem bij de knieën, om te zien of hij misschien de Trojanen wil helpen 

en hen, de Achaiers, opeen wil dringen naar de achterstevens en rond 

de zee terwijl ze gedood worden, opdat allen plezier beleven aan de 

koning en ook Atreus’ zoon, de wijd en zijd heersende Agamemnon 

zijn verblinding inziet, dat hij geenszins de beste der Achaiers heeft 

geëerd.’ 

 
1 ἄτη     verblinding 
2 τίω     eren 
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      Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα·  

ὤ μοι τέκνον ἐμόν, τί νύ σ’ ἔτρεφον αἰνὰ1 τεκοῦσα;  

415. αἴθ’ ὄφελες2 παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος3 καὶ ἀπήμων 4 

ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα5 μίνυνθά6 περ οὔ τι μάλα δήν7·  

νῦν δ’ ἅμα τ’ ὠκύμορος8 καὶ ὀϊζυρὸς9 περὶ10 πάντων   

ἔπλεο11· τώ12 σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισι.  

τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ13  

420. εἶμ’ αὐτὴ πρὸς ῎Ολυμπον ἀγάννιφον14 αἴ κε15 πίθηται.  

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι16  

μήνι’17 ᾿Αχαιοῖσιν, πολέμου δ’ ἀποπαύεο18 πάμπαν1·  

 
1 αἰνὰ     lot 
2 αἴθ’ ὄφελες     ach … maar; αἴθ’ὄφελες leidt 

irreële wens in + inf. praes. irr. wens van het heden + inf. aor. irr. wens van 

het verleden. 

   ὀφέλλω    verschuldigd zijn 
3 ἀδάκρυτος    zonder tranen 
4 ἀπήμων    zonder pijn 
5 αἶσα ἐστι    het is het lot 
6 μίνυνθά    kortstondig 
7 δήν     lang 
8 ὠκύμορος    snel stervend 
9 ὀϊζυρὸς    ellendig 
10 περὶ τινος    meer dan 
11 πέλομαι, aor. ἔπλομην  komen, zijn (vooral in verleden 

     tijden) 
12 τώ     in die zin 
13 τερπικέραυνος   bliksem slingerend 
14 ἀγάννιφος    zeer besneeuwd 
15 αἴ κε + coni.     om te zien of 
16 ὠκύπορος    snel de zee doorklievend 
17 μηνίω τινι    boos zijn op 
18 ἀποπαύομαι τινος   ophouden met 
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Hem antwoordde vervolgens Thetis, tranen vergietend: 

‘Wee mij, mijn kind, waarom voedde ik jou op, want ik heb je tot je 

ongeluk gebaard. Ach zat jij maar bij de schepen zonder traan en 

zonder leed, aangezien jouw levenslot nu kort en geenszins zeer lang 

is. Nu sterf je tegelijk snel en heb je meer ongeluk dan allen. 

In die zin baarde ik jou met een slecht lot in het paleis. 

Om dat woord voor jou aan de bliksem slingerende te  vertellen 

zal ik zelf naar de zeer besneeuwde Olympos gaan, om te zien of hij 

luistert. Maar blijf jij nu bij de snel de zee doorklievende schepen 

zitten wrokken op de Achaiers en houd volledig op met de oorlog. 

 
1 πάμπαν    geheel 
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Ζεὺς γὰρ ἐς ᾿Ωκεανὸν1 μετ’ ἀμύμονας2 Αἰθιοπῆας 3 

  χθιζὸς4 ἔβη κατὰ5 δαῖτα6, θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἕποντο·  

425.  δωδεκάτῃ7 δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται8 Οὔλυμπονδέ9,  

καὶ τότ’ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ10 χαλκοβατὲς11 δῶ12,  

καί μιν γουνάσομαι13 καί μιν πείσεσθαι ὀΐω.  

      ῝Ως ἄρα φωνήσασ’ ἀπεβήσετο14, τὸν δὲ λίπ’15 αὐτοῦ16  

  χωόμενον17 κατὰ θυμὸν ἐϋζώνοιο18 γυναικὸς  

430. τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος19 ἀπηύρων20· 

 
1 ᾿Ωκεανός    Okeanos, de god van de  

     wereldstroom 
2 ἀμύμων    voortreffelijk 
3 Αἰθίοπες    Aithiopiërs, 2 volken, het ene in het 

oosten en het andere het westen van de wereld. De goden gaan bij hen op 

bezoek om te eten.  
4 χθιζὸς    gisteren 
5 κατά τι    voor 
6 δαίς     een maal 
7 δωδέκατη (ἡμέρη)    twaalfde dag 
8 ἔρχομαι, fut. ἐλεύσομαι  gaan 
9 Οὔλυμπονδέ, -δε achtervoegsel van richting  naar 
10 ποτὶ = πρὸς (τι) 
11 χαλκοβατής   met bronzen drempel 
12 δῶ τό    huis 
13 γουνάζομαι   bij de knieën vatten, smeken 
14 ἀπεβήσετο aoristos mixtus uit thematische en sigmatische aoristos van     

    ἀποϐαίνω 
15 λίπ’ = ἔλιπε 
16 αὐτοῦ    ter plekke 
17 χωόμαι    boos zijn 
18 ἐΰζωνος    met goede gordel 
19 ἀέκων    tegen de zin, onvrijwillig 
20 ἀπηύρων alleen aor.  afpakken 
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Want Zeus is gisteren naar Okeanos naar de voortreffelijke 

Aithiopiërs gegaan voor een maal en alle goden gingen gelijk mee. 

Op de twaalfde dag zal hij weer naar de Olympos gaan en dan zal ik 

vervolgens naar Zeus’ huis met bronzen drempel gaan 

en ik zal zijn knieën omvatten en ik denk, dat hij zal luisteren.’ 

Na zo gesproken te hebben ging zij weg en liet hem ter plekke achter 

ziedend in zijn hart om de schoon gegorde vrouw, die zij dan tegen 

zijn zin hadden afgepakt. 
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Vragen. 

1. Hoe komt het, dat Achilleus kort te leven heeft en hoe 

komt het, dat hij dat weet? 

2. Op welke gedachte, of  woorden ligt in de vss. 352-357 de 

nadruk. Citeer 3 fragmenten. 

3. Leg de vergelijking van vs. 359 uit. 

4. Uit welke handeling blijkt de moederlijke liefde van 

Thetis? 

5. Waarom is het enigszins te begrijpen dat Achilleus bits op 

zijn moeders vraag in vs. 362 reageert? 

6. Achilleus vertelt wat er is gebeurd met betrekking tot 

Chryseïs vss. 366 - 392. Wat is nieuwe informatie? 

7. Welke informatie in zijn relaas kan Achilleus eigenlijk niet 

weten en is alleen kennis van de dichter? 

8. Als je als wetenschapper een verklaring zou moeten geven 

voor  alles wat gebeurd is in het kamp in relatie  met het 

bezoek van de priester, hoe zou jouw verklaring dan 

luiden? 

9. Welk woord komt op ons vreemd over in vss. 393-395? 

10. Ook voor de Grieken geldt: do, ut des (Ik geef, opdat jij 

geeft). Laat dat zien in de vss. 393-412. 

11. Waarom moet Thetis Zeus bij de knieën pakken? 

12. Thetis’ reactie op Achilleus is in eerste instantie een beetje 

vreemd? Op welk deel van Achilleus’ rede sluit deze 

reactie aan?  

13. Thetis steunt Achilleus in zijn besluit. Uit welk woord 

blijkt dat? 

14. Benoem en verklaar πίθηται 420, παρήμενος  421, 

ἀποπαύεο 422, ἕποντο 424, δῶ 426, φωνήσασ’ 428, 

γυναικὸς 429,  βίῃ 430, ἀέκοντος 430.
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IV.12 Religie en mythologie. 
De Homerische religie verschilt erg van de latere Griekse, 

waarin men veel aandacht heeft voor bevrijdende mysteriën 

zoals van Orpheus en Dionysos en waarin men grote 

aandacht voor de begrafenis had. 

Bij Homeros zijn de goden allen leden van één familie. Deze 

familie leeft op de Olympos. Zij schikken zich, niet altijd 

makkelijk, naar de wil van Zeus. Zij lijken op mensen. Deze 

voorstelling van de godenwereld is het product van de 

Ionische wereld. Oorspronkelijk in de Mykeense wereld en 

latere Griekse waren er locale cultussen en bestond er niet 

één godsdienstig systeem. Men situeerde de goden op 

verscheidene plaatsen en gaf hun verscheidene 

verschijningsvormen. Steden hadden hun eigen god(in), 

zoals Athene1, Delphi2, en Argos3. De Olympische familie is 

een product van de Ionische wereld. De Ioniërs hadden in de 

11e en 10e eeuw huis en haard verlaten en ook hun eigen 

aparte cultussen en goden. Zij konden voor hun religie niet 

zo maar terugkeren naar het vasteland en plaatsten hun 

goden derhalve op de Olympos. De Ionische immigranten 

brachten hun eigen goden mee en maakten daarvan hun 

pantheon4. 

 

De goden worden door Homeros beschreven als stralende, 

prachtige, onsterfelijke wezens in menselijke vorm. In het 

antropomorfische aspect verschillen ze slechts in twee 

 
1 Pallas Athene 
2 Apollo 
3 Hera 
4 het geheel van de goden 
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opzichten van de mens: ze zijn zonder leeftijd en dood en ze 

bezitten een bepaalde goddelijke macht. Vele goden zijn 

personificaties van natuurelementen of -krachten, van 

abstracte ideeën of van materiële objecten. De goden 

verschijnen nu eens als antropomorfe wezens, dan weer als 

hun object. Soms wordt van Hefaistos als smid, soms als 

vuur gesproken. 

Alles wordt de goden toegeschreven. De mensen waren zich 

ervan bewust, dat bepaalde dingen niet goed in termen van 

menselijk handelen verklaard konden worden. Wat men niet 

begreep, kende men de goden toe. Ze hadden het gevoel 

continu omringd en gecontroleerd te worden door hogere 

machten. 

Iedere maaltijd bracht men de goden een offer als vorm van 

verering. Bij het begin van een maal wordt altijd aan de 

goden geofferd: plengoffers van wijn gevolgd door porties 

eten. Wapenstilstanden, verdragen en zelfs plechtige 

verbintenissen tussen individuen werden begeleid door 

religieuze ceremonieën en offers aan de goden, aan wie men 

de eden zwoer. Juist het achterwege laten van riten zag men 

naast het zich meten met de goden1 als oorzaak van de 

woede van goden. Riten waren juist verbonden met 

bepaalde handelingen, zoals het afleggen en het sluiten van 

eden. De goden bewaakten die en straften degenen, die ze 

overtraden. 

In het epos zijn twee soorten goddelijke machten: de 

antropomorfe, die zich als mensen gedragen en de abstracte, 

hogere krachten.  De antropomorfe goden hebben  niets met 

hogere ethiek te maken. Deze Olympische goden straffen 

 
1 Dit heet hubris. 
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mensen zelden voor fouten, omdat ze zelf ook allerlei fouten 

begaan. Zij verlagen zich vaak tot een triviaal niveau. Als de 

goden straffen, dan doen ze dat meestal uit wraak, omdat de 

mensen een fout tegen de goden begaan hebben en niet 

omdat ze iets onethisch gedaan hebben.  

 

 
Helena en Afrodite 

 

Het ligt anders op het gebied van de regeerders van de 

kosmos, die hogere krachten, waarvan de mensen voelen, 

dat ze rond hen zijn om het menselijk lot te gidsen. Deze 

krachten bevinden zich aan de kant van het rechtvaardige: 

de godvruchtige geest is verbonden met de deugd van 

gastvrijheid, met wat juist en recht is. Deze goden houden 
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niet van wreedheid. De misdaden, die de goddelijke wrok 

oproepen, zijn juist die, waarvoor de toenmalige eenvoudige 

maatschappij nog geen oplossing had (verwaarlozing van de 

doden, onrecht tegen smekelingen, rechtsverdraaiing). 

Homeros hield zich wel bezig met de vraag, waarom 

mensen verkeerd deden. Het antwoord hierop vond hij in de 

ἄτη (atè = verblinding), die de goden de mensen bezorgden. 

Door een tijdelijke zinsbegoocheling beging iemand een 

slechte daad. Daarvoor was een god verantwoordelijk. 

 

Duidelijk is dat Homeros niet een monotheïsme kende. 

Opvallend is wel, dat Zeus binnen het homerische systeem 

een bijzondere plaats innam. Op de Olympos was Zeus 

evenals Agamemnon een monarch. Zijn almacht was 

beperkt door zijn medegoden. Met hen kwam hij regelmatig 

in botsing. Uiteindelijk moesten zij zich toch schikken naar 

zijn machtswoord. Ten opzichte van de mensen was hij een 

almacht. Hij controleerde hun levens. De andere goden 

worden slechts honoris causa met hem genoemd. Hoewel hij 

de hoofdgod is, lijkt hij soms door de Moira (Lot) overruled 

te worden. Zeus is alleen ondergeschikt aan Moira in geval 

van de dood. De dood ligt voor allen vast. Daaraan valt niet 

te toornen. Dat is je lot. Ook Zeus moet zich naar dit lot van 

de mensen voegen en moet het dan ook uitvoeren. Zo beslist 

hij het moment, waarop Hektor moet sterven door het lot 

van Hektor en dat van Achilleus in een weegschaal te 

leggen. Dat van Hektor is zwaarder. Hij moet dus op dat 

moment sterven. 

Hoewel Homeros alleen de Olympische goden lijkt te 

kennen, zie je toch wel bij hem de neiging voorbij het 

antropomorfe naar abstracte machten te gaan. Hij maakt 
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gebruik van abstracties/personificaties als goddelijke 

machten, zoals de Angst, Dood, Verblinding, Twist. Hij doet 

zijn best deze abstracties realiteit te geven door ze te 

beschrijven. 

 
Zeus 

Al met al is de homerische religieuze wereld vreemd. Er 

wordt gesproken van een goddelijke familie op de Olympos. 

Deze goden zijn menselijk om te zien met natuurlijk wel 

goddelijke kenmerken, zoals onsterfelijkheid en bijzondere 

machten. Van sommigen van deze goden wordt heel 

summier aangegeven, dat hun cultus ooit een dierencultus is 

geweest. Zo heet Hera koeogig. Binnen deze familie is Zeus 

een monarch, maar naar de mensen toe heeft hij een 

controlerende macht. Zeus op zijn beurt bepaalt deels het lot 

der mensen, maar op het gebied van de dood is hij 

ondergeschikt aan dat lot. Homeros lijkt al enige notie te 
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hebben van goddelijke machten, die niet 

somatisch/antropomorf zijn. Men denke hierbij  aan 

abstracta als Verblinding, Twist. 
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IV.13 Chryseïs keert terug naar haar vader. 
 

αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς  

ἐς Χρύσην ἵκανεν1 ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην.  

oἳ δ’ ὅτε δὴ λιμένος2 πολυβενθέος3 ἐντὸς4 ἵκοντο  

ἱστία5 μὲν στείλαντο6, θέσαν δ’ ἐν νηῒ μελαίνῃ,  

ἱστὸν7 δ’ ἱστοδόκῃ8 πέλασαν9 προτόνοισιν10 ὑφέντες11  

435 καρπαλίμως12, τὴν δ’ εἰς ὅρμον13 προέρεσσαν14 ἐρετμοῖς15.  

ἐκ16 δ’ εὐνὰς17 ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι’18 ἔδησαν·  

ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι19 θαλάσσης,  

ἐκ δ’ ἑκατόμβην βῆσαν1 ἑκηβόλῳ ᾿Απόλλωνι·  

 
1 ἱκάνω = ἱκνέομαι 
2 λιμή ω, -ενος   baai, haven 
3 πολυβενθής    zeer diep 
4 τινὸς ἐντὸς    binnen iets 
5 ἱστίον    zeil 
6 στέλλομαι    strijken 
7 ἱστός     mast 
8 ἱστοδόκη    mastgaffel (waarin de mast werd 

     gelegd) 
9 πελάζω τινι    doen naderen 
10 προτόνος    stagtouwen 
11 ὑφίημι    neerlaten 
12 καρπαλίμως   snel 
13 ὅρμος    ankerplaats 
14 προερέσσω    vooruitroeien 
15 ἐρετμόν    roeispaan 
16 ἐκ,κατὰ, ἐκ, ἐκ, ἐκ: tmesis 
17 εὐναί    ankerstenen (men legde schepen  

   niet met ankers maar met stenen vast) 
18 πρυμνήσια τά   achterstevenkabels 
19 ῥηγμίν    branding, golven, strand 
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Maar Odysseus 

bereikte Chryses en hij bracht een heilige hecatombe. 

Toen zij dan binnen de zeer diepe haven gekomen waren, 

streken zij de zeilen en legden die in het zwarte schip 

en brachten de mast naar de gaffel door de stagtouwen snel 

neer te laten en ze roeiden het schip naar de ankerplaats met 

roeiriemen. Zij wierpen de ankerstenen eruit en bonden de 

achterstevenkabels vast en ook zelf gingen zij van boord op het strand 

van de zee en lieten de hecatombe van boord gaan voor de van verre 

treffende Apollo. 

 
1 βαίνω, ἔϐησα   doen gaan (transitief) 
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ἐκ δὲ Χρυσηῒς νηὸς βῆ ποντοπόροιο1.   

440. τὴν μὲν ἔπειτ’ ἐπὶ βωμὸν2 ἄγων πολύμητις3 ᾿Οδυσσεὺς  

πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει καί μιν προσέειπεν·  

ὦ Χρύση, πρό4 μ’ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων  

  παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ’ ἱερὴν ἑκατόμβην  

  ῥέξαι5 ὑπὲρ6 Δαναῶν ὄφρ’ ἱλασόμεσθα7 ἄνακτα,  

445. ὃς νῦν ᾿Αργείοισι πολύστονα8 κήδε9‘ ἐφῆκεν10.  

      ῝Ως εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὃ δὲ δέξατο χαίρων  

παῖδα φίλην· τοὶ δ’ ὦκα11 θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην  

ἑξείης12 ἔστησαν ἐΰδμητον13 περὶ βωμόν14,  

χερνίψαντο15 δ’ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας16 ἀνέλοντο.  

450. τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ’ εὔχετο17 χεῖρας ἀνασχών18·  

κλῦθί1 μευ, ἀργυρότοξ’, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας  

 
1 ποντοπόρος    de zee doorklievend 
2 βωμὸς    altaar 
3 πολύμητις    schrander 
4 tmesis 
5 ῥέζω     doen, offeren, brengen 
6 ὑπὲρ τινος    ten bate van 
7 ἱλάσκομαι, ἱλασόμεσθα (aor.coni.)  gunstig stemmen (aor. met korte 

themavocaal) 
8 πολύστονος    vele zuchten verwekkend 
9 κήδος τό    smart 
10 ἐφίημι    sturen naar 
11 ὦκα     snel 
12 ἑξείης    op de rij af 
13 ἐΰδμητος    goed gebouwd 
14 βωμός    altaar 
15 χερνίπτομαι   zich de handen wassen 
16 οὐλόχυται    gerstekorrels, offergerst 
17 εὔχομαι    bidden 
18 ἀνέχω, ἀνέσχον   omhoog houden 
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Chryseïs ging van het de zee doorklievende schip. 

Haar bracht daarna de schrandere Odysseus naar het altaar  

en hij gaf haar aan haar vader in handen en hij sprak tot hem: 

‘Chryses, vooruit heeft mij gezonden de heer der mannen 

Agamemnon om jou je kind te brengen en voor Phoibos een heilige 

hecatombe te offeren voor de Danaoi om de heer gunstig te stemmen, 

die nu naar de Argivers zuchtenrijke smarten heeft gezonden.’ 

Zo gesproken hebbend gaf hij haar in handen en hij aanvaardde blij 

zijn dochter. Zij plaatsten snel voor de god de heilige hecatombe  

op een rij rond een goedgebouwd altaar en wasten vervolgens zich de 

handen en namen gerstekorrels op. Chryses hief zijn handen op en 

bad onder hen luid: ‘Luister naar mij, u zilverboog, u, die wijdbeens 

om Chryse staat 

 
1. Cf. 37 e.v. 
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Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις·  

ἦ μὲν δή ποτ’ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο·  

  τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ’ ἴψαο1 λαὸν ᾿Αχαιῶν·  

455. ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον2 ἐέλδωρ3·  

ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον.  

     ῝Ως ἔφατ’ εὐχόμενος, τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος ᾿Απόλλων.  

αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο,  

  αὐέρυσαν4 μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν5 καὶ ἔδειραν6,  

460. μηρούς7 τ’ ἐξέταμον8 κατά τε κνίσῃ9 ἐκάλυψαν10  

  δίπτυχα11 ποιήσαντες, ἐπ’ αὐτῶν δ’ ὠμοθέτησαν12·   

καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς13 ὁ γέρων, ἐπὶ14 δ’ αἴθοπα15 οἶνον  

λεῖβε16· νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα17 χερσίν.  

αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ΄ ἐκάη18 καὶ σπλάγχνα1 πάσαντο2,  

 
1 ἴπτομαι    tuchtigen 
2 κρααίνω, ἐπικρήηνον aor.  vervullen 
3 ἐέλδωρ τό    wens 
4 ἀνερύω, αὐέρυσαν   omhoog trekken (om het de keel 

     door te snijden) 
5 σφάζω    slachten 
6 δείρω    villen 
7 μηρός    schenkelstuk 
8 ἐκτέμνω, ἐξέταμον   eruit snijden 
9 κνίση    offervet 
10 κατά ... καλύπτω   bedekken 
11 δίπτυξ    dubbel 
12 ὠμοθετέω    rauw vlees erop leggen ( van de 

     andere offerdieren) 
13 σχίζη    stuk gekloofd hout 
14 ἐπὶ adv.     daarop 
15 αἶθοψ    flonkerend 
16 λείβω    plengen 
17 πεμπώβολον   braadspit met vijf tanden 
18 κατακαίω, κατά ...κάη aor. pass. verbranden 
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en het zeer heilige Killa en over Tenedos met kracht heerst. 

Voorwaar ooit heeft u al eerder naar mij, toen ik bad, geluisterd;  

u eerde mij en tuchtigde het volk van de Grieken zeer, 

en vervul bovendien ook nu deze wens voor mij: weer nu eindelijk 

het smadelijk verderf voor de Grieken af.’ 

Zo sprak hij biddend en naar hem luisterde Phoibos Apollo, 

en toen zij dan gebeden hadden en offergerst voor zich uit gestrooid  

hadden, trokken ze de offerdieren eerst omhoog en slachten het en 

vilden het en sneden de schenkelstukken eraf en bedekten het met vet 

na een dubbele vetlaag gemaakt te hebben en daarop legden ze rauw 

vlees. De oude brandde het op gekloofd hout  en plengde daarop 

flonkerende wijn. Jongelingen hadden langs hem heen spitten met vijf 

tanden in handen, maar toen de schenkelstukken verbrand waren en 

zij de ingewanden hadden 

 
1 σπλάγχνα τά   ingewanden 
2 πατέομαι    eten, proeven 
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465. μίστυλλόν1 τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’2 ὀβελοῖσιν3 ἔπειραν4,  

ὤπτησάν5 τε περιφραδέως6, ἐρύσαντό7 τε πάντα.  

  αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό8 τε δαῖτα  

δαίνυντ’9, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο10 δαιτὸς ἐΐσης11.  

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος12 ἐξ ἔρον13 ἕντο14,  

470. κοῦροι15 μὲν κρητῆρας16 ἐπεστέψαντο17 ποτοῖο18,  

νώμησαν19 δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι20 δεπάεσσιν21·  

  oἳ δὲ πανημέριοι22 μολπῇ23 θεὸν ἱλάσκοντο  

 
1 μίστύλλω    in stukken snijden 
2 ἀμφ’     prolepsis: zodat het  om … zat 
3 ὀβελός    braadspit 
4 πείρω    steken door 
5 ὀπτάω    braden 
6 περιφραδέως   zeer kundig 
7 ἐρύομαι    trekken 
8 τεύχω, τετύκοντό aor.  maken 
9 δαίνυμαι    eten 
10 δεύομαι τινος   gebrek hebben aan 
11 ἐΐση     gelijk verdeeld 
12 ἐδητύς    maaltijd 
13 ἔρος     verlangen 
14 ἐξίημι    verdrijven 
15 κοῦρος    jongen 
16 κρητήρ    mengvat 
17 ἐπιστέφομαι τινος   tot de rand vullen met 
18 ποτόν    drank  
19 νωμάω    toedelen 
20 ἐπάρχομαι τινι   een begin maken met (voordat de 

bekers toegedeeld worden, worden er eerst een paar druppels uit die bekers 

geplengd) 
21 δέπας το    beker 
22 πανημέριος adi.   de gehele dag 
23 μολπή    zang en dans 
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gegeten, sneden zij dan de rest in stukken en staken die om de spitten, 

en roosterden dat zeer kundig en trokken alles eraf. Maar toen ze 

klaar waren met hun werk en het maal bereid hadden, aten zij en 

geenszins kwam hun hart te kort aan het gelijk verdeelde maal 

en toen zij het verlangen naar drinken en eten hadden verdreven, 

vulden jongelingen mengvaten tot de rand met drank en deelden dan 

aan allen toe een begin gemaakt hebbend met de bekers. Zij,  jonge 

mannen der Achaiers, waren de hele dag bezig met zang en dans 
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  καλὸν ἀείδοντες1 παιήονα2 κοῦροι ᾿Αχαιῶν  

  μέλποντες3 ἑκάεργον4· ὃ δὲ φρένα τέρπετ’5 ἀκούων.  

 475. ῏Ημος6 δ’ ἠέλιος7 κατέδυ8 καὶ ἐπὶ9 κνέφας10 ἦλθε,  

δὴ τότε κοιμήσαντο11 παρὰ πρυμνήσια νηός·  

  ἦμος δ’ ἠριγένεια12 φάνη ῥοδοδάκτυλος13 ᾿Ηώς14,  

καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀνάγοντο15 μετὰ16 στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν·  

τοῖσιν δ’ ἴκμενον17 οὖρον18 ἵει ἑκάεργος ᾿Απόλλων·  

480. oἳ δ’ ἱστὸν στήσαντ’ ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν19,  

ἐν δ’ ἄνεμος πρῆσεν20 μέσον21 ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα22  

στείρῃ23 πορφύρεον1 μεγάλ’ ἴαχε2 νηὸς ἰούσης·  

 
1 ἀείδω    zingen 
2 παιήων    een paian, lied ter ere van Apollo 
3 μέλπω    bezingen 
4 ἑκάεργος    van verre werkende 
5 τέρπομαι    zich verkwikken 
6 ἦμος     toen 
7 ἠέλιος    de zon 
8 καταδύομαι, κατέδυ stamaor. ondergaan    
9 tmesis  
10 κνέφας τό    duisternis 
11 κοιμάομαι    gaan slapen 
12 ἠριγένεια    in de vroegte geboren 
13 ῥοδοδάκτυλος   rozenvingerig  
14 Ἠώς     Eoos, de dageraad 
15 ἀνάγομαι    in zee steken 
16 μετὰ τι    naar 
17 ἴκμενος    gunstig 
18 οὖρος    (gunstige) wind 
19 ἀνά  ….πετάννυνι   spreiden, hijsen 
20 πρήθω    erin blazen 
21 μέσος    middelste, in het midden 
22 κῦμα    golf (collectief) 
23 στεῖρα    voorsteven 
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de god te verzoenen, terwijl ze een mooie paian zongen en daarin de 

van verre werkende bezongen. Hij verheugde zich van binnen, toen 

hij het hoorde. Toen de zon was ondergegaan en de duisternis 

opgekomen was, toen dan gingen zij naar de achterstevens der 

schepen om te slapen. Toen de in de vroegte geboren, rozenvingerige 

dageraad verschenen was, toen dan ook daarna staken zij in zee op 

weg naar het uitgestrekte kamp der Grieken en de van verre 

werkende Apollo zond hun een gunstige wind. Zij zetten de mast op 

en hesen de witte zeilen en midden in het zeil blies de wind en rond 

de voorsteven brulden luid de purperen golven, toen het schip ging 

 
1 πορφύρεος    purperen 
2 ἰάχω     brullen 
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ἣ δ’ ἔθεεν1 κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα2 κέλευθον.  

αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν,  

485. νῆα μὲν οἵ γε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο3 ἔρυσσαν   

ὑψοῦ4 ἐπὶ ψαμάθοις5, ὑπὸ δ’ ἕρματα6 μακρὰ τάνυσσαν7·  

αὐτοὶ δ’ ἐσκίδναντο8 κατὰ κλισίας τε νέας τε.  

      Αὐτὰρ ὃ μήνιε9 νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι  

διογενὴς Πηλῆος υἱὸς πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς·  

490. οὔτέ ποτ’ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο10 κυδιάνειραν11  

οὔτέ ποτ’ ἐς πόλεμον, ἀλλὰ φθινύθεσκε12 φίλον κῆρ13  

αὖθι14 μένων, ποθέεσκε15 δ’ ἀϋτήν16 τε πτόλεμόν17 τε.  

 

Vragen. 

1. In het ontschepingverhaal zit een climax. Laat die zien. 

 
1 θέω     rennen 
2 διαπρήσσω    afleggen 
3 ἤπειρος ἡ    vasteland 
4 ὑψοῦ     hoog 
5 ψάμαθος    zand, strand 
6 ἕρμα τό    stut 
7 τανύω    vastzetten 
8 σκίδναμαι    zich verspreiden 
9 μηνίω    wrokken 
10 πωλέομαι gaan (-σκ- geeft herhaling aan: 

iteratief) 
11 κυδιάνειρα    mannen roem verlenend 
12 φθινύθω    kwijnen  
13 κῆρ τό    hart 
14 αὖθι     ter plekke 
15 ποθέω    verlangen, missen 
16 ἀϋτή    krijgsgeschreeuw 
17 πτόλεμόν = πόλεμόν 
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en het rende over de golven haar weg voltooiend. En toen zij dan 

in het uitgestrekte kamp der Achaiers waren aangekomen, 

trokken zij het zwarte schip op de kust hoog op het zand en 

daaronder plaatsten zij lange stutten en zijzelf verspreidden zich 

onder tenten en schepen. Maar hij bleef wrokken zittend bij de 

snel varende schepen, de uit Zeus geboren Peleus’ zoon, de 

snelvoetige Achilleus. En nooit ging hij  naar de mannen roem 

verlenende vergadering en nooit naar de oorlog, maar kwijnde in 

zijn hart ter plekke blijvend, want telkens verlangde hij naar 

krijgsgeschreeuw en krijg. 

 

 

2. In het verhaal van ontscheping en overhandiging wordt 

één facet niet verteld, maar als vanzelfsprekend 

aangenomen. Welk? 

3. Wat valt je aan de inhoud van Odysseus’ 

woorden/verklaring van zijn komst aan het adres van 

Chryses op? 

4. Wie zijn het onderwerp van χερνίψαντο vs. 449? 

5. Om welk verderf gaat het in vs. 456? 

6. Haal uit de vss. 457 – 474 de elementen, die met 

offerhandelingen te maken hebben. 

7. Waaruit blijkt het feit, dat Apollo met plezier had 

geluisterd naar de Grieken? 

8. Waarom wordt deze offerhandeling zo uitgebreid en 

gedetailleerd verteld? 

9. Waarom worden de stutten vs. 486 onder de schepen 

geplaatst? Waarom worden de schepen overigens op het 

droge getrokken? 

10. Waarom kwijnde Achilleus’ hart weg vs. 491? 

11. Benoem en verklaar ἵει 479, πρῆσεν 481, στείρῃ 482,  

ἰούσης 482, ἔθεεν 483, διαπρήσσουσα 483,  τάνυσσαν 486, 

πόδας 489, κῆρ 491, ποθέεσκε 492. 
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IV.14 Thetis richt zich tot Zeus. 

 
       ᾿Αλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο1 δυωδεκάτη2 γένετ’ ἠώς,  

καὶ τότε δὴ πρὸς ῎Ολυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες  

495. πάντες ἅμα, Ζεὺς δ’ ἦρχε3· Θέτις δ’ οὐ λήθετ’4 ἐφετμέων5  

παιδὸς ἑοῦ6, ἀλλ’ ἥ γ’ ἀνεδύσετο7 κῦμα θαλάσσης.  

  ἠερίη8 δ’ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.  

εὗρεν δ’ εὐρύοπα9 Κρονίδην ἄτερ10 ἥμενον ἄλλων  

ἀκροτάτῃ11 κορυφῇ12 πολυδειράδος13 Οὐλύμποιο·  

500. καί ῥα πάροιθ’14 αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάβε γούνων15  

σκαιῇ16, δεξιτερῇ17 δ’ ἄρ’ ὑπ’ ἀνθερεῶνος18 ἑλοῦσα  

λισσομένη19 προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα·  

Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα1  

 
1 ἐκ τοῖο    sindsdien 
2 δυωδεκάτoς    twaalfde 
3 ἄρχω     beginnen, eerste zijn, vooropgaan 
4 λήθομαι τινος   vergeten 
5 ἐφετμή    opdracht 
6 ἑός     zijn, haar 
7 ἀναδύομαι τι   opduiken naar 
8 ἠέριος    in de vroegte 
9 εὐρύοψ    met luid donderende stem 
10 ἄτερ τινος    afgescheiden van 
11 ἀκρότατος    hoogste 
12 κορυφή    top 
13 πολυδειράς    met veel bergruggen 
14 πάροιθε τινος   voor 
15 γόνυ, γουνός   knie 
16 σκαιή (χείρ)    linker(hand) 
17 δεξιτερή (χείρ)    rechter 
18 ἀνθερεών    kin 
19 λίσσομαι    smeken 
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Maar toen dan sindsdien de twaalfde dageraad aangebroken was, 

toen dan ook gingen de altijd zijnde goden naar de Olympos 

allemaal tegelijk en Zeus ging voorop. Thetis vergat niet de 

opdrachten van haar zoon, maar zij dook op naar de golven van de 

zee en in de vroegte beklom zij de grote hemel en de Olympos. 

Zij vond de luid donderende Zeus afgescheiden van de anderen: hij 

zat boven op de top van de Olympos met vele bergruggen. 

En zij dan ging voor hem zitten en greep zijn knieën met haar linker 

en met haar rechter dan nam zij hem onder de kin en zij sprak 

smekend tot Zeus, Kronos’ zoon, de heerser  ‘Vader Zeus, als ik dan 

ooit u onder de onsterfelijken verblijd heb 

 

 
1 ὀνίνημι    bevoordelen, blij maken 
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ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον1 ἐέλδωρ·  

505. τίμησόν μοι υἱὸν, ὃς ὠκυμορώτατος2 ἄλλων  

ἔπλετ’3· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων  

ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας4.  

ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον, ᾿Ολύμπιε μητίετα5 Ζεῦ·   

τόφρα6 δ’ ἐπὶ7 Τρώεσσι τίθει κράτος ὄφρ’ ἂν ᾿Αχαιοὶ  

510. υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν8 τέ ἑ τιμῇ.  

      ῝Ως φάτο· τὴν δ’ οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα9 Ζεύς,  

ἀλλ’ ἀκέων10 δὴν ἧστο11· Θέτις δ’ ὡς ἥψατο12 γούνων  

ὣς ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα13, καὶ εἴρετο14 δεύτερον15 αὖτις·  

νημερτὲς16 μὲν δή μοι ὑπόσχεο17 καὶ κατάνευσον18  

515. ἢ ἀπόειπ’19, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι20 δέος1, ὄφρ’ ἐὺ εἰδέω2  

 
1 Zie vs. 41. 
2 ὠκυμορώτατος   zeer snel stervend, snelst  

     stervend 
3 πέλομαι, aor. ἔπλομην  komen, zijn (vooral verleden tijd) 
4 ἀπηύρων aor.,  part, aor. ἀπούρας afpakken   
5 μητίετα    plannen beramend 
6 τόφρα .... ὄφρα ...   zolang …, totdat .. 
7 ἐπιτίθημι    verlenen 
8 ὀφέλλω    vergroten 
9 νεφεληγερέτα   wolkenverzamelaar 
10 ἀκέων    stil 
11 ἧμαι, ἧστο 3e s. imperf.  zitten 
12 ἅπτομαι τινος   iets vastpakken 
13 ἐμφύομαι, part.perf. f.ἐμπεφυυῖα zich vastklampen 
14 εἴρομαι    vragen 
15 δεύτερον    voor de tweede keer 
16 νημερτὲς    onomwonden 
17 ὑπισχνέομαι, aor. ὑπέσχομην beloven 
18 κατανεύω    toeknikken 
19 ἀπεῖπον    weigeren 
20 ἔπι = ἔπεστι   ergens bij zijn 
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hetzij met een woord hetzij met een daad, vervul dan voor mij deze 

wens: eer voor mij mijn zoon, die het snelst stervend van de anderen 

is. Maar nu toch heeft hem de heerser der mannen Agamemnon 

onteerd. Want hij heeft zijn eergeschenk gepakt; hij heeft het zelf 

afgepakt. Welaan jij toch, eer hem, jij Olympiër, plannen beramende 

Zeus. Verleen dan zolang de Trojanen kracht, totdat de Achaiers mijn 

zoon zullen eren en hem met eer vergroten.’ Zo sprak zij en tot haar 

zei de wolkenverzamelaar Zeus niets maar lang zat hij stil. Zoals 

Thetis zijn knieën gepakt had, zo hield zij zich vastgeklampt vast en 

vroeg hem voor de tweede keer weer: ‘Waarlijk beloof het mij dan 

onomwonden en knik het mij toe, of weiger het mij, aangezien er voor 

jou geen reden voor angst is,  

 
1 δέος τό    (reden tot) angst  
2 οἶδα, εἰδέω coni.  
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ὅσσον1 ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη2 θεός εἰμι.  

      Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας3 προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·  

ἦ δὴ λοίγια4 ἔργ’ ὅ τέ5 μ’ ἐχθοδοπῆσαι6 ἐφήσεις7  

῞Ηρῃ ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν8 ὀνειδείοις9 ἐπέεσσιν·  

520. ἣ δὲ καὶ αὔτως10 μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι  

νεικεῖ11, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν12.  

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε13 μή τι νοήσῃ14  

῞Ηρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται 15 ὄφρα τελέσσω·  

εἰ δ’ ἄγε16 τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι17 ὄφρα πεποίθῃς18·  

525. τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον  

 τέκμωρ19· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον20 οὐδ’ ἀπατηλὸν1   

 
1 ὅσσον    hoezeer 
2 ἄτιμος    ongeëerd 
3 ὀχθέω    wrevelig zijn 
4 λοίγιος    verderfelijk 
5 ὅ τέ = ὅτι 
6 ἐχθοδοπέω τινι   zich vijandelijk gedragen  

     tegenover 
7 ἐφίημι    ertoe aanzetten 
8 ἐρέθω    prikkelen 
9 ὀνειδείος    verwijtend 
10 καὶ αὔτως    ook zo 
11 νεικέω    verwijten maken 
12 ἀρήγω τινι    helpen 
13 ἀποστείχω, aor. ἀπέστιχον weggaan 
14 νοέω    bemerken 
15 μέλει/μέλεται μοι, fut. μελήσεται  het gaat mij ter harte (κε +  

futurum een in de toekomst gedachte handeling) 
16 εἰ δ’ ἄγε    vooruit 
17 κατανεύω    toeknikken 
18 πείθομαι, πεποίθα   gehoorzamen, perf. geloven 
19 τέκμωρ τό    teken 
20 παλινάγρετος   herneembaar, herroepbaar 
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opdat ik goed weet, hoezeer ik onder allen de minst geëerde god ben.’ 

Tot haar sprak zeer geërgerd de wolkenverzamelaar Zeus: 

 ‘Voorwaar dan verderfelijke werken zijn het, omdat jij mij ertoe zult 

aanzetten me vijandig tegen Hera te gedragen, wanneer zij mij met 

verwijtende woorden zal sarren. Want zij maakt mij ook zo altijd 

verwijten onder de onsterfelijke goden en zij zegt dat ik de Trojanen 

in de strijd help. Maar nu moet jij weer gaan, opdat Hera niets 

bemerkt. Mij zal dat ter harte gaan, opdat ik het voltrek. Kom op, ik 

zal je toeknikken met mijn hoofd, opdat jij het gelooft. Want dat is van 

mij toch onder de onsterfelijken het grootste  teken. Want van mij is 

niet herroepbaar en niet misleidend 

 
1 ἀπατηλός    bedrieglijk, misleidend 
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οὐδ’ ἀτελεύτητον1 ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω.  

      ῏Η2 καὶ κυανέῃσιν3 ἐπ’4 ὀφρύσι5 νεῦσε Κρονίων·  

ἀμβρόσιαι6 δ’ ἄρα χαῖται7 ἐπερρώσαντο8 ἄνακτος  

530. κρατὸς9 ἀπ’ ἀθανάτοιο· μέγαν δ’ ἐλέλιξεν10 ῎Ολυμπον.  

 

 
Zeus luistert samen met Poseidon naar Thetis. 

 

Vragen. 

1. In de vss. 498 en 499 zie je de manipulaties van de dichter. 

Laat dat zien. 

 
1 ἀτελεύτητος   onvoltooid 
2 ἠμί, Ἦ imperf. 3e s.   spreken 
3 κυάνεος    donkerblauw 
4 tmesis 
5 ὀφρύς    wenkbrauw  
6 ἀμβρόσιος    goddelijk 
7 χαῖται    hoofdharen 
8 ἐπιρρώομαι    daarbij golven 
9 κάρη τό, κρατὸς   hoofd 
10 ἐλελίζω    doen beven 
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en niet onvoltooid, alwat ik met mijn hoofd zal toeknikken.’ 

Zo sprak Kronos’ zoon en hij knikte het toe met zijn donkere 

wenkbrauwen en daarbij golfden de donkere haren van de 

onsterfelijke heer van het hoofd en hij deed de grote Olympos 

beven. 

 

2. Verklaar de handelingen van Thetis in vs. 500. 

3. Waarom wacht Zeus met zijn antwoord? Citeer de 

betreffende fragmenten. 

4. Thetis zet Zeus bij haar verzoek onder psychische druk. 

Hoe? 

5. Waarom zou Hera Zeus’ hulp aan de Trojanen niet 

waarderen? 

6. De vss. 426-527 zijn stilistisch mooi opgebouwd. Laat dat 

zien. 

7. Waaruit blijkt Zeus’ grote macht vs. 528 e.v.? 

8. Benoem en verklaar ἀπόειπ’ 515, ἐχθοδοπῆσαι 518, 

ἐρέθῃσιν 519,  ὀφρύσι 528, ἀπ’ 530, ἐλέλιξεν 530. 
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IV.15 Begrafenisgewoonten. 
In de epen van Homeros speelt de dood een belangrijke rol, 

natuurlijk omdat met name de Ilias een oorlogsboek is, maar 

ook in de Odyssee zijn vele sterfgevallen.  Reizen over zee of 

ook over land (vergelijk de verhalen van Perseus) waren uiterst 

risicovol. Waar men sterft, wordt men ook begraven. Daarom 

speelt ook het begrafenisritueel een belangrijke rol, vooral 

wanneer het om een geliefde van een zeer belangrijk persoon 

gaat. Denk o.a. aan Patroklos, de boezemvriend van Achilleus. 

Het verliezen van een geliefde leidt tot een uitbarsting van 

verdriet. De rouwende uit jammerklachten, rukt het haar uit, 

gooit donkere aarde over zich heen en rolt door het stof.  

 

 
Vaas 8e eeuw voor Christus met rouwscène. De dode ligt opgebaard. 
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De eigenlijke begrafenisriten begonnen met het wassen en oliën 

van de dode, het sluiten van de ogen en de mond, het kleden 

van het lijk en de opbaring (prothesis) en de officiële 

jammerklachten. 

De langdurende protheseis van de grote helden Hektor ( negen 

dagen en nachten) en Achilleus (17 dagen en nachten) 

impliceren regelmatige balseming van het lijk om ontbinding te 

voorkomen, maar volledige balseming was onbekend. 

De feesten waren essentieel, bij voorbeeld het feest ter ere van 

Patroklos voor de crematie en dat ter ere van Hektor na de 

crematie. Dit feest was vereist. Immers Orestes geeft zo’n feest 

zelfs voor zijn moeder, die hijzelf gedood had en ook voor 

Aigisthos, die samen met zijn moeder zijn vader Agamemnon 

vermoord had. 

Centraal stond de crematie. Zo werd Patroklos op een 

brandstapel gelegd, bedekt met de lokken van zijn kameraden 

en met het vet van dieren met kruiken olie en honing, verder 

met gedode paarden en honden en 12 gedode Trojaanse 

krijgsgevangenen. Normaal werd een krijger ook met zijn 

wapenrusting begraven. Alleen waren Patroklos en Hektor 

daarvan beroofd. De honden en paarden werden o.a. bij 

Patroklos gelegd om zijn tocht naar de onderwereld te 

versnellen. Deze gewoontes gaan terug naar de tijd, dat men 

nog begraven werd. De 12 Trojaanse krijgsgevangenen werden 

bij Patroklos gelegd bij wijze van wraak. 

Een andere rite, het aanroepen van de dode en het plegen van 

plengoffers werd gestopt, zodra het lijk verteerd was. Dan werd 

het vuur met wijn gedoofd en werden de resten bijeengeraapt 

en in een urn gestopt. Bovenop de brandstapel werd een tombe 

gegooid en daarop werd een stèlè gezet. De bedoeling van de 

stèlè en tombe was de aandacht van het nageslacht te trekken 
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om zo de herinnering aan de dode en diens kleos (roem) in 

leven te houden. 

 

 
Priamos koopt zijn zoon Hektor terug van Achilleus  

om hem naar behoren te kunnen begraven. 

 

Zijn psyche (levensadem) was nu als een schim, beeld (eidolon) 

de onderwereld binnengegaan. Zonder een goede begrafenis 

kwam een ziel de Hades niet binnen. Tot de begrafenis, of 

verbranding was de psyche nog aan deze wereld gebonden. De 

botten werden met een zekere nonchalance behandeld. Men liet 

ze rustig achter op vreemde bodem en men nam ze niet mee 

naar het vaderland. Duidelijk is, dat de vernietiging van vlees 

en pezen het belangrijkste deel van de begrafenis was. Die 

bonden de psyche namelijk aan deze wereld. 

In de Ilias en Odyssee lezen we, dat de doden gecremeerd 

werden, maar volgens archeologische vondsten werden de 
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doden begraven. De doden werden in familietombes bijgezet. 

Rond de dode werden giften gelegd en voor het dichten van het 

graf werden plengoffers gebracht. De Mykeners gooiden na de 

begrafenis grond over de tombe. Rond het graf werd een 

begrafenisfeest gehouden. Het meest opvallende aspect is 

echter, dat de Mykeners weinig respect voor de botten van hun 

voorouders hadden, omdat na verloop van tijd de botten en 

bezittingen op een hoop tegen de wand van het graf werden 

geveegd om plaats te maken voor een nieuwe dode. De botten 

waren, zoals in Homeros te lezen is, waardeloos. Wanneer de 

botten eenmaal niet meer door vlees en pezen bijeen gehouden 

werden, was de psyche in de Hades en was zij niet meer 

geïnteresseerd in de handelingen van het nageslacht, omdat zij 

niet meer in staat was het leven van hen te beïnvloeden. De 

Mykeners richten voor verwanten en vrienden, die in den 

vreemde gestorven waren cenotafen (lege graven) op. Onzeker 

is, of ook voor hen spelen gehouden werden. 

Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen Homeros en de 

Mykeners: 

- de opvatting over wat er met de ziel, psyche na de dood 

gebeurde was hetzelfde; 

- de homerische helden wierpen een tombe op de plaats 

van de brandstapel, de Mykeners gooiden aarde over de 

tholos, het koepelvormige graf; 

- de stele was bij Homeros een eergeschenk aan de dode, 

bij de Mykeners werd de stele gebruikt om de tombe te 

herkennen; 

- persoonlijke bezittingen en eten werden meegegeven; 

- er werden plengoffers gebracht; 
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- bij Homeros kwamen begrafenisspelen en -feesten voor; 

bij de Mykeners kwamen misschien ook spelen voor, 

maar in ieder geval feesten. 

Opvallend is, dat bij Homeros de helden gecremeerd worden, 

terwijl dat in Griekenland nooit het geval is geweest. Men heeft 

slechts weinig crematieplaatsen gevonden. Deze dateerden van 

het eind van de Mykeense periode en zijn vooral in Athene en 

Eleusis gevonden. Bovendien waren tombes zonder stelai nogal 

pover en konden nooit de inspiratiebron van Homeros’ 

beschrijvingen geweest zijn. Archeologische vondsten wijzen 

echter wel op de mogelijkheid, dat de Trojanen hun doden 

cremeerden. Het zou mogelijk zijn, dat Agamemnon en de 

zijnen in de Troas dit gebruik leerden kennen en het leerden 

waarderen als gemakkelijk en van pas komend. Crematie bracht 

bovendien sneller de bevrijding van de psyche. Bij terugkeer in 

het vaderland kunnen de Grieken teruggekeerd zijn tot hun 

oude gewoonte van begraven, doordat de  voorvaderlijke tombes 

aanwezig waren en er gebrek aan hout was. 
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IV.16 Ruzie op de Olympos. 
Hera had door, dat Thetis Zeus verzocht had de Trojanen te helpen. Woedend 

wendt zij zich tot Zeus. Zeus redt zich uit de netelige situatie door zich op 

zijn macht te beroepen. Wanneer Hefaistos tussen beiden komt, dreigt Zeus 

hem, zoals hij al eerder gedaan heeft, van de Olympos te gooien 

 

      Τώ1 γ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν2· ἣ μὲν ἔπειτα  

εἰς ἅλα ἆλτο3 βαθεῖαν4 ἀπ’ αἰγλήεντος5 ᾿Ολύμπου,  

Ζεὺς δὲ ἑὸν6 πρὸς δῶμα· θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἀνέσταν7  

ἐξ ἑδέων8 σφοῦ9 πατρὸς ἐναντίον10· οὐδέ τις ἔτλη11  

535. μεῖναι ἐπερχόμενον12, ἀλλ’ ἀντίοι13 ἔσταν14 ἅπαντες.  

ὣς ὃ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου15· οὐδέ μιν ῞Ηρη  

ἠγνοίησεν16 ἰδοῦσ’ ὅτι οἱ συμφράσσατο1 βουλὰς  

 
1 zie vs. 6 
2 διέτμαγεν = διετμάγησαν aor. passief, 

   διατμήγω    scheiden 
3 ἅλλομαι, ἆλτο aor.   springen (hier zeugmatisch 

gebruikt: uit het begrip springen wordt voor Zeus het werkwoord gaan 

gehaald) 
4 βαθύς    diep 
5 αἰγλήεις    schitterend 
6 ἑός     zijn 
7 ἀνέσταν = ἀνέστησαν 
8 ἕδος τό    zetel 
9 σφός     hun eigen 
10 τινός ἐναντίον   tegenover 
11 ἔτλην stamaor.   wagen  
12 ἐπέρχομαι    naderen 
13 ἀντίος    tegemoet (brachylogie) 
14 ἔσταν = ἔστασαν 
15 θρόνος    troon 
16 ἀγνοιέω    niet bemerken 
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Zij beiden gingen na zo beraadslaagd te hebben uiteen. Zij 

sprong vervolgens in de diepe zee vanaf de schitterende 

Olympos en Zeus ging naar zijn huis. Alle goden stonden 

tegelijk op vanuit hun zetel en gingen hun vader tegemoet. 

Niemand waagde het zijn komst af te wachten, maar allen 

stonden hem tegemoet op. Zo ging hij hier weer zitten op zijn 

troon en Hera bemerkte het, toen ze had gezien, dat met hem 

plannen had gesmeed

 
1 συμφράζομαι   overleggen met, beramen 
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ἀργυρόπεζα1 Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο2 γέροντος.  

αὐτίκα κερτομίοισι3 Δία Κρονίωνα προσηύδα4·  

540. τίς δ’ αὖ τοι δολομῆτα θεῶν συμφράσσατο βουλάς;  

αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπὸ νόσφιν ἐόντα5  

κρυπτάδια6 φρονέοντα δικαζέμεν7· οὐδέ τί πώ μοι  

πρόφρων8 τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι9 νοήσῃς.  

      Τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·  

545. ῞Ηρη μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο10 μύθους11  

εἰδήσειν12· χαλεποί τοι ἔσοντ’13 ἀλόχῳ14 περ ἐούσῃ·  

ἀλλ’ ὃν15 μέν κ’ ἐπιεικὲς16 ἀκουέμεν οὔ τις ἔπειτα  

οὔτε θεῶν πρότερος τὸν εἴσεται17 οὔτ’ ἀνθρώπων·   

ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε18 θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι  

550. μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο1 μηδὲ μετάλλα2.  

 
1 ἀργυρόπεζα    zilvervoetig 
2 ἅλιος     van de zee 
3 κερτόμίος    krenkend 
4 προσαυδάω    toespreken 
5 anakolouthische zin: bij τοι  zou je verwachten φρονέοντι, maar de 

constructie gaat verder als zou er een a.c.i. staan, waarbij je ἐμε moet 

aanvullen. 
6 κρυπτάδιος    verborgen, heimelijk 
7 δικάζω    recht spreken, beslissen 
8 πρόφρων    bereidwillig, oprecht 
9 ὅττι = ὅτι 
10 ἐπιέλπομαι    hopen 
11 μύθος    plan 
12 οἶδα, εἰδήσειν fut. 
13 εἰμι, ἔσονται fut.  
14 ἄλοχος    wettige echtgenote 
15 antecedent is τὸν (sc. plan) 
16 ἐπιεικὲς ἐστι   het is betamelijk 
17 οἶδα, εἴσεται fut.  
18 ἀπάνευθε τινος   ver weg, afgezonderd van 
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zilvervoetige Thetis, dochter van de grijsaard van de zee. 

Onmiddellijk sprak ze met honende woorden tot Zeus, Kronos’ zoon: 

 ‘Wie dan weer van de goden, jij op listen zinnende, heeft met jou 

plannen gesmeed? Altijd is het jou geliefd, terwijl je ver van mij bent, 

heimelijke dingen te bedenken en te beslissen. En nog geenszins heb 

jij het uitgehouden oprecht een woord te zeggen, welke je ook maar 

bedenkt.’ Haar antwoordde vervolgens de vader van mensen en 

goden: ‘Hera, hoop dan niet al mijn plannen te zullen weten. Lastig 

zullen ze voor jou zijn, ook al ben je mijn vrouw. Maar dat plan 

waarvan het betaamt, dat jij het hoort, zal niemand vervolgens 

noch van de goden eerder weten noch van de mensen. 

Maar wat ik ver van de goden eventueel wil bedenken 

naar dat alles moet je me geenszins vragen noch moet je dat 

navorsen.’

 
1 διείρομαι    vragen naar 
2 μεταλλάω    navorsen 
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      Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις1 πότνια2 ῞Ηρη·  

αἰνότατε3 Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες;  

καὶ λίην4 σε πάρος5 γ’ οὔτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ,  

ἀλλὰ μάλ’ εὔκηλος6 τὰ7 φράζεαι ἅσσ’8 ἐθέλῃσθα9.  

555. νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα10 κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ11  

ἀργυρόπεζα12 Θέτις θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος·  

ἠερίη13 γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων14·  

τῇ15 σ’ ὀΐω16 κατανεῦσαι ἐτήτυμον17 ὡς ᾿Αχιλῆα  

τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας18 ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν.  

 560. Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·  

δαιμονίη19, αἰεὶ μὲν ὀΐεαι οὐδέ σε λήθω20·  

πρῆξαι21 δ’ ἔμπης1 οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ’ ἀπὸ2 θυμοῦ  

 
1 βοῶπις    koeogig 
2 πότνια    machtig 
3 αἰνός     verschrikkelijk 
4 καὶ λίην    maar al te zeer 
5 πάρος    voorheen 
6 εὔκηλος    rustig 
7 τὰ = ταῦτα 
8 ἅσσ’ =  ἅτινα 
9 ἐθέλῃσθα = ἐθέλῃς 
10 δείδω, δείδοικα = δέδοικα perf. met praesensbetekenis  
11 παρεῖπον    bepraten 
12 ἀργυρόπεζα    zilvervoetig 
13 zie 497 
14 zie vs. 500 
15 τῇ = ταύτῃ 
16 ὀΐω     denken 
17 ἐτήτυμον    werkelijk 
18 πολέας, πολύς 
19 δαιμόνιος    bezeten 
20 λήθω    ontgaan 
21 πρήσσω = πράττω 
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Hem antwoordde vervolgens koeogige, machtige Hera: 

 ‘Zeer verschrikkelijke Kronos’ zoon, wat voor een woord heb je daar 

gezegd? Maar al te zeer heb ik voorheen noch daarnaar gevraagd 

noch dat nagevorst, maar zeer rustig bedenk je dat wat je maar wil. 

Nu ben ik verschrikkelijk bang in mijn geest, dat  jou de zilvervoetige 

Thetis bepraat , de dochter van de grijsaard van de zee. 

Want in de vroegte ging ze naast je zitten en pakte je knieën. 

Ik denk, dat je werkelijk haar hebt toegeknikt, dat jij Achilleus zult 

eren en velen van de Grieken bij de schepen zult doden.’ 

Haar ten antwoord sprak de wolkenverzamelaar Zeus: 

‘Bezetene, altijd denk je maar en nooit ontga ik jou. Toch zul jij 

niets kunnen doen, maar jij zult verder

 
1 ἔμπης    toch 
2 ἀπὸ τινος    ver van 
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μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον1 ἔσται.  

  εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι·  

565. ἀλλ’ ἀκέουσα2 κάθησο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο3 μύθῳ,  

μή4 νύ τοι οὐ χραίσμωσιν5 ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν ᾿Ολύμπῳ  

  ἆσσον6 ἰόνθ’7, ὅτε κέν τοι ἀάπτους8 χεῖρας ἐφείω9.  

      ῝Ως ἔφατ’ ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια ῞Ηρη,  

καί ῥ’ ἀκέουσα καθῆστο ἐπιγνάμψασα10 φίλον κῆρ·   

570. ὄχθησαν11 δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες12·  

τοῖσιν δ’ ῞Ηφαιστος κλυτοτέχνης13 ἦρχ’ ἀγορεύειν  

  μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων14 λευκωλένῳ ῞Ηρῃ·  

ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά15,  

εἰ δὴ σφὼ16 ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον17 ὧδε,  

575. ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον18· οὐδέ τι δαιτὸς19  

 
1 ῥίγιος adiectivum   erger 
2 ἀκέων    stil 
3 ἐπιπείθομαι τινι   gehoor geven aan 
4 lees δείδω γὰρ μή 
5 χραισμέω τινα   baten, helpen tegen  
6 ἆσσον    dichterbij 
7 ἰόνθ’ =  ἰόντα ἐμέ 
8 ἄαπτος    ongenaakbaar 
9 ἐφίημι, ἐφείω coni. aor.  zenden naar, slaan aan 
10 ἐπιγνάμπτω   bedwingen 
11 ὀχθέω    zich ergeren 
12 Οὐρανίωνες   hemels, in de hemel wonend 
13 κλυτοτέχνης   vermaard om zijn vaardigheid 
14 ἐπίηρα φέρω   diensten verlenen, ter wille zijn 
15 ἀνεκτός    onverdraaglijk 
16 σφώ nom. acc. dual. 2e 
17 ἐριδαίνετον    zie vs. 6 

    ἐριδαίνω    ruzie maken 
18 κολῳὸν ἐλαύνω   gekrakeel bedrijven 
19 δαίς     maaltijd 
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van mijn hart af zijn. Dit zal voor jou nog erger zijn. Als dat zo is, zal 

het mij geliefd zijn. Welaan, zit stil en luister naar mijn woord, 

want ik ben bang dat jou nu niet al de goden, die op de Olympos zijn, 

zullen helpen tegen mij, wanneer ik nader kom, wanneer ik mijn 

ongenaakbare handen aan jou zal slaan.’ Zo sprak hij en angst kreeg 

de koeogige, machtige Hera, en zij dan zat snel, en zij had  haar hart 

bedwongen. De goden in de hemel ergerden zich in het huis van 

Zeus. 

Onder hen begon Hefaistos vermaard om zijn vaardigheid te spreken, 

terwijl hij zijn moeder een dienst bewees, de blankarmige Hera: 

‘Voorwaar dan, verderfelijke werken zullen het zijn en niet meer om 

uit te houden, als jullie beiden dan om stervelingen zo ruzie maken 

en onder de goden gekrakeel bedrijven. Er zal geen enkel 

genot
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ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος1, ἐπεὶ τὰ χερείονα2 νικᾷ.  

μητρὶ δ’ ἐγὼ παράφημι3 καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ  

  πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὖτε  

νεικείῃσι4 πατήρ, σὺν δ’ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ5.  

580. εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλῃσιν ᾿Ολύμπιος ἀστεροπητὴς6  

ἐξ ἑδέων7 στυφελίξαι8· ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός9 ἐστιν.  

ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι καθάπτεσθαι10 μαλακοῖσιν11·  

αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἵλαος12 ᾿Ολύμπιος ἔσσεται ἡμῖν.  

      ῝Ως ἄρ’ ἔφη καὶ ἀναΐξας13 δέπας14 ἀμφικύπελλον15  

585. μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει καί μιν προσέειπε·  

τέτλαθι16 μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο17 κηδομένη18 περ,  

μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι  

 
1 ἦδος     genot 
2 χερείων    minder 
3 παράφημι    aanraden 
4 νεικέω    ruzie maken 
5 συνταράσσω   in verwarring brengen 
6 ἀστεροπητὴς   bliksemslingeraar 
7 ἕδος     zetel 
8 στυφελίζω    stoten; op de bijzin volgt geen 

hoofdzin: aposiopese. Ieder kan bedenken, hoe de hoofdzin geluid zou 

hebben. 
9 φέρτατος    sterkste 
10 καθάπτομαι   toespreken 

    καθάπτεσθαι: inf. pro imperativo 
11 μαλακός    zacht 
12 ἵλαος    gunstig gezind 
13 ἀναίσσω    opspringen 
14 δέπας    beker 
15 ἀμφικύπελλος   met twee oren 
16 τέτλαθι imp. perf.,  van stamaor. ἔτλην wagen, verduren 
17 ἀνέχομαι    uithouden 
18 κήδομαι    zich bekommeren 
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van de gelijk verdeeld maaltijd zijn, aangezien het mindere wint. 

Moeder raad ik aan, ook al bedenkt zij het zelf, 

mijn vader Zeus ter wille te zijn, opdat vader niet weer 

scheldt en ons de maaltijd verwart. 

Want als toch de Olympische bliksemslingeraar  ons  

uit onze zetels wil stoten, ..  want hij is verreweg de sterkste. 

Maar jij, spreek hem toe met zachte woorden 

dan zal de Olympiër onmiddellijk ons welgezind zijn.’ 

Zo sprak hij dan en opgesprongen gaf hij een tweeorige beker 

zijn moeder in handen en sprak tot haar: 

‘Verduur het, moeder van mij, en houd het uit, ook al bent u 

bekommerd, opdat ik niet zie, hoe u, terwijl u toch geliefd bent, onder 

mijn ogen 
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θεινομένην1, τότε δ’ οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ  

χραισμεῖν· ἀργαλέος2 γὰρ ᾿Ολύμπιος ἀντιφέρεσθαι3·  

590. ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ’ ἀλεξέμεναι4 μεμαῶτα5  

ῥῖψε ποδὸς τετάγων6 ἀπὸ βηλοῦ7 θεσπεσίοιο8,   

πᾶν δ’ ἦμαρ φερόμην9, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι10  

κάππεσον11 ἐν Λήμνῳ12, ὀλίγος δ’ ἔτι θυμὸς13 ἐνῆεν14·  

ἔνθά με Σίντιες15 ἄνδρες ἄφαρ16 κομίσαντο17 πεσόντα.  

595. ῝Ως φάτο, μείδησεν18 δὲ θεὰ λευκώλενος ῞Ηρη,  

μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον19·  

αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια20 πᾶσιν  

 
1 θείνομαι    geslagen worden 
2 ἀργαλέος    verschrikkelijk 
3 ἀντιφέρομαι weerstand bieden, zich meten 

met 
4 ἀλέξω    beschermen 
5 μέμονα perf., μεμαώς part.  verlangen (met praesens betekenis) 
6 τέταγον τινος aor.    pakken bij 
7 βηλός    drempel 
8 θεσπέσιος    goddelijk, wonderlijk, ontzaglijk 
9 φέρομαι    zich begeven, vliegen 
10 καταδύομαι. κατέδυν  ondergaan 
11 καταπίπτω, κάππεσον 
12 Λῆμνος ἡ    Lemnos 
13 θυμὸς    hart, leven 
14 ἔνειμι    erin zijn 
15 Σίντιες    Sintiërs, bewoners van Lemnos, 

waarschijnlijk een Thracische stam, volgens Herodotos Pelasgen 
16 ἄφαρ    terstond 
17 κομίζομαι    verzorgen 
18 μειδάω    glimlachen 
19 κύπελλον    beker 
20 ἐνδέξια adv. n. pl.   naar rechts, rechtsom (ter wille 

     van het goede voorteken)  
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geslagen wordt. Dan zal ik u geenszins, ook al ben ik bedroefd, 

kunnen helpen. Want de Olympiër is vreselijk om je mee te meten. 

Want reeds ook een andere keer heeft hij mij, vol verlangen u te 

beschermen, bij de voet gegrepen en van de goddelijke drempel 

geworpen en de hele dag vloog ik en tegelijk met zonsondergang 

viel ik neer op Lemnos en er zat nog maar weinig leven in mij. 

Daar verzorgden mij na mijn val onmiddellijk Sintiërs.’ 

Zo sprak hij en de godin, de blankarmige Hera begon te glimlachen 

en met een glimlach pakte ze van haar zoon de beker met haar hand. 

En hij schonk al de andere goden rechtsom 
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οἰνοχόει1 γλυκὺ2 νέκταρ3 ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων4·  

ἄσβεστος5 δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο6 γέλως7 μακάρεσσι θεοῖσιν  

600. ὡς ἴδον ῞Ηφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα8.  

῝Ως τότε μὲν πρόπαν9 ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα  

δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς10 ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,  

οὐ μὲν11 φόρμιγγος12 περικαλλέος13 ἣν ἔχ’ ᾿Απόλλων,  

Μουσάων θ’ αἳ ἄειδον ἀμειβόμεναι 14 ὀπὶ15 καλῇ.  

605. Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος16 ἠελίοιο,  

oἳ μὲν κακκείοντες17 ἔβαν18 οἶκον δὲ ἕκαστος,  

ἧχι19 ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς20 ἀμφιγυήεις21  

 
1 οἰνοχέω    (wijn) schenken 
2 γλυκὺς    zoet 
3 νέκταρ τό    godendrank 
4 ἀφύσσω    afscheppen 
5 ἄσβεστος    onbedaarlijk 
6 ἐνόρνυμαι, aor. ἐνῶρτο  opgewekt worden bij 
7 γέλως    gelach 
8 ποιπνύω    zich reppen 
9 πρόπας    geheel 
10 zie vs. 468 
11 μὲν = μήν 
12 φόρμιγξ ἡ     citer 
13 περικαλλής   zeer mooi 
14 ἀμείϐομαι    elkaar afwisselen 
15 ὄψ, ὀπός    stem 
16 φάος τό    licht 
17 κατακείω    zich ter ruste begeven (apocope 

met      assimilatie) 
18 ἔβαν = ἔϐησαν 
19 ἧχι     waar 
20 περικλυτὸς    zeer beroemd 
21 ἀμφιγυήεις    met twee sterke handen 
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zoete nectar in terwijl hij die uit een mengvat schepte. 

Een onbedaarlijk gelach dan brak los onder de gelukzalige goden, 

toen zij Hefaistos zich door het paleis zagen reppen. 

Zo aten zij heel de dag tot aan zonsondergang en geenszins kwam 

hun hart tekort aan het gelijk verdeelde maal, niet voorwaar aan de 

zeer schitterende citer, die Apollo had en niet aan de Muzen, die altijd 

elkaar afwisselend met schitterende stem zongen. 

Maar toen dan het schitterende zonlicht onder was gegaan, gingen zij 

ieder naar hun huis om te gaan slapen, waar voor een ieder de zeer 

beroemde Hefaistos een huis gemaakt had 
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῞Ηφαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι1 πραπίδεσσι2·  

Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος3 ἤϊ’4 ᾿Ολύμπιος ἀστεροπητής5,  

610. ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’6 ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι7·  

ἔνθα καθεῦδ’8 ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος9 ῞Ηρη.   

 

Vragen. 

1. Hera’s reactie in vs. 356 e.v. is door de dichter 

gemanipuleerd. Laat dat zien. 

2. Haar reactie is wel begrijpelijk. Waaruit blijkt dat in het 

vervolg van de tekst? 

3. Zeus zet Hera op haar plaats in vs. 545 e.v.. Laat dat zien. 

Wat is haar positie blijkens deze passage in de 

godenwereld? 

4. Voor ons gevoel klopt de tijd in vs. 554 niet. Door welk 

woord wordt dat probleem veroorzaakt? Leg het probleem 

uit en bedenk een vertaling van het betreffende woord, 

zodat je de tijd niet hoeft te veranderen. 

5. Welke beschuldiging aan het adres van Zeus kon Hera 

natuurlijk nooit weten in vs. 552 e.v.? Die beschuldiging 

lag voor haar wel voor de hand. Laat dat zien? 

6. Leg de betekenis uit van vs. 564. 

 
1 οἶδα, ἰδυῖα 
2 πραπίδες    middelrif, geest 
3 λέχος    bed 
4 ἤϊ’ = ᾖε 
5 ἀστεροπητής   bliksemslingeraar 
6 κοιμάομαι    gaan slapen 
7 ἱκάνω = ἱκνέομαι 
8 καθεύδω     slapen 
9 χρυσόθρονος   op gouden troon gezeten 
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Maar Zeus de Olympische bliksemslingeraar ging naar zijn bed, 

waar hij voorheen sliep, telkens wanneer hem zoete slaap bereikte. 

Daar beklom hij zijn bed en sliep hij en naast hem de op gouden troon 

gezeten Hera. 

 

 

 

7. Wat beslist blijkbaar in de godenwereld de hiërarchie vss. 

561-567? 

8. Wat wordt bedoeld met vs. 576 τὰ χερείονα? 

9. Waarom zegt Hefaistos vs. 577 καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ? 

Wat wil hij daarmee bij Hera en wat bij Zeus bereiken? 

10. Als je de woorden van Hefaistos vss. 573-583 oppervlakkig 

leest, krijg je de indruk dat niet zijn moeders belang hem al 

te zeer aangaat. Wat wel? 

11. Wat zou Hefaistos met name erg vinden blijkens vss. 586-

594? Citeer het betreffende woord. Door welk stijlmiddel 

ligt daarop nadruk? 

12. Wat demonstreert Hefaistos’ voorbeeld van Zeus optreden 

tegen hem vs. 594 e.v.? 

13. Waarom was er natuurlijk nog wel ὀλίγος θυμὸς vs. 593 in 

hem? 

14. Hefaistos doet zijn relaas om moeder oprecht te 

waarschuwen, maar hij wil nog iets anders met zijn 

verhaal bereiken. Wat? Waaruit blijkt dat uit de rest van 

het verhaal? 

15. Waarom lachte men eigelijk in vss. 599 en 600? 

16. Welke fraaie stijlmiddelen zitten in de vss. 602-604? 

17. Wie staat tegenover oἳ μὲν vs. 606. Hoe ligt op beide 

woorden/woordgroepen de nadruk? 

18. Benoem en verklaar ἀνάσχεο 586,  δυνήσομαι 588, ἐνῆεν 

593, πεσόντα 594, ὀπὶ  vs. 604, ὃν 609, κοιμᾶθ’ 610, ἱκάνοι 

610, ἀναβάς 611. 
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V. Troje, Mykene en het epos. 
 

 

 

V.1 De opgraving van Troje. 
 

Wanneer we het over Homeros hebben, denken we automatisch 

aan de Ilias en de Odyssee, aan Troje en Mykene, aan de 

Achaiers en de Trojanen, aan Agamemnon, Priamos, Achilleus 

en Hektor. Zo kun je eindeloos doorgaan. 

Waarschijnlijk gaat de leek er vanuit uit, dat alle boven 

genoemde namen vaste gegevens zijn, dat Troje bestaan heeft, 

dat de koningen, die genoemd zijn, geleefd hebben, dat de 

Trojaanse oorlog werkelijk gebeurd is en natuurlijk, dat 

Homeros werkelijk geleefd heeft. In de afgelopen eeuwen echter 

hebben veel geleerden over vele aspecten van de Homerische 

epen hun twijfel uitgesproken. Dat Troje bestaan heeft, werd 

aan het eind van de 19e eeuw door slechts weinigen niet 

betwijfeld, sterker de meesten vonden de verhalen van 

Homeros mooi, maar men dacht, dat alles verzonnen was. Pas 

aan het eind van de 19e eeuw begon door het werk van Heinrich 

Schliemann het tij langzaam te keren.  

Als er één man is geweest, die de archeologie heeft gemaakt tot 

wat het is, dan is dat de Duitser Heinrich Schliemann.  

Naar eigen zeggen vatte hij al op achtjarige leeftijd samen met 

zijn vader het plan op Troje te ontdekken. En als ontdekker van 

Troje is hij ook de geschiedenis ingegaan, maar daarnaast heeft 

hij ook belangrijke burchten als die van Mykene en Tiryns 

opgegraven. Voordat hij echter zijn archeologische successen 

bereikte, heeft hij eerst fortuin gemaakt als handelaar o.a. in de 



 194 

USA. Bij het drijven van de handel kende hij geen scrupules, 

een karaktertrek, waarvan hij zelf zou zeggen, dat het wel zijn 

slechtste was maar degene, die hem het meeste voordeel heeft 

gebracht. Na het maken van zijn fortuin wijdde hij zich eerst in 

de 50-er jaren aan de landbouw en daarna aan de wetenschap. 

Toen beide activiteiten uitgelopen waren op een teleurstelling, 

wijdde hij zich aan de archeologie. 

 

Archeologie had tot de 20-er jaren van de negentiende eeuw de 

betekenis van niet veel meer dan geschiedenis. Men ging er 

vanuit, dat onze maatschappij het resultaat van de geschiedenis 

van de joden, Grieken, Romeinen en de christenen was, maar na 

1820 werden steeds meer vondsten gedaan in de gebieden van 

de Assyriërs, Babyloniërs, Egyptenaren. Uit deze vondsten 

bleek, dat die culturen een belangrijke invloed hebben gehad op 

de latere Griekse cultuur en zo uiteindelijk op de onze. Dienten-

gevolge nam men de archeologie steeds serieuzer en werd het 

een ware wetenschap. Een uitermate belangrijke bijdrage 

hieraan heeft Schliemann geleverd. 

Dat Schliemann zich op het oude Troje en de oude Griekse 

cultuur richtte, was niet zo vreemd. Toen in 1453 Constantino-

pel viel en door de Turken werd ingenomen, werden de 

restanten van de oude Griekse cultuur overgebracht naar het 

westen. Hier maakte men weer voor het eerst na de klassieke 

oudheid kennis met het Grieks en de Griekse cultuur. Door 

deze renaissance ontstond er in West-Europa een filhellenisme, 

dat zijn hoogtepunt bereikte, toen in de 19e eeuw de Grieken in 

opstand kwamen tegen de Turken en zich uiteindelijk van hen 

wisten te ontdoen. Kunstenaars en wetenschappers lieten zich 

in onvoorstelbaar bewonderende taal uit over de Grieken. Zo 

zegt Schliemann na zijn vondsten: "Ik heb mijn geliefde 
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Griekenland weer tot leven gebracht." De componist Berlioz zei 

zelfs: "Ik heb mijn leven doorgebracht met dit ras van halfgoden 

...." 

Helaas was Schliemanns onderzoekmethode niet geheel weten-

schappelijk verantwoord, maar ook was hij gewetenloos; hij kon 

liegen en bedriegen om zijn zin te krijgen; hij was achterbaks en 

oneerlijk; soms deed hij in het geheim opgravingen en 

verduisterde het materiaal; hij smokkelde zijn Trojaanse 

schatten liever het land uit dan ze uit te leveren aan de Turkse 

autoriteiten; hij loog over de herkomst van een aantal 

inscripties, die hij in Athene had gekocht. Toch heeft hij de 

grootste archeologische ontdekkingen gedaan ooit door één 

man gedaan. 

In ieder geval begon Schliemann in 1870 met opgravingen op de 

heuvel van Hissarlik.  Op deze heuvel was hij niet zo maar 

gekomen, maar hij was daarop door ene Calvert attent gemaakt. 

Deze had daar al in 1865 de resten van een Athena-tempel 

blootgelegd. Deze heuvel lag als aardhoop aan de 

noordwestelijke kant van de vindplaats van het klassieke Ilium 

(Ilium Novum). Deze aardhoop was zo’n 245 vierkante meter, 

lag 10 meter boven het plateau en 45 meter boven de vlakte.  Tot 

aan Calvert (Amerikaanse consul halverwege de 19e eeuw) had 

men geen oog voor deze heuvel gehad, die in de klassieke tijd 

de akropolis was geweest. Later zou Schliemann ontkennen van 

Calvert  het idee te hebben, dat deze heuvel ooit het heroïsche 

Troje was geweest.  

Calvert had Schliemann aangeraden kleine proefgeulen te 

graven. Schliemann luisterde niet en groef enorme loopgraven 

waarmee hij veel vernietigd heeft.  Schliemann groef dwars 

door die heuvel heen en maakte van een ruïne een nog grotere 

ruïne. Omdat hij op Calverts terrein groef, trok deze in 1872 de 
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vergunning van Schliemann in.  Door de dwarsgeul ontdekte 

Schliemann de resten van 7 hoofdlagen bebouwing op die 

heuvel. Hij stiet op 6 meter hoge muren van wat Troje twee zou 

gaan heten en vond hier de zo genaamde schat van Priamos, 

waarvan sommigen achteraf beweren, dat hij die daar zelf zou 

hebben neergelegd.  

 

 
reconstructie Troje 2 

 

Later is gebleken, dat dat goud inderdaad uit Troje twee kwam. 

Bij Amerikaanse opgravingen uit de jaren dertig werd overal in 

de huizen goud gevonden, alsof mensen in paniek gevlucht 

waren. In kleine kring is Schliemann altijd blijven twijfelen of 

zijn Troje twee wel het Troje van Priamos was geweest, o.a. 

omdat de oppervlakte voor zo’n machtige stad wel erg klein 

was, nl. 85 bij 90 meter. Waar waren de brede straten, de torens 

en poorten, waarover Homeros het had? Verder was er bij de 

opgravingen veel te primitief aardewerk gevonden. 

Tijdens zijn laatste opgravingen in 1889-1890 deed hij in 

samenwerking met Dörpfeld een belangrijke ontdekking. Zijn 

Troje II bleek 1000 jaar ouder te zijn en Troje VI bleek veel 

Mykeens aardewerk te bevatten en zelfs een groot gebouw, dat 

op een Mykeens megaron leek. Schliemann wilde zijn 
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opgravingen in 1891 voortzetten, maar overleed met kerst aan 

een hartaanval in Napels. 

Dörpfeld zette de opgravingen in 1893 wel verder. Hij vond de 

meest prachtige muren bedekt onder 14 meter puin, een enorme 

uitkijktoren, die ooit 9 meter hoog was. De muur bestond uit 

versnijdingen, die schuin opliepen, verder nog twee poorten, 

één aan de oostkant en één aan de zuidkant met sokkels voor 

godenbeelden en aan de westkant één slecht deel van de muur, 

dat doet denken aan dat deel, waarvan Homeros zegt dat dat als 

enige te bestormen was. Binnen de stad vond hij vijf grote 

huizen. Volgens Dörpfeld was men bezig de stad te vernieuwen 

volgens de plannen van een zeer goed architect. Hierbij verving 

men iedere keer een stuk muur. Overal lag Mykeens aardewerk. 

Alles was grondig verwoest. Het puin lag hoog. Er had brand 

gewoed. Dit moest Homeros’ Troje zijn. Het was een fraai 

aangelegde stad, met brede straten, mooie muren en prachtige 

torens, zoals Homeros zegt. 

De Amerikaanse archeoloog Carl Blegen deed in 1938 weer 

opgravingen in Troje. Volgens hem moest het Troje van 

Homeros de laag VIIa zijn. In dit Troje vond hij binnen de 

muren van Troje VIh vele, kleine huizen, alsof men gevlucht 

was en zijn heil binnen de stad had gezocht; vele resten van in 

strijd omgekomenen werden gevonden en een dikke aslaag.  

In 1983 zijn nieuwe Duitse onderzoeken gestart. Eén opvallende 

ontdekking is gedaan: een 15 meter hoge kegelvormige heuvel 

in Bescik Tepe zo’n 8 km. ten zuidwesten van de heuvel van 

Hissarlik met 50 gecremeerde lichamen met Griekse grafgaven 

uit de dertiende eeuw voor Christus. Deze heuvel werd in de 

klassieke tijd beschouwd als de grafheuvel van Achilleus. 

Hoewel de archeologische vondsten vanaf 1870 sterk doen 

vermoeden, dat Troje heeft bestaan, is dat bestaan in de ogen 
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van verscheidene wetenschappers nog steeds niet hard 

aangetoond. Toch zijn er meer sterke, historische aanwijzingen 

van het bestaan van Troje en relaties tussen Troje en de 

Mykeens wereld, zoals in het vervolg te lezen valt.  
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V.2 Historische achtergrond van het homerische 

epos. 
 

Vanaf 1900 voor Chr. drongen Indo-europese stammen 

Griekenland binnen. Zij onderwierpen de autochtone bewoners 

en versmolten met hen. Uit dit nieuwe volk ontstond in het 

tweede millennium voor Chr. een nieuwe, hoge cultuur. Deze 

noemen we doorgaans de Mykeense, omdat met name later 

koning Agamemnon van Mykene als hoofdcommandant van 

het Griekse leger bij Troje bekend is geworden. Tot diezelfde 

cultuur echter behoorden behalve Mykene ook andere 

burchtcentra in het land Argos. Denk hierbij aan het Pylos van 

de oude Nestor en Sparta, waar Menelaos, broer van 

Agamemnon, beiden ook de Atriden (zonen van Atreus) 

genoemd, koning was. 

Deze burchten lagen op de Peloponnesos, maar niet minder 

bekend is het eiland Ithaka van koning Odysseus, waarvan wij 

nu niet zeker zijn waar het gelegen heeft. Deze eerste Grieken 

spraken een oude vorm van het Grieks, het Achaiïsch, of 

Mykeens geheten. 

De bloei, die deze centra kenden was vooral te wijten aan hun 

handelscontacten over zee, zoals met Kreta, waarvan Knossos 

en andere centra tot het begin van de 15e eeuw erg welvarend 

waren en een hoog cultuurniveau kenden, en met Egypte of 

landen in Asia. Onder anderen stonden deze Achaiers bekend 

en waren berucht als de zeevolken, die, evenals de Noormannen 

vele eeuwen later bij ons en elders,  het oostelijk Middellandse-

Zeegebied door piraterij onveilig maakten, zoals je ook uit de 

Ilias en Odyssee kunt opmaken. Er is correspondentie van de 
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koning van de Hittieten en de farao van Egypte gevonden, 

waarin zij hun beklag deden over de rooftochten van de 

 

 
reconstructie megaron Pulos 
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Achaioi. Waarschijnlijk hebben de Mykeners en hun consorten 

de toch wel sterke thalassokratie der Minoërs (bewoners van 

Kreta en met name Knossos) beëindigd. In het begin van de 15e 

eeuw voor Chr. is het eiland Thera, dat een vulkaan was, door 

een hevige eruptie uit elkaar geploft. De vloedgolf die daardoor 

veroorzaakt is, zou de vloot van de Kretenzers, die op de kust 

van Kreta lag, vernietigd hebben. In één klap verloor Kreta de 

overmacht op zee. Vast staat, dat de Mykeners de laatste helft 

van die eeuw op Kreta heersten. Dit weten we, omdat 

kleitabletten van het type lineair B in Knossos gevonden zijn. 

Op deze tabletten, die niet veel meer dan de boekhouding en 

inventaris van het paleis weergeven, staat Achaiïsch Grieks. Een 

ouder type, lineair A, is nog steeds niet ontcijferd en is van de 

Minoërs geweest. Vergelijkbaar met de verovering van Kreta is 

de aanval op Troje. Waarschijnlijk is deze aanval geschied uit 

economische motieven, hoewel volgens de traditie de hele 

oorlog draaide om die éne vrouw Helena, die de mooiste van 

allen was. Over de ware oorzaak zal men waarschijnlijk nooit 

een definitieve uitspraak kunnen doen. Zo maar de roof van 

Helena als oorzaak terzijde schuiven lijkt niet acceptabel, omdat 

veel in de Ilias, maar ook in de Odyssee waar is gebleken. 

Misschien ligt de waarheid wel in het midden en was de 

eigenlijke oorzaak van die oorlog zuiver economisch, maar de 

aanleiding of het excuus de roof van de koningin van Sparta 

door de Trojaanse prins Paris. Opvallend is wel, dat er sprake 

was, volgens de epen van Homeros, van een Panachaiïsche 

expeditie. De koningen uit het hele Griekse gebied deden mee 

aan deze expeditie. Volgens de overlevering heeft deze oorlog 

10 jaar geduurd, voordat Troje door de Grieken met behulp van 

het beroemde houten paard ingenomen werd. 
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Dit succes van de inname van Troje is in de epen vermoedelijk 

nogal overdreven. In de heuvel van Hissarlik, waar Troje zou 

liggen,  zijn in twee lagen uit de 13e eeuw voor Chr. de 

brandsporen van een vernietiging te zien. De oudste  sporen 

zijn die van een machtige en rijke stad (Troje VIh). Archeologie 

heeft uitgewezen dat deze laag circa 1250 vernietigd moet zijn. 

Opvallend is, dat deze stad niet volledig in de as gelegd is en 

dat de stad sporen vertoont van een aardbeving. Er zijn 

theorieën dat dit het Troje van Homeros geweest moet zijn, 

omdat het voldoet aan veel epitheta (bijvoeglijke naamwoorden 

die een kenmerk geven) van Homeros: deze stad heeft grote 

muren, grote poorten, fraaie torens, brede straten, het is 

winderig en is breed opgezet. Bovendien bevatte dit Troje vele 

scherven van Mykeense potten. Er waren dus intense contacten 

met de Mykeense wereld geweest. Maar zo moeilijk was dat 

niet. Immers de Mykeense wereld had in het oosten vele 

handelscontacten en zelfs zouden de Mykeners, aldus de 

archieven van de Hittieten, ook een gebied in het ons bekende 

Asia gehad kunnen hebben. De Hittieten spreken van een 

koninkrijk Ahhiyawa (Achaia, ofwel het land der Achaioi van 

Homeros?), dat grotendeels overzee lag, maar ook gebied had 

op de kust van Turkije. Dat gebied zou geregeerd zijn door de 

stad Milawata, of Millawanda. Dit zou Milete kunnen zijn (een 

vroege vorm van die stad is Milatos < Milwatos [Grieks uit de 

bronstijd]). Zodoende hoef je niet verbaasd te staan over het feit, 

dat in een rijke stad als Troia VIh Mykeens aardewerk in grote 

hoeveelheden is gevonden. Verzwakt door de aardbeving 

zouden de Grieken dit Troje hebben kunnen innemen, 

uiteindelijk door middel van een houten paard1.  Een probleem 

 
1 Voor dat houten paard bestaan verscheidene verklaringen: het zou 
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echter is dat de traditie de inname toch al gauw  één tot twee 

generaties later plaatst tussen 1220 en 1180. Bovendien zouden 

we met een ander mythologisch, of moeten we misschien 

zeggen legendarisch gegeven in de knoop komen. Vóór de 

definitieve inname namelijk van Troje is Troje al een keer 

verwoest. Volgens de overlevering was Tros1 de grootvader van 

Laomedon. Deze Laomedon heeft met Poseidon en Apollo de 

grote muren van Troia gebouwd. Alleen Laomedons deel was 

inneembaar. Opvallend is dat de muren van Troje VIh prachtig 

en zeer sterk zijn (4.5 m. dik en 9 meter hoog) en één zwak deel 

hebben, zoals ook Homeros vertelt. Laomedon probeerde de 

goden te onthouden van hun beloning. Hij deed geen afstand 

van zijn beloofde sneeuwwitte paarden. Zeus had ooit  de 

voorouders van die paarden aan Tros gegeven als vergoeding 

voor de ontvoerde Ganymedes2. Apollo zond de pest en 

Poseidoon een zeemonster op Troje af. Nu stelde Laomedon 

 
een sprookjesmotief geweest zijn, dat gerationaliseerd was tot een 

houten paard, waarin soldaten konden. Een andere mogelijkheid is 

dat de Grieken door de beving Troje zouden hebben ingenomen en 

dat zij, omdat Poseidon de god is van de bevingen en ook wel vereerd 

werd als paard, een houten godenbeeld voorstellend een paard 

hebben achtergelaten. Tenslotte was een houten paard als stormram 

bij de Assyriërs bekend. 
1 Teukros was de oudste koning in de Troas en gaf zijn dochter aan 

Dardanos tot vrouw. Beiden zijn naamgevers van het Trojaanse volk 

geworden: de Teukroi en Dardanoi. Andere namen van hen zijn 

Trojanen naar koning Tros, vader van Ilos. Die Ilos was weer de vader 

van Laomedon. 
2 Ganymedes was de zoon van Tros. Zeus was verliefd op hem en liet 

hem door zijn arend roven. Als vergoeding gaf hij Tros een aantal 

witte paarden. 
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weer die paarden in het vooruitzicht voor wie Troje zou 

bevrijden. Herakles verschijnt nu en doodt het monster1. Ook nu 

wil Laomedon de paarden  niet aan Herakles geven2. Herakles 

keert terug naar de Peloponnesos, waarvandaan hij komt, en 

keert terug met een kleine vloot van 6 schepen en neemt nu 

Troje in en verwoest het3. Laomedon en zijn zonen worden 

vermoord. Alleen Podarkes overleefde. Herakles liet hem leven, 

omdat Podarkes vond dat Herakles gelijk had. Hij nam een 

nieuwe naam aan: Priamos. Hij bouwde binnen de muren van 

de oude stad een nieuw Troje. Overigens is gebleken dat in 

Priamos’ stad een heiligdom van Apollo heeft gestaan. Dat 

Poseidoon in de overlevering een rol speelt bij de ondergang 

van Troje zou men kunnen verklaren aan de hand van het feit, 

dat hij de god van de aardschokken was. Overigens kan hij als 

paardengod zeer wel verbonden geweest zijn met Troje, omdat 

van Troje gezegd wordt dat er paarden gefokt werden. 

Volgens de homerische traditie is Troje vernietigd, toen Priamos 

al een oude koning was. Als we van 1250 aftellen, komen we in 

de buurt van 1200. Dit komt overeen met de traditionele tijd van 

Troia’s vernietiging van circa 1200.  Hij had toen al 50 zonen en 

12 dochters. Gebleken is, dat de latere aslaag van Troia VIIa van 

een minder imposante stad geweest moet zijn, die rond 1200 

vernietigd is. Over de hele stad is een dikke aslaag gevonden en 

overal resten van gesneuvelden. Er is slechts één scherf 

Mykeens aardewerk gevonden. Wel is er autochtoon Trojaans 

aardewerk en namaak Mykeens gevonden. Deze stad die van 

 
1 Ilias Y.145. 
2 Ilias E.650 
3 Ilias E 638-642 
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Priamos geweest zou zijn laat geen cultuurbreuk met de eerdere 

stad zien. Wel is gebleken, dat er van het ruim opgezette Troje 

 

 
Toeristische versie van het paard van Troje 

 

niets meer over was. De hele stad was vergeven van zeer kleine 

huizen, alsof men zich binnen de muren wilde verschansen 

wegens oorlogsdreiging. 

De mogelijkheid, dat de dikke aslaag van Troje VIIa het Troje 

van de epen geweest kan zijn, wijst erop, dat die oorlog wel 

eens helemaal niet zo geweldig geweest zou zijn als beweerd. 

Waarschijnlijk hadden de bewoners van het oude, door 

Herakles verwoeste Troje, hun stad weer snel opgebouwd, maar 

miste het de oude rijkdommen, zoals ook uit de vondsten is 

gebleken.  

Wanneer men alles op een rijtje zet, kan men het volgende 

zeggen. 
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Troje VIh was groots opgezet en rijk, weliswaar ingenomen 

door vijanden en verwoest, maar dat moet snel gegaan zijn. De 

stad draagt niet overmatig veel sporen van vernietiging door 

vijanden, maar daarnaast wel sporen van een aardbeving. Alles 

wijst op een snelle inname door een raid, zoals in de mythe van 

Herakles ook gesuggereerd wordt. Want wie kan een machtige 

stad, zoals Troje VIh toch was, door een lang beleg met de 

bemanning van slechts 6 schepen innemen?  Aardbevingen 

werden op het conto van Poseidoon geschreven, god der 

paarden. 

Troje VIIa is volledig in de as gelegd, toont sporen van geweld 

en de vele, kleine huizen, wijzen erop, dat men de aanval van te 

voren heeft zien aankomen en dat men zijn heil binnen de 

muren gezocht heeft. Er moet een lang beleg geweest zijn, zoals 

Homeros vertelt. 

Als je naar het bovenstaande kijkt, dringt zich de gedachte op, 

dat bij Homeros sprake is van een samensmelting van de 

verhalen van twee vernietigingen van Troje. Dat lijkt vreemd, 

maar hoeft het niet te zijn. Op de eerste plaats zijn de epen het 

product van eeuwenlange mondelinge overlevering (de orale 

traditie, waarover later meer). Kenmerkend voor mondelinge 

overlevering is, dat de verhalen al snel minder nauwkeurig 

worden doorverteld en dat men feiten door elkaar gaat halen. 

Van de homerische epen staat vast, dat daarin elementen zitten 

van gebeurtenissen ver voor de Trojaanse oorlog. Bovendien 

heeft het vernietigen van een rijke, sterke, aanzienlijke stad 

meer aanzien dan van een arme stad zoals die van Troje VIIa. Er 

kan dus opzet in het spel zijn, maar er kan ook sprake zijn van 

het voort blijven leven van de roem van Troje VIh. Het komt 

vaker voor dat landen (denk aan Rusland, China) een gedeelte 

van hun roem behouden, omdat hun voorouders veel 
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gepresteerd hebben, terwijl er op dat moment minder reden is 

die landen te bewonderen. 

Hoe het ook zij, het is duidelijk, dat zekerheid over Troje en de 

Trojaanse oorlog nog ver weg is. 

 

 
reconstructie van Trojes akropolis en de stedelijke bebouwing naar nieuwe 

inzichten. 

 

Roem van de Trojaanse oorlog. 

Stel:  Troje VIIa is het Troje van Homeros geweest. Waarom is 

die oorlog dan toch zo verheerlijkt? Uit archeologisch materiaal 

blijkt, dat die oorlog toch minder heroïsch geweest moet zijn 

dan uit Homeros naar voren komt. Diezelfde vraag zou je 

kunnen stellen, indien je er vanuit gaat, dat Troje VIh het 

homerische Troje is geweest. Die stad is niet na een lang beleg, 

maar stormenderhand ingenomen. Het antwoord moet gezocht 

worden in wat er na de Trojaanse oorlog gebeurd is. 

De late 13e eeuw en de 12e eeuw waren zeer onrustige tijden. 

Volkeren maakten zich schuldig aan rooftochten overzee. Zo 
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immers moeten wij wel geloven gezien getuigenissen van de 

Egyptenaren. Uit Egyptische archieven blijkt, dat verscheidene 

volken de zee over staken. Verscheidene namen kunnen met 

enige zekerheid geïdentificeerd worden. Zo zouden de 

Aquaiwashi de Achaioi kunnen zijn, zoals Homeros de 

Mykeense Grieken noemt. De Tursha zouden de Tyrsenoi 

(Lydiërs uit West-Anatolië) zijn en de Tjekeryu de Teukroi. Een 

belangrijke rol onder deze zeevolkeren speelden de Filistijnen, 

die zelfs op Kreta hadden gezeten en na een nederlaag tegen de 

Egyptische farao door hem naar Palestina zijn gedeporteerd. 

Waarom waren die volkeren op drift? Plundertochten doe je 

doorgaans, als je thuis niet genoeg hebt. Er zijn berichten in de 

Hittitische archieven van voedseltekorten. Onderzoek geeft aan, 

dat er na 1200 grote klimatologische veranderingen hebben 

plaats gevonden, waardoor volksverhuizingen plaatsvonden en 

piraterij een bloeitijd beleefde. 

Aan de andere kant zien we, dat in de Mykeense burchten vanaf 

1250 grote bouwactiviteiten waren. De burchten werden 

versterkt, alsof men bang was voor grote aanvallen. Waarom 

dat toen gebeurd is, is niet duidelijk. Misschien was men toen al 

bang voor de komst van de Doriërs. Deze zijn echter niet de 

oorzaak van de ineenstorting van de Mykeense cultuur geweest.  

Kijk je naar de Mykeense centra, dan zie je dat sommige centra 

zoals Pylos1 wel rond 1200 verwoest zijn, andere zoals Mykene 

verlaten. Athene ontsprong de dans en in de Argolis rond 

Tiryns was een tijdelijke opleving. Dit wijst niet op een grote, 

alles vernietigende stroom indringers. Dan zouden de centra 

allemaal op het zelfde moment een vergelijkbaar lot gehad 

 
1 Volgens Homeros heeft Herakles dit gedaan (Ilias Λ.690-693). 
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hebben. Waarschijnlijker is, dat door allerlei omstandigheden de 

Mykeense cultuur achteruitgegaan is en dat in de twaalfde 

 
Leeuwenpoort van Mykene 

 

eeuw de Doriërs zonder al te veel problemen Griekenland  

binnen konden komen. Het nieuwe volk, dat ook Indo-Europees 

was en Griekstalig, maar van een veel lager cultuurniveau 

zorgde ervoor, dat de Griekse cultuur in elkaar zakte. Dit zal 

onder andere door de overheersende militaire aard van het volk 

gebeurd  zijn, maar ook doordat in diezelfde tijd veel Achaiers 

hun biezen pakten en volgens de mythologie over zee naar de 

kust van Asia vluchtten. Zij hielden daar hun taal en cultuur in 
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stand. Inderdaad blijkt de taal der Ioniërs, die in het midden 

van de kust van het latere Turkije woonden, verwant te zijn met 

het Attisch van Athene. Boven de Ioniërs woonden de Aioliërs, 

die uit het noorden van Griekenland, Thessalië, gekomen 

waren. De Doriërs overigens hadden niet genoeg aan de 

Peloponnesos, maar trokken via de zuidkust van het 

schiereiland via de eilanden verder naar het zuiden van de kust 

van het huidige Turkije. 

De Griekse Aiolische en Ionische volken, die uit het moederland 

wegtrokken naar Asia, verlieten land en haard en ook een 

roemrijk verleden. De Aioliërs en de Ioniërs hebben de 

herinneringen aan die laatste gezamenlijke en  grote expeditie 

gekoesterd en van generatie op generatie mondeling 

overgeleverd. Andere vertellingen van eerdere vergeten of 

minder belangrijke gebeurtenissen werden aan die laatste 

Trojaanse oorlog toegevoegd. Zo is het verhaal van de Trojaanse 

oorlog een middel geworden om zichzelf een identiteit en 

eigenwaarde te geven. Dit alles is gebeurd in de periode vanaf 

1100 tot de donkere eeuwen. De Griekse cultuur is in die tijd 

volkomen weggezakt. Weinig van deze periode is bekend. De 

herinnering aan het oude vaderland en met name aan de laatste 

vereende expeditie van alle Grieken tegen Troje werd 

gekoesterd als grote krijgsdaad. 
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V.3 Het epos, ontstaan en taal. 
Ook in de Mykeense tijd zijn er zangers, aoidoi, geweest, die 

aan koningshoven ter vermaak des avonds aan het diner over 

daden van de voorouders zongen. Zo getuigen 

muurschilderingen, waarop zangers te zien zijn en fragmenten 

van een lier.   

Toch vind je van deze Mykeense zangen weinig terug in de 

homerische zangen. Zo spreekt Homeros van een torenvormig 

schild, dat in de 13e eeuw al in onbruik was. Het achtvormig 

schild is te zien op dertiende eeuwse muurschilderingen van 

Mykene en Knossos. Zo spreekt hij ook van met zilver beslagen 

zwaarden, die in de 16e en 15e  eeuw voorkwamen. 

Scheenplaten  kwamen ook in de bronstijd en niet in de ijzertijd 

voor evenals de helm met everzwijnentanden en een pantser 

van bronzen platen. Er komen in Homeros een paar Mykeense 

woorden voor: φάσγανον en ξίφος  (zwaard), ἀργυρος (zilver) 

en ἧλος (sierspijker).   

Afgezien van de verhaalstof van de Trojaanse verhalencyclus is 

dit een buitengewoon magere oogst voor wie zou willen 

beweren, dat de Homerische poëzie een voortzetting van de 

Mykeense is. Sterker nog, Homeros kent de Mykeense wereld 

op bepaalde punten absoluut niet. Zo rept hij met geen woord 

van de bureaucratie van de paleiscultuur, zoals wel opgemaakt 

mag worden uit de talloze kleitabletten met inventarisatielijsten, 

die o.a. in Pylos gevonden zijn. Hij kent de Mykeense wereld 

een achteraf geïdealiseerd heroïsch karakter toe. Zo kende hij 

ook niet het gebruik van de strijdwagens in de strijd, maar 

alleen als vervoermiddel naar de slag. 

Waarschijnlijk zijn de epen, zoals die van Homeros, tot stand 

gekomen, toen men zich vanuit Griekenland na alle ellende van 
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de 12e eeuw naar Asia had begeven en men de daden van hun 

ouders als cultuurgoed steeds geïdealiseerder ging bezingen. 

 

 
Mykeens harnas en helm met everzwijnentanden 
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De zangers zongen ter plekke gecomponeerde en deels al van te 

voren uit het hoofd geleerde liederen. Deze dichters waren van 

jongs af aan in de leer geweest bij een oude zanger, die hun de 

kneepjes van het vak bij had gebracht. Deze leerlingen deden er 

geruime tijd over, voordat ze zich de geweldige hoeveelheid 

stof en de techniek om het ten gehore te brengen eigen hadden 

gemaakt. Om het zich makkelijker te maken bediende men zich 

van vaste woordcombinaties, formules. Zulke formules 

besloegen soms een hele regel (vers Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος 

προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς·), soms een gedeelte (῝Ως 

ἔφατ’). Het kleinste formuleachtige element was het epitheton 

ornans: een versierend toevoegsel aan god, mens, plaats, dat 

niets toevoegde aan de situatie of handeling van dat moment: 

de stralende Achilleus (δῖος ᾿Αχιλλεύς), de snelvoetige 

Achilleus, het winderige Troje. Het grootste formuleachtige 

element bestaat uit meerdere verzen en beschrijft een hele 

handeling, bijvoorbeeld een offer of diner; zo’n passage heet wel 

scène. Het voordeel van zo’n formule was, dat de dichter 

makkelijk zonder veel na te denken een versregel kon afmaken 

of opvullen, of zelfs even tot rust kon komen door één of 

meerdere verzen  kant en klaar te hebben. Voor het publiek was 

dat ook wel prettig. Zo kon je even tot rust komen van de 

stroom informatie. Een ander middel, waardoor de zangers 

makkelijker ter plekke konden componeren en hele stukken 

konden onthouden was het metrum, waarin de dichten staan: 

de daktylische hexameter. De regelmatige afwisseling van lange 

en korte lettergrepen in zes voeten/maten vergemakkelijkt het 

memoriseren en het componeren. 

Wanneer men de taal van Homeros bekijkt, valt op, dat daarin 

taalelementen van het Aiolisch te vinden zijn, het Ionisch en ook 

het Attisch. Het hoofdbestanddeel is Ionisch, omdat Homeros 
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zelf uit Ionië stamde. De Aiolismen kunnen verklaard worden 

door de mogelijkheid, dat tijdens de tocht van Griekenland naar 

Asia het epos mede bewaard is door de Aioliërs.  

Gezien het feit dat pas in de 8e eeuw het schrift in de Griekse 

wereld geïntroduceerd is, moeten de dichters van voor die tijd 

wel hun dichtstof mondeling aan hun leerlingen hebben 

overgeleverd. De epen staan ook bol van aanwijzingen voor die 

orale traditie: de boven genoemde formules. Zoals al gezegd 

zijn dergelijke formules voor dichter en publiek aangename 

rustpunten.  
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V.4 Homeros als schrijver en de homerische kwestie. 
Als het epos dan oraal ontstaan is, rijst de vraag, wanneer die 

epen op papier gezet zijn. De Grieken hebben waarschijnlijk in 

de 8e eeuw het schrift  van de Phoeniciërs gekregen.  Dan is het 

vreemd, als Homeros onmiddellijk in diezelfde eeuw zijn 

werken op papier gezet zou hebben. Het ligt voor de hand, dat 

in die begintijd uiterst weinig mensen het schrift machtig 

geweest zijn. Homeros zou dan wel een zeer vooruitziende 

geest gehad moeten hebben, als hij het belang van het alfabet zo 

snel had ingezien. Dat Homeros zijn werken niet zelf 

onmiddellijk op papier gezet heeft, kun je misschien opmaken 

uit het feit, dat Peisistratos, tiran van Athene, in de 6e eeuw een 

definitieve versie voor de stad Athene op papier liet zetten. Dat 

kan alleen, als tot die tijd de dichten van Homeros mondeling of 

in verschillende versies op papier overgeleverd werden. In dit 

geval kun je je terecht de vraag stellen, als Homeros zijn epen 

zelf op papier gezet zou hebben, wie zo boud zou zijn die later 

nog te veranderen. Veranderingen en andere versies kunnen 

alleen verklaard worden, als Homeros zijn epen in eerste 

instantie mondeling heeft overgeleverd aan de zo geheten 

Homeriden, die zichzelf als zijn afstammelingen zagen en van 

hetzelfde eiland Chios als Homeros kwamen; het te verwachten 

gevolg van die mondelinge overlevering zou geweest zijn, dat 

in de loop der tijd weer afwijkingen in de oorspronkelijke tekst 

zijn gekomen en dat pas één of meer generaties na Homeros de 

Homeriden, of andere aoidoi (zangers) ze op papier hebben 

gezet. Omdat er verscheidene versies waren heeft Peisistratos 

voor de stad Athene een eigen versie laten samenstellen. 

Zo zijn de Attische woorden in de Ilias en Odyssee te verklaren 

en  ook doordat in de 5e eeuw door de val van Ionië en met 

name Milete Athene cultureel centrum van de Griekse wereld 
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werd. De Attische invloed is overigens niet veel verder gegaan 

dan de orthografie. 

Bij bovenstaande verklaring van de homerische epen gaan we 

uit van één bron: Homeros. Echter, in de afgelopen eeuwen 

(vanaf de 18e eeuw) zijn er stemmen op gegaan, die hun twijfel 

erover uiten, dat Homeros de enige componist van de Ilias en 

Odyssee is geweest. Op de eerste plaats zijn er critici, die 

beweren, dat de Ilias door iemand anders geschreven is dan de 

Odyssee. Inderdaad ziet een ieder, die de Ilias en de Odyssee in 

het Grieks gelezen heeft, een groot verschil in taal (woorden, 

syntaxis) en voor een ieder zal het duidelijk zijn, dat de Ilias 

ouder is. Dit is voor verscheidenen reden geweest in ieder geval 

uit te gaan van twee schrijvers.  

Er zijn ook geleerden, die de werken ieder op zich analyseren en 

aan verscheidene dichters toekennen. In de dichtwerken zitten 

jongere en oudere taalvormen en er zijn maatschappelijke 

verschijnselen uit verscheidene perioden. Degenen, die de 

gedichten analyseren heten de analytici. Natuurlijk zijn er 

mensen, die de eenheid willen bewijzen, de unitariërs. Ter 

verdediging voeren de Unitariërs aan, dat Homeros de Ilias in 

zijn jeugd geschreven zou hebben en de Odyssee, toen hij als 

schrijver gerijpt zou zijn. Deze onenigheid over de eenheid van 

werk en schrijver heet de homerische kwestie. 

De Grieken zelf overigens hebben, afgezien van latere 

Alexandrijnse geleerden, nooit getwijfeld over het bestaan van 

de dichter. Bijna ben ik geneigd die Grieken blind te volgen, 

omdat hun onwankelbare geloof in de inhoud van de epen 

grotendeels terecht is gebleken in het verleden. Men vergete 

niet, dat de moderne tijd aan het bestaan van (één) Homeros is 

begonnen te twijfelen, toen men de epen zelf als leuke en mooie 

verzinsels interpreteerde. Dat die epen niet louter verzinsels zijn 
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is inmiddels wel gebleken. Over de dichter zelf kan, zoals uit 

bovenstaande blijkt, weinig gezegd worden. Wel zijn er uit de 

oudheid zeven biografieën overgeleverd. Homeros, die 

oorspronkelijk Melesigenes geheten zou hebben, zou uit Klein-

Azië komen. Hij zou in Smyrna geboren zijn. Hij had 

betrekkingen met Chios, waar na hem de Homeriden zaten en 

hij zou op Ios gestorven zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


