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Dit proefschrift onderzoekt het gebruik van de tegenwoordige tijd om naar verleden 
gebeurtenissen te verwijzen, zowel in narratieve als in niet-narratieve contexten. Het 
beargumenteert dat het praesens pro praeterito een bijzonder conceptueel scenario 
veronderstelt waarin de verleden gebeurtenissen waarnaar verwezen wordt in het heden 
toegankelijk zijn door het medium van een representatie. Drie verschillende gebruikswijzen 
van het praesens pro praeterito worden onderscheiden, elk gekarakteriseerd door een 
specifiek soort representatie dat wordt verondersteld als conceptuele brug tussen het verleden 
en het heden, en als gevolg daarvan elk met haar eigen gebruiksvoorwaarden en pragmatische 
functies. Het meeste aandacht gaat naar het Klassiek Grieks, maar hoofdstuk 1 bespreekt 
materiaal uit verschillende talen, en de argumentatie als geheel mikt op algemene geldigheid.   

 


