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Plenaire lezing (Klassieke studies) 
Plutarchus' Politieke adviezen: de kunst om het volk te (mis)leiden 

Thierry Oppeneer (UGent) 
  



Sectielezingen 

TAALKUNDE 

Ge had dien een keer moeten en zien: Het Geparste en Gesproken Corpus van de zuidelijk-

Nederlandse Dialecten 

Anne Breitbarth, Melissa Farasyn, Anne-Sophie Ghyselen & Jacques Van Keymeulen (UGent) 

Onze lezing heeft twee doelstellingen: (i) de voorstelling van een recent gestart project 

(FWO18/KAN/009) voor de creatie van een gesproken corpus van de zuidelijk-Nederlandse dialecten 

(Oost- en West-Vlaams, Frans-Vlaams, Zeeuws- Vlaams, Brabants en Limburgs) en (ii) het voorstellen 

van de eerste resultaten van een syntactische studie gebaseerd op het nieuwe corpus. 

Het Geparste Corpus van de zuidelijk-Nederlandse Dialecten is gebaseerd op nieuwe transcripties van 

een strategische selectie van 40 van in totaal 783 dialectopnames. Die opnames bevatten vrije 

gesprekken in de lokale dialecten van sprekers geboren rond 1900 in 550 verschillende locaties. De 

opnames werden tussen 1963 en 1976 aan de Universiteit Gent gemaakt (cf. Vanacker & De Schutter 

1967) en in 2014 gedigitaliseerd (www.dialectloket.be/geluid/stemmen-uit-het-verleden/). Wij 

brengen verslag uit over de ontwikkeling van een tweelagig transcriptieprotocol en de taalkundige 

verrijking van de transcripties met tags voor woordsoorten (POS) en syntactische informatie (parsing). 

In vergelijking met andere dialectcorpora zoals de SAND (Barbiers et al. 2005), SyHD (Fleischer et al. 

2015) of SADS (Glaser & Bart 2015) is ons corpus uniek doordat het volledig op spontaan gesproken 

taal gebaseerd is, niet op bevragingen. Doordat de sprekers rond 1900 geboren zijn (de oudste in 

1871), representeert het corpus bovendien een historisch taalstadium. In het geval van het Frans-

Vlaams bevat het zelfs de laatste getuigenissen van een zo goed als verdwenen taal (Ryckeboer 2013). 

In vergelijking met andere Germaanse talen vertonen de zuidelijk-Nederlandse dialecten een aantal 

opvallende typologische bijzonderheden. Sommige ervan zijn al in de taalkundige literatuur besproken, 

zoals vooropplaatsing zonder inversie (1) (e.g. Vanacker 1967, Saelens et al. 2016; Haegeman & Greco 

to 2018), of het gebruik van verschillende types van discourspartikels (e.g. Haegeman & Hill 2013), 

zoals het nietnegatief gebruik van het oorspronkelijke ontkenningspartikel en in (2) (e.g. Breitbarth & 

Haegeman 2014, 2015). Veel van het recentere onderzoek naar de zuidelijk-Nederlandse dialecten 

maakt gebruik van de grote Nederlandse dialectatlassen, nl. de FAND/MAND (Goeman & Taeldeman 

1996) en de SAND (Barbiers et al. 2005), die gebaseerd zijn op geëliciteerde data (m.b.v. vragenlijsten) 

en introspectieve data (bevraging van moedertaalsprekers). Bevragingen zijn echter niet geschikt om 

patronen op te vragen die een specifieke discourscontext in spontaan gesproken taal vereisen, en dus 

moeilijk in een geconstrueerde experimentele setting gerealiseerd worden, zoals voorbeelden (1) en 

(2). Ook het gebruik van introspectieve gegevens is maar een gedeeltelijke oplossing, vooral gezien het 

gevorderde dialectverlies in Vlaanderen (Ghyselen & Van Keymeulen 2014). 

(1) De nieuwe wagens me makten hé 

(opname van een spreker (°1901) uit Bavinchove (Frans-Vlaanderen), 1965) 

(2) (over iemand die in koeienmest was gevallen:) 

me zijn beste kleren aan … g=ad dien e keer moeten en zien. 

(opname van een spreker (°1903) uit Pittem (Westvlaanderen), 1970) 

Hoewel zinnen met vooropgeplaatste adjuncten zonder inversie, die de V2-conditie lijken te schenden, 

in het West-Vlaams relatief vaak voorkomen (Lybaert et al. 2017, Haegeman & Greco 2016, 2018), zijn 

ze in het SAND bijvoorbeeld maar beperkt geattesteerd. De zinsinitiële constituent in het Frans-

Vlaamse voorbeeld in (1) is echter een argument, geen adjunct. De exacte geografische verspreiding 

van V2-schendingen met verschillende soorten constituenten is tot nog toe nauwelijks onderzocht. (2) 

http://www.dialectloket.be/geluid/stemmen-uit-het-verleden/


bevat het partikel en, de historisch oorspronkelijke markeerder van zinsontkenning, die in meerdere 

Vlaamse variëteiten als overblijfsel van de Jespersencyclus bewaard bleef (e.g. Haegeman 1995, 

Neuckermans 2008). Breitbarth & Haegeman (2014, 2015) hebben beargumenteerd dat het partikel 

als discoursmarkeerder met een procedurale betekenis gebruikt wordt en aangeeft dat een propositie 

onverwacht is in de context van een gegeven discoursachtergrond. Het is ongewoon dat en in (2) in 

een niet-negatieve context optreedt en bovendien aan een van de niet-finiete werkwoorden 

voorafgaat en niet, zoals gewoonlijk, aan het verbogen werkwoord. In dat soort gevallen, die tot nu 

toe nog helemaal niet systematisch onderzocht zijn, behoudt en alleen zijn procedurale betekenis, die 

aangeeft dat de propositie onverwacht is. De precieze diatopische distributie van deze constructie in 

de zuidelijk-Nederlandse dialecten is vooralsnog onbekend, en is tot nu toe nog niet in spontaan 

gesproken taal onderzocht. In onze lezing presenteren wij de eerste resultaten uit ons corpus. 
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Oppassen geblazen: Over de betekenis, productiviteit en ontwikkeling van de Nederlandse 

[infinitief + geblazen]-constructie 

Tom Bossuyt (UGent) 

Voor wie meer wil weten over de Nederlandse [infinitief + geblazen]-constructie is het vooral zoeken 

geblazen. De constructie wordt bijvoorbeeld in enkele standaardwerken zoals de Algemene Neder-

landse Spraakkunst (ANS 1997) of de Syntax of Dutch (Broekhuis et al. 2015-2016) over het hoofd 

gezien. De Grote Van Dale vermeldt de zin nou is het oppassen geblazen onder het lemma ²blazen (Van 

Dale 2015: 504); onder het lemma 1oppassen wordt diezelfde zin als ‘het is nu zaak goed op te passen’ 

geparafraseerd (ibid.: 2777). 

In een kort, slechts officieus gepubliceerd essay vraagt Foolen (2014) zich af of deze parafrase, die hij 

als “apprehensief” beschrijft, wel degelijk de hele lading dekt. Hij stelt dat geblazen met veel meer 

infinitieven dan alleen oppassen kan voorkomen – zo zouden smullen geblazen en lachen ge-blazen 

“voor de moderne taalgebruiker geen uitzonderlijke combinaties” zijn – en dat de oorspronke-lijke 

apprehensieve betekenis zich daardoor tot een “algemenere gerundivische, adhortatieve” heeft 

ontwikkeld. 

Hoewel Foolens opmerkingen gegrond lijken, worden ze niet door empirische data onderbouwd. Het 

doel van deze presentatie is daar verandering in te brengen: in het eerste deel wordt aan de hand van 

1255 voorbeelden uit het SoNaR-corpus (Oostdijk et al. 2013) onderzocht met hoeveel infinitie-ven 

geblazen gecombineerd kan worden en welke combinaties het frequentst voorkomen. Verder wordt 

nagegaan of deze infinitieven bepaalde semantische eigenschappen delen, zodat de betekenis van de 

betreffende constructie nader bepaald kan worden. Ook de interne syntaxis van de constructie wordt 

kort beschreven. 

In het tweede deel wordt aan de hand van historische data (vooral kwalitatief) onderzocht in welke 

periode en met welke infinitieven deze constructie voor het eerst in het geschreven Nederlands op-

duikt. Op basis van deze data wordt geprobeerd het gebruik van geblazen in deze constructie functio-

neel te verklaren. Foolens hypothese luidt dat de constructie uit het metaforische gebruik van ‘alarm-

signalen blazen’ is ontstaan: “In vroeger tijden werd ter waarschuwing wel de alarmtrompet geblazen 

en in die richting zullen we dan ook de oorsprong van dit gebruik van geblazen moeten zoeken” (Foolen 

2014). 
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(ANS 1997 =) Haeseryn, W./Romein, K./Geerts, G./de Rooij, J./van den Toorn, M.C.: Algemene 

Nederlandse Spraakkunst. 2e editie. 2 banden. Groningen/Deurne: Nijhoff/Plantyn. 

Broekhuis, H./Corver, N./Vos, R. (2015-2016): Syntax of Dutch. 3 banden. Amsterdam: Amsterdam 

University Press. 

Foolen, A. (2014): "geblazen" In: de Haan, C./Mooijaart, M./van Santen, A./Simons, T./Zwaaneveldt, S. 

(eds.): Woordenboek voor Marijke over taalverandering. Ongepubliceerd Festschrift, Leiden. 

Oostdijk, N./Reynaert, M./Hoste V./Schuurman I. (2013): "The construction of a 500-million-word 

reference corpus of contemporary written Dutch." In Spyns P./Odijk J. (red.), Essential speech and 

language technology for Dutch: Results by the STEVIN-programme. Berlijn/Heidelberg: Springer, 

219-247. 

(Van Dale 2015 =) den Boon, T./Hendrickx, R. (red., 2015): Van Dale Groot woordenboek van de 

Nederlandse taal. 15e, herziene druk. 3 banden. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Uitgevers. 

  



Tokengebaseerde distributionele semantiek in lectometrisch onderzoek 

Stefano De Pascale (KU Leuven) 

De beschikbaarheid van enorme tekstcorpora heeft in de laatste decennia de studie van lexicale 

betekenis geherdefinieerd, door bijvoorbeeld de focus te verschuiven naar kwantitatieve aspecten van 

betekenis. In dat soort corpusgedreven semantisch onderzoek zijn sinds enige tijd Vector Space Models 

(voortaan VSMs) de standaardmethode geworden om woordbetekenis te analyseren (Turney & Pantel, 

2010). Deze computationele modellen vinden hun oorsprong in de distributionele semantiek van 

Harris (1954) en Firth (1957): wanneer twee woorden omgeven zijn door een gelijkaardige context, 

zullen ze hoogstwaarschijnlijk ook semantische gelijkenissen vertonen. VSMs die de betekenis van 

lemma’s formaliseren, zogenaamde type-based models, bleken al bijzonder succesvol in het ontdekken 

van bijna-synoniemen in zeer grote corpora.  Deze woorden zijn dan op hun beurt ingezet als varianten 

(bv. religie en godsdienst) van lexicale sociolinguistische variabelen in lectometrische studies (RELIGION; 

Ruette, Peirsman, Speelman, & Geeraerts, 2014). De voornaamste beperking van typegebaseerde 

modellen is echter hun onvermogen om de polysemie van woorden in kaart te brengen, aangezien alle 

betekenissen van een woord in een enkele vectorrepresentatie worden samengevoegd. Om beter vat 

te krijgen op niet-gedeelde betekenissen van bijna-synoniemen stellen wij token-based models voor 

als oplossing (Heylen, Wielfaert, Speelman, & Geeraerts, 2015). Zulke VSMs opereren op het niveau 

van individuele tokens van een lemma en zijn zo geschikt om subtiele betekenisverschillen binnen en 

tussen lemma’s te detecteren. Door tokens van bijna-synoniemen samen te voegen in eenzelfde 

multidimensionele ruimte kan men de overlappende gebieden in deze ‘semantische wolk’ 

identificeren en op die manier de gedeelde gebruikscontexten van deze lexicale varianten bepalen. In 

deze presentatie zal het potentieel van deze methode geëvalueerd worden met betrekking tot zijn 

waarde voor de lectometrische studie van het Belgisch-Nederlands en het Nederlands-Nederlands.   
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LETTERKUNDE 

Zingende Gemeenschappen. Nederlandse politieke liederen en identiteitsvorming rond 1800 

Renée Vulto (UGent) 

“De vaerzen moesten sterk zijn!” schreef Bellamy in het voorwoord van de in 1785 te Amsterdam 

gedrukte versie van zijn Vaderlandsche Gezangen. Deze gedichtenbundel moest dienen als “handboek 

der Natie” met als doel het “opwekken en aanmoedigen dier deugden, die tot den opbouw, de 

instandhouding en den luister der maatschappij zoo noodzaaklijk zijn.” Bellamy’s betoog dicht het lied 

een belangrijke functie toe in het versterken van nationale gevoelens, en is in lijn met de idee dat 

liederen een rol kunnen spelen in de constructie van collectieve identiteiten. Zulke opvattingen waren 

niet nieuw aan het einde van de achttiende eeuw – we kunnen verhandelingen over de effecten van 

het lied al vanaf de klassieke Oudheid traceren. Toch kan een analyse van de wijze waarop liederen in 

de jaren rond 1800 gebruikt werden om het idee van nationale eenheid te propageren, interessante 

inzichten in de maatschappelijke ontwikkelingen van die tijd opleveren. Bellamy’s Vaderlandsche 

Gezangen en vele andere politieke liederen werden geconcipieerd in een periode waarin een nationaal 

bewustzijn en het idee van de natiestaat zich pas begonnen te vormen. Bovendien waren de 

Nederlanden in die tijd een cultureel en politiek zeer instabiel gebied. De liederen waren voor burgers 

een manier om zich met zulke ontwikkelingen te engageren. In mijn doctoraatsonderzoek kijk ik naar 

de rol die politieke liederen in de maatschappelijke ontwikkelingen van die periode gespeeld kunnen 

hebben. Daarbij kijk ik niet alleen naar de wijze waarop ideeën van collectiviteit en van een 

Nederlandse natie in de liederen geformuleerd werden, ik onderzoek ook hoe deze door collectieve 

zangpraktijken in de zangers belichaamd werden. Gezien de politieke context richt ik mij daarbij ook 

op de mogelijke spanningen tussen het gewenste effect van de liederen op de zangers en de harde 

politieke realiteit van verdeeldheid en crisis. 

  



Tussen twee vuren: de enscenering van het martelarij-spektakel in Michiel de Swaens Catharina 

tussen praktijk en traditie 

Jorn Hubo (Universiteit Gent) 

In het Zuid-Nederlandse theater van de zeventiende eeuw was de martelarij een geliefd onderwerp. 

Vaak wordt de theatrale representatie van martelarij in een religieuze context geplaatst. Het voorbeeld 

Michiel De Swaen’s Catharina ( voor 1702) laat echter zien dat auteurs soms tussen verschillende 

theatertradities moesten navigeren. Bij De Swaen gaat het om tradities zoals het jezuïeten- en het 

rederijkerstoneel, maar ook om het opkomende neo-classicisme. Daarnaast staan de verschillende 

theoretische eisen die aan het theater gesteld werden bij hem tegenover religieuze dogma’s en meer 

praktische overwegingen. Bij de enscenering van het martelarij-spektakel moest hij uiteraard met die 

verschillende en soms tegengestelde eisen aan het martelaarstoneel rekening houden. In mijn case 

study zal ik nagaan hoe dit de enscenering van de martelarij bij De Swaen beïnvloedde en welk effect 

hij daarmee beoogde. Daarbij zal ik in het bijzonder aandacht besteden aan de verschillen en 

overeenkomsten tussen enerzijds de visueel-auditieve enscenering van het martelaarschap en 

anderzijds de ‘mental performance’ ervan bij het publiek. 

  



‘Geheel het oude Nederland was steeds een wonder van uw hand.' Gemeenschapsvorming en 

identiteit bij de viering van 300 jaar Reformatie in Gent, 1817)  

Henk Vogel (VU Amsterdam) 

Rond 31 oktober 1817 vierden protestanten, net als nu een jaar geleden, een jubileumjaar van Maarten 

Luthers stellingen (1517). Van Schotland tot in Rusland werden grootse kerkelijke en burgerlijke feesten 

georganiseerd, en ook in het nog jonge Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gingen op vrijdag 31 

oktober en zondag 2 november protestanten jubelend de straat op en ter kerke. Een protestantse 

minderheid in Gent vierde het 'derde eeuwfeest der kerkhervorming' in het gebouw dat deze kerkelijke 

gemeente nog geen jaar tot haar beschikking had gekregen van koning Willem I: de kerk aan de 

Brabantdam die nog steeds door dezelfde gemeente gebruikt wordt. De vormgeving van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden en een nieuwe grondwet had juist in Gent op veel verzet gestuit; zowel 

economisch als kerkelijk-politiek voelden de Zuidelijke Nederlanden zich achtergesteld door de nieuwe, 

duidelijk protestantse koning. Een voorname proteststem was die van Maurice de Broglie, de Gentse 

bisschop die uit angst voor vervolging door koning Willem I naar thuisland Frankrijk vluchtte in het 

najaar 1817. De religieus of kerkelijk gemotiveerde kritieken op de nieuwe grondwet - waarin de Rooms-

Katholieke kerk en andere kerken veel macht moesten afstaan aan de nieuwe rijksoverheid - werden 

afgedaan als 'oproer tegen verdraagzaamheid' en koning Willem I bleef benadrukken dat godsdienst 

toch juist tot eenheid en verdraagzaamheid moest leiden. Precies die twee waarden kwamen centraal 

te staan op de Gentse viering van 300 jaar Reformatie. Mijn onderzoek heeft willen tonen dat Albert 

Goedkoop - de Noord-Nederlandse, koningsgezinde predikant van de Brabantdamkerk - preek, liederen, 

kerkelijke ruimte en lichamelijke performance inzette om zijn boodschap van eenheid en 

verdraagzaamheid over te dragen en zelfs fysiek ervaarbaar te maken. Twee woorden met een 

vredelievende klank, maar in de context van het jonge Verenigd Koninkrijk der Nederlanden politiek 

zeer beladen termen. 

 

 

 

  



GESCHIEDENIS 

Superstitieuze en geoorloofde rituele praktijk in de Malleus maleficarum: een vijftiende-eeuwse 

“onttovering” 

Chloé Conickx (Universiteit Gent) 

In het kader van de laatmiddeleeuwse nadruk op pastorale zorg en de toenemende bekommernis 

omtrent lekenpraktijken, voelden theologen zich steeds meer genoodzaakt om een concreet en 

descriptief verklaringsmodel van superstitie te voorzien. Leken moesten met name begrijpen wanneer 

een ritueel bijgelovig was en waarom het afweek van de toegelaten christelijke praxis. Bijgeloof of 

superstitie impliceerde demonische agency en was absoluut ongeoorloofd. De precieze afbakening van 

de toelaatbaarheid van rituelen was echter niet zo eenduidig. Heinrich Kramers beruchte Malleus 

maleficarum of Heksenhamer uit 1487 vormt een betekenisvolle getuige van deze problematiek. In dit 

traktaat worden zowel niet-officiële “volkse” als officiële kerkelijke remedies tegen hekserij besproken. 

De laatmiddeleeuwse omgang met bijgeloof in relatie tot geoorloofdheid wordt in de historiografie 

nog steeds als vaag en weinig systematisch gekarakteriseerd: kerkelijke autoriteiten zouden geen 

concrete en gefundeerde demarcaties aanbieden.  

 

In mijn onderzoek toon ik aan hoe in de Malleus maleficarum wel degelijk systematische, 

onderliggende criteria aangereikt worden om de demarcaties tussen superstitieuze en geoorloofde 

rituele praktijk te traceren. De tendenzen tot “rationalisering” kunnen daardoor reeds in de late 

middeleeuwen gesitueerd worden veeleer dan vanaf de Reformatie – zoals de klassieke 

onttoveringsthese van Max Weber stelt. De remedies die in de Heksenhamer aan bod komen, worden 

in eerste instantie geanalyseerd aan de hand van specifieke rituele elementen – (1) de identiteit van 

de operator, (2) causaliteit, en (3) intentie en vormelijkheid. In een tweede luik pas ik diezelfde 

aspecten verder toe op Kramers discussie over therapeutisch exorcisme.  

 

 

  



KLASSIEKE STUDIES 

Het driedimensionale betekenispotentieel van de Latijnse werkwoordstijden: op zoek naar 

een authentieke leeservaring met het oog op de ontwikkeling van het talig bewustzijn 

Simon Aerts (UGent) 

In de literatuur over de semantiek van het Latijnse werkwoordsysteem is er nog steeds discussie of de 

categorie ‘aspect’ bestaansrecht heeft. Tegenstanders zijn van oordeel dat de stammen, i.e. perfectum 

(dele-) en infectum (delev-), een tegenstelling in termen van relatief tempus uitdrukken (resp. 

‘voortijdigheid’ en ‘gelijktijdigheid’) en erkennen aspectuele betekenissen slechts in bepaalde 

narratieve contexten, en zelfs dan enkel als afgeleiden van relatief tempus. Voorstanders zien die 

laatste als een diachrone ontwikkeling uit de aspectstammen, waarbij de perfectumstam zgn. 

‘perfectiviteit’ uitdrukt en de infectumstam zgn. ‘imperfectiviteit’. Deze ontwikkeling zou volgens hen 

zeker in de periode van het klassiek Latijn – en misschien zelfs vele eeuwen later – nog niet voltooid 

zijn, in tegenstelling tot wat de tegenstanders van aspect beweren. 

Een mogelijke reden waarom aspect ter discussie blijft staan, is de problematische definitie van deze 

categorie in de Latijnse en algemene taalkundige literatuur. Geïnspireerd door o.a. het moderne 

theoretische kader van Systemisch-Functionele Taalkunde, dat drie ‘metafuncties’ of semantische 

niveaus onderscheidt, worden de categorie aspect en de oppositie perfectiviteit-imperfectiviteit in 

mijn onderzoek gedefinieerd op drie dimensies, i.e. ideationeel (‘(on)voltooidheid’), tekstueel (‘globale 

vs. partiële focus’) en interpersoonlijk (‘standpunt van buitenaf vs. van binnenin’). Al deze 

betekenissen worden vermeld in de literatuur, maar zelden of nooit binnen één allesomvattend kader. 

Bovendien kan tempus óók op deze drie dimensies betekenis dragen. Tezamen beantwoordden de 

uiteenlopende combinaties van ideationele en tekstuele aspecto-temporele waarden aan alle 

voorgestelde ‘gebruikswijzen’ van de narratieve tijden in de bekende Latijnse grammatica’s van de 

voorbije honderd jaar. Bovendien biedt de interpersoonlijke dimensie binnen hetzélfde kader een 

belangrijke meerwaarde bij de interpretatie van narratieve teksten op het vlak van perspectief (cf. 

focalisatie in de narratologie), waarvoor andere benaderingswijzen op een veel complexere manier te 

werk moeten gaan. 

Na een introductie van dit kader zal ik tijdens mijn presentatie illustreren hoe auteurs als Livius en 

Gregorius van Tours (6e eeuw) het betekenispotentieel van de Latijnse werkwoordstijden hanteren in 

hun narratieve teksten. De focus zal daarbij liggen op perspectief en enkele statistische resultaten. Uit 

de uiteenzetting zal bovendien blijken (a) dat een dergelijke, bedachtzame lectuur van de teksten kan 

bijdragen tot een meer authentieke, allesomvattende leeservaring, en (b) dat een lectuur met de focus 

op taalkundige elementen zoals werkwoordstijden een waardevol alternatief kan zijn – ter afwisseling 

van de gangbare lectuurmethodes – dat de taalgevoeligheid van leerlingen kan vergroten, en niet in 

de laatste plaats met betrekking tot de andere talen die zij tijdens hun schoolcarrière verwerven. 
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Ἀφροδίτη δολοπλόκος in de Griekse epiek 

Laurens Van der Wiel (KU Leuven) 

Dat Sappho Aphrodite als ‘listenwevend’ portretteert, is velen bekend, maar niet enkel de Griekse lyrici 

kennen de liefdesgodin een bedrieglijk karakter toe. Ook in de oudste Griekse epiek ontmoet men haar 

immers als een godheid wiens woorden en verschijning niet zijn wat ze lijken. Maar waar komt deze 

eigenschap precies vandaan? Hoe manifesteert haar bedrog zich doorheen de epiek? Welk effect 

beogen de auteurs van deze werken, wanneer ze een listige Aphrodite opvoeren?  

De fragmenten die besproken moeten worden om deze vragen te beantwoorden, zijn overigens bijna 

allemaal voorbeelden van een typische scène: de verleidingsscène, die in het verleden al verschillende 

malen werd onderzocht. Wanneer de volledige opbouw van deze typische scène wordt blootgelegd, 

blijkt dat ook een structurele analyse toont dat de Griekse epische dichters een nauw verband legden 

tussen verleiding en misleiding. Ook een behandeling van de typische verleidingsscène blijkt dus 

relevant te zijn voor een bespreking van de epische passages waarin Aphrodite als listenwevende godin 

verschijnt. 

 

 


