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KOMEDIE 

MENANDROS,   (ed. Arnott, Loeb 1997) 

 
Dramatis personae  en overzicht van de inhoud 

 

     Knemoon (e)x Myrrhine x (1e man, overleden) 

Kallippides   x   anonyma 

    (Plangon) - Sostratos       dochter          Gorgias 

  vriend Chaireas  slavin Simiche  slaaf Daos 

  slaven Pyrrhias en Getas 

  'kok' Sikoon 

 

Proloog Pan stelt personages en setting voor. Attisch dorp Phyle, Pans heiligdom centraal, 

aan de ene kant de woning van Knemoon, aan de andere die van zijn ex en haar zoon. Pan 

heeft een rijke jongeman verliefd gemaakt op de aardige dochter van de vreselijke 

Knemoon. 

1e bedrijf Sostratos onderneemt pogingen om Knemoon de hand van zijn dochter te vragen 

2e bedrijf Gorgias maakt kennis met Sostratos, en geeft hem de raad in een boerenplunje mee op het 

land te gaan werken, om kans te maken bij Knemoon.  

Getas en 'kok' (beenhouwer) Sikoon op, om een offer aan Pan voor te bereiden - die was 

in een droom aan Sostratos' moeder verschenen. 

3e bedrijf Moeder en huishouding op; Getas en Sikoon proberen tevergeefs bij Knemoon een 

kookpot te lenen. Simiche heeft emmer en houweel in waterput laten vallen. Sostratos, 

uitgeput terug van het land, nodigt Gorgias uit op de offermaaltijd. 

4e bedrijf Knemoon sukkelt in de waterput en wordt gered door zijn dochter, Sostratos en (vooral) 

zijn ex-stiefzoon Gorgias. Uit dankbaarheid adopteert hij die laatste, schenkt hem de helft 

van zijn erf én plaatst zijn dochter onder zijn hoede. Gorgias belooft zijn stiefzus aan 

Sostratos. Kallippides op, gaat vlug in de tempel eten. 

5e bedrijf Sostratos overtuigt zijn vader twee huwelijken te sluiten. Gorgias aanvaardt Plangon als 

vrouw. Tijdens het dubbele verlovingsfeest leren Getas en Sikoon Knemoon een lesje. 

Uiteindelijk is zelfs hij bereid mee te gaan feesten. Happy end. 

 

 

 

 

 
 



 

KOMEDIE 8 

Begin eerste bedrijf 

  

     
      

    

       
          
         

 

          'spotten' 
  

      
        

         
  

               

         'iemand onder de arm nemen'

          'roven' 

         'in brand steken' (nl. de deur)

            'onderzoeken' 

           'in vertraging zijn, treuzelen'
            

       
       

        

          (dankbare) 'herinnering'

           'in orde brengen, regelen'
         

          'voldoende, in orde' 
           

         'volledig beluisteren'

          'vroeg in de morgen'

         'mede-jager'
     

            
         

          : 'ontmoeten' 
       

       
     
        

        
       

          "vertraging"
      

      
  

          "laat mij door!"
    

         
   

  
            

            : 'kluit aarde' 
  

              



 

KOMEDIE 9 

               
   

      
         

         
  

                  "laten we opkrassen"
   

   

          "zo ver mogelijk"

           'pijn, gesukkel'

            : 'zwartgallig/zot zijn' 
          

         "tenen"  : 'breken' 

         'struikelen, botsen tegen'
 

          (2 augm.) 'zat zijn' 
       

   

             'helemaal kapot'
       

          - : 'stoppen' 

          : 'kloppen' 
       

          'oude vrouw' 'hier ter plaatse'

          <  'heuvel-tje' 

         "ontluizen (?)"   'peren'

        gekromd hout 'juk, schandpaal'

           'woedend' (wschl. over P. zelf) 
   

            'stuk grond, domein'
       

        'van verre'  'zeer'

         
"  "  "      

   "    "    
  "       

   "      
        

   

          lett. naar de raven (f-woord)
   "     - "   

         'de ogen sluiten' 

   "          : 'paal, staak' 
"  "     " 

         'erg schril, luid'

   

         'perfect, volledig'

              'vervolg'
        

        

          'bosje'  : 'slingeren' 
         

         'on-zachtaardig'
     



 

KOMEDIE 10 

          'lafheid'
 

           'opeten, opvreten'
  

         : 'pijn doen, verdrieten' 

        'uitstellen'
        

      
  

            
   

       

          'van 's morgens af' 'morgen'
       

       

           "houd je rustig"
   

    

           'voorwendsel, excuus'      'blij'
       

          'wandelen, gaan'   'beproeven'

           '(vijandige) poging'
      

         "stomme slaaf" 

           (die veel zweepslagen krijgt)
     

     
  

          
           

   
       

          "ik ben weg"
    

        

           deiktische 
       

           derde pers.
         

      
        

           

  

            'gelukkig, zalig'

         'gevleugeld, vliegend'

        < : 'ontmoeten' 

            'op de grond'

         : 'lastig vallen' 

         'zonder afgunst, overvloedig'

        : 'standbeeld' 
         

      
 

 

 



 

KOMEDIE 11 

Overgang tweede naar derde bedrijf 

    

        

       'matras' (van blaren) 'klaar' 

         'verhinderen'
        

           'wenkbrauwen' '3 x ongelukkig'

          : 'voed(er)en' 'vandaag' 
    

      
        

  

  

         'openen'
        

       
  

    
   

          

          'massa' 

          : (aulos, hobo) "spelen" 

          gen: "een liedje voor"
     

 

 

Begin en einde vijfde bedrijf 

     

       

          : 'verwachten' 
              

          : 'toegeven, -zeggen' 
      
            

     

       

         'zeker, betrouwbaar'
       
     

       
      

       

          'in ruil geven'
              

          'bedelaar, arme sukkelaar'
        

     

      

       

          : "onder de grond  

             verbergen"
       



 

KOMEDIE 12 

         
       

       

        'geven, verschaffen' 

         "het helemaal  

eens zijn" 

 
     

        
      

       : 'applaudisseren voor' 
       

        'welwillend' 

 

  



 

KOMEDIE 13 

 
 

 

 

 



 

  

 
DEEL TWEE 

 
 

 

Grieks literair proza  
van Platoon tot Heliodoros 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

               



THEOFRASTOS, KARAKTERS 
 

1. Theofrastos 
Ca 370  ijnaam zijn die hij 

van Aristoteles en diens opvolger (in 322) aan het hoofd van het Lukeion (de peripatetische 
school). Deelde met zijn meester een encyclopedische belangstelling. Zijn voornaamste activi-
teit lag op de domeinen van de natuurwetenschappen (hij wordt beschouwd als de grondlegger 
van de botanica) en van de filosofie (logica, metafysica, ethica, geschiedenis van de filosofie). 

2. Oeuvre 
We bezitten slechts een klein gedeelte van de talrijke werken die T. schreef : naast de Karak-

ters zijn volledig bewaard : twee omvangrijke plantkundige studies en een tiental kortere na-
tuurwetenschappelijke tractaten.Van zijn Metaphysica hebben we langere uittreksels.  
Voor de Griekse literatuurgeschiedenis is vooral het verlies van zijn retorische en poëticale 

tractaten betreurenswaardig. Hij was belangrijk voor de ontwikkeling van de classificatie van 
stijlkwaliteiten en stijlsoorten (we hebben fragmenten en citaten bij latere retoren). Van zijn 
werk(en) over poëzie, meer bepaald over de komedie, weten we zo goed als niets. 

 

3. : Karakters(chetsen) 
I cannot think of a smaller book with a greater influence. (Smeed, p. 5) 

Dit korte werkje bekleedt een uitzonderingspositie binnen het oeuvre van Theofrastos. Het 
bestaat uit 30 korte schetsen van min of meer onuitstaanbare typetjes, die zowel herkenbaar 
zijn als typisch Atheens, algemeen en individueel. De schetsen zijn eenvoudig van stijl én van 
uitwerking sonages geka-
rakteriseerd aan de hand van typische scènes en handelingen; er wordt niet gepeild naar mo-
tieven of emoties, m.a.w. er is geen psychologische karakterontleding. 
Doel van het werk is onduidelijk. In de manuscripten wordt het voorafgegaan door een onge-
twijfeld onechte proloog, die het werk een moraliserende doelstelling toedicht. Het werk is 
ook wel in verband gebracht met retoriek ( ) en komedie (vooral de Nea). 
 

4. Bibliografie 
 

De website van em. Herman De Ley: http://www.flwi.ugent.be/cie/theo/index.htm: een hele syllabus 
 

Diggle J., Theophrastus. Characters, edited with introduction, translation and commentary. 
Cambridge 2004 

Fortenbaugh W.W.  Huby PM.  Long A.A., Theophrastus of Eresus: on his life and work. 
New Brunsvick 1985. 

Millett, Theophrastus and his World. Cambridge 2007 
Smeed J.W., Oxford 1985. 
Stein M., Definition und Schilderung in Theophrasts Charakteren. Stuttgart 1992. 
Steinmetz P., Theophrast. Charaktere. Herausgegeben und erklärt. I Band: Textgeschichte 

und Text; II Band: Kommentar und Übersetzung. München 1960-1962. 
Ussher R.G., , The Characters of Theophrastus. Edited with Introduction, Commentary and 

Index. London 1960, revised edition 1992. 
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Nederlandse vertalingen 

Kuiper W.E.J., Theophrastus. Zedeprenten. Arnhem 1948. 
Van Dolen H., Theophrastos. Karakterschetsen. Amsterdam, Athenaeum  Polak & Van 

Gennep 1991. 
 
Nawerking 
Jean de la Bruyère, Les . Paris 1688. 
Elias Canetti, Der Ohrenzeuge, Fünfzig Charaktere. München 1974; vertaling Tom Graftdijk, 

De oorgetuige. Amsterdam, Athenaeum  Polak & Van Gennep 2001². 
Henk van der Waal, De aantochtster. Amsterdam, Querido 2003. 

 

 

DE AANZEGSTER (Henk van der Waal) 

zij houdt zich niet op in vuur, in water, in lucht of in de aarde: hoogstens 
schurkt ze zich tegen het onbestemde 
bestaande, die roosgeloken heilbrenging die zich 
beidt in ontheffing en berooiing en 
opwasemt uit de sluiers 
van de aanzegster 

die verleidster op afstand en klodder slagroom op ouderdom 

 

DE TRANENWARMER (Elias Canetti) 

"De tranenwarmer gaat elke dag naar de bioscoop. Hij hoeft niet altijd iets nieuws te zien, ook 
oude programma's trekken hem aan. Hoofdzaak is dat ze aan hun doel beantwoorden en hem 
tranen in overvloed doen ontlokken. Je zit in het donker, de anderen zien je niet en je wacht 
op de vervulling. De wereld is koud en harteloos en je zou niet willen leven zonder het warme 
nat op je wangen te voelen. Als de tranen beginnen te vloeien kom je in een prettige stem-
ming, je bent heel stil en verroert geen vin, je zorgt ervoor niets met je zakdoek weg te vegen, 
elke traan moet al zijn warmte afstaan en of hij nu de mond bereikt of de kin, of er zelfs in 
slaagt langs de hals naar de borst af te glijden - de tranenwarmer neemt het met dankbare be-
scheidenheid in ontvangst en staat pas weer op na een royaal bad". 
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THEOFRASTOS,    

(ed. Diggle 2004, Cambridge UP) 
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�

5 -�6+ &� 7�

�
8-� �
� �	 �
�	 �� ��� � � ‘vleierij’ 

> 	 �
�	 �� ��� ‘een flikflooier/ vleier zijn,  

vleien’ 

�  ��
�� $ ���� � � ‘iets op een bepaalde  

manier opvatten’ 

 

2. 

� �	 ��
�, � � ‘de vleier’ 

��� �� ��� ��� ‘zich op weg begeven, 

vertrekken, gaan’ 

���� � ���� �� � ‘zich bewust zijn van’ 

���$ 
��� � � �kijken naar, bekijken’ 

�� ����� � dat.m.enk > �� ���� �!�latere 

vorm van��� � ���� �
�� � �	 �� ���� ‘een goede reputatie 

hebben, populair zijn’ 

	 ����� �� � ‘zitten, neerzitten’ 

�� ���� �� � “aan de orde komen, 

voortspruiten, ontstaan” 

	 ���#��� �� �� � ‘terechtkomen bij, komen 

tot’ 

 

3. 

� �	 � �	 � ��!�3� �� �� � ‘vlok, pluisje’ 

�#��� ��� � ‘wegnemen’ 

���� �� ��� �� � � ‘haargroei, haar’ 

���� ��� � � ��� ‘kaf, schil, omhulsel, prul’ 

	 �� #�
����� � ‘afpikken, afplukken’ 

���� �� ��� �� ���� � ‘iemand ontmoeten’ 

��
��� � � ‘grijs’ 

��� � �	 ��� > ��� � �
� ��� �� ��!� 3 ����� � ‘baard’ 

 

4. 

������ �� � ‘prijzen, loven’ 

���� �� �� ���� �� � ‘bemerken, opmerken’ 

� 	 ����� � ‘spotten, schertsen, grappen 

maken’ 

'� � � ���� bijw. lett=koud. 

“smakeloos, flauw” 

��� �� � ‘stoten, duwen’ 

	 ����� � � ‘tegenhouden, inhouden’ 

 

5. 

������ �� � ‘ontmoeten, tegemoet 

gaan’ 

�#��� ��� � � ‘halt houden, stoppen’ 

 

6. 

����� � �
�� � ‘appel, boomvrucht’ 

� �� ����� � ‘peer, perenboom’ 

�

�
�� ���� ���� � > ������ ��: ‘kopen’ 

� ���� �� ��� � “kroost” 

 

7. 

� � ������� �� � ‘kopen, samen kopen’ 
�� � 9#�	 � ��� �� �� � ������������	�����
��������

������������������� 

�� �� � �� ��� ‘goed geproportioneerd, 

bevallig’ 

�����  �� �� �� �� ‘sandaal’ 

 

8. 

���� �� ��# � � ‘terugkeren’ 

�� �� ����� 

 � � ‘aankondigen, melden’ 

 

9. 

�� ��
�� � bijwoord < imperatief van 

�� �
�� �. 

 ‘wees gerust, zeker, 

natuurlijk, inderdaad’ 

� ��	 ����� � ‘bedienen, dienen’ 

� � �������<�� ��> 

����� � �� � � ‘zonder adem te halen, in 

één adem’ 

 

10. 

� � ��� �� � ‘onthalen, gasten 

ontvangen’ 

��� �	 ���� �� � ‘aanliggen naast’ 

� �
�	 ��� � ‘zacht, fijn, verfijnd’ 

��� �� � > ���� � �
�  ���� � � ‘het koud hebben, rillen 

van de kou’ 

���$ �� 

 � � ‘werpen op, leggen op’ 

��� �� ��� 

 � � ‘omhullen, hullen in’ 

�� �� 	 ���� � � ‘voorover buigen, bukken’ 

� ��'��� � ��� � � ‘fluisteren’ 


�
� �� � ‘babbelen’ 

 

11. 

� ���� �� � ‘dienaar, slaaf’ 

���� �� �� 	 �#��
��� � � ‘kussen’ 

�  ��� �� ����� � � � ‘spreiden, leggen onder’ 

 

12. 

�� � ���	 ����� � � ‘bouwmeester zijn, 

bouwen’ 

#� ��� �� � ‘voortbrengen, telen’ 

� �� �	 ���! �3� ���� � ‘afbeelding, portret’ 

 

13. 

����	 �#� �
� ��� � bijwoordelijk. :kortom” 

��� � ��= � �, �� �� � ‘het is mogelijk’ 
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�

8- �
� �
� 
�� � � ‘gebabbel, geklets’ 

� � ��� � � ‘bepalen, vaststellen, 

definiëren’ 

� ��	 � �� ��� �= �	 � ���� ��  ‘krachteloosheid, 

machteloosheid; gebrek aan 

controle, onbeheersheid’ 
�
5-�
#���� ��� �� � ‘(luid en duidelijk) spreken, 

verkondigen’ 
<- �
� ���, � �� �ertussen' 

���
�� ������ � � � ‘vergeten’ 

��� �
��� �� � ‘verwaarlozen; vergeten, 

over het hoofd zien’ 

� � ����� � � ‘samenbrengen, begrijpen, 

snappen’ 

��� ���� �� � � ‘beloeren, in de gaten 

houden, letten op’ 

	 ���#��� �� �� � ‘terecht komen bij, komen 

tot’ 

� �� �� �� �� � ‘verwarring, storing’ 

��� ��� �� �� � ‘zich verschaffen, zich 

eigen maken’ 
������� � � ����
���������

�
=-�
����� � ���� � ‘overwinnen, uitputten’ 

	 ��� �� ��� � ‘telkens één, één voor één’ 

� �������<� � ��> 

��� ���� � ‘dicht opeengepakt, 

samengetroept’ 

� � ���� ��� � � intrans.: ‘bij elkaar staan’ 

� � �� ����� � � ‘zaken doen, 

onderhandelen’ 

 

5. 

� ��� 
�� �� �� � � ‘worstelperk, 

worstelschool’ 

� ����� ��� ��$ �� � ‘trainer’ 

 

6. 

�� ����� �� � ‘begeleiden’ 

���	 ����� ��� � � ‘terugbrengen’ 

 

7. 

�� �� � ������� �� � ‘erbij vertellen’ 

���� �+ genitief� ‘ten tijde van’ 

���� �
� ��� � ‘het volk, de massa 

(pejoratief)’ 

��� �� $ ��

� � ‘inlassen’ 

���� �-- -�� ---� � � drie mogelijkheden 

���
�� $ �� �� � �
�������

�� � ���� � � ‘in slaap sukkelen, 

indommelen’ 

���

� �� ��� �� � ‘zich losmaken, zich 

verwijderen’ 

 

8. 

� � �� �	 ��� �� ‘in de jury zetelen, mee een 

vonnis uitspreken’ 

� � ����� ��� � ‘deelnemen aan een 

���� � ��� � �:in het publiek 

zitten, in het theater zitten” 

� � �� ������� � ‘tafelen, aan een banket 

deelnemen’ 
�

���

�  �� ��� � ‘nat, vochtig’ 

� �� �
 �� ���! �3� ���� � ‘zwaluw’ 

 

10. 

�  ��� ���� � ‘verdragen, dulden’ 

	 ���� �� �� ‘slapen’ 

 

 

 

17. %1% >9%+ 9?+ (�

1. 

� �� �� '�� ��� � �� � ‘gezeur, gekanker’ 

���� ��� �� � � � ‘afstraffing, berisping, 

klacht’ 

�� �� ��	 � � ‘toebehoren aan, passen’ 

����� �� �� ���� �0 �� ��� �� � � 'het gegevene' 

 

2. 

� �� �� ��� !� 3��� �� � ‘deel, portie’ 

#����� � � ‘niet gunnen, misgunnen’ 

� �� �� ��� � ‘soep, bouillon’ 

����� ��� �� ��� � ‘wijntje’ 

 

3. 

	 ���#�
� �� � ‘kussen’ 

 

4. 

�����	 �� �� � ‘kwaad zijn op, toornig 

zijn, geïrriteerd zijn’ 

� ����� � = � ��� �
�  ��� � ‘het regent’ (onderwerp is 

Zeus) 

 

5. 

����$ � 

� ��� ��� � ‘bundel, beurs, 

portemonnee’ 
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6. 

������ �� �� �, ��� � “iets goedkoop kopen” 

��
� �� � � ‘verkopen’ 

���� �� �� � � perfectum van � ����� �� �
;-�
�� ���� 
��� � � � ‘goed nieuws brengen’ 

��� � � = ���� �
�� �� ��� ��� � � � ‘er aan toevoegen’ 

���� � �� �� � � � ‘de helft’ 

 

8. 

� �' ��#�� � � ‘stem (bij een stemming)’ 

��	 �
�� � � � ‘aanklagen, verwijten’ 

����� � �	 ��� � � ‘motieven, argumenten’ 

9. 

� ���� ���� � � �bijdrage, lening’ (onder 

vrienden, zonder interest) 

� 
�� ��� � � ‘vriendelijk, vrolijk’ 

������ � � � hier: "waarom" 

� �� ����+ genitief  ‘naast, zonder’, 

“bovendien” 

� ��� ����#�� �
 � � � ‘dank verschuldigd zijn’ 

 

26. + &9 *� ? @9 6+(�

 

1. 

� ��� ��� �� �� �� � � ‘keuze, streven’ 

�
� �� �� ���+ genitief ‘streven naar, nastreven’ 

 

2. 

�� �� ��� ���� �� � � �kiezen bovenop, verkiezen 

bij’ 

� ���� �� � � � ‘stoet, optocht, parade’ 

� � ����� �
(�) ��� �� �� ‘mee zorg dragen voor, 

samen voor iets zorgen’ 

���#������ � � � � ‘aanvoeren, zijn mening 

zeggen’ 

�� ��	 � ����� ! 3�� �� � ‘zelf macht hebbend; met 

onbeperkte macht’ 

�� �$ ��

 � � � ‘voorstellen’ 

	 ����� � � � ‘onthouden’ 

� ��� 
� 	 ��� ����� � � (homerisch) ‘heerschappij 

door velen’ 

� �	 ���� ���� � � ‘heerser, bevelhebber’ 

 

3. 

� � ���� � ‘gebruiken’ 

�� ��
�� � � zie hoger 

� ���� 
�� � � ‘het gepeupel, de massa’ 

���

� �� ��� �� � � zie hoger 

�
�� �� �� � � � ‘benaderen’, “ambiëren” 

�  $ � ��� �� � ‘brutaal zijn, arrogant zijn; 

beledigen’ 

��	 ��� � � hier: “besturen” 

 

4. 

���$ ��
 
�� ��� ��� �� � �� ��� ��“zijn mantel aantrekken” 

� �	 �� �� �� � ‘het knippen, afsnijden, 

kapsel’ 

	 �	 �� � ����� � � part. perf van 

	 ���� �A �‘afknippen, 

scheren’ 

� ��� ���	 �� �� ���	 �	 -� “zijn haar halflang geknipt” 

����� � ��� � � � ‘nagels knippen’ 

� �$ ��� � � ‘statig voortschrijden’ 

� �� � 	 �#������ � � ‘bedrieger, valse aanklager’

  

� �	 ��� �� � ‘omkopen’ 

����	 ��� ��� � � ‘staatsbestuur, politiek’ 

�� ��� ��� � � � ‘naderen, komen naar’, 

“zich inlaten met, zich 

bezighouden met”�
�� ���� �� � � ����!
��!��"����!����

���� � � � ‘uitdelen, verdelen’ 

��� �	 ����� �� � � ‘zitten naast’ 


���� �� � � ‘klein, smal, tenger’ 

�� � � ���� � ‘vuil zijn’ 

 

6. 

� �
 ��� �� � ���� � � ‘dienst aan de staat’ 

  financiering van openbare 

aangelegenheden als 

belasting voor rijke 

burgers 

� ��� ��� �� � ��� � � ‘triërarchie’ 

  een soort leitourgia: 

financiering van de bouw 

en de uitrusting van een 

trireem 

� �� ����� � � ‘gehaat, verdienend gehaat 

te worden’ 

���� ��� ���� � � ‘de oorzaak, de reden’ 

	 ����� � � � ‘naar beneden brengen, 

brengen naar’ 

� � ���� ���� � � ‘van gelijk karakter, van 

dezelfde aard’ 

�� ���� ���� �� � � ‘iets verkiezen, 

ondernemen’

 

  



 

                                    
 

                                            

 

 

 

 

Lectuurbundel 
Oudgriekse Letterkunde I 
 
 
Dr. Berenice Verhelst, Dr. Tine Scheijnen en Dr. 
Evelien Bracke 
 
Opleiding Taal en Letterkunde: Grieks 
Academiejaar 2019-2020 



 

INHOUDSTAFEL 
 
 
Homerische hymnen op Hermes en Afrodite, vertaling Hein  Verbruggen  
 
 

Pindaros: vier Pythische oden, vertaling Patrick Lateur 
  
 

Herodotos: Het verslag van mijn onderzoek (Historiai)  
boek 1.1-92, vertaling Hein van Dolen   
 

 

Plato, Feest (Symposium), vertaling Gerard Koolschijn 
 

 

Xenophoon: Herinneringen aan Sokrates (Memorabilia) boek 1, vertaling Cornelis 
Verhoeven 

 
 

Menandros: Dyskolos, vertaling Henk Schoonhoven 
 
 
Moschos: Europa, vertaling Paul Claes 
 
 

Loukianos: Het levenseinde van Peregrinus, vertaling Hein van Dolen 
 
 

Charitoon: Chaireas en Kallirhoë. Een liefde, vertaling Emilie van Opstall 









Oudgriekse letterkunde I 
Bachelor 1  Academiejaar 2019-2020 

d 

Deel 1 (eerste lesblok) 
Aanvulling bij het overzicht van de Griekse literatuurgeschiedenis (Literatuur van de Oudheid, 

eerste semester, verondersteld gekend: herlees de betreffende hoofdstukken als voorbereiding 

van de les). Klassikale lectuur van Griekse teksten (poëzie en proza, volledige teksten en 

fragmenten, Attisch en andere dialecten), met snelle parafrase en/of vertaling door de lesgever, 

en vooral aandacht voor literaire kenmerken en kwaliteiten, en ruimte voor discussie over 

interpretatie. Vertalingen van de gelezen teksten worden na de lessen bezorgd.  
d 
Deel 2 (tweede lesblok) 
Grondige klassikale lectuur van (op een notoire uitzondering na) relatief eenvoudige maar 

interessante en/of briljante prozateksten in Attisch of κοινή. Van de studenten wordt verwacht 

dat ze de teksten voorbereiden, d.w.z. het Grieks begrijpen, kunnen verklaren en kunnen 

vertalen, of tenminste hun problemen met het tekstbegrip kunnen situeren. Ze krijgen daarvoor 

teksthulp mee (vocabularium en wat uitleg bij grammaticale vormen en constructies). Tijdens de 

les worden de teksten gelezen en geanalyseerd, maar zelden vertaald. Er kan ingegaan worden op 

syntactisch moeilijke passages, maar zelden of niet op morfologie. Voor grammaticale vragen bij 

Thoukudides zijn er monitoraatslessen voorzien in de betreffende weken. 
d 

Schriftelijke opdracht en monitoraat (derde lesblok) 
In dit onderdeel staan onderzoeksvaardigheden en digitale competenties centraal. Je wordt 

hiervoor begeleid door Dr. Evelien Bracke. De data en opdrachten (20% van het eindcijfer voor 

Oudgriekse Letterkunde I) worden gedetailleerd beschreven in een apart document (zie minerva) 

en toegelicht tijdens een infosessie in monitoraatsles 3. 
d 

Overzicht van de lessen/onderwerpen  
Deel 1 wordt gegeven door dr. Berenice Verhelst, Deel 2 door dr. Tine Scheijnen; de lessen 6 

maart en 8 mei worden volledig gegeven door TS (10:00 en vervolg om 13:00), de lessen van 13 

maart en 15 mei door BV (8:30-11:15). 
d 

 Deel 1:                                                Deel 2:                                   Monitoraat 

8:30-9:45                                           10:00-11:15                            13:00-14:15 

14/02  Epos: Homerische hymne                  Plato, Ioon, inleiding  heuristiek 

21/02  Leerdicht: Hesiodos                           idem  tot 532c2                    heuristiek           ond. 

28/02  Archaïsche lyriek                               idem  tot 535e5                    infosessie 

06/03 --                                                          idem  tot 539e5                    idem tot einde    bibl.  

13/03  Komedie: Menandros I (geen voorbereiding)                                          

20/03 dies natalis (geen les) 

27/03  Historiografie: Herodotos                  monitoraat Thouk.                 Thoukudides  

03/04 Hellenistische poëzie                           Theofrastos, Karakters                                      wiki 

 Paasvakantie (geen les) 

24/04 Retoriek: Ps-Longinos                         LXX & Loukas      

01/05 (geen les) 

08/05   --                                                        Proza keizertijd: roman, Charitoon en Longos   rev  

15/05  Proza keizertijd: Filostratos   (geen voorbereiding)                                       

   



  

Leesopdracht:  
Om de belezenheid in de Griekse literatuur uit te breiden, is er een lectuurbundel met vertalingen 

van volgende werken uit verschillende periodes en genres. Ze staan hier opgesomd in een 

volgorde die de chronologie weerspiegelt. In drie gevallen verwachten we dat je de tekst gelezen 

hebt tegen een les; de andere teksten lees je wanneer het je uitkomt. Neem aantekeningen bij de 

lectuur en maak achteraf een kort leesverslag (samenvatting, opvallende kenmerken, eigen 

inschatting). 

 

- Homerische hymnen op Hermes en Afrodite  

- Pindaros: vier Pythische oden  

- Herodotos: eerste deel van boek 1                                            lezen voor 27 maart 

- Xenophoon: Memorabilia (Herinneringen aan Sokrates): boek 1 

- Menandros: de hele Duskolos                                                   lezen voor 13 maart 

- Plato: Sumposion 

- Moschos: Europa 

- Loukianos: Het levenseinde van Peregrinus 

- Een roman: Charitoon                                                    lezen voor 8 mei 

 

 

Examen 
Mondeling (bij B. Verhelst en T. Scheijnen):  

 korte parafrase en bespreking van een tekst(fragment) uit deel 1  
 lectuur (wordt gequoteerd), vertaling + bespreking van (minstens 1 fragment uit) een 

tekst uit deel 2 
 vraag over de leesopdracht 
 

Het mondeling examen telt voor 80% van het eindcijfer. Er worden geen deelvrijstellingen 

toegekend. Pensum en modaliteiten zullen voor het eind van het semester bepaald en meegedeeld 

worden. Er is voorbereidingstijd, waarbij woordenboeken ter beschikking liggen. 

 

Contact 
Berenice.Verhelst@UGent.be en Tine.Scheijnen@UGent.be (voor lessen)  

of  

Evelien.Bracke@UGent.be (voor schrijfopdracht en monitoraat) 

 

mailto:Berenice.Verhelst@UGent.be
mailto:Tine.Scheijnen@UGent.be
mailto:Evelien.Bracke@UGent.be

