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Griekse epigrafie op locatie 

Interuniversitaire cursus voor MA- en PhD-studenten 

6 – 14 januari 2015 

Het Nederlands Instituut in Athene biedt opnieuw in samenwerking met de Universiteiten 
van Groningen en Amsterdam, en OIKOS een praktische cursus Griekse epigrafie aan voor 
promovendi en MA-studenten (MA en research-MA) op het gebied van Griekse Taal- en 
Letterkunde, Oude Geschiedenis, Archeologie en Godsdienstwetenschappen. Het college 
kan onderdeel zijn van het MA programma of het opleidingsprogramma van OIKOS 
promovendi. Sinds 2013 is de cursus ook onderdeel van het Master Language programma 
(Grieks). De cursus duurt negen volle studiedagen in Griekenland – van 6 tot en met 14 
januari 2015 – en wordt ondersteund met workshops vóór de cursus in Nederland. De 
cursus wordt georganiseerd door prof. dr. O.M. van Nijf (RUG, Oude geschiedenis) en dr. 
M.P. de Bakker (UvA, Grieks). Verder zal een aantal gastsprekers uit Athene worden 
uitgenodigd voor een lezing of presentatie. 

Inhoud 
De cursus behandelt de belangrijkste epigrafische genres, die bestudeerd worden binnen 
hun hun talige (literaire en linguïstische) en cultuur-historische context. Er is aandacht voor 
theoretische en methodologische aspecten van de epigrafie en er wordt gericht gewerkt op 
toepassing van deze aspecten binnen andere benaderingen zoals literatuur, geschiedenis, 
linguïstiek, archeologie en godsdienstwetenschappen. De student bestudeert voor zijn /haar 
individuele opdracht een deelgebied uit de Griekse epigrafie en selecteert (leest en vertaalt) 
een aantal relevante Griekse inscripties, die vervolgens behandeld worden in een uitgebreid 
essay. Te denken valt aan het samenstellen van een corpus van inscripties over een bepaald 
thema (bv. Teksten over artsen of dichters, of over voedselvoorziening), inscripties van een 
bepaald genre (bv. proxeniedecreten, wetteksten) of opgesteld in een bepaald dialect (bv. 
Laconische of Thessalische dialectinscripties). De cursus wordt afgesloten met een 
praktische opdracht tijdens een intensieve blokcursus in Athene. 

Leerdoelen 
De cursus biedt een intensieve introductie in de Griekse epigrafie van de Archaïsche periode 
tot en met de Late Oudheid en is gericht op het verwerven van praktische 
onderzoeksvaardigheden op epigrafisch gebied in het kader van eigen MA- en PhD-
onderzoek. 

Werkvormen 
De cursus wordt gegeven als een intensieve blokcursus aan het Nederlands Instituut in 
Athene, voorafgegaan door een aantal workshops in Nederland (introductie; talige aspecten; 
epigrafie en literatuur). 
In het kader van de workshops en ter voorbereiding van de blokcursus lezen de deelnemers 
een zelfstandig pensum bestaande uit epigrafische teksten in het Grieks en enige secundaire 
literatuur. 
De blokcursus wordt afgesloten met een eindopdracht. De opdracht wordt individueel 
vastgesteld in overleg met de docent(en) en wordt ondersteund door regelmatige 
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individuele afspraken (tutorials) met de docent(en). Voor deze opdracht wordt een aantal 
Griekse teksten gelezen en vertaald. 

Literatuur 
Syllabus (kostprijs: ca. 10 €). 

Toetsen 

 Pensum wordt getoetst tijdens de workshops. 

 Individuele opdracht in de vorm van essay rond een epigrafisch thema. (cijfer, weging 
50%). 

 Praktische opdracht tijdens de blokcursus: de studenten verzorgen een kritische uitgave 
van een inscriptie, incl. lemma en commentaar (van talige, literaire of historische aard) 
en houden een presentatie n.a.v. hun onderzoeksopdracht. (cijfer, weging 50%). 

Data 

 Voorbereidende sessies: de eerste inleidende sessie vindt plaats op 10 september; de 
datum van de twee volgende sessies moet nog worden bepaald. 

 Blokcursus: van dinsdag 6 januari t/m woensdag 14 januari. De deelnemers worden 
uiterlijk op maandag 5 januari in Athene verwacht; vertrek op 15 januari. 

Studielast, doelgroep en voorkennis 
De studielast van deze cursus staat gelijk aan 10 ECTS. Na goedkeuring van de 
examencommissie kan de cursus in overleg met de docenten worden uitgebreid naar 12 
ECTS (UvA & VU). De cursus kan ook gevolgd worden voor 5 (of 6) ECTS, maar dan vervalt de 
mogelijkheid om aanspraak te maken op een tegemoetkoming van het budget uit de Master 
Language-gelden. 
De cursus is primair gericht op classici, oud-historici, archeologen en studenten 
godsdienstwetenschappen/theologie, maar iedereen die aan de toelatingseisen voldoet, 
kan zich aanmelden. Ook Belgische MA-studenten en promovendi zijn van harte welkom! Bij 
de aanmelding dien je duidelijk aan te geven wat je motivatie is om aan de cursus deel te 
nemen, waar je eigen onderzoek over gaat en welk niveau je hebt behaald in het Grieks. 
Epigrafische voorkennis is niet vereist, wel is redelijke kennis van het Grieks noodzakelijk. 
Hieronder wordt verstaan dat je zelfstandig een Griekse tekst kunt lezen en vertalen. 
Tot de cursus worden maximaal vijftien personen toegelaten. Bij overtekening zal een 
selectie gemaakt worden waarbij de motivatiebrief een belangrijke rol speelt. 

Cursusbijdrage 
De cursus is vrij voor deelnemers die studeren of promoveren aan een van de zes 
universiteiten die deelnemen aan het NIA (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en de 
Universiteiten van Leiden en Utrecht). Overige deelnemers betalen 300 €. 
De deelnemers worden geacht zelf hun reis te boeken en te betalen. Maaltijden etc. zijn 
voor eigen rekening. 
Studenten die deelnemen in het kader van het Master Language programma kunnen 
bovendien een tegemoetkoming in de reiskosten verwachten. Studenten en promovendi 
zullen in sommige gevallen subsidie kunnen aanvragen bij hun eigen universiteit. 

Programma 
Het definitieve programma wordt later bekend gemaakt. 
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Aanmelden 

 Geïnteresseerden wordt gevraagd zich zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 
september 2014 aan te melden met gebruikmaking van het daartoe bestemde 
aanmeldingsformulier dat je hier kunt downloaden op de website van het NIA Het 
ingevulde formulier zend je als attachment bij een e-mail aan: nia@nia.gr. Na goede 
ontvangst van je aanvraag, krijg je zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. 

 De aanmelding moet vergezeld gaan van een motivatiebrief en een indicatie van het 
behaalde niveau Grieks. 

 Het NIA zal voor de geselecteerde studenten gratis onderdak in Athene verzorgen 
en de excursies buiten Athene betalen. 

Meer informatie bij: 

Prof. dr. O.M. van Nijf 
Hoogleraar Oude Geschiedenis, 
RUG 
o.m.van.nijf@rug.nl 

Dr. M.P. de Bakker 
UD Grieks 
UvA 
M.P.deBakker@uva.nl 

Dr. W. van de Put 
Directeur 
Nederlands Instituut Athene 
Makri 11 
GR - 117 42 Athene 
Griekenland 
Tel.: +30-210 9210760 
Fax: +30-210 9210770 
E-mail: nia@nia.gr 
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