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'Zoals er niet te tellen schapen staan / in de omheining van een rijke veeboer, / ze wachten om hun 

witte melk te geven / en blaten onophoudelijk, omdat ze / de stemmen horen van de lammeren - zo 

rees het krijgsgeschreeuw van de Trojanen / verspreid over het wijde legerkamp.'1 

 

Tot de markantste elementen van de homerische epen behoren de breed uitgewerkte vergelijkingen. 

Uit die ongeveer 240 'miniaturen' die de Ilias en de Odyssee rijk zijn, selecteerde Patrick Lateur er 

150. Niet toevallig komen de meeste vergelijkingen voor in de Ilias en in de passage van de moord 

op de vrijers in de Odyssee; ze evoceren een parallelle wereld naast al dat oorlogsgeweld en beslaan 

een wijd spectrum, gaande van dieren tot weerfenomenen en activiteiten van goden en mensen. Ze 

confronteren ons met een andere wereld dan die van het heldenverhaal, als contrastgegeven. Net 

daarom is een aparte bundeling van deze fragmenten geen slecht idee. Je kunt ze een beetje 

vergelijken met het zicht op de buitenwereld door een open raam op een schilderij van een van onze 

'Vlaamse primitieven'2. 

 

In de epen illustreren de vergelijkingen primair een onderdeel van het verhaal, maar meestal 

functioneren ze op meer dan één manier: als pathetisch of karakteriserend element of als 

voorspellende factor of om een verhaalgegeven te benadrukken. 3  Trojanen die schreeuwen als 

blatende schapen, het heeft iets vertederends (of koddigs?); is het karakteristiek dat Grieken nooit 

vergeleken worden met schapen? en is de slacht niet het lot dat veel schapen wacht? En de extra 

aandacht die de vergelijking genereert, verleent het schreeuwen van de Trojanen sowieso meer 

nadruk. Overigens is dit alles interpretatie. De vraag waar de overeenkomst tussen beeld (comparans) 

en verhaalgegeven (comparandum) ophoudt, is nooit objectief te beantwoorden. 

 

Volgens Michael Silk4  is er nog meer aan de hand met de homerische vergelijking. Zowel de 

vergelijking als het vergelekene bevatten actie; daarom komt een homerische vergelijking altijd in 

narratieve delen voor, niet in beschrijvende stukken tekst. En er is een uitgangspunt van gelijkenis 

tussen het beeld en het verhaalgegeven, maar dan neemt het beeld (met zijn actie) de rol over van het 

comparandum. Bijvoorbeeld: de Grieken dringen de stad binnen en vallen de Trojanen aan, zoals 

wanneer vossen in het hoenderhok binnendringen en in alle richtingen toeslaan, waarna de kippen 

verschrikt naar alle kanten wegvluchten. Hier is het uitgangspunt van gelijkenis de inval (in de stad / 

in het hoenderhok), waarna wat in het hoenderhok gebeurt, suggereert wat in feite met de 

Grieken/Trojanen gebeurt: de Grieken slaan naar alle kanten toe, en de Trojanen vluchten verschrikt 

allerwegen. De vergelijking is niet zomaar een digressie, een zijpaadje, een tussendoortje, maar 

integraal gekoppeld aan de vergeleken actie. 

 

Maar terug naar Patrick Lateur. De vergelijkingen zijn thematisch geordend en in een register 

achteraan vind je per vergelijking de vermelding van het beeldend gegeven (de comparans); alleen 

dit al toont de rijke verscheidenheid aan beelden. De uitgave presenteert de Griekse tekst samen met 

Lateurs veelgeprezen vertaling. Maar het blijft natuurlijk recyclage van eigen werk. Wie Lateurs 
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vertalingen van Ilias en Odyssee in zijn bezit heeft, kan daar evengoed de vergelijkingen markeren 

en in hun context bekijken. Voor welk publiek is deze selectie bedoeld? Desnoods voor verzamelaars. 

 

1 Ilias 4.433-436 (vertaling Pratrick Lateur) 
2 Deze boeiende link met de 'Vlaamse primitieven' zijn we aan Marc Vercruysse verschuldigd. 
3 cf. Tine Scheijnen, 'Als klaprozen op een oorlogsveld'. Homerische vergelijkingen in de Posthomerica van Quintus 

Smyrnaeus, Masterscriptie 2010-2011, Gent: 'Sinds Fränkel (Die homerischen Gleichnisse, Vandenhoeck & Ruprecht, 

Göttingen, 1921) erkent men echter naast dat primaire, ‘stimulerende’ effect ook een secundaire, ‘versterkende’ functie. 

Op dieper niveau kan een vergelijking een bijkomend effect teweegbrengen in functie van de narratieve context, zoals 

pathos, karakterisering, anticipatie, enzovoort.'  
4 cf. Michael Silk, Homer, The Iliad. A Student Guide, Cambridge, 20042, p. 51-53 

                                                        


