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Volgnummer  

HOMEROS, ILIAS, 4.127-147. 
 
Maar jou, Menelaos, zijn de gelukzalige goden niet vergeten,  
 
de onsterfelijken - vooral de dochter van Zeus niet, die krijgsschat verleent, 
 
zij ging dan ook recht voor je staan en boog de vlijmscherpe pijl af. 
 
Zó probeerde zij de punt van je huid af te slaan, zoals wanneer een moeder  
 
een vlieg van haar kind verjaagt, als het in een zoete slaap wil vallen,  
 
eigenhandig stuurde ze de pijl bij naar de plaats waar de gouden gespen van de gordel  
 
aan elkaar aansluiten en waar de wapenrusting vooraan dubbel gelaagd is. 
 
Daar kwam op de strak aansluitende gordel de spitse pijl terecht; 
 
En kijk, hij drong dwars door de fraai bewerkte gordel, 
 
ook doorboorde hij in zijn vaart het nóg fraaiere pantser  
 
en zelfs de lederen kilt, die hij droeg ter bescherming van zijn huid, een wal tegen werpsperen,  
 
en hem het meest behoedde: de pijl werd ook hierdoor niet gestuit.  
 
Slechts oppervlakkig schramde het projectiel zijn huid;  
 
meteen welde uit de wonde bloed op, zwart als donkere wolken. 
 
Zoals wanneer een vrouw ivoor met purperen verf beschildert, 
  
uit Lydië of Karië afkomstig - bestemd als wangstuk voor de paarden;  
 
het ligt in een vertrek en talloze ruiters droomden er al van  
 
het te kunnen dragen; maar het kunstwerk ligt er voor een koning, 
 
tegelijk een sieraad voor het paard en een pronkstuk voor de menner;  
 
zó, Menelaos, werden jouw welgevormde dijen met bloed bevlekt 
 
net als jouw scheenbenen, en zie, daaronder jouw mooie enkels. 
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Homeros, Ilias IV.127-147 
 

Ook jij, Menelaos, bent niet door de eeuwige zalige goden 

vergeten, ook niet door de dochter van Zeus, de godin van de krijgsbuit, 
die voor jou ging staan en beschermend de vlijmscherpe pijl van je afhield. 

Ze weerde de pijl van je lichaam zoals soms een moeder wanneer die   130 

een vlieg van haar kindje verjaagt dat in lieflijke slaap ligt te rusten. 
Zo zond ze de pijl naar de plaats waar de gordel werd samengehouden 

door gespen van goud en de pijl werd gestopt door een tweevoudig pantser.  

De puntige pijl kwam terecht in de strak aansluitende gordel; 
hij is in de sierlijke, kunstig vervaardigde riem doorgedrongen    135 

en dwars door het fraaie kuras dat vakkundig en rijkelijk gesmeed was. 

Hij ging door de buikgordel heen die zijn huid tegen speren beschutte 
en heel goed beschermde, maar toch heeft de pijl daar een weg door gevonden. 

De pijlpunt sneed scherp door het huidoppervlak van de held Menelaos 

en dadelijk wolkten er donkere stromen van bloed uit de wonde.   140 

Zoals een Maionische of Karische dame met purperen vegen 

ivoor fraai beschildert om daarmee een wangstuk voor paarden te maken, 

het ligt in een kamer vol schatten en talloze ruiters verlangen 
fervent het te dragen, maar daar blijft het liggen als koninklijk pronkstuk, 

het wangstuk was beide: een sieraad voor ‘t paard en een eer voor de menner.  145 

Wel zo, Menelaos, besmeurde de bloedstroom met dieprode tinten  
je krachtige dijen, je schenen en lager je goddelijke enkels.  
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127 Maar gelukkig, Menelaos, verloren de zalige eeuwige goden jou niet uit het oog 
   

128 en zeker Zeus’ dochter Athena niet, die krijgsbuit schenkt: 
  
129 ze sprong meteen vóór jou om je te redden van de vlijmscherpe pijl. 

   
130 Die weerde ze af, bezorgd als een moeder, die van haar kindje  

 
131 een vlieg wegwuift, wanneer het verzonken is in een zorgeloze slaap. 

 
132 Op de valreep wist Athena de pijl precies te richten naar de plek waar 
                 
133 de gouden gespen jouw gordel sloten en het harnas dubbel zo sterk was. 
 
134 De scherpe pijlpunt kwam terecht op de strak passende gordel en 
 
135 boorde er zich doorheen: door die prachtig bewerkte gordel, 
 
136 door dat rijkelijk versierde harnas, 

 
137 ja, zelfs door die buikgordel, die jouw veiligheid verzekerde 
 
138 en jou altijd al beschermd had; maar ditmaal ging de pijl er dwars doorheen. 
 
139 Hij schramde gelukkig slechts je huid, 
 
140 maar meteen sijpelde er uit de wonde donker bloed. 
 
141 Zoals wanneer een vrouw uit Lydië of uit Carië ivoor met purper beschildert 
  
142 en er een wangstuk voor paarden van maakt – 

 
143 verborgen ligt het in een schatkamer, door vele ruiters felbegeerd, 

 
144 maar toch blijft het daar: als pronkstuk van de koning, 

 
145 een juweel voor het paard én voor de ruiter zelf – 

 
146 net zo, Menelaos, verfde dieprood bloed je gespierde dijen 
 
147 en drupte langs je stevige kuiten, je fraaie enkels naar beneden. 


