
W I M H O T T E N T O T 

'De zangers die mij brood en beker zijn 

De Griekse Klassieken 

G E W O O N BIJ H E T BEGIN beginnen, zou ik zeggen, en ook gewoon met 

de canon der Griekse Klassieken, want die hebben het verdiend. 

Ik zal zo'n jaar of tien geweest zijn, toen ik in de Illustrated Classics 

kennis maakte met de Was van Homerus. Die Classics waren een soort 

stripverhalen. De tekeningen waren, geloof ik nu, een beetje primitief, 

maar Grieken zagen er als echte Grieken uit, met grote Griekse helmen 

en mooie Griekse lijven. De Classics-Was was het verhaal over de be-

legering van Troje, waar de Europese Grieken de Aziatische Trojanen 

een lesje leerden vanwege de roof van een Griekse prinses, Helena, door 

een Trojaanse prins, Paris. De grote held van de Grieken was Achilles. 

Ik was stiekem een beetje op de hand van zijn concurrent aan Trojaanse 

kant, Hector. Helemaal overgegaan is dat nooit, diep in m 'n hart blijf ik 

pro-Trojaans. De schaking van een vrouw zal me onvoldoende reden 

voor een oorlog geleken hebben. Later heb ik Latijn als hoofdvak ge

studeerd en Aeneas, de stamvader van de Romeinen, was oorspronke-

lijk een balling uit Troje. Vandaar dus. M i j n favoriete Latijnse auteurs 

(Vergilius, Tacitus, Horatius, Ovidius, Petronius, Seneca en Martialis) 

moeten bij een andere gelegenheid maar eens aan bod komen. Di t keer 

alleen de Griekse, en die ook helaas lang niet allemaal: de tragedie-

dichters ontbreken, hoewel ik Aeschylus'  Agamemnon het mooiste lite

raire werk v ind dat ooit werd gepubliceerd. Sophocles' Koning Oedipus 

spreekt eigenlijk ook voor zichzelf. Ik v ind het echter een belediging 

voor die imposante en subtiele geesten als ik hun literaire werken hier 

in een of twee bladzijden bespreek, en dat dan ook nog aan de hand 

van een vertaling, die vooral bij de koorliederen altijd schromelijk te

kort moet schieten, althans veel commentaar en uitleg vergt. 

D ie Classics-versie van de Was  eindigde met de inname van Troje 

dank zij Odysseus' beroemde list met het houten paard, en pas later 

kwam ik erachter dat Homerus daarover niet spreekt. Het Paard van 

Troje is beroemd geworden door de Aene'is  van de Latijnse dichter Ver

gilius, die ongeveer 800 jaar na Homerus leefde. M i j n eerste Was-versie 

was dus maar een maakseltje uit verschillende Griekse en Romeinse 
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