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Ilias XXII.  De dood van Hektoor 

 

 
1 ῝Ως οἳ μὲν κατὰ ἄστυ 1πεφυζότες2 ἠΰτε3 νεβροὶ4  
 ἱδρῶ5 ἀπεψύχοντο6 πίον τ' ἀκέοντό7 τε δίψαν8  
 κεκλιμένοι9 καλῇσιν ἐπάλξεσιν10· αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ  
 τείχεος ἆσσον11 ἴσαν σάκε'12 ὤμοισι13 κλίναντες.  
5 ῞Εκτορα δ' αὐτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ14 μοῖρα15 πέδησεν16  
 ᾿Ιλίου προπάροιθε17 πυλάων τε Σκαιάων18.  
 αὐτὰρ Πηλείωνα προσηύδα Φοῖβος ᾿Απόλλων·  
 τίπτέ με, Πηλέος υἱὲ, ποσὶν ταχέεσσι διώκεις  
 αὐτὸς θνητὸς ἐὼν θεὸν ἄμβροτον19; οὐδέ νύ πώ με  
10 ἔγνως ὡς θεός εἰμι, σὺ δ' ἀσπερχὲς20 μενεαίνεις21.  
                                                   

1 ἄστυ τό    stad 
2 φεύγω, πεφυζότες part. perf.  
33 ἠΰτε     evenals  
4 νεβρός ἡ    hinde 
5 ἱδρώς ὁ    zweet 
6 ἀποψύχομαι    laten opdrogen 
7 ἀκέομαι    lessen 
8 δίψα ἡ     dorst 
9 κλίνω + dat.    doen leunen tegen 
10 ἔπαλξις ἡ    borstwering 
11 τινος ἆσσον    dichterbij iets 
12 σάκος τό    schild 
13 ὦμος     schouder 
14 ὀλοιός    verderfelijk 
15 μοῖρα     doodslot 
16 πεδάω    boeien;  hier met consecutieve inf. 
17 gen. + προπάροιθε   voor iets 
18 Σκαιαὶ πύλαι    de Skaiïsche poort, aan de westkant van de 

stad  
19 ἄμβροτος    onsterfelijk 
20 ἀσπερχές    zonder ophouden 
21 μενεαίνω    razen 
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 1. Zo lieten zij in de stad in veiligheid (gevlucht) evenals hinden hun 
zweet opdrogen en zij dronken en lesten hun dorst geleund tegen de 
borstwering. Maar de Grieken naderden de muur hun schild tegen hun 
schouders gezet hebbend. Maar 5. Hektor was door het verderfelijke lot in 
de boeien geslagen zodat hij ter plekke bleef voor Troje en de Skaiische 
poorten. En tot Peleus’ zoon sprak Phoibos Apollo: “Waarom toch 
achtervolg jij mij, Peleus’ zoon, met je snelle voeten, jij als sterveling mij als 
onsterfelijke god? 15. Jij hebt me zelfs nu nog niet herkend als god, maar jij 
raast zonder ophouden.  
 

 
Apollo 
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ἦ νύ τοι οὔ τι μέλει Τρώων πόνος, οὓς ἐφόβησας,  
 οἳ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν22, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης23.  

οὐ μέν24 με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι25 μόρσιμός26 εἰμι. 
      Τὸν δὲ μέγ' ὀχθήσας27 προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς·  
15 ἔβλαψάς μ', ἑκάεργε28 θεῶν ὀλοώτατε29 πάντων,  
 ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος· ἦ κ' ἔτι πολλοὶ   
 γαῖαν30 ὀδὰξ31 εἷλον πρὶν ῎Ιλιον εἰσαφικέσθαι.  
 νῦν δ' ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος32 ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας33  
 ῥηϊδίως34, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν35 γ' ἔδεισας ὀπίσσω36.  
20 ἦ σ' ἂν τισαίμην37, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη.  
      ῝Ως εἰπὼν προτὶ38 ἄστυ39 μέγα φρονέων40 ἐβεβήκει41,  
 σευάμενος42 ὥς θ' ἵππος ἀεθλοφόρος43 σὺν ὄχεσφιν44,  
                                                   

22= ἀλήσαν aor. van  ἔλλομαι opeen gedrongen worden, zich opeendringen  
23 λιάζομαι   zich verwijderen 
24 μέν = μήν   voorwaar 
25 τοι dat. eth.   zo moet je weten 
26 μόρσιμός   sterfelijk 
27 ὀχθέω   zich ergeren 
28 ἑκάεργος   van verre treffende 
29 ὀλοός    verderfelijk 
30 γαῖα ἡ   aarde 
31 ὀδὰξ    met de tanden 
32 κῦδος τό   roem 
33 σάοω    redden 
34 ῥηϊδίως   makkelijk 
35 τίσις ή   straf, wraak 
36 ὀπίσσω   later 
37 τίνομαι τινα   straffen 
38 προτὶ = προς    
39 ἄστυ τό   stad 
40 μέγα φρονέω   trots zijn 
41 ἐβεβήκει   hij was op weg 
42 σεύομαι, ἐσευάμην  zich haasten 
43 ἀεθλοφόρος   prijswinnend 
44 ὄχεσφιν, ὄχος ό  instrumentalis pl.; wagen 
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Voorwaar jou gaat nu geenszins de strijd met de Trojanen ter harte, die jij 
op de vlucht gejaagd hebt, die zich nu voor jou in de stad opeengepakt 
hebben, maar jij hebt je hierheen verwijderd. Geloof me, jij zult me niet 
doden, omdat ik werkelijk niet sterfelijk ben.”  
Tot hem sprak geërgerd de snelvoetige Achilleus: “Jij hebt me 
gehinderd, jij van verre treffende Apollo, verderfelijkste van alle goden, 
door mij nu hierheen van de muur af te wenden. Heus anders zouden nog 
velen met hun tanden aarde gehapt hebben alvorens Troje bereikt te 
hebben. Maar nu heb jij mij grote roem ontnomen en jij hebt hen 
gemakkelijk gered, omdat jij helemaal niet bang was voor 
Zeker weten, ik zou je wel straffen, als bij mij het vermogen daartoe toch 
aanwezig was. 
Na zo gesproken te hebben was hij trots op weg naar de stad, zich haastend 
zoals een prijswinnend paard met zijn wagen,  
 

Brad Pitt als Achileus 

Voorwaar jou gaat nu geenszins de strijd met de Trojanen ter harte, die jij 
op de vlucht gejaagd hebt, die zich nu voor jou in de stad opeengepakt 

Geloof me, jij zult me niet 

Tot hem sprak geërgerd de snelvoetige Achilleus: “Jij hebt me 15. 

gehinderd, jij van verre treffende Apollo, verderfelijkste van alle goden, 
or mij nu hierheen van de muur af te wenden. Heus anders zouden nog 

velen met hun tanden aarde gehapt hebben alvorens Troje bereikt te 
hebben. Maar nu heb jij mij grote roem ontnomen en jij hebt hen 
gemakkelijk gered, omdat jij helemaal niet bang was voor straf achteraf. 20. 

Zeker weten, ik zou je wel straffen, als bij mij het vermogen daartoe toch 

Na zo gesproken te hebben was hij trots op weg naar de stad, zich haastend 
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ὅς ῥά τε ῥεῖα45 θέῃσι46 τιταινόμενος47 πεδίοιο48·  
 ὣς ᾿Αχιλεὺς λαιψηρὰ49 πόδας καὶ γούνατ'50 ἐνώμα51.  
25      Τὸν δ' ὃ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι 
  παμφαίνονθ52' ὥς τ'53 ἀστέρ'54 ἐπεσσύμενον55 πεδίοιο,  
 ὅς ῥά τ' ὀπώρης56 εἶσιν, ἀρίζηλοι57 δέ οἱ αὐγαὶ58  
 φαίνονται πολλοῖσι μετ' ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ59,  
 ὅν τε κύν' ᾿Ωρίωνος60 ἐπίκλησιν61 καλέουσι.  
30 λαμπρότατος μὲν ὅ γ' ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα62 τέτυκται63,  
 καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν64 δειλοῖσι65 βροτοῖσιν66·  
 ὣς τοῦ67 χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι68 θέοντος69.  

                                                   

45 ῥεῖα adv.   gemakkelijk 
46 = θέῃ 
47 τιταίνομαι   zich strekken 
48 gen. loc. 
49 λαιψηρός 
50 γόνυ τό, γούνατος  knie 
51 νωμάω   reppen 
52 παμφαίνω   geheel schitteren 
53 ὥς τ'    zoals,  ὡς met accent door enklitisch τε 
54 ἀστήρ, ἀστέρος  ster 
55 ἐπεσσύμενος perf. v. ἐπισεύομαι zich haastend 
56 ὀπώρη ἡ   nazomer, gen. van tijd 
57 ἀρίζηλος   zeer duidelijk 
58 αυγή    straal 
59 ἀμολγός   schemering 
60 Ωρίων   Orion, sterrenbeeld 
61 ἐπίκλησιν καλέω  bijnaam geven 
62 σῆμα τό   teken 
63 τέτυκται    hij is; perf. resultatief van τεύχω - maken 
64 πυρετός   koorts 
65 δειλός   ellendig 
66 βροτός   mens 
67 = αὐτοῦ 
68 στῆθος τό   borst 
69 θέω    rennen 
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die dan gemakkelijk rent in gestrekte draf door de vlakte. Zo bewoog 
Achileus snel voeten en knieën. 25. Hem zag als eerste Priamos met zijn 
ogen schitterend als een ster zich haastend door de vlakte, de ster, die in de 
nazomer gaat en zijn stralen vertonen zich zeer duidelijk temidden van de 
vele sterren in de schemering van de nacht, de ster, die men de bijnaam de 
Hond van Orion geeft. 30. Zeer schitterend is hij wel, maar hij is een slecht 
teken en brengt veel koorts aan de ellendige mensen. Zo schitterde van hem 
het brons rondom zijn borst toen hij rende.  
 

 
 

Een van de twee honden die Orion, de jager, op de voet volgen. De riem van Orion 

wijst naar Sirius, de helderste ster aan de hemel en een van de sterren die het 

dichtst bij onze zon liggen. Er is een fraaie open sterrenhoop bestaande uit circa 50 

sterren, M41, net onder Sirius; ongeveer 25 hiervan zijn zichtbaar door een kleine 

telescoop. De sterrenhoop ligt ongeveer 2500 lichtjaren van ons vandaan. 
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ᾤμωξεν70 δ' ὃ γέρων, κεφαλὴν δ' ὅ γε κόψατο χερσὶν  
 ὑψόσ'71 ἀνασχόμενος, μέγα δ' οἰμώξας ἐγεγώνει72  
35 λισσόμενος φίλον υἱόν· ὃ δὲ προπάροιθε73 πυλάων  
 ἑστήκει ἄμοτον74 μεμαὼς75 ᾿Αχιλῆϊ μάχεσθαι·  
 τὸν δ' ὃ γέρων ἐλεεινὰ76 προσηύδα77 χεῖρας ὀρεγνύς78·  

῞Εκτορ, μή μοι μίμνε79, φίλον τέκος80, ἀνέρα τοῦτον 
 οἶος81 ἄνευθ'82 ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον83 ἐπίσπῃς84  
40 Πηλεΐωνι δαμείς85, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός86 ἐστι,  
  σχέτλιος87· αἴθε88 θεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο  
 ὅσσον ἐμοί· τάχα κέν ἑ89 κύνες καὶ γῦπες90 ἔδοιεν 91  
 κείμενον· ἦ κέ μοι αἰνὸν92 ἀπὸ πραπίδων93 ἄχος94 ἔλθοι·  
                                                   

70 οἰμώζω   jammeren 
71 ὑψόσε   hoog 
72 γέγωνα   schreeuwen; perf. met praesensbetekenis 
73 προπάροιθε + gen.  voor 
74 ἄμοτον   zeer 
75 μεμαὼς   verlangend, vurig, van μέμονα - verlangen 
76 ἐλεεινός   deerniswekkend 
77 προσαυδάω   spreken tot 
78 ὀρεγνῦμι   uitstrekken 
79 μίμνω                 wachten op 
80 τέκος τό   kind 
81 οἶος    alleen 
82 ἄνευθε + gen. 
83 πότμος ὁ   doodslot 
84 ἐφέπω, ἐπέσπον  bereiken 
85 δάμνημι, ἐδάμην  bedwingen 
86 φέρτερός   sterker 
87 σχέτλιος   hardnekkig 
88 = εἴθε 
89 =αὐτὸν 
90 γύψ, γύπος   gier 
91 ἔδω    eten 
92 αἰνός    vreselijk 
93 πραπίδες αί   middelrif, hart, geest 
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In jammerklachten brak de oude uit en hij sloeg zich zijn hoofd met zijn 
handen na ze hoog opgeheven te hebben en luid jammerend riep hij 35. 

smekend zijn zoon. Maar hij stond voor de poort in hevig verlangen met 
Achileus te strijden. Tot hem sprak de grijsaard deerniswekkend zijn 
handen uitstrekkend:  
Hektor, alsjeblieft, geliefd kind, wacht niet op die kerel, in je eentje zonder 
anderen, opdat je niet je doodslot vindt, 40. bedwongen door Peleus’ zoon, 
aangezien hij veel sterker is, jij hardnekkige. Ach, moge hij de goden even 
geliefd zijnals mij. Dan zullen wel spoedig honden en gieren hem 
oppeuzelen; werkelijk, vreselijk verdriet zal dan wel mijn hart verlaten; 
 

 
Lykaon verlaat Troje en zijn vader Priamos; links Nike. 

                                                                                                                                  

94 ἄχος τό   smart 
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ὅς μ' υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν95 ἔθηκε  
45 κτείνων καὶ περνὰς96 νήσων ἔπι 97 τηλεδαπάων 98.  
 καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε Λυκάονα99 καὶ Πολύδωρον  
 οὐ δύναμαι ἰδέειν Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων100,  
 τούς μοι Λαοθόη τέκετο κρείουσα101 γυναικῶν.  
  ἀλλ' εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἦ τ' ἂν ἔπειτα  
50 χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ' ἀπολυσόμεθ'102, ἔστι γὰρ ἔνδον103·  

πολλὰ γὰρ ὤπασε104 παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος105 ῎Αλτης. 
 εἰ δ' ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν ᾿Αΐδαο δόμοισιν,  
 ἄλγος106 ἐμῷ θυμῷ καὶ μητέρι, τοὶ τεκόμεσθα·  
 λαοῖσιν δ' ἄλλοισι μινυνθαδιώτερον107 ἄλγος  
 55 ἔσσεται108, ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς ᾿Αχιλῆϊ δαμασθείς109.  
 ἀλλ' εἰσέρχεο τεῖχος, ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσῃς  
 Τρῶας καὶ Τρῳάς, μὴ δὲ μέγα κῦδος110 ὀρέξῃς111, 
 Πηλεΐδῃ, αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος112 ἀμερθῇς 113.  

                                                   

95 gen. + εὖνις   beroofd van 
96 πέρνημι   verkopen; vervoegd als ἵστημι 
97 in postpositie, let op het naar voren geschoven accent. 
98 τηλεδαπός   ver afgelegen 
99 Lykaon en Polydoros zoons van Priamos bij een tweede vrouw Laothoè, dochter van Altes, 

koning der Leleges. 
100 ἔλλομαι, ἐάλην  zich opeen pakken 
101 κρείουσα   heerseres 
102 ἀπολύομαι + gen. pretii vrijkopen met 
103 ἔνδον   in huis 
104 ὀπάζω   geven 
105 ὀνομάκλυτος  naamsbekend 
106 ἄλγος τό   smart 
107 μινυνθάδιος   kortstondig 
108 = ἔσται 
109 δάμνημι, ἐδαμάσθην bedwingen 
110 κῦδος τό   roem 
111 ὀρέγω   verstrekken 
112 αἰων ὁ/ἡ   leven 
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 want hij heeft mij van vele en voortreffelijke zonen beroofd 
doden en te verkopen op ver afgelegen eilanden. Ook nu immers kan ik niet 
mijn twee zonen, Lykaon en Polydooros zien, nu de Trojanen zich opeen 
gepakt hebben in de stad, mijn twee zonen, die doo
vrouwen, gebaard zijn. Maar als zij leven in het legerkamp, dan zal ik ze 
wel vervolgens 50. voor brons en goud vrijkopen, want dat is in huis.
Want veel gaf de van naam bekende grijsaard Altes mee aan zijn kind. Als 
ze al dood zijn en in  Hades’ huis, dan hebben ik en zijn moeder, wij die hen 
op de wereld gezet hebben, verdriet in ons hart. Voor de rest van het volk 
zal het verdriet 55. korter duren, als niet ook jij zult sterven door Achilles 
bedwongen. Welaan, ga de muur binnen, mijn kind, opdat jij Trojanen en 
Trojaansen redt en niet grote roem verstrekt aan Peleus’ zoon, maar zelf van 
het geliefde leven beroofd wordt. 
 

Priamos 

                                                                                                                        

113 ἀμέρδω + gen.   beroven van 

mij van vele en voortreffelijke zonen beroofd 45. door ze te 
doden en te verkopen op ver afgelegen eilanden. Ook nu immers kan ik niet 
mijn twee zonen, Lykaon en Polydooros zien, nu de Trojanen zich opeen 
gepakt hebben in de stad, mijn twee zonen, die door Laothoè, heerseres der 
vrouwen, gebaard zijn. Maar als zij leven in het legerkamp, dan zal ik ze 

voor brons en goud vrijkopen, want dat is in huis. 
Want veel gaf de van naam bekende grijsaard Altes mee aan zijn kind. Als 

en zijn moeder, wij die hen 
op de wereld gezet hebben, verdriet in ons hart. Voor de rest van het volk 

korter duren, als niet ook jij zult sterven door Achilles 
bedwongen. Welaan, ga de muur binnen, mijn kind, opdat jij Trojanen en 

jaansen redt en niet grote roem verstrekt aan Peleus’ zoon, maar zelf van 
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πρὸς114 δ' ἐμὲ τὸν δύστηνον115 ἔτι φρονέοντ' ἐλέησον 116  
60 δύσμορον117, ὅν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος 118 οὐδῷ 119 
 αἴσῃ120 ἐν ἀργαλέῃ121 φθίσει 122 κακὰ πόλλ' ἐπιδόντα  
 υἷάς τ' ὀλλυμένους ἑλκηθείσας123 τε θύγατρας,   
 καὶ θαλάμους κεραϊζομένους124, καὶ νήπια125 τέκνα  
 βαλλόμενα προτὶ126 γαίῃ ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι127,  
65 ἑλκομένας τε νυοὺς128 ὀλοῇς ὑπὸ χερσὶν ᾿Αχαιῶν. 

αὐτὸν δ' ἂν πύματόν129 με κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν  
  ὠμησταὶ130 ἐρύουσιν131, ἐπεί κέ τις ὀξέϊ χαλκῷ  
 τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεθέων132 ἐκ θυμὸν ἕληται,  

οὓς τρέφον ἐν μεγάροισι τραπεζῆας133 θυραωρούς134,  
70 οἵ κ' ἐμὸν αἷμα πιόντες ἀλύσσοντες135 περὶ136 θυμῷ137  
                                                   

114 πρὸς adv.   bovendien 
115 δύστηνος   rampzalig 
116 ἐλεέω   bemedelijden 
117 δύσμορος   ongelukkig 
118 γῆρας τό, γήραος   ouderdom 
119 οὺδός   drempel 
120 αἶσα ἡ   lot 
121 ἀργαλέος   verschrikkelijk 
122 φθίνω   te gronde richten 
123 ἕλκω    trekken 
124 κεραίζω   plunderen 
125 νήπιος   onmondig 
126 = πρός 
127 δηιοτης ἡ, -τητος  strijd 
128 νυός ἡ   schoondochter 
129 πύματός   laatste, hier in de rij van de opsomming 
130 ὠμηστής   rauw vlees etend 
131 ἐρύω    trekken aan; hier fut. met  ἂν geeft verwachting weer. 
132 ῥέθεα τά   leden, let op ἐκ in pospositie 
133 τραπεζεύς   tafel- 
134 θυραωρός   deurwachter, epitheton van honden 
135 ἀλύσσω   buiten zichzelf zijn 
136 περὶ    zeer 
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Bovendien heb medelijden met mij, 60. de ongelukkige, terwijl ik nog leef, 
dien dan de vader, Kronos’ zoon, op de drempel van de ouderdom door een 
verschrikkelijk lot zal  vernietigen na veel rampen gezien te hebben en hoe 
mijn zonen gedood werden en dochters  meegesleept zijn en de vertrekken 
geplunderd en onmondige kinderen tegen de grond gegooid werden in een 
verschrikkelijke strijd 
65. en hoe mijn schoondochters door de verderfelijke handen der Achaiers 
meegesleurd worden. Als laatste zullen aan  mijzelf voor b
rauw vlees etende honden trekken, wanneer iemand met scherp brons mij 
geslagen of getroffen hebbend uit mijn leden het leven zal hebben gehaald, 
honden, die ik opvoedde in het paleis aan de tafel als poortwachters, 
na mijn bloed gedronken te hebben bovenmate buiten zinnen 
 

Neoptolemos staat op het punt Priamos te doden.

                                                                                                                        

137 θυμός   hart; als zetel van gevoel

de ongelukkige, terwijl ik nog leef, 
dien dan de vader, Kronos’ zoon, op de drempel van de ouderdom door een 

erschrikkelijk lot zal  vernietigen na veel rampen gezien te hebben en hoe 
mijn zonen gedood werden en dochters  meegesleept zijn en de vertrekken 
geplunderd en onmondige kinderen tegen de grond gegooid werden in een 

en hoe mijn schoondochters door de verderfelijke handen der Achaiers 
meegesleurd worden. Als laatste zullen aan  mijzelf voor bij de deur de 
rauw vlees etende honden trekken, wanneer iemand met scherp brons mij 
geslagen of getroffen hebbend uit mijn leden het leven zal hebben gehaald, 
honden, die ik opvoedde in het paleis aan de tafel als poortwachters, 70. die 

nken te hebben bovenmate buiten zinnen  

 
Neoptolemos staat op het punt Priamos te doden. 

                                                  

als zetel van gevoel 
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κείσοντ' ἐν προθύροισι138. νέῳ δέ τε πάντ'139 ἐπέοικεν140  
ἄρηϊ141 κταμένῳ142 δεδαϊγμένῳ143 ὀξέϊ χαλκῷ  
κεῖσθαι· πάντα δὲ καλὰ θανόντι περ ὅττι144 φανήῃ 145 ·  
ἀλλ' ὅτε δὴ πολιόν146 τε κάρη πολιόν τε γένειον147  

75 αἰδῶ 148τ' αἰσχύνωσι149 κύνες κταμένοιο γέροντος,  
τοῦτο δὴ οἴκτιστον 150πέλεται151 δειλοῖσι βροτοῖσιν.  

      ῏Η152 ῥ' ὃ γέρων, πολιὰς δ' ἄρ' ἀνὰ153 τρίχας154 ἕλκετο χερσὶ  
τίλλων155 ἐκ κεφαλῆς· οὐδ' ῞Εκτορι θυμὸν ἔπειθε.  
μήτηρ δ' αὖθ'156 ἑτέρωθεν157 ὀδύρετο δάκρυ χέουσα  

80 κόλπον158 ἀνιεμένη159, ἑτέρηφι160 δὲ μαζὸν161 ἀνέσχε·  
καί μιν δάκρυ χέουσ' ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·   

                                                   

138 πρόθυρα τά   voorportaal 
139 πάντα   absoluut; hier acc. graecus/adverbialis 
140 ἐπέοικα + dat.  iemand passen 
141 ἄρης    strijd 
142 κτείνω, κτάμενος aor. med. met passieve betekenis    
143 δαίζω   doorboren 
144 =ὅτι 
145 φαίνομαι, ἐφάνην, coni.. φανήω 
146 πολίος   grijs 
147 γένειον τό   kin 
148 αἰδώς ἡ   schaamte 
149 αἰσχύνω   schenden 
150 οἴκτρός   deerniswekkend 
151 πέλομαι   komen, zijn 
152 ἠμί = φημί 
153 ἀνέλκω   omhoog- uittrekken; hier in tmesis 
154 θρίξ  ἡ   haar 
155 τίλλω   plukken 
156 αὖθ'= αὖτε   daarentegen 
157 ἑτέρωθεν   aan de andere kant 
158 κόλπος   boezemkleed 
159 ἀνίεμαι   losmaken 
160 -φι uitgang instrumentalis als dat.. gebruikt 
161 μαζὸς   borst 
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zijnd in hun hart in het voorportaal zullen liggen. Een jongeling past het 
absoluut gedood in de strijd doorboord door scherp brons te liggen. 
Wanneer hij gedood is, is alles goed voor hem, alwat zich eventueel 
voordoet. Maar wanneer dan honden een grijs hoofd  en een grijze kin en de 
75. schaamdelen van een gedode grijsaard schenden, dan is dat zeer 
deerniswekkend in de ogen van de rampzalige stervelingen. 
Zo sprak de grijsaard, en hij trok zich met zijn handen de  
grijze haren omhoog en rukte ze uit het hoofd. Hij  overreedde hij niet 
Hektors hart. Zijn moeder op haar beurt daarentegen jammerde tranen 
vergietend, terwijl zij het boezemkleed opende en met de andere hand hield 
ze haar borst omhoog en onder het vergieten van tranen sprak ze tot hem 
de gevleugelde woorden: “Hektor, kind van mij, heb hiervoor respect 
 

 
Priamos, Hekabe en Hektor 
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῞Εκτορ, τέκνον ἐμὸν, τάδε τ' αἴδεο162 καί μ' ἐλέησον  
αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα163 μαζὸν ἐπέσχον·  

  τῶν μνῆσαι164, φίλε τέκνον, ἄμυνε165 δὲ δήϊον166 ἄνδρα  
85 τείχεος ἐντὸς167 ἐών, μὴ δὲ πρόμος168 ἵστασο τούτῳ,  

σχέτλιος· εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ' ἔτ' ἔγωγε  
κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι169, φίλον θάλος170, ὃν τέκον αὐτή,  

  οὐδ' ἄλοχος171 πολύδωρος172· ἄνευθε173 δέ σε μέγα νῶϊν 174 
᾿Αργείων παρὰ νηυσὶ κύνες ταχέες κατέδονται175.  

90      ῝Ως τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην176 φίλον υἱὸν  
  πολλὰ λισσομένω177· οὐδ' ῞Εκτορι θυμὸν ἔπειθον,  

ἀλλ' ὅ γε μίμν' ᾿Αχιλῆα πελώριον178 ἆσσον179 ἰόντα.  
ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ180 ὀρέστερος181 ἄνδρα μένῃσι  
βεβρωκὼς182 κακὰ φάρμακ', ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός,  

                                                   

162 αἴδομαι   zich schamen 
163 λαθικηδής   zorgen doend vergeten 
164 μιμνήσκομαι  zich herinneren 
165 ἀμύνω   afweren 
166 δήϊος   vijandig 
167 gen. + ἐντὸς   binnen 
168 πρόμος   voorstrijder 
169 λέχος τό   bed, lijkbaar 
170 θάλος τό   loot, kind 
171 ἄλοχος ἡ   echtgenote 
172 πολύδωρος   veel schenkend 
173 ἄνευθε   ver 
174 νῶϊν    dualis gen./dat. van νῶι – wij beiden 
175 κατέδω, fut. κατέδομαι opeten 
176 προσαυδάω   toespreken 
177 λίσσομαι   smelen 
178 πελώριος   reusachtig, geducht 
179 ἆσσον   naderbij 
180 χείη    hol 
181 ὀρέστερος   in de bergen 
182 βιβρώσκω   eten 
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en heb medelijden met mij zelf, als ik jou ooit een zorgenverdrijvende borst 
heb gegeven; denk daaraan, geliefd kind en weer die vijandige man af, 
terwijl je binnen de muur bent, en stel je niet op als voorstrijder tegenov
hem, hardnekkige. Als hij jou toch immers zal doden, zal ik jou bovendien 
niet bewenen op een lijkbaar, geliefde telg, jij, die ik zelf baarde en niet jouw 
veel schenkende echtgenote zal dat doen. Zeer ver echter van ons beiden 
zullen jou bij de schepen der Argivers de snelle honden opeten.”
Zo spraken zij beiden wenend tot hun zoon dringend smekend; maar niet 
overreedden zij Hektor het hart, 
maar hij wachtte op Achileus, terwijl die naderbij kwam. Zoals een slang in 
de bergen bij zijn hol op en man wacht, terwijl hij kwade kruiden opheeft en 
hem is een vreselijke woede binnengegaan en  
 

Achileus en Hektor

en heb medelijden met mij zelf, als ik jou ooit een zorgenverdrijvende borst 
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niet bewenen op een lijkbaar, geliefde telg, jij, die ik zelf baarde en niet jouw 
veel schenkende echtgenote zal dat doen. Zeer ver echter van ons beiden 

der Argivers de snelle honden opeten.” 
Zo spraken zij beiden wenend tot hun zoon dringend smekend; maar niet 

maar hij wachtte op Achileus, terwijl die naderbij kwam. Zoals een slang in 
de bergen bij zijn hol op en man wacht, terwijl hij kwade kruiden opheeft en 
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95 σμερδαλέον183 δὲ δέδορκεν184 ἑλισσόμενος185 περὶ χειῇ·  
ὣς ῞Εκτωρ ἄσβεστον186 ἔχων μένος187 οὐχ ὑπεχώρει188  
πύργῳ ἔπι προὔχοντι189 φαεινὴν190 ἀσπίδ' ἐρείσας 191 ·  
ὀχθήσας192 δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα 193 θυμόν·  
ὤ194 μοι ἐγών, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω195,  

100 Πουλυδάμας196 μοι πρῶτος ἐλεγχείην197 ἀναθήσει198,   
ὅς199 μ' ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι200  
νύχθ' ὕπο201 τήνδ' ὀλοὴν202 ὅτε τ' ὤρετο203 δῖος ᾿Αχιλλεύς.  
ἀλλ' ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ' ἂν πολὺ κέρδιον204 ἦεν.  
νῦν δ' ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν205 ἐμῇσιν,  

                                                   

183 σμερδαλέον adv.  vreselijk 
184 δέδορκα   kijken, een blik hebben; perf. met praes. bet. 
185 ἑλίσσομαι   kronkelen 
186 ἄσβεστος   onbedaarlijk 
187 μένος τό   aandrang, moed 
188 ύποχωρέω   wijken 
189 προέχω   uitsteken 
190 φαεινός   schitterend 
191 ἐρείδω + dat.   plaatsen tegen 
192 ὀχθέω   zich ergeren 
193 μεγαλήτωρ   fier 
194 ὤ: jammerkreet gevolgd met dativus van de persoon die bejammerd wordt en tevens vaak 

door de nom. van diezelfde persoon. 
195 δύομαι   aantrekken 
196 Poulydamas kwam wel eens in botsing met Hektor, omdat hij zo voorzichtig was. 
197 ἐλεγχείη ή   verwijt 
198 ἀνατίθημι   verwijten 
199 Het pron. rel. kan extra betekenissen hebben: 1. met fut. finaal: opdat, verder in alle 

andere gevallen 2 consec.: zodat, 3 causaal: omdat. 
200 ἡγέομαι + dat.  de weg wijzen 
201 ὕπο + acc.   hier in postpositie; tijdens 
202 ὀλοός   verderfelijk 
203 ὄρνυμαι, aor. ὤρετο  zich verheffen 
204 κέρδιων   beter 
205 ἀτασθαλίαι αἱ  roekeloosheid 
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95. hij heeft een ontzettende blik, terwijl hij kronkelt rond zijn hol; zo 
week niet Hektor in het bezit van onbedaarlijke woede, nadat hij tegen de 
vooruitstekende toren zijn schitterende schild geplaatst had. Geërgerd dan 
zei hij tegen zijn fiere hart: “Wee mij, als ik de poort en de muren binnen zal 
gaan, 100. dan zal mij Poulydamas als eerste een verwijt maken, die/omdat 
hij mij beval de Trojanen naar de stad te leiden gedurende de verderfelijke 
nacht, toen de stralende Achileus zich verheven had. Maar ik luisterde niet. 
Voorwaar dat zou veel beter zijn (geweest). Nu echter, nu ik in mijn
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105 αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους1,  
μή2 ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο3·  
῞Εκτωρ ἧφι4 βίηφι5 πιθήσας6 ὤλεσε λαόν.  
ὣς ἐρέουσιν· ἐμοὶ δὲ τότ' ἂν πολὺ κέρδιον εἴη  
ἄντην7 ἢ ᾿Αχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι8,  

110 ἠέ κεν αὐτῷ9 ὀλέσθαι ἐϋκλειῶς10 πρὸ πόληος11.  
εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι12 ὀμφαλόεσσαν13  
καὶ κόρυθα14 βριαρήν15, δόρυ16 δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας  
αὐτὸς ἰὼν ᾿Αχιλῆος ἀμύμονος17 ἀντίος18 ἔλθω  
καί οἱ ὑπόσχωμαι19 ῾Ελένην καὶ κτήμαθ20' ἅμ' αὐτῇ,  

115 πάντα μάλ'21 ὅσσά τ' ᾿Αλέξανδρος κοίλῃς 22 ἐνὶ νηυσὶν  
ἠγάγετο Τροίηνδ', ἥ τ' ἔπλετο23 νείκεος1 ἀρχή,  

                                                   

1 ἑλκεσίπεπλος   met slepende peplos 
2 μή: vul aan: uit aangst 
3 = ἐμοῦ 
4 ἑός/ὅς    zijn, haar 
5 βίη    geweld 
6 πιθέω    gehoorzamen 
7 ἄντην    openlijk 
8 νέομαι   terugkeren 
9 hoort bij het eerdere ἐμοὶ 
10 ἐϋκλειῶς   roemrijk 
11 =πόλεως 
12 coni. aor. met korte themavocaal 
13 ὀμφαλόεις   met knop voorzien 
14 κόρυς ἡ, -υθος  helm 
15 βριαρος   zwaar 
16 δόρυ τό   lans 
17 ἀμύμων   voortreffelijk 
18 gen. + ἀντίος   tegemoet 
19 ὑπίσχομαι, ὑπέσχομην beloven 
20 κτῆμα τό   bezit 
21 μάλα    zeer, zeker 
22 κοῖλος   hol 
23 πέλομαι, ἔπλομην  zich in beweging zetten, komen, zijn 
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 roekeloosheid krijgsvolk verloren heb, 105. schaam ik me voor de Trojanen 
en Trojaansen met slepende peplos, (uit angst) dat ooit iemand anders, 
minder dan ik, zal zeggen: “Hektor heeft vertrouwend op zijn kracht het 
krijgsvolk in het verderf gestort.”Zo zullen ze zeggen; voor mij zal het dan 
wel veel beter zijn openlijk hetzij na Achileus gedood te hebben terug te 
keren 110. of zelf omgekomen te zijn, roemrijk voor de stad. Maar als ik 
mijn schild van knop voorzien en mijn zware helm zal neerzetten en na mijn 
lans tegen de muur gesteld te hebben ik zelf op weg de voortreffelijke 
Achileus tegemoet zal gaan en hem Helena zal beloven en de bezittingen 
samen met haar, 115. zeker alle bezittingen, die Alexander in holle schepen 
met zich mee heeft gebracht naar Troje, hetgeen het begin van de strijd was, 
 

 
Peploskorè, origineel en reconstructie 

 

                                                                                                                                  

1 νεῖκος τό   strijd 
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δωσέμεν ᾿Ατρεΐδῃσιν ἄγειν, ἅμα δ' ἀμφὶς1 ᾿Αχαιοῖς  
ἄλλ' ἀποδάσσεσθαι2 ὅσα τε3 πτόλις4 ἧδε κέκευθε5·  
Τρωσὶν δ' αὖ6 μετόπισθε7 γερούσιον8 ὅρκον9 ἕλωμαι  

120 μή τι κατακρύψειν10, ἀλλ' ἄνδιχα11 πάντα δάσασθαι12  
κτῆσιν13 ὅσην πτολίεθρον14 ἐπήρατον15 ἐντὸς ἐέργει16·  
ἀλλὰ τί ἤ17 μοι ταῦτα φίλος διελέξατο18 θυμός;  
μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὃ δέ μ' οὐκ ἐλεήσει   
οὐδέ τί μ' αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν19 ἐόντα  

125 αὔτως20 ὥς 21 τε γυναῖκα, ἐπεί κ' ἀπὸ τεύχεα22 δύω23.  
οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ' ἀπὸ πέτρης  
τῷ ὀαριζέμεναι24, ἅ τε παρθένος ἠΐθεός1 τε  

                                                   

1 ἀμφίς    afzonderlijk 
2 ἀποδαίομαι   verdelen 
3 τε vaak bij relativa versterkend gebruikt. 
4 = πόλις 
5 κεύθω, κέκευθα  bergen; perf. met praes.betekenis 
6 αὖ    weer, op mijn beurt 
7 μετόπισθε   later 
8 γερούσιος   die de ouden in naam van het volk afleggen 
9 ὅρκος    eed 
10 κατακρύπτω   verbergen 
11 ἄνδιχα   in tweeën 
12 δατέομαι, δαίομαι  verdelen 
13 κτῆσις ἡ   bezit 
14 πτολίεθρον τό  vestingstad 
15 ἐπήρατος   lieflijk, bekoorlijk 
16 ἐέργω   opsluiten 
17 ἤ    in vragen om verbazing of irritatie uit te drukken: dan 
18 διαλέγομαι   overleggen 
19 γυμνὸς   naakt, zonder wapens 
20 αὔτως   juist, zo 
21 accent door enklitisch τε 
22 τεῦχος τό   gereedschap, wapen 
23 αποδύομαι, coni. aor. ἀποδύω uittrekken 
24 ὀαρίζω   praten 
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 te zullen geven aan de Atreïden om mee te nemen en tegelijk onder de 
Achaiers apart al het andere te zullen verdelen, al wat deze stad bergt. Laat 
ik onder de Trojanen daarentegen later een door de ouden afgelegde eed 
afnemen, 120. dat zij niets zullen verbergen, maar alles in tweeën zullen 
verdelen, al het bezit, dat de bekoorlijke vestingstad binnen opsluit. Maar 
waarom toch heeft mijn hart mij dat overlegd? Laat ik werkelijk niet gaan 
en tot hem komen, want hij zal geen medelijden met mij hebbben en 
absoluut geen respect, maar hij zal me doden, wanneer ik zonder wapens 
ben, 125. juist zoals een vrouw, wanneer ik mijn wapens zal hebben 
afgelegd. Werkelijk het is absoluut niet het moment met hem te kletsen 
vanuit/met als beginpunt een eik of een rots (= over koetjes en kalfjes), 
zaken waarover een meisje en jongeling,  
 

 
Vaas met jongen en meisje. 

                                                                                                                                  

1 ἠΐθεός   jongeling 
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παρθένος ἠΐθεός τ' ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν.  
βέλτερον1 αὖτ' ἔριδι2 ξυνελαυνέμεν3 ὅττι4 τάχιστα· 

130 εἴδομεν ὁπποτέρῳ5 κεν ᾿Ολύμπιος εὖχος6 ὀρέξῃ.  
     ῝Ως ὅρμαινε7 μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν8 ἦλθεν ᾿Αχιλλεὺς  
ἶσος ᾿Ενυαλίῳ9 κορυθάϊκι 10 πτολεμιστῇ11  
σείων Πηλιάδα12 μελίην13 κατὰ δεξιὸν ὦμον  
δεινήν· ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος14 αὐγῇ15 

135 ἢ πυρὸς αἰθομένου16 ἢ ἠελίου ἀνιόντος.  
῞Εκτορα δ', ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος17· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη  
αὖθι18 μένειν, ὀπίσω 19δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς 20 ·  
Πηλεΐδης δ' ἐπόρουσε21 ποσὶ κραιπνοῖσι 22 πεποιθώς23.  
ἠΰτε1 κίρκος2 ὄρεσφιν3 ἐλαφρότατος4 πετεηνῶν5  

                                                   

1 βέλτερος   beter 
2 ἔρις, -ιδος   ruzie; dat. finalis 
3 συνελάυνω intr.  bijeenkomen 
4 = ὅτι/ ὅττι + superlativus zo .. mogelijk 
5 ὁππότερος   welk van beide 
6 εὖχος τό   gebed 
7 ὁρμαίνω   overwegen 
8 σχεδὸν   nabij, bijna 
9 Ἐνυάλιος   Ares 
10 κορυθάιξ   met jagende helm(bos) 
11 πτολεμιστής ὁ  krijger 
12 Πηλιάς   van de Pelion 
13 μελίη    essenhouten lans (metonymia) 
14 εἴκελος + dat.   lijkend op 
15 αὐγή    gloed, straal 
16 αἰθόμενος   vonkelend 
17 τρόμος   trilling 
18 αὖθι    ter plekke 
19 ὀπίσω   terug 
20 φοβέω   verjagen 
21 ἐπορούω   afspringen op 
22 κραιπνός   snel 
23 πείθομαι, perf. πέποιθα gehoorzamen, perf. geloven 
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ja een meisje en joongeling met elkaar praten. 
Het is beter daarentegen zo snel mogelijk bijeen te komen in strijd. 130. Dat 
we weten, aan wie van beiden de Olympiër roem zal verlenen. Zo 
overwoog hij, terwijl hij wachtte en hij naderde hem, Achilleus gelijk aan 
Ares krijger met jagende helmbos, zijn lans van de Pelion over zijn 
rechterschouder schuddend, een geduchte lans; en in het rond schitterde 
brons lijkend op gloed van 135. hetzij vonkelend vuur of de opkomende 
zon. Hektor werd, toen hij dat had bemerkt, door een trilling gegrepen; en 
hij durfde dan niet meer ter plekke te blijven, maar hij liet de poort achter 
en hij ging op de vlucht gejaagd; en Peleus’ zoon sprong op hem af op zijn 
snelle voeten vertrouwend. Evenals een havik in de bergen als  
 

 
Achilles 

                                                                                                                                  

1 ἠΰτε    evenals 
2 κίρκος    havik 
3 instrumentalis gebruikt als locativus. 
4 ἐλαφρός   snel 
5 πετεηνά τά   vogels 
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140 ῥηϊδίως οἴμησε1 μετὰ τρήρωνα2 πέλειαν3,  
ἣ δέ θ' ὕπαιθα4 φοβεῖται, ὃ δ' ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς5  
ταρφέ'6 ἐπαΐσσει7, ἑλέειν τέ ἑ θυμὸς ἀνώγει8·  
ὣς ἄρ' ὅ γ' ἐμμεμαὼς9 ἰθὺς10 πέτετο, τρέσε 11 δ' ῞Εκτωρ  
τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ12 δὲ γούνατ' ἐνώμα13.  

145 οἳ δὲ παρὰ σκοπιὴν14 καὶ ἐρινεὸν15 ἠνεμόεντα16   
τείχεος αἰὲν ὑπ' ἐκ 17κατ' ἀμαξιτὸν18 ἐσσεύοντο19,  
κρουνὼ20 δ' ἵκανον καλλιρρόω·21 ἔνθα δὲ πηγαὶ22  
δοιαὶ23 ἀναΐσσουσι24 Σκαμάνδρου δινήεντος 25.  
ἣ μὲν γάρ θ' ὕδατι λιαρῷ1 ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς 2 

                                                   

1 οἰμάω   aanstormen, vooruitschieten, aor. gnom. 
2 τρήρων  schuw 
3 πέλεια  duif 
4 ὕπαιθα  zijwaarts 
5 ληκέω. λεληκώς krijten; perf. met praesensbetekenis 
6 ταρφέα adv.  dikwijls 
7 ἐπαΐσσω  afschieten op 
8 ἀνώγω  bevelen 
9 ἐμμεμαὼς  vol vuur 
10 ἰθύς   recht op af 
11 τρέω   rennen 
12 λαιψηρός  snel 
13 νωμάω  bewegen 
14 σκοπιή  uitkijk 
15 ἐρινεός  wilde vijgeboom 
16 ἠνεμόεις  winderig 
17 ὑπ' ἐκ + gen.  onder vandaan 
18 ἀμαξιτός  rijweg 
19 σεύομαι  zich haasten 
20 κρουνός  bron 
21 καλλίρροος  schoonstromend 
22 πηγή   bron 
23 δοιοὶ   twee 
24 ἀναΐσσω  omhoog springen 
25 δινήεις  kolkenrijk 
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snelste der vogels 140. gemakkelijk vooruitschiet een schuwe duif achterna 
en zij vlucht zijwaarts, maar hij van dichtbij schel krijsend schiet 
herhaaldelijk er opaf  en het hart beveelt hem die duif te grijpen; zo vol 
vuur vloog hij recht op hem af en Hektor rende onder (de bescherm
de muur van de Trojanen en hij bewoog zijn knieën snel. 
zich langs de uitkijkpost en de wilde vijg, die in de volle wind stond, altijd 
onder het bereik van de muur vandaan over de rijweg en zij bereikten twee 
bronnen met schone stroom. Daar srpingen twee bronnen omhoog van de 
kolkenrijke Skamandros. De ene immers stroomt met lauw water en 
 

De muur van Troje en de paden aan de voet daarvan.

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        

1 λιαρός  lauw 
2 καπνός  rook 

kkelijk vooruitschiet een schuwe duif achterna 
en zij vlucht zijwaarts, maar hij van dichtbij schel krijsend schiet 
herhaaldelijk er opaf  en het hart beveelt hem die duif te grijpen; zo vol 
vuur vloog hij recht op hem af en Hektor rende onder (de bescherming van) 
de muur van de Trojanen en hij bewoog zijn knieën snel. 145. Zij haastten 
zich langs de uitkijkpost en de wilde vijg, die in de volle wind stond, altijd 
onder het bereik van de muur vandaan over de rijweg en zij bereikten twee 

troom. Daar srpingen twee bronnen omhoog van de 
kolkenrijke Skamandros. De ene immers stroomt met lauw water en  

 
De muur van Troje en de paden aan de voet daarvan. 
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150 γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο·  
ἣ δ' ἑτέρη θέρεϊ1 προρέει ἐϊκυῖα χαλάζῃ2,  
ἢ χιόνι3 ψυχρῇ4 ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ5.  
ἔνθα δ' ἐπ' αὐτάων πλυνοὶ6 εὐρέες ἐγγὺς ἔασι7  
καλοὶ λαΐνεοι8, ὅθι9 εἵματα10 σιγαλόεντα11  

155 πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε θύγατρες  
τὸ πρὶν ἐπ' εἰρήνης πρὶν ἐλθεῖν υἷας ᾿Αχαιῶν.  
τῇ12 ῥα παραδραμέτην13 φεύγων ὃ δ' ὄπισθε14 διώκων·  

  πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἔφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ' ἀμείνων  
καρπαλίμως15, ἐπεὶ οὐχ ἱερήϊον16 οὐδὲ βοείην 17 

160 ἀρνύσθην18, ἅ τε ποσσὶν ἀέθλια19 γίγνεται ἀνδρῶν,  
  ἀλλὰ περὶ ψυχῆς θέον ῞Εκτορος ἱπποδάμοιο.  

ὡς δ' ὅτ' ἀεθλοφόροι 20περὶ τέρματα21 μώνυχες22 ἵπποι  
                                                   

1 θέρος τό  zomer 
2 χάλαζη  hagel 
3 χιών ἡ   sneeuw 
4 ψυχρός  koud 
5 κρύσταλλος  ijs 
6 πλυνός  wasbekken 
7 εἰσι 
8 λαίνεος  stenen 
9 ὅθι   waar 
10 εἷμα τό  kleding 
11 σιγαλόεις, -εντος schitterend 
12 τῇ   daarlangs 
13 παρατρέχω,-έδραμον rennen langs 
14 ὄπισθε  erachter 
15 καρπαλίμως  snel 
16 ἱερήϊον  slachtvee 
17 βοείη   runderhuid, leren schild 
18 ἄρνυμαι  trachten te verwerven 
19 ἀέθλιον τό  kampprijs 
20 ἀεθλοφόρος  prijswinnend 
21 τέρμα τό  grens, doel 
22 μῶνυξ, /υχος  eenhoeving 
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150. rondom komt er damp daaruit omhoog zoals van  brandend
andere stroomt in de zomer voorwaarts gelijkend op hagel of koude sneeuw 
of ijs ontstaan uit water. Daar bij die bronnen zijn in de buurt brede 
wasbekkens, mooi, van steen, waar de echtgenotes van de Trojanen  en hun 
mooie dochters schitterende kleding 155. plachten te wassen, voorheen ten 
tijde van de vrede, voordat de zonen van de Achaiers gekomen waren. 
Daarlangs dan renden zij beiden, de een op de vlucht, en de ander erachter 
in de achtervolging; voorop vluchtte een dappere, maar hem achtervolgde 
een veel voortreffelijkere snel, omdat zij niet een stuk offervee of 
runderhuid 160. probeerden te verwerven, welke dingen 
de voeten/race van mannen, maar zij renden om het leven van de paarden 
bedwingende Hektor. En zoals wanneeer prijswinnende, eenhoevige 

 

Wagenrennen 

rondom komt er damp daaruit omhoog zoals van  brandend vuur. De 
andere stroomt in de zomer voorwaarts gelijkend op hagel of koude sneeuw 

nen zijn in de buurt brede 
wasbekkens, mooi, van steen, waar de echtgenotes van de Trojanen  en hun 

plachten te wassen, voorheen ten 
tijde van de vrede, voordat de zonen van de Achaiers gekomen waren. 

renden zij beiden, de een op de vlucht, en de ander erachter 
in de achtervolging; voorop vluchtte een dappere, maar hem achtervolgde 
een veel voortreffelijkere snel, omdat zij niet een stuk offervee of 

probeerden te verwerven, welke dingen prijzen zijn voor 
de voeten/race van mannen, maar zij renden om het leven van de paarden 
bedwingende Hektor. En zoals wanneeer prijswinnende, eenhoevige  
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ῥίμφα1 μάλα τρωχῶσι2· τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον  
ἢ τρίπος3 ἠὲ γυνὴ ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος·  

165 ὣς τὼ τρὶς4 Πριάμοιο πόλιν πέρι5 δινηθήτην6  
καρπαλίμοισι 7πόδεσσι· θεοὶ δ' ἐς8 πάντες ὁρῶντο·   
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·  
ὢ πόποι ἦ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος  
ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι· ἐμὸν δ' ὀλοφύρεται9 ἦτορ10  

170 ῞Εκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί'11 ἔκηεν12  
῎Ιδης13 ἐν κορυφῇσι14 πολυπτύχου15, ἄλλοτε δ' αὖτε  
ἐν πόλει ἀκροτάτῃ16· νῦν αὖτέ ἑ δῖος ᾿Αχιλλεὺς  
ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκει.  
ἀλλ' ἄγετε, φράζεσθε17, θεοὶ καὶ μητιάασθε18  

175 ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν19, ἦέ μιν ἤδη  
Πηλεΐδῃ ᾿Αχιλῆϊ δαμάσσομεν1 ἐσθλὸν ἐόντα.  

                                                   

1 ῥίμφα   snel 
2 τρωχάω  lopen 
3 τρίπος  drievoet 
4 τρὶς   drie maal 
5 postpositie 
6 δινέομαι  ronddraaien 
7 καρπάλιμος  snel 
8 tmesis 
9 ὀλοφύρομαι + gen. jammeren 
10 ἦτορ τό  hart 
11 μηρία τά  schenkelstukken 
12 καίω, ἔκηα  verbranden 
13 Ἴδη   de Ida, een steil gebergte, dat in Frygië begint en via Mysië in de 

Troas komt; haar hoogste top is de Gargaron. 
14 κορυφή  top   
15 πολύπτυχος  met veel kloven 
16 ἀκρότατος  hoogst 
17 φράζομαι  bedenken   
18 μητιάομαι  overleggen 
19 σαόω   redden 
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paarden zeer snel lopen om de renperkpalen...  en dit is als grote prijs 
uitgeloofd Dit is als grote kampprijs uitgeloofd, hetzij een drievoet of een 
vrouw van een gesneuvelde man; 165. zo draaiden zij beiden drie keer om 
Priamos’ stad met snelle voeten; alle goden keken toe; onder hen begon te 
spreken de vader der mensen en goden:”Mijn hemel, voorwaar ik zie met 
eigen ogen, hoe een geliefd man rond de muur achtervolgd wordt; mijn hart 
jammert 170. om Hektor, die voor mij veel schenkelstukken van koeien 
heeft verbrand op de toppen van de veelklovige Ida en een andere keer 
weer boven in de stad. Nu echter wordt hij achtervolgd door de stralende 
Achilleus met snelle voeten rond de stad van Priamos. Welaan, kom op, 
denkt na, goden en overlegt, 175. of we hem van de dood zullen redden of 
dat we hem nu, ookal is hij edel , door Peleus’ zoon Achilleus zullen 
bedwingen. 
 
 

 
Zeus 

                                                                                                                                  

1 δάμνημι, δάμασσε, δαμάσσω coni. met korte themavocaal 
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     Τὸν δ' αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη·  
ὦ πάτερ ἀργικέραυνε1 κελαινεφὲς2, οἷον3 ἔειπες·  
ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον4 αἴσῃ 5 

180 ἂψ6 ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος7 ἐξαναλῦσαι; 
ἔρδ'8· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι.  
     Τὴν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·  
θάρσει, Τριτογένεια φίλον τέκος· οὔ νύ τι θυμῷ  

  πρόφρονι9 μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἤπιος10 εἶναι·  
185. ἔρξον11 ὅπῃ12 δή τοι νόος ἔπλετο, μὴ δ' ἔτ' ἐρώει13.  
      ῝Ως εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν14 ᾿Αθήνην·  

βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων15 ἀΐξασα16.  
      ῞Εκτορα δ' ἀσπερχὲς17 κλονέων18 ἔφεπ19' ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς.  

ὡς δ' ὅτε νεβρὸν20 ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται21 

                                                   

1 ἀργικέραυνος met flikkerende bliksem 
2 κελαινεφής  donker omfloerst 
3 οἷος   hoedanig 
4 πεπρωμένος + dat. beschikt tot 
5 αἶσα   doodslot, dood 
6 ἂψ   terug 
7 δυσηχής  zeer smartelijk 
8 ἔρδω   doen 
9 πρόφρων  bereidwillig, graag 
10 ἤπιος   zacht, vriendelijk 
11 ἔρδω, ἔρξα 
12 ὅπῃ   zoals 
13 ἐρωέω  dralen 
14 μέμονα, μεμαώς verlangen, vurig zijn 
15 κάρηνα τά  toppen 
16 ἀίσσω  snellen 
17 ἀσπερχὲς  ijverig, hevig, vurig 
18 κλονέω  voortjagen 
19 ἐφέπω  in de weer zijn, voortjagen 
20 νεβρός ἐλάφοιο hinde (van een hert) 
21 δίημαι  zoeken 
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Tot hem sprak op haar beurt de uilogige godin Athene: “Vader met 
flikkerende bliksem, donker omfloerste, wat voor iets heb jij gezegd; Wil jij 
een man, die sterfelijk is en al lang tot  
180. de dood bestemd, bevrijden van de smartelijke dood? Doe het maar; 
maar dan vallen wij alle andere goden je niet bij. 
Tot haar ten antwoord sprak de wolkenverzamelaar Zeus: “Wees gerust,  
geliefd kind, bij de Triton geborene; geenszins nu spreek ik met bereidwillig 
hart, maar ik wil aardig voor je zijn;  185. doe zoals dan jouw wens is en 
talm niet meer.” Na zo gesproken te hebben spoorde hij Athene aan, terwijl 
die het al eerder verlangde.  Zij ging in vliegende vaart van de toppen van 
de Olympos. de snelle Achilleus was onophoudelijk Hektor achtervolgend 
in de weer.  
Het was, zoals wanneer een hond een hinde in de bergen door kloven en 
 

 
Hector in de film Troje
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190. ὄρσας1 ἐξ εὐνῆς2διά τ' ἄγκεα3 καὶ διὰ βήσσας4·  
τὸν δ' εἴ πέρ τε λάθῃσι καταπτήξας5 ὑπὸ θάμνῳ6,  
ἀλλά τ' ἀνιχνεύων7 θέει ἔμπεδον8 ὄφρά9 κεν εὕρῃ·  
ὣς ῞Εκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα.   
ὁσσάκι10 δ' ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων  

195. ἀντίον 11ἀΐξασθαι ἐϋδμήτους12 ὑπὸ πύργους,  
εἴ πως13 οἷ καθύπερθεν 14ἀλάλκοιεν15 βελέεσσι16,  

  τοσσάκι μιν προπάροιθεν17 ἀποστρέψασκε 18 παραφθὰς 19  
πρὸς πεδίον· αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ' αἰεί.  

  ὡς δ' ἐν ὀνείρῳ20 οὐ δύναται φεύγοντα διώκειν·  
 200. οὔτ' ἄρ' ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ' ὃ διώκειν·  
  ὣς ὃ τὸν21 οὐ δύνατο μάρψαι22 ποσίν, οὐδ' ὃς23 ἀλύξαι 1.  
                                                   

1 ὄρνυμι   in beweging brengen 
2 εὐνή    bed 
3 ἄγκος τό   dal, kloof 
4 βῆσσα ἡ   dal 
5 καταπτήσσω   wegduiken 
6 θάμνος   struikgewas 
7 ἀνιχνεύω   opspeuren 
8 ἔμπεδον   onwrikbaar 
9 ὄφρά    opdat, totdat 
10 ὁσσάκι .., τοσσάκι ..  zo dikwijls als .., zo dikwijls 
11  gen. + ἀντίον 
12 ἐϋδμήτος   tegemoet 
13 εἴ πως + coni./opt.  om te zien of misschien 
14 καθύπερθεν   van bovenaf 
15 ἀλέξω + dat., aor. ἄλαλκε beschermen  
16 βέλος τό   pijl 
17 προπάροιθεν   van tevoren 
18 ἀποστρέφω   afwenden; iteratief element: -σκ- 
19 παραφθάνω, part. aor.παραφθὰς eerder zijn 
20 ὄνειρος   droom 
21 = αὐτὸν 
22 μάρπτω   grijpen, inhalen 
23 = οῦτος 
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dalen achtervolgt 190. na hem opgejaagd te hebben uit zijn leger door 
kloven en dalen heen. Ookal ontgaat hij hem weggedoken onder een struik, 
maar hij rent speurend ononderbroken, totdat hij hem vindt; zo ontging 
Hektor niet aan de snelvoetige Peleus´ zoon. Zo dikwijls als hij aanstalten 
maakte 195. op de Trojaanse poorten af te snellen onder de bescherming van 
de goedgebouwde torens, om te zien of ze misschien hem van bovenaf met 
pijlen zouden beschermen, zo dikwijls wendde hij hem telkens van tevoren 
af, hem te snel afzijnd, naar de vlakte toe. Zelf snelde hij altijd aan de kant 
van de stad. Het was zoals  hij/een achtervolger in een droom een vluchter 
niet kan achternazitten; 200. en niet kan dan hij hem achterhalen met zijn 
voeten en niet kan hij aan hem ontkomen.  
 
 

 
Toegangsweg tot Troje. 

                                                                                                                                  

1 ἀλύσκω   ontkomen 
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πῶς δέ κεν ῞Εκτωρ κῆρας1 ὑπεξέφυγεν θανάτοιο, 
εἰ μή οἱ πύματόν 2τε καὶ ὕστατον ἤντετ3' ᾿Απόλλων  
ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε4 μένος5 λαιψηρά6 τε γοῦνα7;  

205. λαοῖσιν δ' ἀνένευε8 καρήατι 9 δῖος ᾿Αχιλλεύς,  
οὐδ' ἔα ἱέμεναι ἐπὶ ῞Εκτορι πικρὰ βέλεμνα10,  
μή τις κῦδος11 ἄροιτο12 βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι.  

  ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς13 ἀφίκοντο,  
καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε14 τάλαντα15,  

210.  ἐν δ' ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος16 θανάτοιο,  
τὴν μὲν ᾿Αχιλλῆος, τὴν δ' ῞Εκτορος ἱπποδάμοιο,  
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε17 δ' ῞Εκτορος αἴσιμον18 ἦμαρ19,  
ᾤχετο δ' εἰς20 ᾿Αΐδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος ᾿Απόλλων.  
Πηλεΐωνα δ' ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη,  

215. ἀγχοῦ1 δ' ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·   

                                                   

1 κήρ    doodslot 
2 πύματόν en ὕστατον  voor de laatste maal 
3 ἄντομαι + dat.    ontmoeten, stuiten op 
4 ἐπόρνυμι   afsturen op, bezorgen 
5 μένος τό   moed, vuur 
6 λαιψηρός   snel 
7 γόνυ τό, nom./acc. pl. γούνατα γοῦνα τά knieën 
8 ἀνανεύω   weigeren 
9 κάρη τό, καρήατος  hoofd 
10 βέλεμνον   projectiel, pijl 
11 κῦδος τό   roem 
12 ἄρνυμαι   trachten te verwerven; aor. verwerven 
13 κρουνός   bron 
14 τίταινω   spannen, omhoog houden 
15 τάλαντα τά   weegschaal 
16 τανηλεγής   zeer smartelijk 
17 ῥέπω    neigen 
18 αἴσιμος   door het lot bepaald 
19 ἦμαρ τό   dag 
20 εἰς + gen.   iets in, het huis in van  
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 Hoe zou Hektoor aan het doodslot ontsnapt zijn, als hem niet voor de 
allerlaatste maal Apollo dichtbij ontmoette, Apollo, die hem moed had 
bezorgd en snelle knieën? 205. De stralende Achilleus verbood met een 
hoofdknik het volk en stond niet toe op Hektor scherpe pijlen te schieten, 
opdat niemand roem zou verwerven door hem getroffen te hebben en hij als 
tweede zou komen. Maar toen hij dan voor de vierde keer bij de bronnen 
was aangekomen, toen dan ook hield de vader de gouden waag omhoog 
210. en legde daarin twee loten van de zeer smartelijke dood, die van 
Achilleus en die van de paarden bedwingende Hektor. Na hem in het 
midden genomen te hebben trok hij hem omhoog. Hektors door het lot 
bestemde dag neigde naar beneden en hij ging naar Hades’ huis en hij werd 
verlaten door Phoibos Apollo. Tot Peleus’ zoon kwam de uilogige godin 
Athene 215. en ze ging dichtbij hem staan en sprak tot hem de gevleugelde  
 

 
Voorbeeld van een modelijke aegis. 

                                                                                                                                  

1 ἀγχοῦ   dichtbij 
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νῦν δὴ νῶι ἔολπα1, Διῒ φίλε φαίδιμ' 2᾿Αχιλλεῦ,  
οἴσεσθαι μέγα κῦδος ᾿Αχαιοῖσι προτὶ νῆας  
῞Εκτορα δῃώσαντε3 μάχης ἄατόν4 περ ἐόντα.  
οὔ οἱ νῦν ἔτι γ' ἔστι5 πεφυγμένον6 ἄμμε7 γενέσθαι,  

220. οὐδ' εἴ κεν μάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος8᾿Απόλλων  
προπροκυλινδόμενος 9πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο10.  
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε11, τόνδε δ' ἐγώ τοι  
οἰχομένη πεπιθήσω12 ἐναντίβιον13 μαχέσασθαι.  

      ῝Ως φάτ' ᾿Αθηναίη, ὃ δ' ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ,  
225. στῆ δ' ἄρ' ἐπὶ μελίης14 χαλκογλώχινος15 ἐρεισθείς16.  

ἣ δ' ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο17 δ' ῞Εκτορα δῖον  
Δηϊφόβῳ ἐϊκυῖα δέμας18 καὶ ἀτειρέα19 φωνήν·  
ἀγχοῦ20 δ' ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·  

  ἠθεῖ'1, ἦ μάλα δή σε βιάζεται2 ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς  

                                                   

1 ἔολπα perf. praes., ἔλπομαι verwachten 
2 φαίδιμος   stralend 
3 δῃόω    vernietigen 
4 ἄατος + gen.   onverzadelijk van 
5 ἔστι    het is mogelijk 
6 πεφυγμένος γενέσθαι + acc. ontkomen aan 
7 ἄμμε, ἄμμες, ἡμεῖς 
8 ἑκάεργος   van verre treffend 
9 προπροκυλίνδομαι + gen. rollen voor 
10 αἰγίοχος   aegis dragend 
11 ἀναπνέω, aor. ἄμπνυε op adem komen 
12 πείθω, fut. πεπιθήσω  overreden 
13 ἐναντίβιον   aanvallend 
14 μελίη    essenhouten lans 
15 χαλκογλώχις, -ινος  met bronzen weerhaken 
16 ἐρείδομαι   zich leunen 
17 κιχάνω, κιχήσατο  treffen 
18 δέμας τό   gestalte 
19 ἀτειρής   onslijtbaar 
20 ἀγχοῦ   dichtbij 
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woorden: “Nu dan verwacht ik, aan Zeus geliefde stralende Achilleus, dat 
wij beiden grote roem zullen meenemen voor de Grieken naar de schepen, 
wanneer we Hektor, hoewel die toch niet genoeg van de strijd kan krijgen, 
gedood hebben. Niet meer is het nu voor hem toch mogelijk voor ons te 
vluchten, 220. zelfs niet als de van verre treffende Apollo zeer veel doorstaat 
heen en weer rollend voor zijn vader de aegis dragende Zeus. Maar jij moet 
nu halt houden en op adem komen en en ik zal naar hem hier gaan en hem 
overreden aanvallend met jou te strijden. ”Zo sprak Athene en hij luisterde 
en was blij in zijn hart en 225. hij bleef staan op zijn essenhouten lans met 
bronzen weerhaken geleund. Zij dan verliet hem en trof de stralende 
Hektor, terwijl zij leek op Deïphobos in gedaante en onslijtbare stem. Zij 
ging dichtbij hem staan en sprak de gevleugelde wooren: “Beste, voorwaar 
zeker dan overweldigt jou de snelle Achilleus, 230.  jou rond de stad van  
 

 
Peter O’Toole als koning Priamos 

                                                                                                                                  

1 ἠθεῖε    beste (voc.) 
2 βιάζομαι   overweldigen 



41 

 

230. ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκων·  
ἀλλ' ἄγε δὴ, στέωμεν1 καὶ ἀλεξώμεσθα2 μένοντες.  

      Τὴν δ' αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος ῞Εκτωρ·  
Δηΐφοβ', ἦ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα  
γνωτῶν3, οὓς ῾Εκάβη ἠδὲ Πρίαμος τέκε παῖδας·  

235. νῦν δ' ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσασθαι,  
ὃς ἔτλης ἐμεῦ εἵνεκ'4, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι,   
τείχεος ἐξελθεῖν, ἄλλοι δ' ἔντοσθε5 μένουσι.  

      Τὸν δ' αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη·  
ἠθεῖ', ἦ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ  

240. λίσσονθ' ἑξείης6 γουνούμενοι 7, ἀμφὶ δ' ἑταῖροι,  
αὖθι μένειν· τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν8 ἅπαντες·  
ἀλλ' ἐμὸς ἔνδοθι9 θυμὸς ἐτείρετο10 πένθεϊ11 λυγρῷ12.  
νῦν δ' ἰθὺς13 μεμαῶτε μαχώμεθα, μὴ δέ τι δούρων  
ἔστω φειδωλή14, ἵνα εἴδομεν εἴ κεν ᾿Αχιλλεὺς  

245. νῶϊ κατακτείνας ἔναρα15 βροτόεντα16 φέρηται  
νῆας ἔπι γλαφυράς, ἦ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ17.  

                                                   

1 =στήωμεν = στῶμεν 
2 ἀλέξομαι   zich verdedigen 
3 γνωτός   bekende, verwant 
4 gen. +εἵνεκα   wegens 
5 ἔντοσθε   binnen 
6 ἑξείης    op de rij af 
7 γουνόομαι   knielend smeken 
8 ὑποτρομέω   sidderen 
9 ἔνδοθι   binnen 
10 τείρω    kwellen 
11 πένθος τό   smart 
12 λυγρός   ellendig 
13 ἰθὺς    recht eropaf 
14 φειδωλή   sparen, spaarzaam gebruik 
15 ἔναρα τά   wapenbuit 
16 βροτόεις   bebloed 
17 δάμνημι, ἐδάμην  bedwingen 
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Priamos met snelle voeten achtervolgend; maar kom op dan, laten we halt 
houden en ons verdedigen, stand houdend.” Tot haar op zijn beurt sprak de 
grote Hektor met flikkerende helm: “Deïphobos, werkelijk jij was mij 
voorheen verreweg het geliefdst van mijn verwanten, die Hekabe en 
Priamos als kinderen voorbrachten; 235. nu echter bedenk ik in mijn hart 
nog meer je te eren, omdat jij het waagde om mij, toen je me met je ogen 
zag, buiten de muur te gaan en de anderen blijven binnen.” Tot hem sprak 
weer de godin de uilogige Athene: “Beste, werkelijk zeer 240. smeken vader 
en moeder na elkaar knielend en daaromheen je vrienden ter plekke te 
blijven. Want zo sidderen allen;maar mijn hart werd binnen gekweld door 
ellendige smart. Laten we nu recht op hem afstormend strijden en laat er 
geen spaarzaam gebruik van lanzen zijn, opdat we weten, of Achilleus 245. 

na ons beiden gedood te hebben de bloederige wapenbuit mee zal nemen 
naar de holle schepen, of dat hij door jouw lans bedwongen zal worden.  
 

 
Achilleus achtervolgt Hektor. 
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῝Ως φαμένη καὶ κερδοσύνῃ1 ἡγήσατ' ᾿Αθήνη·  
οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες,  
τὸν πρότερος προσέειπε μέγας κορυθαίολος ῞Εκτωρ·  

250.  οὔ σ' ἔτι, Πηλέος υἱὲ, φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος2 περ  
  τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Πριάμου δίον3, οὐδέ ποτ' ἔτλην  

μεῖναι ἐπερχόμενον4· νῦν αὖτέ με θυμὸς ἀνῆκε5  
στήμεναι ἀντία6 σεῖο· ἕλοιμί κεν ἤ κεν ἁλοίην7.  

  ἀλλ' ἄγε δεῦρο, θεοὺς ἐπιδώμεθα8· τοὶ γὰρ ἄριστοι  
255.  μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι9 ἁρμονιάων10·  

οὐ γὰρ ἐγώ σ' ἔκπαγλον 11ἀεικιῶ12, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς  
  δώῃ καμμονίην13, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι·  

ἀλλ' ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω14 κλυτὰ15 τεύχε' 16,᾿Αχιλλεῦ,  
νεκρὸν ᾿Αχαιοῖσιν δώσω πάλιν· ὣς δὲ σὺ ῥέζειν17.   

 260.     Τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα18 ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς·  
῞Εκτορ, μή μοι, ἄλαστε19, συνημοσύνας1 ἀγόρευε·  

                                                   

1 κερδοσύνῃ  listig 
2 τὸ πάρος = πάρος = πρίν  
3 δίω   zich laten verjagen 
4 Vul aan: σὲ 
5 ᾳνίημι  ertoe aanzetten 
6 ἀντία + gen.  tegenover  
7 ἁλίσκομαι, ἥλων genomen worden, gedood worden 
8 ἐπιδίδομαι  als getuigen erbij nemen 
9 ἐπίσκοπος  opzichter 
10 ἁρμονίαι pl.  verdrag 
11 ἔκπαγλον  verschrikkelijk 
12 ἀεικίζω  schenden 
13 καμμονίη  overwinning 
14 συλαω + 2 acc. iemand beroven van 
15 κλυτός  heerlijk 
16 τεύχεα τά  wapenrusting 
17 ῥέζω   doen; inf. pro imperativo 
18 ὑπόδρα  met dreigende blik 
19 ἄλαστος  vervloekte 
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Zo sprekend ging Athene ook listig voorop. Toen zij dan dichbij waren op 
elkaar afgaand, sprak de grote Hektor met flikkerend helm als eerste tot 
hem: 250. “Niet meer zal ik voor jou, Peleus´zoon vluchten, zoals ik me toch 
voorheen drie keer rond de grote stad van Priamos liet jagen en nooit 
waagde ik het op jou te wachten, terwijl je op me af kwam. Nu echter heeft 
mijn hart mij ertoe aangezet halt te houden tegenover jou: ik zal wel jou 
doden of ik zal wel gedood worden. Maar kom op, laten we goden erbij 
nemen als getuigen; 255. want zij zullen de beste getuigen zijn en opzichters 
van een verdrag. Ik immers zal jou niet verschrikkelijk schenden, als Zeus 
mij de overwinning zal geven en als ik jouw leven zal nemen.Maar wanneer 
ik jou jouw heerlijke rusting zal hebben afgenomen, Achilleus, zal ik jouw 
lijk teruggeven aan de Achaiers. Jij moet ook zo doen.” 
260. Tot hem sprak de snelvoetige Achilleus na hem met dreigende blik 
aangekeken te hebben: “Hektor, spreek mij niet, jij vervloekte, van een  
 

 
Ares 

                                                                                                                                  

1 συνημοσύνη  verdrag 
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ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά,  
οὐδὲ λύκοι1 τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα2 θυμὸν ἔχουσιν,  
ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς3 ἀλλήλοισιν,  

265. ὣς οὐκ ἔστ' ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι4, οὐδέ τι νῶϊν  
  ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ' ἢ5 ἕτερόν γε πεσόντα  

αἵματος ἆσαι6 ῎Αρηα ταλαύρινον7 πολεμιστήν8.  
παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο· νῦν σε μάλα χρὴ  
αἰχμητήν τ' ἔμεναι καὶ θαρσαλέον 9πολεμιστήν.  

270. οὔ τοι ἔτ' ἔσθ' ὑπάλυξις10, ἄφαρ11 δέ σε Παλλὰς ᾿Αθήνη  
ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ12· νῦν δ' ἀθρόα13 πάντ' ἀποτίσεις 14  
κήδε'15 ἐμῶν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων16.  

῏Η ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν17 προΐει δολιχόσκιον18 ἔγχος· 
καὶ τὸ μὲν ἄντα19 ἰδὼν ἠλεύατο20 φαίδιμος ῞Εκτωρ·  

275. ἕζετο1 γὰρ προϊδών, τὸ δ' ὑπέρπτατο2 χάλκεον ἔγχος,  

                                                   

1 λύκος   wolf 
2 ὁμόφρων  eendrachtig 
3 διαμπερές  geheel en al, onafgebroken 
4 Aiolisme = φιλεῖν; vul aan ἀλλήλω 
5 πρίν ἢ (eig.=  eerder dan) = πρίν 
6 ἆω + acc. + gen. iem. verzadigen met 
7 ταλαύρινος  schilddragend 
8 πολεμιστής  krijger 
9 θαρσαλέος  onverschrokken 
10 ὑπάλυξις  het vermijden, het ontkomen 
11 ἄφαρ   terstond 
12 fut. met metrische rekking van δάμνημι 
13 ἀθρόος  verzameld 
14 ἀποτίνω  terugbetalen, gestraft worden voor 
15 κῆδος τό  smart 
16 θύω   razen 
17 ἀναπάλλω  omhoog zwaaien 
18 δολιχόσκιος  lange schaduw werpend 
19 ἄντα   voor zich, tegemoet 
20 ἀλέομαι  vermijden 
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verdrag. Zoals leeuwen en mannen geen betrouwbare eden/verdrag kennen 
en wolven en schapen geen eensgezind hart hebben, maar als maar door 
kwaad in de zin hebben tegen elkaar, 265. zo is het niet mogelijk, dat jij en ik 
elkaar beminnen en wij beiden zullen absoluut geen verdrag hebben, 
voordat de ene toch gevallen de schilddragende krijger Ares met zijn bloed 
verzadigd heeft. Denk aan allerhande deugd. Nu moet jij zeker een 
lansdrager zijn en onverschrokken krijger. 270. Er is voor jou geen 
ontkomen meer, want jou zal Pallas Athene onmiddellijk met mijn lans 
bedwingen. Nu zul jij voor alle verdriet bij elkaar van mijn makkers, die jij 
razend met je lans doodde, gestraft worden. 
Zo sprak hij dan en na zijn lange schaduw werpende lans omhoog 
gezwaaid te hebben wierp hij hem vooruit en de stralende Hektor zag hem 
voor zich en vermeed hem; 275 want toen hij hem voor zich gezien had, 
hurkte hij  en hij, de bronzen lans, vloog over hem heen en bleef in de grond  
 

 
Hector tegen Achilleus 

                                                                                                                                  

1 ἕζομαι   gaan zitten, neerhurken 
2 ύπερπέτομαι, -πτατο  vliegen over 
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ἐν γαίῃ δ' ἐπάγη1· ἀνὰ δ' ἥρπασε Παλλὰς ᾿Αθήνη, 
ἂψ2 δ' ᾿Αχιλῆϊ δίδου, λάθε δ' ῞Εκτορα ποιμένα λαῶν.  
῞Εκτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα Πηλεΐωνα·  
ἤμβροτες3, οὐδ' ἄρα πώ τι, θεοῖς ἐπιείκελ'4 ᾿Αχιλλεῦ,  

280. ἐκ Διὸς ἠείδης5 τὸν ἐμὸν μόρον6, ἦ τοι7 ἔφης8 γε·  
ἀλλά τις ἀρτιεπὴς9 καὶ ἐπίκλοπος10 ἔπλεο11 μύθων,  
ὄφρά σ' ὑποδείσας12 μένεος ἀλκῆς13 τε λάθωμαι.14   
οὐ μέν μοι15 φεύγοντι μεταφρένῳ16 ἐν δόρυ πήξεις 17,  
ἀλλ' ἰθὺς μεμαῶτι18 διὰ στήθεσφιν19 ἔλασσον20  

285 εἴ τοι ἔδωκε θεός· νῦν αὖτ' ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι21     
χάλκεον· ὡς22 δή μιν σῷ ἐν χροῒ23 πᾶν κομίσαιο24. 

                                                   

1 πήγνυμαι, aor. p.ἐπάγη vast maken 
2 ἂψ    weg, terug 
3 ἁμαρτάνω, aor. ἤμβροτες missen 
4 ἐπιείκελος 
5 = ᾔδησθα < οἶδα 
6 μόρος    doodslot 
7 = ἦτοι    voorwaar 
8 φημί    zeggen, denken 
9 ἀρτιεπής   gladde prater 
10 ἐπίκλοπος   sluwe leugenaar, slim in het gebruik van 
11 = εἶ 
12 ὑποδείδω   vrezen 
13 ἀλκή    verweer, weerstand 
14 λανθάνομαι + gen.   vergeten 
15 dat. ethicus 
16 μετάφρενον τό  rug 
17 πήγνυμι   vastmaken 
18 ἰθὺς μεμαώς   recht eropaf stormend 
19 στῆθος τό   borst 
20 ἐλάω, ἐλαύνω  drijven 
21 ἀλέομαι   vermijden 
22 ὡς + opt.   och 
23 χρώς, χρόος    huid, lichaam 
24 κομίζομαι   met zich meenemen 
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steken. Pallas Athene rukte hem omhoog en gaf hem weg aan Achilleus en 
dat (eig.zij) ontging Hektor, de herder van het krijgsvolk. Hektor sprak tot 
de voortreffelijke Peleus’zoon: “Je hebt gemist, want nog geenszins dan, op 
goden gelijkende Achilleus, 280. wist je van de kant van Zeus van mijn 
doodslot, voorwaar jij dacht van wel. Maar jij bent een praatjesmaker en 
sluw in het gebruik van woorden, opdat ik uit angst voor jou mijn verweer 
vergeet. Niet zul je terwijl ik vlucht in mijn rug je lans steken, je moet hem 
terwijl ik recht op je af storm, door mijn borst drijven, 285. als een god jou 
dat gegeven heeft; nu daarentegen moet jij mijn bronzen lans vermijden. 
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καί κεν ἐλαφρότερος1 πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο  
σεῖο καταφθιμένοιο2· σὺ γάρ σφισι πῆμα3 μέγιστον.  

      ῏Η ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν4 προΐει δολιχόσκιον5 ἔγχος,  
290 καὶ βάλε Πηλεΐδαο μέσον σάκος6 οὐδ' ἀφάμαρτε·  
  τῆλε δ' ἀπεπλάγχθη7 σάκεος δόρυ· χώσατο8 δ' ῞Εκτωρ  

ὅττί ῥά οἱ βέλος9 ὠκὺ ἐτώσιον10 ἔκφυγε χειρός,  
στῆ δὲ κατηφήσας11, οὐδ' ἄλλ' ἔχε μείλινον12 ἔγχος.  

  Δηΐφοβον δ' ἐκάλει λευκάσπιδα13 μακρὸν ἀΰσας14·  
295 ᾔτεέ μιν δόρυ μακρόν· ὃ δ' οὔ τί οἱ ἐγγύθεν 15ἦεν.  

῞Εκτωρ δ' ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε·  
ὢ πόποι, ἦ μάλα δή με θεοὶ θάνατονδὲ κάλεσσαν·  
Δηΐφοβον γὰρ ἔγωγ' ἐφάμην16 ἥρωα παρεῖναι·  
ἀλλ' ὃ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ' ἐξαπάτησεν17 ᾿Αθήνη.  

300 νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι18 μοι θάνατος κακός, οὐδ' ἔτ' ἄνευθεν19,  

                                                   

1 ἐλαφρός   vlug, snel, licht 
2 καταφθίνω   doden 
3 πῆμα τό   leed 
4 ἀναπάλλω   omhoogzwaaien 
5 δολιχόσκιος   lange schaduw werpend 
6 σάκος τό   schild 
7 ἀποπλάζομαι + gen. sep. afketsen 
8 χώομαι   boos worden 
9 βέλος τό   projectiel 
10 ἐτώσιος   zonder effect 
11 κατηφέω   beschaamd zijn 
12 μείλινος   essenhouten 
13 λεύκασπις   met schitterend schild 
14 αὔω    schreeuwen 
15 ἐγγύθεν   (van) dichtbij 
16 φάμαι   denken 
17 ἐξαπατάω   misleiden 
18 = ἐγγύθεν 
19 ἄνευθεν   ver weg 
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 Och, moge jij hem dan in je lichaam geheel met je meenemen. Ook zal de 
oorlog wel lichter voor de Trojanen worden, wanneer jij gedood bent, want 
jij bent voor hen de grootste bron van leed.” Zo sprak hij dan en zijn lange 
schaduw werpende lans omhoog gezwaaid hebbend wierp hij hem vooruit 
290 en trof van Peleus’ zoon het midden van het schild en hij miste niet. Ver 
werd van het schild de lans teruggekaatst. Hektor werd boos, omdat dan 
het snelle projectiel  zonder effect uit zijn hand gevlucht was. Hij bleef 
beschaamd staan, maar had geen andere essenhouten lans. Hij riep met 
luide kreet Deïphobos met schitterend schild. 295 Hij vroeg hem om een 
lange lans. Maar hij was geenszins dichtbij hem. Hektor begreep het in zijn 
geest en sprak: “Mijn hemel, zeker dan hebben de goden mij ten dode 
geroepen. Ik toch dacht immers, dat de held Deïphobos aanwezig was. Hij 
echter is op de muur en ik ben misleid door Athene. 300 Nu dan is de 
kwade dood mij dichtbij en niet meer ver weg, en er was geen ontkomen. 
 

 
Gevecht met lans tussen Achilleus en Penthesileia. 
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οὐδ' ἀλέη1· ἦ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν 
Ζηνί2 τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ3, οἵ με πάρος γε  
πρόφρονες4 εἰρύατο5· νῦν αὖτέ με μοῖρα6 κιχάνει7.  
μὴ μὰν8 ἀσπουδί9 γε καὶ ἀκλειῶς10 ἀπολοίμην,   

305 ἀλλὰ μέγα ῥέξας11 τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι.  
      ῝Ως ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο12 φάσγανον13 ὀξύ,  

τό οἱ ὑπὸ λαπάρην14 τέτατο15 μέγα τε στιβαρόν16 τε,  
οἴμησεν17 δὲ ἀλεὶς 18 ὥς τ' αἰετὸς19 ὑψιπετήεις20,  
ὅς τ' εἶσιν πεδίονδὲ διὰ νεφέων21 ἐρεβεννῶν22  

310 ἁρπάξων ἢ ἄρν' ἀμαλὴν23 ἢ πτῶκα 24 λαγωόν25·  

                                                   

1 ἀλέη    ontkomen 
2 Ζῆν = Ζεύς 
3 ἑκηβόλος   van verre treffend 
4 πρόφρων   bereidwillig 
5 ἐρύομαι, pl.perf. εἰρύατο beschermen 
6 μοῖρα    lot 
7 κιχάνω   bereiken 
8 = μὴν 
9 ἀσπουδί   zonder inspanning 
10 ἀκλειῶς   roemloos 
11 ῥέζω    doen 
12 ἐρύομαι   trekken 
13 φάσγανον τό   zwaard 
14 λαπάρη ἡ   zijde 
15 τείνω, pl.perf.τέτατο  hangen 
16 στιβαρός   stevig 
17 οἰμάω   aanvallen 
18 ἔλλομαι, aor. p. ἐάλην ineen duiken, zich opeen pakken 
19 αἰετὸς   arend 
20 ὑψιπετήεις   in de hoogte vliegend 
21 νέφος τό   wolk 
22 ἐρεβεννός   duisrer 
23 ἀμαλός   zwak 
24 πτώξ    schuw 
25 λαγωός   haas 
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 Want werkelijk, zo moet je weten, dat was geliefder aan Zeus en de van 
verre treffende zoon van Zeus, die mij voorheen toch bereidwillig 
beschermden. Nu echter bereikt mij het doodslot. Moge ik voorwaar niet 
zonder inspanning en zonder roem te gronde gaan, 305 maar na een grote 
daad verricht te hebben ook voor het nageslacht om te horen. Na zo 
gesproken te hebben trok hij zijn scherpe zwaard, dat hem onder zijn zijde 
opgehangen was, groot en stevig en ineengedoken viel hij aan, zoals een 
arend, die in de hoogte vliegt, die naar de vlakte gaat door duistere wolken 
heen 310 om hetzij een teer lam hetzij een schuwe haas te grijpen.  
 

 
Hoplon met zwaarden.
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ὣς ῞Εκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ.  
ὁρμήθη1 δ' ᾿Αχιλεύς, μένεος δ' ἐμπλήσατο2 θυμὸν 
 ἀγρίου3, πρόσθεν4 δὲ σάκος5 στέρνοιο κάλυψε6  
καλὸν δαιδάλεον7, κόρυθι δ' ἐπένευε8 φαεινῇ9  

315 τετραφάλῳ10· καλαὶ δὲ περισσείοντο11 ἔθειραι12  
χρύσεαι, ἃς ῞Ηφαιστος ἵει13 λόφον14 ἀμφὶ θαμειάς 15.  
οἷος δ' ἀστὴρ εἶσι μετ' ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ16  

  ἕσπερος17, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ,  
ὣς αἰχμῆς ἀπέλαμπ'18 εὐήκεος 19, ἣν ἄρ' ᾿Αχιλλεὺς  

320 πάλλεν20 δεξιτερῇ φρονέων κακὸν ῞Εκτορι δίῳ  
εἰσορόων χρόα καλόν, ὅπῃ21 εἴξειε22 μάλιστα.  

  τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα  
καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην1 ἐνάριξε 2 κατακτάς3·  

                                                   

1 ὁρμάομαι zich in beweging zetten, toesnellen, aanvallen 
2 ἐμπίπλημι + acc. + gen. iets/iem. vullen met 
3 ἄγριος   wild 
4 πρόσθεν + gen.   voor 
5 σάκος τό   schild 
6 καλύπτω   bedekken, ter bescherming houden 
7 δαιδάλεος   kunstig bewerkt 
8 ἐπινεύω   toeknikken, daarbij knikken 
9 φαεινός   schitterend 
10 τετράφαλος   met 4 faloi/beugels 
11 περισσείομαι   rond schudden 
12 ἔθειραι αἱ   haren 
13 ἵημι    laten hangen 
14 λόφος   helmbos 
15 θαμύς   talrijk 
16 ἀμολγός   schemering 
17 ἕσπερος   avond- 
18 ἀπολάμπω   schitteren vanaf 
19 εὐήκης   met goede punt 
20 πάλλω   zwaaien 
21 ὅπῃ    waarlangs 
22 εἴκω    wijken, zichtbaar zijn 
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Zo viel Hektor aan, terwijl hij zijn scherpe zwaard zwaaide. En Achilleus 
snelde op hem af en hij vulde zich zijn hart met woeste woede en hield voor 
zijn borst ter bescherming zijn schild, mooi en kunstig versierd en hij knikte 
daarbij met zijn schitterende helm 315 met vier faloi. In het rond schudden 
mooie haren van goud, die Hefaistos als helmbos aan weerszijden 
eromheen talrijk had neergelaten. Zoals een ster gaat in het midden van 
sterren in de schemering van de nacht, de avondster, die zich als mooiste 
ster aan de hemel stelt, zo schitterde het van zijn lans met goede punt, de 
lans, die dan Achilleus 320 zwaaide met zijn rechter, op kwaad zinnend 
voor de stralende Hektor, terwijl hij keek naar zijn mooie huid, waar die 
zich het meest vertoonde. Van hem werd verder zoveel van zijn huid 
bedekt door de bronzen, mooie wapenrusting, die hij van de krachtige 
Patroklos had afgepakt na hem gedood te hebben, 
 

 
Krijger met helmbos 6e eeuw v. Chr. 

                                                                                                                                  

1 βίη    geweld 
2 ἐναρίζω   doden 
3 κατακτείνω, stamaor. part. κατακτάς 
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φαίνετο δ' ᾗ κληῖδες1 ἀπ' ὤμων αὐχέν'2 ἔχουσι  
325 λαυκανίην3, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος·   

τῇ4 ῥ' ἐπὶ οἷ μεμαῶτ' ἔλασ'5 ἔγχεϊ δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
ἀντικρὺ6 δ' ἁπαλοῖο7 δι' αὐχένος ἤλυθ' ἀκωκή8·  
οὐδ' ἄρ' ἀπ' ἀσφάραγον9 μελίη τάμε10 χαλκοβάρεια11,  

  ὄφρά τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν.  
330 ἤριπε12 δ' ἐν κονίῃς 13 · ὃ δ' ἐπεύξατο14 δῖος ᾿Αχιλλεύς·  

῞Εκτορ, ἀτάρ15 που ἔφης Πατροκλῆ' ἐξεναρίζων  
σῶς ἔσσεσθ', ἐμὲ δ' οὐδὲν ὀπίζεο16 νόσφιν17 ἐόντα,  
νήπιε· τοῖο δ' ἄνευθεν18 ἀοσσητὴρ19 μέγ' ἀμείνων  
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισθε20 λελείμμην,  

335 ὅς τοι γούνατ'21 ἔλυσα· σὲ μὲν κύνες ἠδ' οἰωνοὶ  
ἑλκήσουσ' ἀϊκῶς22, τὸν δὲ κτεριοῦσιν1 ᾿Αχαιοί.  

                                                   

1 κληῖς, ῖδος   grendel, sleutelbeen 
2 αὐχήν, /ένος   hals 
3 λαυκανίη   keel 
4 τῇ    daarlangs 
5 ἐλαύνω   drijven, treffen 
6 ἀντικρύ   helemaal 
7 ἁπαλός   zacht 
8 ἀκωκή   lanspunt 
9 ἀσφάραγος   luchtpijp 
10 τέμνω, aor. ἔταμον  snijden 
11 χαλκοβαρής, f. χαλκοβάρεια zwaar van brons 
12 ἐρείπω, aor. ἤριπε  neerstorten 
13 κονίη    stof 
14 ἐπεύχομαι   bidden  
15 ἀτάρ    maar 
16 όπίζομαι   beducht zijn voor 
17 νόσφιν   ver weg 
18 ἄνευθεν   ver 
19 ἀοσσητήρ   helper 
20 μετόπισθε   achter 
21 γόνυ τό, γούνατος  knie 
22 ἀϊκῶς   smadelijk 
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maar hij werd zichtbaar, waar de sleutelbenen van de schouders de hals 
scheiden/ houden, 325 de keel, waar het verderf van de ziel het snelst is. 
Daar dan op hem afstormend trof hem met zijn lans de stralende Achilleus 
en de punt ging helemaal door de zachte hals. Maar niet dan sneed de 
essenhouten lans met bronzen punt de luchtpijp af, opdat hij hem iets ten 
antwoord met woorden zou zeggen. 330. Hij stortte neer in het stof en hij, 
de stralende Achilleus, beroemde zich op hem: “Hektor, maar jij dacht 
dunkt me, toen je Patroklos doodde, dat je behouden zou zijn en helemaal 
niet was je beducht voor mij, omdat ik ver weg was, dwaas. Ver van hem 
was ik als helper, verreweg beter (dan jij), bij de holle schepen 
achtergebleven, 335. ik die jouw knieën krachteloos/los gemaakt heb. Aan 
jou zullen honden en vogels smadelijk trekken, maar hem zullen de Grieken 
de laatste eer bewijzen.”  
 

 
Achilleus doodt Hektor. 

                                                                                                                                  

1 κτερίζω, κτεριῶ  laatste eer bewijzen 
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Τὸν δ' ὀλιγοδρανέων1 προσέφη κορυθαίολος ῞Εκτωρ·  
λίσσομ' ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων2  
μή με ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι3 ᾿Αχαιῶν,  

340 ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις4 χρυσόν τε δέδεξο5  
δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, 

  σῶμα δὲ οἴκαδ' ἐμὸν δόμεναι6 πάλιν7, ὄφρα πυρός με  
  Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι 8θανόντα.  
      Τὸν δ' ἄρ' ὑπόδρα9 ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς·   
345 μή με, κύον, γούνων γουνάζεο10 μὴ δὲ τοκήων·  

αἲ11 γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνήῃ12  
ὤμ'13 ἀποταμνόμενον14 κρέα15 ἔδμεναι16, οἷα ἔοργας17,  
ὡς οὐκ ἔσθ' ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι18,  

  οὐδ' εἴ κεν δεκάκις19 τε καὶ εἰκοσινήριτ'20 ἄποινα21  

                                                   

1 ὀλιγοδρανέω   zwak zijn 
2 τοκεύς   ouder 
3 καταδάπτω   verscheuren 
4 ἅλις    voldoende, in overvloed 
5 δέχομαι, aor. imper.δέδεξο 
6 inf. pro imper. 
7 πάλιν    terug 
8 λαγχάνω, conj. aor.λελάχωσι + acc. + gen. iem. iets deelachtig doen worden 
9 ὑπόδρα   dreigend, met dreigende blik 
10 γουνάζομαι   grijpen bij de knieën, smeken; hier met gen. part. 
11  = εἲ 
12 ἀνίημι, coni. aor. ongecontraheerd ἀνήῃ ertoe aanzetten 
13 ὤμος    rauw 
14 ἀποτάμνομαι  afsnijden 
15 κρέας τό, κρέα <αα  vlees 
16 ἔδω, inf. praes. zonder bindvoc. ἔδμεναι eten  
17 ἔρδω, perf. ἔοργα + 2 acc. iem. iets aandoen 
18 ἀπαλέξω, aor. opt. ἀπαλάλκοι + acc. + gen. iets afhouden van  
19 δεκάκις   tien maal 
20 εἰκοσινήριτος   twintigvoudig 
21 ἄποινα τά   losgeld 
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Tot hem sprak, terwijl hij zwak was Hektor met flikkerende helm:”Ik smeek 
jou bij je ziel en knieën en je ouders, sta niet toe, dat honden mij bij de 
schepen der Achaiers verscheuren, 340. maar jij moet brons en goud in 
overvloed aannemen, geschenken, die mijn vaderen machtige moeder jou 
zullen geven en geef mijn lichaam mee terug naar huis, opdat de Trojanen 
en echtgenotes der Trojanen mij na mijn dood aan vuur deelachtig doen 
worden.” Tot hem sprak na hem met dreigende blik aangekeken te hebben 
de snelvoetige Achilleus: 345 “ Hond, smeek mij niet mij bij de knieën 
pakkend en niet bij mijn ouders. Als immers misschien mijn woede en hart 
mij ertoe zullen aanzetten stukken vlees rauw afsnijdend ze te eten, omdat 
jij mij zulke dingen hebt aangedaan, (weet dan), dat er niemand zal zijn, die 
wel de honden van je hoofd zal afweren, zelfs niet als ze tien maal, ja 
twintigvoudig losprijs 350 hierheen brengend dat zullen neerzetten en nog  
 

 
Hektor gedood. 
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 350 στήσωσ' ἐνθάδ' ἄγοντες, ὑπόσχωνται1 δὲ καὶ ἄλλα,  

οὐδ' εἴ κέν σ' αὐτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι2 ἀνώγοι3  
Δαρδανίδης4 Πρίαμος· οὐδ' ὧς σέ γε πότνια μήτηρ  
ἐνθεμένη5 λεχέεσσι6 γοήσεται7 ὃν τέκεν αὐτή,  
ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται8.  

 355 Τὸν δὲ καταθνῄσκων προσέφη κορυθαίολος ῞Εκτωρ·  
  ἦ σ' εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι9, οὐδ' ἄρ' ἔμελλον  

πείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος10 ἐν φρεσὶ θυμός.  
φράζεο11 νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα12 γένωμαι  
ἤματι13 τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος ᾿Απόλλων  

360 ἐσθλὸν ἐόντ' ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.  
      ῝Ως ἄρα μιν εἰπόντα τέλος14 θανάτοιο15 κάλυψε,  
  ψυχὴ δ' ἐκ ῥεθέων16 πταμένη17 ῎Αϊδοςδὲ18 βεβήκει1  

                                                   

1 ὑπίσχομαι   beloven 
2 ἐρύομαι (iemand in een waag optrekken met->) iemands 

gewicht betalen in 
3 ἀνώγω   bevelen 
4 Δαρδανίδης   zoon/afstammeling van Dardanos, zoon van Zeus en 

stichter van Dardanië 
5 ἐντίθεμαι   leggen op 
6 λέχος τό   bed, lijkbaar 
7 γοάομαι   jammeren 
8 κατα.. δαίομαι  verscheuren 
9 προτιόσσομαι   kijken naar 
10 σιδήρεος   ijzeren 
11 φρὰζομαι   bedenken 
12 μήνιμα τό   wrok, reden tot wrok 
13 ἦμαρ τό   dag 
14 τέλος τό   einde 
15 gen. expl. 
16 ῥέθεα τά   ledematen 
17 πέτομαι, aor. ἔπταμην vliegen 
18 Αϊδοςδέ   naar het huis van Hades 
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andere dingen zullen beloven, ook niet als de Dardanide Priamos het 
gewicht van jou zelf verzoekt te betalen in goud. Toch niet zal jouw 
machtige moeder, jou op een baar gelegd hebbend, jou, die zijzelf gebaard 
heeft,  bewenen, maar honden en roofvogels zullen jou geheel verscheuren. 
355 Tot hem sprak stervend Hektor met flikkerende helm: “Voorwaar jou 
goed herkennend aanschouw ik jou en niet dan was ik bestemd jou te 
overreden, want heus, jij hebt in je binnenste een ijzeren hart. Bedenk nu, 
opdat ik voor jou geenszins reden tot wrok word op die dag, waarop Paris 
en Phoibos Apollo jou, 360  hoewel je dapper bent, zullen doden in de 
Skaïsche poorten.” Na zo dan gesproken te hebben bedekte hem het einde, 
de dood en zijn ziel, uit zijn leden gevlogen, was op weg naar het huis van ` 
 

 
Achilleus trekt zijn speer uit Hektor. 

                                                                                                                                  

1 βεβήκει pl.perf.  hij was op weg 
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ὃν πότμον γοόωσα1 λιποῦσ' ἀνδροτῆτα2 καὶ ἥβην3.   
τὸν καὶ τεθνηῶτα4 προσηύδα5 δῖος ᾿Αχιλλεύς·  

365 τέθναθι· κῆρα6 δ' ἐγὼ τότε δέξομαι ὁππότε κεν δὴ  
Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ' ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι.  

      ῏Η ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος,  
καὶ τό γ' ἄνευθεν ἔθηχ', ὃ δ' ἀπ' ὤμων τεύχε' ἐσύλα7  
αἱματόεντ'8· ἄλλοι δὲ περίδραμον9 υἷες ᾿Αχαιῶν,  

370 οἳ καὶ θηήσαντο10 φυὴν11 καὶ εἶδος12 ἀγητὸν13 
῞Εκτορος· οὐδ' ἄρα οἵ τις ἀνουτητί14 γε παρέστη.  
ὧδε δέ τις15 εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον16 ἄλλον·  
ὢ πόποι, ἦ μάλα δὴ μαλακώτερος17 ἀμφαφάασθαι 18 
῞Εκτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν19 πυρὶ κηλέῳ20.  

375      ῝Ως ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε21 παραστάς.  

                                                   

1 γοάω    bejammeren; part. met metrische rekking 
2 ἀνδροτής   dapperheid 
3 ἥβη    jeugdige kracht 
4 θνῄσκω, perf. τεθνήκα, τεθνηώς; simpl. pro composito 
5 προσαυδάω   toespreken 
6 κῆρ ἡ    doodslot 
7 συλάω   roven 
8 αἱματόεις   bloedig 
9 περιτρέχω, aor. περίδραμον rennen rond 
10 θηέομαι   bewonderen 
11 φυή    gestalte 
12 εἶδος τό   uiterlijk 
13 ἀγητὸς   bewonderenswaardig 
14 ἀνουτητί   zonder te stoten 
15 τις    menigeen 
16 πλησίος   dichtbij 
17 μαλακός   zacht 
18 ἀμφαφάω   betasten 
19 ἐμπρήθω   in brand steken 
20 κήλεος   brandend 
21 οὐτάω   wonden 
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de Hades, haar lot bejammerend, omdat ze haar dapperheid en jeugdige 
kracht had verlaten. Tot hem sprak, ookal was hij dood, de stralende 
Achilleus: “365 Wees dood. Het doodslot zal ik dan krijgen, wanneer Zeus 
en de overige goden dan ook maar het zullen willen voltrekken. “ Zo sprak 
hij dan en uit het lijk trok hij de bronzen lans en die zette hij ver weg en hij 
roofde van de schouders de bloedige wapenrusting. Andere zonen der 
Achaiers renden eromheen. 
370 Zij dan ook bewonderden de gestalte en het bewonderenswaardige 
uiterlijk van Hektor en niet dan ging iemand naast hem staan zonder te 
stoten. Als volgt sprak menigeen na een blik geworpen te hebben naar een 
ander in de buurt: “Jonge, jonge, zeker dan is Hektor zachter om aan te 
raken dan toen hij  schepen in brand stak met brandend vuur.” 375 Zo sprak 
dan menigeen en wondde hem na naast hem te zijn gaan staan.  

 

 
Achilleus rouwt om Patroklos. Reliëf op sarcofaag. 
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τὸν δ' ἐπεὶ ἐξενάριξε1 ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς,  
στὰς ἐν ᾿Αχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ' ἀγόρευεν·  

  ὦ φίλοι ᾿Αργείων ἡγήτορες2 ἠδὲ μέδοντες 3  
ἐπεὶ δὴ τόνδ' ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι4 ἔδωκαν,  

380 ὃς κακὰ πόλλ' ἔρρεξεν5 ὅσ' οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι,  
εἰ δ' ἄγετ', ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθῶμεν,  
ὄφρά κ' ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον ὅν τιν' ἔχουσιν,  
ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην6 τοῦδε πεσόντος,  
ἦε μένειν μεμάασι7 καὶ ῞Εκτορος οὐκέτ' ἐόντος.  

385 ἀλλὰ τί ἤ8 μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;  
κεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος9 ἄθαπτος10   
Πάτροκλος· τοῦ δ' οὐκ ἐπιλήσομαι11, ὄφρ'12 ἂν ἔγωγε  
ζωοῖσιν μετέω13 καί μοι φίλα14 γούνατ' ὀρώρῃ15·  
εἰ δὲ θανόντων περ16 καταλήθοντ'17 εἰν18 ᾿Αΐδαο  

390 αὐτὰρ19 ἐγὼ καὶ κεῖθι1 φίλου μεμνήσομ2' ἑταίρου.  

                                                   

1 ἐξεναρίζω   de wapenrusting roven van 
2 ἡγήτωρ   aanvoerder 
3 μέδων    bestuurder 
4 δάμνημι   bedwingen 
5 ῥέζω    doen 
6 πόλισ ἄκρη   akropolis 
7 μέμονα   verlangen 
8 τί ἤ    waarom dan 
9 ἄκλαυτος   onbeweend 
10 ἄθαπτος     onbegraven 
11 ἐπιλήθομαι, -λήσομαι + gen. vergeten 
12 ὄφρα    zolang als, totdat, opdat 
13 μέτειμι   verkeren temidden van 
14 φίλος    geliefd, als bezittelijk voornw. hier: mijn 
15 ὄρνυμαι, perf. ὄρωρε  zich in beweging zetten, perf. zich reppen 
16 εἰ .. περ   ookal 
17 = ἐπιλήθοντ’ 
18 = ἐν 
19 αὐτάρ   maar dan toch 
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Toen de stralende, snelvoetige Achilleus hem van de wapenrusting had 
ontdaan, vatte hij post onder de Achaiers en sprak hij de gevleugelde 
woorden: “Dierbare aanvoerders en bestuurders der Argivers, aangezien 
dan de goden het gegeven hebben deze man te bedwingen, 380 die veel 
ellende heeft aangericht, zoveel als al de anderen bij elkaar niet gedaan 
hebben, ..  kom op, laten laten wij een onderzoek rond de stad met onze 
wapens instellen, opdat wij nog van de Trojanen te weten komen, welk plan 
ze hebben, of zij de akropolis zullen verlaten, nu hij hier gevallen is, of dat 
ze verlangen te blijven, ook nu Hektor er niet meer is. 385 Maar waarom 
toch heeft mijn hart mij dat overlegd? Er ligt bij de schepen een lijk, 
onbeweend, onbegravenPatroklos. Hem zal ik niet vergeten, zolang als ik 
onder de levenden zal verkeren en mij mijn knieën zich reppen. Ookal 
vergeet men in Hades’ huis de doden, maar ik toch zal ook daar aan mijn 
vriend denken. 390 Maar nu, komaan, laten wij, zonen der Achaiers, een  
 

 
Achilles bereidt zich voor Hektor mee te slepen. 

                                                                                                                                  

1 κεῖθι    daar 
2 μιμνῄσκομαι   zich herinneren 
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νῦν δ' ἄγ', ἀείδοντες1 παιήονα 2, κοῦροι ᾿Αχαιῶν,  
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα3, τόνδε δ' ἄγωμεν.  
ἠράμεθα4 μέγα κῦδος5· ἐπέφνομεν6 ῞Εκτορα δῖον,  

  ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο7.  
395      ῏Η8 ῥα, καὶ ῞Εκτορα δῖον ἀεικέα9 μήδετο10 ἔργα.  

ἀμφοτέρων μετόπισθε ποδῶν τέτρηνε11 τένοντε12  
ἐς σφυρὸν13 ἐκ πτέρνης14, βοέους15 δ' ἐξῆπτεν16 ἱμάντας17,  
ἐκ δίφροιο18 δ' ἔδησε19, κάρη20 δ' ἕλκεσθαι ἔασεν· 
ἐς δίφρον δ' ἀναβὰς ἀνά21 τε κλυτὰ22 τεύχε' ἀείρας  

400 μάστιξέν23 ῥ' ἐλάαν24, τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε1 πετέσθην.  

                                                   

1 ἀείδω    zingen 
2 παιήων   overwinningslied, paiaan 
3 νέομαι   terugkeren 
4 ἄρνυμαι, aor. ἠράμεθα trachten te verwerven, aor. verwerven 
5 κῦδος    roem 
6 φεν-, ἔπεφνον   doden 
7 εὐχετάομαι   bidden 
8 ἠμι, imperf. ἦ   zeggen 
9 ἀεικής   onbetamelijk 
10 μήδομαι   bedenken 
11 τετραίνω   doorboren 
12 τένων ὁ   pees 
13 σφυρόν   enkel 
14 πτέρνη   hiel 
15 βόεος    runder- 
16 ἐξάπτω   vastmaken (aan) 
17 ἱμάς, -αντος   riem 
18 δίφρος   wagenbak 
19 δέω    binden 
20 κάρη τό   hoofd 
21 tmesis 
22 κλυτός   heerlijk 
23 μαστίζω zwepen, de zweep leggen over; met epexegetische 

inf. 
24 ἐλάω    drijven; inf.praes. met metrische rekking 
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paiaan zingend, naar de holle schepen terugkeren en laten wij hem hier 
meenemen. Wij hebben grote roem behaald: we hebben de stralende Hektor 
gedood, tot wie de Trojanen in de stad baden als tot een god.” 395 Zo sprak 
hij dan en hij had onbehoorlijke werken in de gedachte jegens Hektor. Aan 
de achterkant van beide voeten doorboorde hij de beide pezen bij de enkel 
en hiel en hij maakte riemen van koeienhuid eraan vast,en hij bond ze vast 
aan de wagenbak en hij liet het hoofd meegesleept worden; hij besteeg de 
wagenbak, tilde de heerlijke wapens erop en 400 hij legde de zweep over 
hen om ze voort te drijven en zij beiden vlogen niet tegen hun zin.  
 

 
Achilleus sleept Hektor mee. 

                                                                                                                                  

1 ἀέκων    tegen de wil 
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τοῦ1 δ' ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος2, ἀμφὶ δὲ χαῖται3  
κυάνεαι4 πίτναντο 5, κάρη δ' ἅπαν6 ἐν κονίῃσι 7  
κεῖτο πάρος8 χαρίεν9· τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσι 10  
δῶκεν ἀεικίσσασθαι11 ἑῇ12 ἐν πατρίδι 13 γαίῃ.  

405      ῝Ως τοῦ μὲν κεκόνιτο14 κάρη ἅπαν· ἣ δέ νυ μήτηρ  
τίλλε15 κόμην16, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν17 ἔρριψε καλύπτρην18   
τηλόσε19, κώκυσεν20 δὲ μάλα μέγα παῖδ' ἐσιδοῦσα·  
ᾤμωξεν21 δ' ἐλεεινὰ22 πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ  
κωκυτῷ23 τ' εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ24 κατὰ ἄστυ.  

                                                   

1 gen. sep. 
2 κονίσαλος   stofwolk 
3 χαῖται    haren 
4 κυάνεος   blauw 
5 πίτνημι   uitspreiden 
6 ἅπας = πᾶς 
7 κονίη    stof 
8 πάρος    eerder, vroeger 
9 χαρίεις   bevallig 
10 δυσμενής   vijandig 
11 ἀεικίζω   smadelijk behandelen, toetakelen 
12 ἑός    zijn 
13 πατρίς, -ίδος   vader- 
14 κονίω   met stof bedekken 
15 τίλλω    uitrukken 
16 κόμη    haar 
17 λιπαρός   glanzend 
18 καλύπτρη   hoofddoek 
19 τήλοσε   ver weg 
20 κωκύω   jammeren 
21 οἰμώζω   jammeren 
22 ἐλεεινός   deerniswekkend; hier n.pl. acc. adverbialis 
23 κωκυτός   geweeklaag (van vrouwen) 
24 οἰμωγή   gejammer (van mannen) 
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Toen hij voortgesleept werd, kwam er een stofwolk van hem en in het rond 
wapperden zijn donkere haren en heel zijn hoofd, dat voorheen welgevallig 
was, lag in het stof. Toen gaf Zeus het aan zijn vijanden om hem toe te 
takelen in zijn eigen land. 405 Zo was zijn hoofd geheel met stof bedekt. Zijn 
moeder nu trok het haar uit en wierp haar glanzende hoofddoek ver weg en 
sloeg zeer luide jammerklachten, toen ze haar zoon had aanschouwd.Zijn 
vader begon deerniswekkend te jammeren en in het rond was het krijgsvolk 
in de greep van weeklagen en gejammer in de stad. 
 

 
Rouwmisbaar in India na vloedgolf. 
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410 τῷ δὲ μάλιστ' ἄρ' ἔην ἐναλίγκιον1 ὡς εἰ ἅπασα  
  ῎Ιλιος2 ὀφρυόεσσα3 πυρὶ σμύχοιτο4 κατ' ἄκρης5.  

λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις6 ἔχον ἀσχαλόωντα7  
ἐξελθεῖν μεμαῶτα8 πυλάων Δαρδανιάων.  
πάντας δ' ἐλλιτάνευε9 κυλινδόμενος10 κατὰ κόπρον11,  

415 ἐξονομακλήδην12 ὀνομάζων13 ἄνδρα ἕκαστον·  
σχέσθε, φίλοι, καί μ' οἶον ἐάσατε κηδόμενοί14 περ15  
ἐξελθόντα πόληος ἱκέσθ' ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν.  
λίσσωμ'16 ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον17 ὀβριμοεργόν18,  
ἤν πως19 ἡλικίην20 αἰδέσσεται21 ἠδ' ἐλεήσῃ22  

420 γῆρας· καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται23  
                                                   

1 ἐναλίγκιος + dat. opwegend tegen   
2 Ἰλιος ἡ  Troje, de stad van Ilos, de stichter 
3 ὀφρυόεις  op hoogten gebouwd, met terrassen 
4 σμύχω  in rook doen opgaan 
5 κατ' ἄκρης  tot op de grond (eig. vanaf het het hoogste punt) 
6 μόγις   met moeite 
7 ἀσχαλάω  buiten zichzelf zijn; metrische rekking 
8 μέμονα  verlangen 
9 λιτανεύω  smeken 
10 κυλίνδομαι  rollen 
11 κόπρος ἡ  mest, vuil 
12 ἐξονομακλήδην bij name noemend 
13 ὀνομάζω  noemen 
14 κήδομαι  bezorgd zijn 
15 περ + part.  ookal  
16 λίσσομαι  smeken 
17 ἀτάσθαλος  onbeheerst, onbezonnen 
18 ὀβριμοεργός  geweldige daden verrichtend 
19 ἤν πως + coni.  om te zien of misschien 
20 ἡλικίη  leeftijd 
21 αιδέομαι schroom/respect hebben voor; hier coni. aor. met korte 

themavocaal 
22 ἐλεέω  medelijden hebben met 
23 τεύχω, τέτυκται maken, perf.m. zijn 
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410 Het leek dan vooral daarop, alsof heel op hoogte gebouwd Troje 
volledig in rook door vuur opging. Het volk dan hield de grijsaard, die 
buiten zichzelf was, met moeite vast, terwijl hij ernaar verlangde uit de 
Trojaanse poorten te gaan. Allen smeekte hij wentelend in het vuil, 415 

iedere man afzonderlijk bij name noemend: “Vrienden, houdt op en laat mij 
in mijn eentje, ookal zijn jullie bezorgd de stad verlaten en de schepen der 
Grieken bereiken. Dat ik die onbeheerste man, die geweldige werken 
verricht, smeek, om te zien of hij misschien schroom voor mijn leeftijd en 
medelijden met mijn ouderdom zal hebben.  
420 Want ook hij heeft zo’n vader, Peleus, die hem op de wereld zette en  
 

 
Vanessa Redgrace als Hekabe 
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Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα1 γενέσθαι  
Τρωσί· μάλιστα δ' ἐμοὶ περὶ2 πάντων ἄλγε' ἔθηκε.  
τόσσους γάρ μοι παῖδας ἀπέκτανε3 τηλεθάοντας4·  
τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι5 ἀχνύμενός6 περ  

425 ὡς ἑνός, οὗ μ' ἄχος7 ὀξὺ κατοίσεται8 ῎Αϊδος εἴσω9,   
῞Εκτορος· ὡς10 ὄφελεν11 θανέειν12 ἐν χερσὶν ἐμῇσι·  
τώ13 κε κορεσσάμεθα14 κλαίοντέ τε μυρομένω15 τε  
μήτηρ θ', ἥ μιν ἔτικτε δυσάμμορος16, ἠδ' ἐγὼ αὐτός.  
     ῝Ως ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο17 πολῖται·  

430 Τρῳῇσιν δ' ῾Εκάβη ἁδινοῦ18 ἐξῆρχε19 γόοιο20·  
τέκνο, ἐγὼ δειλή· τί νυ βείομαι21 αἰνὰ παθοῦσα  
σεῦ ἀποτεθνηῶτος; ὅ22 μοι νύκτάς τε καὶ ἦμαρ  

                                                   

1 πῆμα τό  leed, hier pregnant aanleiding tot leed 
2 περί + gen. comparat. meer dan 
3 ἀποκτείνω, them. aor. ἀπέκτανε 
4 τηλεθάω  bloeien 
5 ὀδύρομαι + gen. jammeren om 
6 ἀχνύμαι  bedroefd zijn 
7 ἄχος τό  verdriet 
8 καταφέρομαι  naar beneden nemen 
9 gen. + εἴσω  het huis van .. binnen 
10 ὡς = αἴθε = είθε ach; bij wensen 
11 ὀφείλω, aor. ὄφελεν verschuldigd zijn; imperf. en aor gebruikt als irr. wens; met  

inf. pr. geeft het een irr. van het heden aan en met inf. aor. een irr. van het verleden. 
12 θανέειν: de inf. van de them aor. is eig. -εεεν -> -εειν ->-ειν 
13 τώ   daarom, dan 
14 κορέννυμι  verzadigen 
15 μύρομαι  jammeren 
16 δυσάμμορος  ongelukkig, proleptisch 
17 στενάχομαι  zuchten 
18 ἁδινός  luid 
19 ἐξάρχω + gen.  beginnen 
20 γόος   weeklacht 
21 βέομαι, aor. coni. met korte themavoc. βείομαι leven 
22 Pronomen demonstr. met relatieve betekenis als rel. aansluiting met causale kracht. 
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hem opvoedde om een groot leed voor de Trojanen te worden. Vooral mij, 
meer dan allen, bezorgde hij smarten. Want hij heeft mij zoveel kinderen in 
de bloei van hun leven gedood. Om die allen jammer ik niet zozeer, ookal 
ben ik bedroefd, 425 als om die ene, om wie het scherpe verdriet mij naar 
beneden zal brengen het huis van Hades binnen, Hektor. Ach was hij maar 
in mijn handen gestorven. Dan zouden wij beiden  ons verzadigen aan 
wenen en jammeren, zijn moeder, die hem tot haar ongeluk baarde en 
ikzelf.” 
Zo sprak hij wenend en daarbij zuchtten de stedelingen. 430 Onder de 
Trojaansen ging Hekabe voor in het helder klinkende geweeklaag: “Kind, ik 
ongelukkige. Waarom nu zal ik leven na mijn verschrikkelijke 
ervaringen/leed door jouw dood; want dag en nacht was jij voor mij reden  
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εὐχωλὴ1 κατὰ ἄστυ πελέσκεο2, πᾶσί τ' ὄνειαρ3 
Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὣς  

435 δειδέχατ'4· ἦ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος5 ἔησθα  
ζωὸς ἐών· νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα6 κιχάνει7.  
     ῝Ως ἔφατο κλαίουσ', ἄλοχος δ' οὔ πώ τι πέπυστο8  
῞Εκτορος· οὐ γάρ οἵ τις ἐτήτυμος9 ἄγγελος ἐλθὼν  
ἤγγειλ' ὅττί ῥά οἱ πόσις ἔκτοθι10 μίμνε πυλάων,  

440 ἀλλ' ἥ γ' ἱστὸν11 ὕφαινε12 μυχῷ13 δόμου ὑψηλοῖο14  
δίπλακα15 πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα16 ποικίλ'17 ἔπασσε18.  
κέκλετο δ'19 ἀμφιπόλοισιν ἐϋπλοκάμοις20 κατὰ δῶμα  
ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο21  
῞Εκτορι θερμὰ λοετρὰ22 μάχης ἐκ νοστήσαντι  

                                                   

1 εὐχωλή   grond tot pochen 
2 πέλω, imperf. iter.πελέσκεο zich bewegen, zijn 
3 ὄνειαρ τό   vreugde 
4δειδίσκομαι, pl.perf.δειδέχατ' begroeten,  het perf. heeft praes. betekenis 
5 κῦδος τό   roem 
6 μοῖρα    lot, doodslot 
7 κιχάνω   treffen 
8 πυνθάνομαι   vernemen 
9 ἐτήτυμος   waar 
10 ἔκτοθι adv. hier + gen  buiten 
11 ἱστός    weefgetouw, weefsel 
12 ὑφαίνω   weven 
13 μυχός   achterst, binnenst 
14 ὑψηλός   hoog 
15 δίπλαξ   dubbel 
16 θρόνα τά pl.t.   bloemen 
17 ποικίλος   bont 
18 πάσσω   strooien, weven in 
19 κέλομαι, aor. met redupl.κέκλετο bevelen 
20 ἐϋπλόκαμος   met schone vlechten 
21 πέλομαι   zich bewegen, komen, zijn 
22 λοετρόν τό   badwater 
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tot pochen in de stad en voor alle Trojanen en Trojaansen in de stad, die jou 
begroetten als een god,  was jij een reden van vreugde. 435 Want werkelijk 
ook voor hen was jij een grote bron van roem, zolang je leefde. Nu 
daarentegen bereikt jou de dood en je doodslot. 
Zo sprak zij wenend en nog niet had Hektors echtgenote iets vernomen, 
want haar had geen ware tijding na komst bericht, dat dan haar echtgenoot 
buiten de poorten bleef, 440 maar zij weefde een weefsel in het binnenste 
deel van het hoge huis, een dubbel, purperen kleed en daarop strooide ze 
bonte bloemen. Zij spoorde haar dienaressen met schone vlechten in het 
huis aan een grote drievoet om het vuur te plaatsen, opdat er warm 
badwater voor Hektor zou zijn, wanneer hij uit de strijd teruggekeerd zou  
 

 
Saffron Burrows als Andromache in de film Troy. 
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445 νηπίη1, οὐδ' ἐνόησεν ὅ2 μιν μάλα τῆλε3 λοετρῶν  

χερσὶν ᾿Αχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις ᾿Αθήνη.  
κωκυτοῦ4 δ' ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου·  
τῆς δ' ἐλελίχθη5 γυῖα6, χαμαὶ7 δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς8·  
ἣ δ' αὖτις δμῳῇσιν ἐϋπλοκάμοισι μετηύδα9·  

450 δεῦτε10, δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ'11 ὅτιν' ἔργα τέτυκται.   
αἰδοίης12 ἑκυρῆς13 ὀπὸς14 ἔκλυον, ἐν δ' ἐμοὶ αὐτῇ  
στήθεσι πάλλεται15 ἦτορ16 ἀνὰ στόμα, νέρθε17 δὲ γοῦνα18  
πήγνυται19· ἐγγὺς δή τι κακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν20.  
αἲ γὰρ21 ἀπ' οὔατος22 εἴη ἐμεῦ ἔπος· ἀλλὰ μάλ' αἰνῶς  

455 δείδω μὴ δή μοι θρασὺν ῞Εκτορα δῖος ᾿Αχιλλεὺς  
                                                   

1 νηπίος   onmondig, naïef 
2 = ὅτι Beide woorden zijn eig. relatieve n. in de acc. 

graecus/adverbialis. 
3 τῆλε adv. hier + gen  ver van 
4 Zie vs. 409. 
5 ἐλελίζω   doen beven, doen draaien 
6 γυῖα τά   ledematen 
7 χαμαὶ adv.   op de grond 
8 κερκίς    weversnaald 
9 μεταυδάω + dat. loc.  spreken temidden van 
10 δεῦτε adv. gepluraliseerd van δεῦρο kom, hierheen 
11  coni. op archaïsche wijze gebruikt (zonder voegwoord opdat); vul aan ὄφρα 
12 αἰδοῖος   eerbiedwaardig 
13 ἐκυρή   schoonmoeder 
14 ὄψ ἡ    stem 
15 πάλλομαι   springen 
16 ἦτορ τό   hart 
17 νέρθε adv.   beneden 
18 γόνυ τό, γουνός  knie 
19 πήγνυμι   vastmaken 
20 τέκος τό   kind 
21 αἲ γὰρ = εἲ γὰρ  och,  bij wensen 
22 οὖας τό = οὖς, οὔατος  oor 
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zijn, 445 de naïeve, want niet had ze bemerkt, dat zeer ver van het badwater 
de uilogige Athene hem bedwongen had met de handen van Achilleus. Ze 
had geweeklaag en gejammer gehoord vanaf de toren en haar leden hadden 
gebeefd en haar weversnaald was op de grond gevallen. Zij sprak op haar 
beurt tussen de slavinnnen met schone vlechten: 450  “Kom, jullie beiden 
moeten mij volgen, opdat ik zie wat voor daden verricht zijn. Van een 
eerbiedwaardige schoonzuster hoorde ik de stem en in mijzelf in mijn borst 
springt mijn hart omhoog in mijn mond en vanonderen verstijven mijn 
knieën. Dichtbij dan is een ramp voor Priamos’ kinderen. Ach was maar ver 
van mijn oor mijn woord, 455 maar ik ben ontzettend bang, dat dan mijn 
onverschrokken Hektor door de stralende Achilleus in zijn eentje  
 

 
Giorgio de Chirico 1916 
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μοῦνον ἀποτμήξας1 πόλιος πεδίονδὲ δίηται2,  
καὶ δή μιν καταπαύσῃ3 ἀγηνορίης4 ἀλεγεινῆς5  
ἥ μιν ἔχεσκ'6, ἐπεὶ οὔ ποτ' ἐνὶ πληθυῖ7 μένεν ἀνδρῶν,  
ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε8, τὸ ὃν9 μένος10 οὐδενὶ εἴκων11.  

460      ῝Ως φαμένη μεγάροιο διέσσυτο12 μαινάδι13 ἴση14  
παλλομένη15 κραδίην16· ἅμα17 δ' ἀμφίπολοι κίον18 αὐτῇ  
αὐτὰρ ἐπεὶ πύργόν τε καὶ ἀνδρῶν ἷξεν ὅμιλον19  
ἔστη παπτήνασ'20 ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δὲ νόησεν  
ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος· ταχέες δέ μιν ἵπποι  

465 ἕλκον ἀκηδέστως21 κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν.  
τὴν δὲ κατ' ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ22 νὺξ ἐκάλυψεν,  
ἤριπε23 δ' ἐξοπίσω1, ἀπὸ2 δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε3.  

                                                   

1 ἀποτμήγω   afsnijden 
2 δίομαι    vervolgen 
3 καταπαύω + acc. + gen. iem. doen ophouden met 
4 ἀγηνορίη   moed 
5 ἀλεγεινός   leed veroorzakend 
6 iterativum imperf. 
7 πληθύς ἡ   menigte 
8 προθέω   vooruitrennen 
9 ὅς pron. poss.   zijn, haar 
10 μένος τό   moed 
11 εἴκω    wijken, onderdoen 
12 διασσεύομαι, alleen in aor.διέσσυτο zich haasten door 
13 μαινάς, -άδος ή  razend 
14 ἶσος + dat.   gelijk aan 
15 πάλλομαι   springen 
16 κραδίη   hart; hier acc. graec. 
17 ἅμα adv. met dat.  tegelijk met 
18 κίνυμαι, aor. ἔκιε  gaan 
19 ὅμιλος   menigte 
20 παπταίνω   rondkijken 
21 ἀκηδέστως   meedogenloos 
22 ἐρεβεννός   duister 
23 ἐρείπω, aor. ἤριπε intr. neerstorten 
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afgesneden van de stad naar de vlakte vervolgd wordt en dat hij dan hem 
zal doen ophouden met leed veroorzakende dapperheid, die hem telkens 
had, omdat hij nooit in een menigte mannen bleef,
ver vooruit, in zijn moed voor niemand wijkend.” 
460 Zo sprak zij en zij spoedde zich door het megaron, aan een razende 
gelijk, (springend wat betreft haar hart) terwijl haar hart omhoogsprong. 
Tegelijk gingen dienaressen met haar mee, maar toen zij de toren en de 
menigte mannen had bereikt, bleef zij staan op de muur een blik in het rond 
geworpen hebbend en zij zag, hoe hij voor de stad werd meegetrokken. 
Snelle paarden sleepten hem meedogenloos naar de holle s
Grieken. Zij viel achterover en zij spoog haar levensadem uit. 
 

Andromache ziet Hektor voortgesleept worden.

                                                                                                                        

1 ἐξοπίσω   achterover 
2  adv. 
3 καπύω   uitspugen 

afgesneden van de stad naar de vlakte vervolgd wordt en dat hij dan hem 
zal doen ophouden met leed veroorzakende dapperheid, die hem telkens 
had, omdat hij nooit in een menigte mannen bleef, maar telkens rende hij 

”  
Zo sprak zij en zij spoedde zich door het megaron, aan een razende 

gelijk, (springend wat betreft haar hart) terwijl haar hart omhoogsprong. 
aressen met haar mee, maar toen zij de toren en de 

menigte mannen had bereikt, bleef zij staan op de muur een blik in het rond 
geworpen hebbend en zij zag, hoe hij voor de stad werd meegetrokken. 465 

Snelle paarden sleepten hem meedogenloos naar de holle schepen der 
Grieken. Zij viel achterover en zij spoog haar levensadem uit.  

 
Andromache ziet Hektor voortgesleept worden. 
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τῆλε1 δ' ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα2 σιγαλόεντα3,  
ἄμπυκα4 κεκρύφαλόν5 τε ἰδὲ6 πλεκτὴν7 ἀναδέσμην8  

470 κρήδεμνόν9 θ', ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσῆ ᾿Αφροδίτη  
ἤματι10 τῷ ὅτε μιν κορυθαίολος ἠγάγεθ'11 ῞Εκτωρ  
ἐκ δόμου ᾿Ηετίωνος12, ἐπεὶ πόρε μυρία13 ἕδνα14.  
ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ15 τε καὶ εἰνατέρες16 ἅλις17 ἔσταν18,   
αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην19 ἀπολέσθαι.  

475 ἣ δ' ἐπεὶ οὖν ἄμπνυτο20 καὶ ἐς φρένα θυμὸς21 ἀγέρθη22  
ἀμβλήδην23 γοόωσα μετὰ Τρῳῇσιν ἔειπεν·  

                                                   

1 τῆλε adv.   ver 
2 δέσματα τά   hoofdbanden 
3 σιγαλόεις, -εντος  schitterend 
4 ἄμπυξ, -υκος   diadeem 
5 κεκρύφαλος   hoofddoek, haardoek (met banden aan de vier hoeken 

om het haar van achteren vast te binden) 
6 = καὶ 
7 πλεκτός   gevlochten 
8 ἀναδέσμη   haarband 
9 κρήδεμνον   hoofddoek; omhulde hoofd en schouders, door vrouwen 

gedragen buiten de eigen vertrekken 
10 ἦμαρ τό   dag 
11 ἄγομαι, aor. ἠγάγετο  met zich meenemen, trouwen met 
12 Ἠετίων    Èetioon, koning van het Kilikische Thebe aan de voet 

van het Plakosgebergte, vader van Andromache. 
13 μυρίος   ontzaglijk veel/groot 
14 ἕδνα τά   bruidschat 
15 γαλόως ἡ ,  nom pl. γαλόῳ schoonzuster, zusters van haar man 
16 εἰνατέρες αἱ schoonzusters, vrouwen van de broers van de man 
17 ἅλις    in menigte, in overvloed 
18 = ἔστησαν van de aor. ἔστην ἵσταμαι 
19 ἀτύζομαι   bang zijn; hier met consec. infin: zodat .. 
20 ἀναπνέω, aor. med. ἄμπνυτο op adem komen 
21 θυμὸς   leven, hart, gemoed, geesteswerkzaamheid 
22 ἀγείρω   verzamelen 
23 ἀμβλήδην   uitbarstend 
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Ver van haar hoofd wierp zij haar schitterende hoofdbanden en diadeem en 
haardoek en gevlochten haarband en hoofddoek 470 die dan aan haar 
gouden Afrodite had gegeven op die dag, waarop haar Hektor met 
schitterende helm haar met zich had meegenomen uit Èëtioons huis, nadat 
hij een ontzaglijk grote bruidschat had gegeven. Om haar heen gingen haar 
schoonzussen in menigte staan, die haar in hun midden hielden, terwijl zij 
doodsbang was. 475 Toen zij dan bij zinnen was gekomen en haar 
hart/leven zich weer in haar borst zich verzameld had/zij weer bij 
bewustzijn was gekomen, sprak zij uitbarstend in jammerklachten  
 

 
Griekse helmen.
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῞Εκτορ, ἐγὼ δύστηνος1· ἰῇ2 ἄρα γεινόμεθ'3 αἴσῃ4  
ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα,  
αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσιν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ5  

480 ἐν δόμῳ ᾿Ηετίωνος, ὅ μ' ἔτρεφε τυτθὸν6 ἐοῦσαν  
δύσμορος7 αἰνόμορον8· ὡς μὴ ὤφελλε9 τεκέσθαι10.  
νῦν δὲ σὺ μὲν ᾿Αΐδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι11 γαίης  
ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεϊ λείπεις  
χήρην12 ἐν μεγάροισι· πάϊς δ' ἔτι νήπιος αὔτως13,  

485 ὃν τέκομεν σύ τ' ἐγώ τε δυσάμμοροι· οὔτε σὺ τούτῳ  
ἔσσεαι, ῞Εκτορ, ὄνειαρ14 ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος.  
ἤν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν15 ᾿Αχαιῶν,  

  αἰεί τοι τούτῳ γε πόνος καὶ κήδε'16 ὀπίσσω  
  ἔσσοντ'· ἄλλοι γάρ οἱ ἀπουρίσσουσιν17 ἀρούρας. 18  
490 ἦμαρ δ' ὀρφανικὸν19 παναφήλικα20 παῖδα τίθησι·  

                                                   

1 δύστηνος   ongelukkig 
2 ἴα f    één 
3 = ἔγενόμεθα 
4 αἶσα ή    lot 
5 Zie vs 472. 
6 τυτθός   klein; 2 uitgangen (m/f en n) 
7 δύσμορος   ongelukkig 
8 αἰνόμορος   rampspoedig 
9 Zie vs. 426. 
10 τίκτω, aor. τέκετο 
11 κεῦθος τό   allenen in dat. pl.: duistere diepte 
12 χήρη    weduwe 
13 αὔτως   zo 
14 ὄνειαρ τό   vreugde 
15 πολύδακρυς   rijk aan tranen 
16 κῆδος τό   zorg 
17 ἀπουρίζω   ontnemen 
18 ἄρουρα   akkerland 
19 ὀρφανικός   van het wees worden 
20 παναφῆλιξ   geheel beroofd van kameraden 
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temidden van de Trojaansen: “Hektor, ik ongelukkige. Wij zijn dus beiden 
geboren met één levenslot, jij in Troje in het huis van Priamos en ik in Thebe 
aan de voet van het bosrijke Plakosgebergte 480 in Èëtioons huis, die tot zijn 
ongeluk mij tot mijn ongeluk, toen ik klein was, voedde. Ach had hij mij 
maar niet voortgebracht. 
Maar nu betreed jij Hades’ huis onder in de diepten van de aarde, maar mij 
laat je achter in vreselijk verdriet als weduwe in het paleis. En er is een kind, 
nog zo onmondig, 485 die wij op de wereld zetten, jij en ik ongelukkigen. 
Noch zul jij, Hektor, voor hem een bron van vreugde zijn, nu jij gestorven 
bent noch hij voor jou. Want ook al zal hij de tranenrijke oorlog met de 
Grieken ontkomen, altijd zal hij geloof me toch inspanning en smarten later 
hebben. Want anderen zullen hem akkers afpakken. 490 De dag, dat een 
kind wees wordt, maakt hem geheel beroofd van vrienden; hij is volstrekt  
 

 
Astyanax bij zijn moeder op schoot. 
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πάντα1 δ' ὑπεμνήμυκε2, δεδάκρυνται3 δὲ παρειαί4,   
  δευόμενος5 δέ τ' ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους,  
  ἄλλον μὲν χλαίνης6 ἐρύων7, ἄλλον δὲ χιτῶνος·  
  τῶν δ' ἐλεησάντων κοτύλην8 τις τυτθὸν9 ἐπέσχε10·  
 495 χείλεα11 μέν τ' ἐδίην'12, ὑπερῴην13 δ' οὐκ ἐδίηνε.  
  τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς14 ἐκ δαιτύος15 ἐστυφέλιξε16  

χερσὶν πεπλήγων17 καὶ ὀνειδείοισιν18 ἐνίσσων19·  
  ἔρρ'20 οὕτως21 · οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται22 ἡμῖν.  
  δακρυόεις δέ τ' ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην23  
500 ᾿Αστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς  

μυελὸν24 οἶον ἔδεσκε1 καὶ οἰῶν2 πίονα3 δημόν4·  

                                                   

1 πάντα acc. adverbialis volstrekt.  
2 ὑπημύω, ὑπεμνήμυκε zich neerbuigen, perf. neerslachtig zijn 
3 δακρύω  betranen 
4 παρειαί αἱ  wangen 
5 δεύομαι  missen 
6 χλαῖνα ἡ  mantel 
7 ἐρύω   trekken 
8 κοτύλη  nap 
9 τυτθὸν adv.  even 
10 ἐπέχω  aanreiken 
11 χεῖλος τό  lip 
12 διαίνω  bevochtigen 
13 ὑπερῴη  verhemelte 
14 ἀμφιθαλὴς  nog in het bezit van beide ouders 
15 Δαιτυς  maal 
16 στυφελίζω  wegstoten 
17 πλήσσω, aor. part. πεπλήγων slaan 
18 ὀνείδειος  schimpend 
19 ἐνίσσω  schimpen 
20 ἔρρω   zich uit de voeten maken 
21 = ὡς ἔχεις  onmiddellijk 
22 μεταδαίνυμαι + dat. eten temidden van 
23 χήρη   weduwe 
24 μυελός  merg 
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neerslachtig en zijn wangen zijn betraand en uit gemis gaat hij als kind naar 
de vrienden van zijn vader, de een aan zijn mantel trekkend en de ander 
aan zijn chiton. En van hen houdt iemand uit medelijden hem even een nap 
voor. 495 Hij bevochtigt zijn lippen, maar niet zijn verhemelte. Ook wie zijn 
beide ouders nog heeft duwt hem weg van een maal met klappen van zijn 
handen en hem met schimpwoorden scheldend: “Scheer je weg, 
onmiddellijk. Jouw vader eet niet onder ons. Tranenrijk komt de jongen 
Astyanax bij zijn moeder, die weduwe is, 500 Astyanax, die voorheen op 
zijn vaders knieën slechts merg en vet vet van schapen placht te eten.  
 
 

 

                                                                                                                                  

1 ἔδω    eten; hier met iteratief element 
2 ὄις    schaap 
3 πίων adi.   vet 
4 δημός subst.   vet 
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αὐτὰρ ὅθ' ὕπνος ἕλοι, παύσαιτό τε νηπιαχεύων1,  
εὕδεσκ' ἐν λέκτροισιν2 ἐν ἀγκαλίδεσσι3 τιθήνης4  
εὐνῇ5 ἔνι μαλακῇ6 θαλέων7 ἐμπλησάμενος8 κῆρ9·  

505 νῦν δ' ἂν10 πολλὰ πάθῃσι φίλου ἀπὸ πατρὸς ἁμαρτὼν11  
᾿Αστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν12 καλέουσιν·  
οἶος γάρ σφιν ἔρυσο13 πύλας καὶ τείχεα μακρά.  
νῦν δὲ σὲ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι14 νόσφι τοκήων15  
αἰόλαι16 εὐλαὶ17 ἔδονται, ἐπεί κε κύνες κορέσωνται18  

510 γυμνόν· ἀτάρ τοι εἵματ'19 ἐνὶ μεγάροισι κέονται20  
λεπτά21 τε καὶ χαρίεντα τετυγμένα22 χερσὶ γυναικῶν.  
ἀλλ' ἤτοι τάδε πάντα καταφλέξω23 πυρὶ κηλέῳ24  

                                                   

1 νηπιαχηεύω   spelen 
2 λέκτρον τό   bed 
3 ἀγκαλίς, -ιδος   (gebogen) arm 
4 τιθήνη   voedster 
5 εὐνή    bed 
6 μαλακός   zacht 
7 θάλεα τά  n.pl. van  θάλυς overvloed 
8 ἐμπίμπλαμαι + gen.  zich vullen 
9 κῆρ τό    hart; hier acc. Graec. 
10 ἂν + coni. fut. In de hoofdzin! 
11 ἁμαρτάνω ἀπό + gen.  beroofd worden van   
12 ἐπίκλησιν καλέω een bijnaam( acc. inw. obj.) geven; hier: zo noemen 
13 ῥύομαι, aor. ἔρυσο  beschermen 
14 κορωνίς   gekromd 
15 τοκεύς   ouder 
16 αἰόλος   bewegelijk 
17 εὐλή    made 
18 κορέννυμι   verzadigen 
19 εἷμα τό   kleding 
20 κεῖμαι   liggen 
21 λεπτός   fijn 
22 τεύχω   maken 
23 καταφλέγω   vrbranden 
24 κήλεος   verzengend 
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Maar wanneer slaap hem in bezit nam en hij ophield te spelen, sliep hij 
telkens in het bed en de armen van zijn voedster, nadat hij in een zacht bed 
zijn hart met overvloed had vervuld. 505 Maar nu zal hij veel lijden, nu hij 
zijn vader verloren heeft, Astyanax,  die de Trojanen zo noemen, want in 
zijn eentje beschermde hij (Hektor) voor hen de poorten en lange muren. 
Nu eten jou bij de gekromde schepen ver van je ouders bewegelijke maden, 
wanneer honden zich aan jou in je naaktheid tegoed gedaan zullen hebben, 
510 maar voor jou liggen kleren in het paleis, fijn en welgevallig, gemaakt 
door vrouwenhanden. Maar heus, dit alles zal ik verbranden met  
 
 

 
 
Maden
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οὐδὲν σοί γ' ὄφελος1, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς,  
ἀλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωϊάδων κλέος εἶναι2.  

515     ῝Ως ἔφατο κλαίουσ', ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες.   

                                                   

1 ὄφελος τό   nut, voordeel; acc. van appositie bij voorgaande 

zinsdeel. 
2 Inf. fin. 
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verzengend vuur zonder enig nut voor jou, omdat je niet daarin zult liggen 
maar om slechts roem te oogsten van de kant van de Trojanen. 515 Zo sprak 
zij wenend en daarbij zuchtten de vrouwen. 
 
 


