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STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift ‘Space in Archaic Greek Lyric:  

City, Countryside and Sea’, Jo Heirman 
 

1) Ruimte heeft in de archaïsche Griekse lyriek (7e-5e E v.C.) vooral een symbolische 
waarde: de val van de stad is een politieke of erotische metafoor, het platteland is een 
erotisch symbool en de zee een symbool van gevaar. 

2) De symbolische rol van ruimte kan in verband worden gebracht met de 
opvoeringscontext van het symposium: stadsmetaforiek met raadselspelletjes, erotiek 
in de natuur met een projectie van mores anders dan die van de polis, gevaar op zee 
met het versterken van interne groepscohesie. 

3) Ondanks de belangrijke contextuele inzichten die tot dusver geleverd zijn, dreigt de 
eenzijdige focus op performance de poëtische waarde van de lyrische gedichten naar 
de achtergrond te dringen. 

4) ‘Wie zich met Sappho bezig houdt streeft naar een gewetensvolle interpretatie van 
haar poëzie, maar een onvolledig gedicht interpreteren is eigenlijk een vorm van 
hybris. Toch maken wij ons noodgedwongen daaraan schuldig. Het alternatief zou 
immers zijn dat we zwegen over de poëzie van Sappho (en Alcaeus) en dat lijkt ook 
niet de oplossing. Maar we moeten wel voorzichtig zijn, en vooral bescheiden’.                                      
(Marietje van Erp Taalman Kip, ‘Problemen rond Sappho’s poëzie’, Hermeneus 58 
(1986), p. 176). 

5) πολλὰ γὰρ πολλᾷ λέλεκται· νεαρὰ δ᾽ ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ / ἐς ἔλεγχον, ἅπας 
κίνδυνος, ‘Veel is al gezegd op veel manieren. Iets nieuws bedenken en de scherpe 
toets van kritiek doorstaan is één groot risico.’ (Pindarus, Achtste Nemeïsche Ode, 
verzen 20-21, vertaling Patrick Lateur). 

6) ‘[It is] my awareness that there is no one method, no one theory, that could ever 
suffice for comprehending the totality of any piece of Greek literature, or of any 
literature. This is no excuse, however, for being hostile to theory, a stance that is 
perennially fashionable among Classicists’. (Greogory Nagy, Pindar’s Homer: The 
Lyric Possession of an Epic Past, Baltimore 1990, p. 9).  

7) ‘La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’Auteur’. (Roland Barthes, ‘La 
mort de l’auteur’, in Le Bruissement de la langue, Paris 1984, p. 69). 

8) Zowel de wetenschappelijke vorming als het onderlinge contact van klassieke 
promovendi wordt op een prijzenswaardige manier gestimuleerd door de 
onderzoeksschool OIKOS. 

9) ‘Het Belgisch-Nederlands is net zo goed een variëteit van het Nederlands als het 
Nederlands dat in Nederland wordt gebruikt...Ik geef toe, het zal misschien even 
wennen zijn voor vele Nederlanders: zij blijken niet langer het Nederlands, maar een 
variëteit van het Nederlands te spreken.’ (Johan de Caluwe, professor Nederlandse 
Taalkunde aan de Universiteit Gent, op taalschrift.org) 
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