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Stellingen 
 
 
1. De moderne wetenschappelijke opvatting dat de heroïsche wereld in de 

tragedie een Homerisch karakter heeft, moet worden verworpen.  
Contra Stricker, Bain, Easterling. 

 
2. Gebouwen en voorwerpen in de tragische wereld hebben hetzelfde design 

als die uit de tijd van de tragicus zelf. 
 
3. Gebouwen in het tragische Athene kunnen niet worden geïdentificeerd met 

specifieke gebouwen uit het klassieke Athene, zoals de Parthenon en het 
Erechtheion. 
Contra Collard, Cropp, Stieber. 

 
4. Vanwege het dynamische karakter van de Griekse heroïsche wereld is het 

gebruik van de term ‘anachronisme’ voor de tragedie ongepast. 
 Contra Grube, Easterling, Stieber. 

 
5.  Contemporaine elementen zijn niet ‘ongepast’ of ‘incongruent’ in de hero-

ische wereld van de tragedie, maar hebben een dramatische functie in de 
plot.  
Contra Stricker, Stevens, Lee. 
 

6.  Objecten die bij de opvoering van een tragedie ten tonele worden gebracht, 
zijn geen gereconstrueerde voorwerpen uit een ver verleden, maar contem-
porain. 

 
7.  Plaatsen in het realistische landschap waar klassieke Grieken heroïsche 

verhalen lokaliseren, zijn altijd van oude oorsprong, zoals grotten, bomen en 
graven uit het verleden. 

 
8. OIKOS, de nationale onderzoeksschool klassieken, draagt niet alleen bij aan 

de wetenschappelijke vorming van promovendi, maar ook aan hun plezier 
in de academische wereld. 

 
9.  De Verenigde Naties moeten de Liemers List, het akkoord van internationale 

jongeren verenigd in HOPE XXL, omzetten in resoluties. 
 www.hope-xxl.com 


