
Achilles 

Wie is Achilles? 

Achilles is een beroemde held uit de oorlog tegen Troje. Door hem in het water van de Styx te dompelen 

toen Achilles nog een baby was, heeft zijn moeder (de zeenimf Thetis) hem onsterfelijk gemaakt. Hier 

heeft zij één foutje gemaakt, ze hield hem vast bij zijn hiel waardoor deze niet in aanraking kwam met 

het water. Wanneer hij dus in zijn hiel geraakt wordt, is hij sterfelijk (niemand wist dit, behalve hij en de 

goden). Zijn verhaal werd opgeschreven door Homerus in het boek genaamd Ilias. 

 

Trojaanse Oorlog 

De ondergang van Agamemnon 

Achilles had een belangrijke rol in het verloop van de Trojaanse oorlog. Hij was de grote held van de 

Grieken en de angst van de Trojanen. Hij wilde mee doen aan de oorlog om zijn land naar de 

overwinning te leiden. Thetis, zijn moeder, waarschuwde hem. Haar laatste woorden tegen hem waren: 

"ga niet naar Troje, want dat wordt je dood". Achilles, eigenwijs als hij was, ging toch naar Troje want hij 

was immers onsterfelijk.  

Achilles was de grote angst van de Trojanen in de oorlog. Alleen al het zien van zijn beroemde 

wapenrusting kon een heel leger op de vlucht doen slaan.  

Tijdens de oorlog kregen Achilles en Agamemnon ruzie om een mooie slavin. Achilles had haar 

gewonnen bij een veldslag en meegenomen. Toch vond Agamemnon dat hij het recht had haar van 

Achilles af te pakken. Achilles wilde haar natuurlijk terug, maar Agamemnon weigerde hier aan mee te 

werken. Achilles wilde daarom niet meer mee vechten in Troje, hij ging liever mokken in zijn tent. 

Hierdoor verloor Agamemnon en Achilles werd gesmeekt weer mee te vechten door de andere grote 

leiders.  

<< Uiteindelijk doet hij weer mee, door persoonlijke vetes en een aantal andere invloeden sneuvelen er 

vrienden, doet Achilles stomme dingen in de strijd en haalt hij de woede van de goden over zich heen>> 

De dood van Achilles 

Terwijl Achilles in de strijd bezig was werd hij gedood door een gifpijl van Paris. Deze werd bij zijn schot 

geholpen door de god Apollo (zonder dat hij dit wist) met richten. De pijl verliet zijn boog en terwijl Paris 

dacht dat hij zijn doel gemist had, raakte hij Achilles precies in zijn hiel. Achilles was op slag dood. Het 

lichaam van Achilles werd gered, maar er ontstond later nog een strijd tussen twee belangrijke leiders 

wie de wapenrusting van Achilles mocht krijgen. Ajax wilde de wapenrusting, hij had het lijk immers 

gered uit de handen van de Grieken. Toch kreeg hij het niet en stortte zichzelf in zijn zwaard. Odysseus 

kreeg de wapenrusting van Achilles. 


