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Samenvatting 
 
Dit proefschrift, getiteld Ancient Greek Ekphrasis: Between Description and Narration 
(Oudgriekse Ekphrasis: Tussen Vertelling en Beschrijving) bevat een onderzoek naar vijf 
Oudgriekse ekphraseis. Ekphrasis kan gedefinieerd worden als de verbale representatie 
van een visuele representatie: elke ekphrasis bestaat uit een tekst die een afbeelding 
voorstelt; de afbeelding stelt zelf ook weer iets voor. In dit proefschrift zijn vijf 
ekphraseis onderzocht waarvan de afbeeldingen handelende figuren bevatten. 
 Deze studie tracht vast te stellen in hoeverre deze ekphraseis als narratief 
(vertellend) en in hoeverre als descriptief (beschrijvend) beschouwd kunnen worden. 
De definities van narratie (vertelling) en descriptie (beschrijving) die in dit proefschrift 
worden gebruikt zijn ontleend aan moderne narratologische en linguïstische theorieën. 
Beide concepten worden gedefinieerd met behulp van prototype theorie: een object 
heeft een zekere hoeveelheid narrativiteit en/of descriptiviteit. Een object kan meer of 
minder narratief en/of descriptief zijn, al naar gelang dit object dichter bij het 
prototype narratie, of dichter bij het prototype descriptie staat.  

Deze studie stelt niet vast of een ekphrasis narratief of descriptief is. Het doel is 
daarentegen om te bepalen welke prototypische elementen van narratie en descriptie 
in ekphraseis gevonden kunnen worden, en zo vast te stellen waar op een graduele 
schaal tussen beschrijving en vertelling de ekphrasis zich bevindt. 
 De prototypische elementen van narratie zijn ontleend aan Herman’s Basic 
Elements of Narrative (2009): 1. event sequencing (een vertelling bevat een opeenvolging 
van gebeurtenissen), 2. world disruption (deze gebeurtenissen zijn verstorend, d.w.z. zij 
verstoren de normale gang van zaken), en 3. ‘what-it’s-like’ (er wordt aandacht besteed 
aan hoe de protagonisten deze gebeurtenissen ervaren). Voor de prototypische 
elementen van beschrijving is gebruik gemaakt van Wolf’s “Description as a 
Transmedial Mode of Representation” (2007): het toeschrijven van eigenschappen aan 
onderdelen van de storyworld (de wereld van het verhaal) en een nadruk op hoe deze 
onderdelen eruit zien. Beschrijvingen bevatten dientengevolge veel details, die 
prototypisch een visueel karakter hebben. 
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 De ekphraseis zijn als volgt geanalyseerd. Eerst is de tekst bestudeerd. Er is een 
discourse-linguïstische analyse uitgevoerd om de tekstuele organisatie te bepalen. Als 
de tekst een opeenvolging van gebeurtenissen bevat, is deze narratief georganiseerd. In 
dit geval is de voortgang van de tekst temporeel. Is de tekst daarentegen descriptief 
georganiseerd, dan bevat deze geen opeenvolging van gebeurtenissen. De voortgang 
van de tekst is in dat geval spatieel en enumeratief.  

Na de tekst is de afbeelding geanalyseerd. Er is onderzocht welke prototypische 
elementen van narratie in de afbeelding te vinden zijn, of door de afbeelding worden 
opgeroepen. Bijzondere aandacht is besteed aan de relatie tussen de organisatie van de 
tekst en de aard van het beeld.  
 De vijf ekphraseis van deze studie – twee archaïsche ekphraseis, het schild van 
Achilles in Homerus’ Ilias (18.478-608), het schild van Hercules in het Schild van 
Pseudo-Hesiodus (139-320); en drie Hellenistische ekphraseis, de beker van de 
geitenhoeder in Theocritus’ eerste Idylle (27-60), de mantel van Jason in de Argonautica 
van Apollonius Rhodius (1.721-68), en het mandje van Europa in Moschus’ Europa (37-
62) – hebben allen grotendeels een descriptieve tekstuele organisatie: de tekst bevat 
geen opeenvolging van gebeurtenissen. Alleen het schild van Achilles heeft een 
algehele narratieve organisatie: de verteller laat Hephaestus het schild maken. De tekst 
die verwijst naar wat is afgebeeld op het schild, heeft echter grotendeels een 
descriptieve tekstuele organisatie.  
 Dat de tekst geen opeenvolging van gebeurtenissen bevat wil niet zeggen dat hij 
ook geen gebeurtenissen bevat. De gebeurtenissen worden door imperfecta 
weergegeven en dientengevolge als aan de gang gepresenteerd. De vele gebeurtenissen 
in de tekst die aan de gang zijn, geven aan dat de verteller verwijst naar gebeurtenissen 
die afgebeeld zijn in een afbeelding: 1. gebeurtenissen in een afbeelding kunnen worden 
gepresenteerd als aan de gang zijnd, aangezien deze nooit hun eindpunt bereiken; 2. de 
aan de gang zijnde gebeurtenissen zijn geen onderdeel van een opeenvolging van 
gebeurtenissen, aangezien afbeeldingen geen expliciete opeenvolging van 
gebeurtenissen kunnen representeren; en 3. de aan de gang zijnde gebeurtenissen 
vinden allemaal tegelijk plaats, aangezien zij handelingen in één afbeelding voorstellen. 
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 Dat de tekst die de afbeeldingen representeert voornamelijk aan de gang zijnde 
gebeurtenissen bevat, komt doordat de verteller vooral aandacht besteedt aan wat de 
afbeelding voorstelt, de zogenaamde res ipsae. De verteller besteedt weinig aandacht 
aan de fysieke eigenschappen van het object, het opus ipsum. Verwijzingen naar het 
opus ipsum kunnen terloops gemaakt worden, maar de verteller kan ook expliciet het 
opus ipsum beschrijven. In het laatste geval bevat de tekst toestanden, weergegeven 
door imperfecta en plusquamperfecta.  
 De tekst die de afbeeldingen representeert, heeft niet alleen maar een descriptieve 
organisatie. Dit is slechts in de ekphrasis van het mandje van Europa het geval. In de 
andere ekphraseis komen ook passages voor met een narratieve of discursieve tekstuele 
organisatie. In passages met een discursieve tekstuele organisatie spreekt de verteller 
direct tot een personage of zijn publiek. Ook deze vormen van tekstuele organisatie 
kunnen in verband gebracht worden met een afbeelding. 
 Alle ekphraseis bevatten beschrijvende details. Deze komen niet alleen voor in 
passages met een descriptieve tekstuele organisatie, maar ook in passages met 
bijvoorbeeld een narratieve tekstuele organisatie. Passages waarin de verteller de tijd 
stilzet en expliciet eigenschappen toeschrijft aan objecten of personen zijn zeldzaam. 
Dit betekent dat het toeschrijven van eigenschappen voornamelijk indirect gebeurt. 
Veel eigenschappen in de tekst hebben geen betrekking op het opus ipsum, maar op de 
res ipsae.  
 Deze studie toont aan dat de tekst van de archaïsche ekphraseis die naar de 
afbeeldingen verwijst op twee belangrijke punten verschilt van de tekst van de 
Hellenistische ekphraseis. 1. De tekst van de archaïsche ekphraseis bevat meer passages 
die een narratieve structuur hebben. Ook bevat de tekst van de archaïsche ekphraseis 
meer temporele elementen (bijv. participia en temporele bijzinnen). In dit opzicht zijn 
de archaïsche ekphraseis narratiever. 2. De archaïsche ekphraseis bevatten meer 
descriptieve details, in welk opzicht zij descriptiever zijn dan de Hellenistische 
ekphraseis.  
 De afbeeldingen van de vijf ekphraseis van deze studie hebben verschillende 
hoeveelheden narrativiteit en descriptiviteit. Over het algemeen zijn de afbeeldingen in 
de Hellenistische ekphraseis narratiever dan de afbeeldingen van de archaïsche 
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ekphraseis. Er bestaat overigens geen een-op-eenrelatie tussen de aard van de tekst en 
de aard van het beeld: een tekst met een hoge descriptiviteit kan een afbeelding 
representeren met een hoge narrativiteit. 
 Twee ekphraseis bevatten afbeeldingen die een opeenvolging van gebeurtenissen 
uitbeelden (event sequencing). Op het schild van Achilles komen twee afbeeldingen 
voor die respectievelijk uit zes en twee verschillende momenten bestaan. Het mandje 
van Europa bestaat uit drie verschillende momenten. In alle gevallen is er sprake van 
dezelfde figuren die meerdere keren afgebeeld zijn. Veel andere afbeeldingen bevatten 
geen opeenvolging van gebeurtenissen, maar suggereren er wel een. De meeste 
afbeeldingen zijn dan ook zogeheten monophase images: ze beelden één moment uit. 
 World disruption komt in alle ekphraseis voor. De meeste afbeeldingen in de 
archaïsche ekphraseis beelden geen destabiliserende gebeurtenissen uit. Dit betekent 
dat zij de wereld laten zien zoals zij normaal is. Als gevolg daarvan hebben deze 
afbeeldingen ook een zekere hoeveelheid descriptiviteit. Ook in de Hellenistische 
ekphraseis komen afbeeldingen voor zonder destabiliserende gebeurtenissen, maar 
deze zijn in de minderheid. 
 Ook what-it’s-like komt in alle ekphraseis voor. Dit is op het eerste gezicht wellicht 
verrassend, aangezien afbeeldingen niet direct naar gevoelens of emoties kunnen 
verwijzen. Alle ekphraseis bevatten echter elementen die strikt genomen niet direct 
afgebeeld kunnen worden, zoals beweging en geluid. Voorts kan worden opgemerkt dat 
afbeeldingen wel indirect naar gevoelens en emoties kunnen verwijzen. 
 Dit proefschrift toont aan dat de vijf ekphraseis zowel descriptieve als narratieve 
elementen bevatten, en zich zodoende tussen een prototypische vertelling en een 
prototypische beschrijving bevinden. De tekst heeft zowel narratieve als descriptieve 
eigenschappen, en dat geldt ook voor de afbeeldingen. Er is echter een duidelijke 
tendens: de tekst heeft over het algemeen een descriptieve organisatie, en de 
afbeeldingen daarentegen zijn allemaal in meer of mindere mate narratief. De 
descriptiviteit zit dus voornamelijk in de tekst, terwijl de narrativiteit zich in de 
afbeeldingen bevindt. 
 Tenslotte is in dit proefschrift ook de visualisatie van de ekphraseis onderzocht. 
Hoewel soms wordt beweerd dat sommige ekphraseis niet visualiseerbaar zijn, betoogt 
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deze studie dat alle vijf ekphraseis wel degelijk visualiseerbaar zijn. Er zijn wel 
onderlinge verschillen: zo lijkt het erop dat de archaïsche ekphraseis moeilijker te 
visualiseren zijn dan de Hellenistische ekphraseis. 
 
 


