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SAMENVATTING 
 
De laatste decennia is de interesse voor ruimte in de humane 
wetenschappen zo sterk toegenomen dat men van een ‘spatial turn’ 
kan spreken. Vooral in literaire analyses, zowel klassieke als 
moderne, is ruimte sterk op de voorgrond getreden, zoals het grote 
aantal studies over ruimte in een bepaald genre of auteur aantoont. 
Dit blijkt ook uit een aantal huidige projecten zoals een onder 
leiding van Irene de Jong over ruimte in de Oudgriekse literatuur 
(Studies in Ancient Greek Narrative 3). Dit proefschrift maakte deel 
uit van dit project en richtte zich op ruimte in de archaïsche 
Griekse lyriek (7e-5e eeuw v.C.). Terwijl huidig onderzoek vooral 
aandacht besteedt aan de reële ruimtes waarin archaïsche lyrische 
gedichten werden opgevoerd, belichtte dit proefschrift de literaire 
voorstelling van ruimte in de lyrische gedichten. Daarbij werd 
toegespitst op drie types van ruimte, namelijk stad, ‘countryside’ 
(*onvertaalbaar) en zee, omdat deze prominent zijn binnen de 
archaïsche Griekse lyriek.  
 In het eerste hoofdstuk werd op basis van twee 
onderzoeksvragen een theoretisch model over ruimte opgebouwd. 
De eerste onderzoeksvraag was van linguïstische aard en betrof het 
gebruik van ruimtelijke dictie in vergelijking met epiek: hoe 
verschilt het gebruik van deze dictie (voornamelijk epitheta) op 
lexicaal, referentieel en semantisch vlak, en wat zijn de effecten van 
dat verschil? De tweede, essentiëlere onderzoeksvraag was van 
literaire aard en betrof de rol van ruimte, opnieuw in vergelijking 
met epiek. Hiervoor werd een theoretisch model opgebouwd op 
basis van narratologie, fenomenologie en metafoortheorie. De 
eerste rol van ruimte als setting en frame, dominant in de 
Homerische epen, werd gerelateerd aan de temporele structuur 
van narratieven, d.w.z. de chronologische of anachronische 
volgorde, de duur van de vertelde tijd in relatie tot de verteltijd en 
de frequentie van de vertelde gebeurtenissen. De tweede rol van 
ruimte was symbolisch: ruimte had ofwel symbolische associaties, 
die een psychologische functie konden verwerven als 
weerspiegeling van menselijke emoties of deel uitmaakten van een 
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literair motief, ofwel een symbolische vorm, d.w.z. als metafoor of 
personificatie.  
 Het theoretische model werd in de volgende drie 
hoofdstukken toegepast door middel van microanalyses van 33 
lyrische gedichten over stad, ‘countryside’ en zee. In het tweede 
hoofdstuk werd de stad onderzocht. De eerste rol als setting en 
frame bleek het geval te zijn voor mythologische steden als Mysië 
en Troje (‘nieuwe Archilochus’ en Ibycus 282). Het gebruik van 
gedeelde dictie met epiek, soms in combinatie met de 
anachronische volgorde van een ‘lyrisch narratief’, bleek vooral 
voor een bitter effect te zorgen. De tweede rol als symbool was van 
toepassing op contemporaine steden: ofwel werden steden in tijden 
van opkomst van tirannie gepersonifieerd om de situatie te 
dramatiseren en toehoorders te overtuigen de situatie te 
veranderen (Solon 4 en Theognis 39-52), ofwel werd hun val 
metaforisch voor de ondergang van een politiek bestel (Theognis 
233-236) of voor een erotische ‘verovering’ (Archilochus 23, 
Theognis 949-954). 
 Het onderwerp van het derde hoofdstuk was ‘the 
countryside’. Kustvlaktes met rivieren in Mysië en Troje bleken 
vooral een rol als setting te hebben (‘nieuwe Archilochus’ en 
Bacchylides 13). Opnieuw werd een bitter effect gecreëerd door het 
gebruik van een gedeelde dictie met epiek, in combinatie met de 
anachronische volgorde van de ‘lyrische narratieven’. De tweede, 
dominantere rol als erotisch symbool viel op te maken uit de 
voorstelling van velden, weiden en tuinen. Velden bleken hetzij 
metaforisch te zijn voor het vrouwelijke lichaam in een seksuele 
context (Pindarus’ Vierde Pythische Ode en Theognis 581-582), hetzij 
erotische associaties te bezitten die het erotische verlangen van 
vrouwen weerspiegelden (Anacreon 346<1> en Sappho 96). Tuinen 
waren metaforisch voor vrouwelijke genitaliën (Archilochus’ Keulse 
Epode) of werden geassocieerd met beginnende seksualiteit (Ibycus 
286). Weiden hadden associaties met verleiding van meisjes door 
mannen (Anacreon 417 en Archilochus’ Keulse Epode), homo-
erotische liefde (Theognis 1249-1252) of de liefdesgodin Aphrodite 
(Sappho 2).  
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 In het vierde hoofdstuk werd de zee onderzocht. De eerste 
rol als setting en frame werd vastgesteld bij mythologische 
narratieven over de zeereizen van Theseus en de Argonauten 
(Bacchylides 17 en Pindarus’ Vierde Pythische Ode). Onderzoek naar 
de temporele structuur van de narratieven wees uit dat de 
scenische presentatie, met herhaling van de belangrijkste 
gebeurtenissen, een dramatisch effect teweegbracht in Bacchylides, 
terwijl de samenvatting met enkele scènes die nadruk legden op 
het gevaar van de zeereis diende ter heroïsering. De tweede rol van 
de zee werd waargenomen in vergelijkingen (Bacchylides 13 en 
Semonides 7): de voorstelling van de zee als furieus en kalm 
illustreerde niet enkel gebeurtenissen en emoties, zoals bij 
Homerische zeevergelijkingen, maar diende ook ter karakterisering 
of lof van personen. De derde, belangrijkste rol was die van 
symbool van gevaar, die versterkt werd door het gebruik van 
gedeelde dictie met epiek en die emoties als vrees weerspiegelde 
(Archilochus 13, 24 en 105, Semonides 1, Simonides 543, Solon 13, 
Theognis 691-692); in sommige gevallen maakte gevaar van storm 
op zee deel uit van een metafoor over sociaal-politieke problemen 
(Alcaeus 6 en 208, Theognis 667-682).  
 Onderzoek naar stad, ‘countryside’ en zee heeft dus 
uitgewezen dat ruimte vooral een symbolische rol heeft in de 
archaïsche Griekse lyriek. Op dit punt blijkt de archaïsche lyriek 
sterk te verschillen van het epos, waarin de rol van setting of frame 
domineert. In de epiloog werd voorzichtig gesuggereerd dat de 
symboliek van ruimte in verband gebracht kon worden met de 
opvoeringscontext van het symposium van de lyrische gedichten, 
waarbij de ‘spatial turn’ in literaire studies werd gekoppeld aan de 
‘performative turn’ in studies van archaïsche Griekse lyriek. Het 
enigmatische gebruik van sommige erotische stadsmetaforen, 
bijvoorbeeld, werd verbonden met raadselspelletjes in het 
symposium. Op basis van de metafoor van het symposium als 
schip op zee in Oudgriekse literatuur en vaasafbeeldingen, werd 
geopperd dat gedichten met de nadruk op het gevaar van de zee, 
in het bijzonder degene die ingebed waren in een sociaal-politieke 
metafoor, de interne cohesie van de symposiumgroep versterkten. 



 

 

 
 

226 
 

 

Op grond van de vaststelling dat het symposium een sterke 
erotische permissiviteit vertoonde, werd het feit dat lyrische 
gedichten allerlei erotische activiteiten vaak in ‘the countryside’ 
situeren geïnterpreteerd als een projectie van erotiek die verder 
gaat dan de gemeenschappelijke normen van de polis op een ruimte 
buiten de polis. 




