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Stephen Fry is meer dan schrijver; hij is een mediafiguur, bekend van televisie, film en theater. Hij is 

heerlijk politiek incorrect. En hij heeft beslist interessante dingen te zeggen over het belang van de 

Griekse cultuur en haar actuele relevantie, getuige zijn gesprek met Adriaan Van Dis in De Wereld 

Draait Door op 8 maart 2018. Uitleggen kan hij het als de beste. Is dat ook een garantie voor een 

goed boek over Griekse mythologie? 

 

Voor heel wat lezers wel. 'Een indrukwekkende leeservaring' volgens Adriaan Van Dis. 'Mythos 

houdt je van begin tot eind aan je stoel gekluisterd,' claimt Joseph Pearce. Misschien schept dat te 

grote verwachtingen. Uiteindelijk gaat het om brave navertellingen van mythen die we allemaal al 

kennen, gelardeerd met etymologische weetjes. Het breekt geen potten. Iets voor volslagen 

cultuurleken dan? Dat rijmt dan weer niet met verwijzingen naar Hamlet, Macbeth, Jacques uit As 

you like it, Tsjechov met een vleugje Morrissey… (p. 30) - verwijzingen waar overigens verder niets 

mee gebeurt. Maar het bekt wel lekker en het geeft je als lezer net dat extra gevoel van gewicht. 

 

Het boek begint met de theogonie en vervolgt met de eerste, tweede, derde orde… Het wekt de indruk 

van een soort volledigheid. Maar dit is slechts schijn. De verdere selectie van mythologische verhalen 

is erg lukraak; achtereenvolgens passeren de revue: Eros en Psyche, Stervelingen, Phaëton, 

Kadmos… 

 

Ook de weetjes komen uit de losse pols. We vernemen dat de zoetstof mannitol afstamt van het woord 

manna (p. 37), niet eens een Grieks woord. Op bladzijde 79 is sprake van een aantal mensen die op 

Hera lijken (actrice Marie Dressler, Lady Bracknell, tante Agatha); zo kun je er nog enkele aan 

toevoegen. Op bladzijde 110 vernemen we dat de berg Kyllene in het modern Grieks Kyllini heet; 

waarom is dat nu opeens zo relevant? Je wilt echt niet geweten hebben hoe alle locaties vandaag in 

Nieuwgrieks uitgesproken worden. Goed, we chargeren wat, maar het is allemaal nogal vrijblijvend. 

 

Badinerend is het zeker. De jonge Hermes voelt zich direct op zijn gemak bij Apollo: 'Geef me de 

vijf, Pol' (p. 116). Neen, dan is onze Patrick De Rynck net dat ietsje subtieler. Wel biedt Fry af en toe 

inspirerende insteken voor navertelling van de Griekse mythen in onze lessen. Want toegegeven, bij 

wijlen is hij amusant. Hermes tot Maia: 'De koude keien van deze krappe grot bezorgen me een 

buitengewoon beroerd gevoel van claustrofobie'; commentaar van Fry: 'Daarmee vond hij niet alleen 

de alliteratie uit, maar ook het eerste van een hele familie van woorden met -fobie erin.' (p. 111) Dit 

is echt geestig. Dit is top. 

 

Ten slotte even de HUMO van 20 maart citeren: 'Zoals elke katholiek het goede boek moet gelezen 

hebben, zo moet elke ontwikkelde mens zijn Griekse mythen kennen.' Voilà! Maar moet dat via 

Stephen Fry? Waarom is zijn boek zo'n bestseller, met alleen al in Engeland zo'n slordige 400 000 

lezers? Omdat de auteur nu eenmaal Stephen Fry is wellicht, niet omdat het een bijzonder goed boek 

is. Wij vonden het vooral langdradig. Geef ons maar de zoveel snediger Patrick De Rynck. 

 


