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REDACTIONEEL

Dit decembernummer van Prora zou  ik  willen  beginnen  met  een  woord  van  dank  aan  de  leden  die  ons
positieve reacties stuurden na het verschijnen van de vernieuwde Prora in september. Hun lovende woorden
waren niet alleen aangenaam om te lezen na al het werk dat er was ingestoken, maar zijn ook een stimulans
om met dezelfde inzet aan dit tijdschrift te blijven werken.

Op de enquête die u in het vorige nummer kon terugvinden, kwamen 16 reacties. We hadden er natuurlijk
graag veel meer gekregen, maar we kunnen er begrip voor opbrengen dat leerkrachten het erg druk hebben.
Ook hier past een woord van dank aan de leden die de tijd hebben genomen om ons hun opmerkingen en
suggesties kenbaar te maken. De enquêtes worden momenteel verwerkt. In Prora van maart publiceren we
de resultaten.

De V.L.O.T. heeft de voorbije maanden niet stilgezeten. Op zaterdag 15 november 2003 brachten we een
(enthousiast onthaald) bezoek aan de Europaliatentoonstelling Da Pompei a Roma in Brussel. In heel korte tijd
waren de 20 beschikbare plaatsen volgeboekt, zodat we al snel een tweede gids moesten reserveren. Uitein-
delijk namen 37 geïnteresseerden aan de rondleiding deel.

Binnenkort, op vrijdag 12 december 2003, wonen we nog de toneelvoorstelling Metamorphosen bij in het Cul-
tureel Centrum van Lokeren. Hoewel die stad niet echt centraal ligt, hebben zich daarvoor toch 19 mensen
ingeschreven. Ook hier mogen we dus van een relatief succes spreken. We kunnen de belangstelling van
onze leden alleen maar appreciëren.

Ook in het tweede semester van dit schooljaar heeft de V.L.O.T. reeds twee activiteiten gepland. Op zaterdag
20 maart 2004 vindt naar jaarlijkse gewoonte de algemene ledenvergadering plaats, deze keer in Hotel New
Flandres te Sint-Niklaas.  U bent daarop van harte uitgenodigd. Naast het verplichte formele gedeelte willen
we ook plaatsmaken voor de resultaten van onze enquête en vooral om te luisteren naar de vragen en wen-
sen van onze leden. Het zou fantastisch zijn als er een boeiende dialoog tot stand kan komen. Alle informatie
over deze vergadering vindt u in dit nummer en natuurlijk ook op onze website www.vlot-vzw.be.

Het is nog wel veraf, maar we willen nu toch al even uw aandacht vestigen op onze geplande studiedag, die
we organiseren in samenwerking met de K.U.Leuven. Die zal plaatsvinden in de gebouwen van de universi-
teit op zaterdag 24 april 2004. Het thema van die dag is lectuurmethode, waarbij we zowel aandacht willen
hebben voor de theoretische benadering als voor de praktische aspecten ervan. Aan het concrete programma
zijn  we op dit  moment  hard aan het  werken.  Zodra alles  definitief  op punt  staat,  verneemt u dat  op onze
website en zeker ook in het volgende nummer van Prora.

Zoals u kunt vaststellen, is de V.L.O.T. een actieve vereniging. Zoveel activiteit vergt niet alleen zeer veel
(vrijwillige) mankracht, maar ook voldoende geld. U hoort ons al aankomen: het is tijd voor de vernieuwing
van het lidgeld. Dat bedraagt nog steeds 15 euro voor een volledig kalenderjaar (inclusief een abonnement
op Prora). U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde overschrijvingsformulier.

Ieder  jaar  opnieuw  bezorgt  de  betaling  van  de  lidgelden  ons  de  nodige  kopzorgen  (in  2003  bereikte  de
laatste betaling ons in oktober). De ledenadministratie wordt verzorgd door twee leden van onze raad van
beheer. Er zijn heel wat telefoontjes, correspondentie en verplaatsingen nodig om de ledenlijst up-to-date te
houden. Daarom zouden we u met aandrang willen vragen uw lidgeld voor eind februari 2004 te betalen. U
bespaart ons daarmee massa’s tijdslopend werk. We danken u bij voorbaat voor uw stiptheid.

Graag zou ik willen eindigen met u namens de raad van beheer van de V.L.O.T. prettige eindejaarsdagen en
alvast een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Dat al uw goede voornemens en dromen voor het nieuwe jaar
mogen uitkomen. We gunnen het u van harte.

Joeri Facq
Hoofdredacteur

http://www.vlot-vzw.be.
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DIDACTIEK

Zelfstandig leren lezen: een didactisch project
Els Van de Walle & Toon Van Houdt*

Inleiding

In zijn recente boek Toewijding. Over literatuur, mens en media schetst de Rotterdamse filosoof Jan Hendrik
Bakker in enkele rake trekken de geschiedenis van het lezen.1 Volgens Bakker heeft het lezen zich ontwik-
keld van ‘bidden’ tot ‘bladeren’. Bestaan er heden ten dage nog lezers die in staat zijn om toegewijd een boek
tot zich te nemen, om traag en behoedzaam de betekenis van een tekst tot zich te laten doordringen, dan
beperkt het lezen van vele mensen zich tegenwoordig vaak tot het vluchtig doorbladeren van teksten die
veelal slechts het statuut van wegwerpartikel hebben. De enorme uitbreiding van elektronische informatie-
en communicatietechnologieën (ICT) werkt die tendens volgens Bakker nog in de hand. En dat vindt hij
jammer. Want de traditionele schriftcultuur en bijbehorende leestraditie hebben een aantal humane waarden
helpen ontwikkelen die nog steeds van fundamenteel belang zijn: reflectiviteit, tijdsbewustzijn en redelijk-
heid. Zijn visie spoort aardig met het pleidooi dat de onlangs overleden Amerikaans-Palestijnse essayist
Edward Said hield voor een herwaardering van de filologie – een term die ook in Vlaamse onderwijskringen
meewarigheid of zelfs afkeer opwekt. Volgens Said is filologie in wezen de kunst van het traag en bedacht-
zaam lezen. En die kunst veronderstelt een diepgaande humanistische houding, een bijzondere vorm van
‘gastvrijheid’ als het ware. Het komt er voor een lezer inderdaad op aan ‘in zijn geest een plaatsje vrij te maken
voor die vreemde “andere”. De belangrijkste opdracht is om ruimte te geven aan werken die anders vreemd en veraf
blijven.’2

Leren lezen als middel tegen vijandigheid dus, als antidotum tegen simplifiërend en polariserend denken.
Aan de concretisering van die fundamentele waarde – zeg maar: vakoverschrijdende eindterm – werken we
in de vakken Latijn en Grieks ijverig mee. En in tegenstelling tot de collega’s van Nederlands en moderne
vreemde talen kunnen wij ons daar maximaal op toeleggen: in onze lessen staat het leren lezen centraal; het
leren spreken en schrijven speelt hoogstens een beperkte, ondersteunende rol. Leren lezen veronderstelt het
bevorderen van een juiste leeshouding en het aanreiken van een coherente leesmethode. Precies op dat vlak
zijn er de afgelopen decennia ernstige inspanningen geleverd in Vlaanderen – door vakdidactici, leerplan-
makers, pedagogische begeleiders én door de leerkrachten zelf. Maar die inspanningen sorteren niet altijd
het gewenste effect, zo blijkt. Nogal wat leerlingen komen er kennelijk niet toe de hun aangeleerde lees-
methode zelfstandig toe te passen bij een toets vertalen of begrijpend lezen. Die toets wordt dan ook steeds
meer ervaren als een bijzonder problematisch en frustrerend onderdeel van de vakken Latijn en Grieks, en
dat zowel door leerlingen als door leerkrachten.3 Mutatis mutandis doet zich in de universitaire opleiding
Latijn en Grieks een gelijkaardig ‘transferprobleem’ voor. Vele studenten beschikken weliswaar over een rui-
me lexicale en morfosyntactische kennis, maar slagen er desondanks onvoldoende in die kennis toe te passen
bij het begrijpend lezen van Griekse en Latijnse teksten. Van echte leesvaardigheid is dan ook niet altijd
sprake: de zelfstandige lectuur verloopt soms te traag en te stroef, blijft soms tot een moeizaam ontleden van
zinnen beperkt.

Om dit probleem te verhelpen is in de schoot van de Leuvense studierichting Latijn en Grieks een didactisch
project opgezet, dat door de academische overheid financieel wordt ondersteund. Het OOI-project (voluit:
‘onderwijsgericht project voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie’) Leren lezen. Het ontwikkelen en toe-
passen van leesstrategieën in een vernieuwd concept van taalbeheersing Latijn en Grieks heeft tot doel een coherent
leertraject te ontwerpen voor studenten Latijn en/of Grieks van de eerste bachelor. Het beoogde traject zal
de studenten in staat stellen de voor het begrijpend lezen van Griekse en Latijnse teksten vereiste vaardig-
heden systematisch en progressief te verwerven en toe te passen in reële situaties.4 In deze bijdrage stellen
we u graag het Leuvense project voor. Eerst en vooral lichten we de visie op lezen en leren lezen toe waarop
het project is gebaseerd. Daarbij bouwen we dankbaar voort op de wetenschappelijke inzichten en de didac-
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tische ervaring van anderen; we hebben niet de ambitie of pretentie een volstrekt nieuwe leesdidactiek te
ontwikkelen. Vervolgens bespreken we kort de verschillende fasen van het beoogde leertraject.

De bedoeling van dit artikel is tweeledig. Vooreerst willen we in dialoog treden met alle leerkrachten die
begaan zijn met de problematiek van het leren lezen. Dankzij het project zal de lang beproefde thema- en
vertaalmethode worden omgevormd tot een leesdidactiek die ten nauwste aansluit bij de kennis en vaardig-
heden die generatiestudenten daadwerkelijk hebben verworven in het secundair onderwijs: de specifieke
eindtermen voor de schoolvakken Latijn en Grieks gelden voortaan onverkort als begintermen voor de uni-
versitaire opleiding Latijn en/of Grieks. Het spreekt dan ook vanzelf dat we bij de uitwerking van het pro-
ject ons oor bij u te luisteren leggen en terdege rekening houden met de ervaring en expertise die u inzake
leesdidactiek hebt opgebouwd. Andersom hopen we dat het project u kan stimuleren bij uw reflectie op het
leren lezen en u mogelijk zelfs kan inspireren tot het toepassen van nieuwe werkvormen waarin meer ruimte
wordt gecreëerd voor begeleid zelfstandig leren. We hopen hieromtrent bij andere gelegenheden concrete
suggesties te doen en zo daadwerkelijk bij te dragen tot een vernieuwing van de leesdidactiek in de school-
vakken Latijn en Grieks. De studiedag over leren lezen die de V.L.O.T. in samenwerking met het departe-
ment Klassieke Studies van de K.U.Leuven op 24 april 2004 te Leuven zal organiseren, biedt alvast een goe-
de gelegenheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen. In afwachting daarvan kunt u nu reeds onze web-
site raadplegen en uw reacties meedelen.5

Leesstrategieën

Het lezen van antieke teksten is een decoderingsproces waar de doorgewinterde classicus/-a zelden of nooit
bij stilstaat, omdat het proces meestal feilloos verloopt. Hij/zij is dan ook een expertlezer. Wanneer er zich
toch  even  een  hapering  voordoet,  vindt  hij/zij  snel  de  sleutel  om  het  probleem  efficiënt  op  te  lossen.  Het
probleemoplossend denken van de expertlezer is zo goed ontwikkeld dat het goeddeels onbewust functio-
neert: hij/zij beseft nauwelijks nog hoe gecompliceerd het leesproces wel is, hoe veelzijdig en verfijnd de
strategieën die hij/zij toepast wel zijn.6 Voor iemand die nog niet zo veel ervaring heeft, is het goed expliciet
stil te staan bij die leesstrategieën en zich erin te oefenen. Zo leert hij/zij ze steeds beter hanteren en zal
hij/zij na verloop van tijd ook de juiste strategie kiezen zonder daarover te moeten nadenken. Volledige
garantie op resultaat bieden die strategieën of probleemoplossingsmethoden overigens niet. Wel vergroten
ze aanzienlijk de kansen op het vinden van een oplossing.7

Om een expertlezer te worden moet een leerling of student twee soorten strategieën leren beheersen: cogni-
tieve en metacognitieve. Ten derde moet hij/zij rekening houden met de affectieve componenten van het
lezen.

Cognitieve strategieën zijn denkstrategieën, bv. ‘let bij het lezen van een zin op “signaalwoorden” zoals me/n
... de /, ou)/te ... ou)/te, ita ... ut, non solum ... sed etiam’ of ‘ga na wat de temporele en causale verbanden zijn tussen
de verschillende passages van de tekst’. Veel cognitieve strategieën hebben te maken met het activeren en in-
zetten van een zo groot mogelijke voorkennis. Die vormt een ‘kapstok’ waaraan de lezer de nieuwe informa-
tie die een tekst bevat, kan ophangen. Hoe meer ‘kapstokken’ een lezer heeft, hoe gemakkelijker hij/zij een
tekst zal kunnen begrijpen.

Het komt er niet alleen op aan deze denkstrategieën te kennen en te kunnen gebruiken, het is ook van groot
belang ze te kunnen beoordelen: de lezer moet weten welke strategie op welk moment het meest effectief is
en waarom. Op die manier kan hij/zij zijn/haar eigen leesproces reguleren. Deze ‘zelfregulatievaardigheid’
wordt aangeduid met de term ‘metacognitie’: men denkt na over het eigen denkproces. Typische voorbeel-
den van metacognitieve vaardigheden zijn: plannen van het leesproces, bewaken van het proces terwijl het
aan de gang is, verbeteren van een gevonden oplossing, achteraf reflecteren over een doorgemaakt lees-
proces.8

Ten slotte zijn er de affectieve componenten. De emoties van de lezer, zijn/haar houding ten opzichte van
het  lezen  en  zijn/haar  opvattingen  erover  hebben  een  invloed  op  de  manier  waarop  hij/zij  leest.  Zo  zal
iemand die erg geïnteresseerd is in een tekst, die vaak ook beter begrijpen. Andersom kan gebrek aan zelf-
vertrouwen verlammend werken.
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Top-down en bottom-up leesprocessen

Psycholinguïsten zijn het er heden ten dage over eens dat het lezen van teksten een combinatie van twee
verwerkingsprocessen inhoudt: bottom-up processen en top-down processen. Bij bottom-up lezen probeert
men de tekst ‘van onder naar boven’ te begrijpen. Men analyseert eerst de individuele woorden van een zin,
dan de woordgroepen, dan de deelzinnen, de hele zin, een alinea enz. Vanuit de afzonderlijke deeltjes, de
‘bodem’ van de tekst, probeert men tot begrip van het geheel te komen. Top-down lezen werkt andersom:
men construeert de betekenis van de tekst ‘van boven naar onder’. Op grond van reeds opgedane voorken-
nis maakt men voorspellingen over wat er in de tekst zal staan.9 Men bekijkt niet alle deeltjes apart: zodra de
lezer ziet dat ze overeenkomen met wat er volgens hem/haar zou moeten staan, leest hij/zij verder. Terwijl
men bij bottom-up lezen sterk op de tekst steunt om zich een voorstelling te maken van wat erin staat, ver-
trekt men bij top-down lezen van algemene voorstellingen die men reeds kent, mentale ‘frames’ of kennis-
schema’s die men al bezit en die men tijdens het lezen activeert: aanwezige algemene voorstellingen worden
geactualiseerd, ‘open’ plaatsen daarin worden met tekstelementen aangevuld.10

Bottom-up lezen leidt tot intensief lezen – precies uitpluizen wat er staat. Het gevaar daarvan is dat men te
exclusief op de bodem van de tekst (woord- en zinsniveau) blijft steken en daardoor geen overzicht heeft, de
tekst als tekst niet begrijpt. Top-down lezen leidt tot anticiperend of integrerend lezen. Het risico van die be-
nadering is dat men vooraf gevormde hypothesen onvoldoende toetst aan de tekst zelf; lezen wordt raden.

Zoals gezegd heeft psycholinguïstisch onderzoek inmiddels uitgewezen dat er bij het lezen een voortduren-
de wisselwerking plaatsvindt tussen de twee voornoemde verwerkingsprocessen. Op basis van het top-
down proces maakt de lezer voorspellingen, die gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd worden tijdens het
bottom-up proces, dat gelijktijdig plaatsvindt. Wel ligt nu eens de klemtoon op top-down processen en dan
weer op bottom-up processen. Bij onervaren lezers blijkt die wisselwerking niet optimaal te gebeuren:
sommigen hebben de neiging zich al te veel op bottom-up processen toe te leggen, anderen beperken zich
integendeel tot top-down lezen.11

Tekstbegrip

Het primaire doel van het lezen is het begrijpen van de tekst. De lectuur van een tekst kan succesvol worden
genoemd als de lezer de tekst heeft begrepen. Maar wat is tekstbegrip? Twee dimensies kunnen worden
onderscheiden:12

1 De tekstdimensie: elke tekst vormt een eenheid met een innerlijke samenhang. Om die innerlijke samen-
hang duidelijk te maken zal een auteur zorgen voor een overkoepelend onderwerp en voor samenhang
tussen de verschillende onderdelen van een tekst: woorden, woordgroepen, zinnen en grotere tekstdelen.
Een lezer begrijpt een tekst wanneer hij inzicht heeft in het microniveau van de tekst (de afzonderlijke
betekeniselementen, de ‘bodem’ van de tekst) én het macroniveau van de tekst (de tekst in haar macro-
structurele  samenhang en in  haar  relatie  tot  de cultuurhistorische en situatieve context,  de ‘top’  van de
tekst).

2 De doeldimensie: grofweg kan een onderscheid worden gemaakt tussen tekstbegrip in enge en ruime zin.
Tekstbegrip in enge zin omvat de vaardigheid om de tekst of delen van de tekst te analyseren en te expli-
ceren en de betekenis ervan te herformuleren. Tekstbegrip in ruime zin omvat daarnaast de vaardigheid
om de tekst te interpreteren en te evalueren.

• Analyseren: het gaat om de objectieve, ‘vaststellende’ beschrijving en weergave van de afzonderlijke
tekstelementen (woorden, zinnen, tekstdelen) qua vorm en inhoud. Bij analyse gaat het om het vast-
stellen van informatie waarover geen misverstand hoeft te bestaan; een tekstbegripsvraag op dit ni-
veau laat in principe maar één juist antwoord toe (zgn. convergente productie van informatie).

• Expliceren: de lezer is in staat te extrapoleren, d.w.z. implicaties, gevolgtrekkingen en dergelijke te be-
palen die in overeenstemming zijn met de voorwaarden zoals die letterlijk in de tekst zijn voorgesteld.
Ook hier is er sprake van convergente productie.

• Herformuleren van betekenis: de lezer is in staat de betekenis van woorden, woordgroepen, zinnen,
paragrafen en grotere tekstdelen volledig te herformuleren (vertalen) of samenvattend te herformule-
ren (parafrase, korte samenvatting, aangeven van de hoofdgedachte).
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• Interpreteren: de lezer is in staat om de waarschijnlijke bedoelingen van de auteur, de relatie tussen
vorm en inhoud (de ‘meaning’ van de tekst) te verduidelijken. In tegenstelling met de vorige catego-
rieën van tekstbegrip is er hier sprake van een divergente productie van informatie: verschillende
lezers kunnen eenzelfde tekst op verschillende wijze interpreteren.

• Evalueren: de lezer is in staat om zich een waardeoordeel over de tekst of zijn onderdelen te vormen.
Hij weet de tekst te problematiseren, te actualiseren, een kritische stellingname te verwoorden enz.
Ook op dit niveau is er sprake van een divergente productie van informatie.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het uiteindelijke doel van het leren lezen erin bestaat een tekst adequaat
te leren interpreteren en te evalueren. Toch lijkt het zinvol om een onderscheid te maken tussen het leren
lezen in functie van tekstbegrip in enge zin enerzijds en het leren lezen in functie van tekstbegrip in ruime
zin anderzijds. In het kader van de colleges ‘taal- en tekstbeheersing’ (voorheen ‘beschrijvende grammatica
met toepassingen’) staat het aanleren van leesstrategieën in functie van het tekstbegrip in enge zin centraal:
studenten bewijzen een Griekse of Latijnse tekst te kunnen lezen als ze de betekenis daarvan kunnen herfor-
muleren (op microniveau: vertalen; op macroniveau: parafraseren/samenvatten).13 In het kader van de colle-
ges ‘tekstinterpretatie’ (voorheen ‘vertaling en verklaring van auteurs’) bewijzen studenten een tekst te kun-
nen lezen als ze die weten te interpreteren en te evalueren.14

Bovenstaande bevindingen over de plaats van leesstrategieën in het leesproces kunnen schematisch als volgt
worden weergegeven. Dit schema vormt meteen de basis van de leesproceswijzer die voor de studenten
Latijn en/of Grieks is ontworpen. Die leesproceswijzer brengt het gewenste handelingsverloop tijdens het
lezen van teksten in kaart en moet de studenten in staat stellen hun eigen heuristieken te ontwikkelen.15

COGNITIEVE
STRATEGIEËN

METACOGNITIEVE
STRATEGIEËN

AFFECTIEVE
COMPONENTEN

VOOR HET LEZEN
• voorkennis activeren
• leesdoel stellen

• plannen
• slaagcriteria opstellen

• interesse
• zelfvertrouwen

NIVEAU
VAN DE

ZIN

• afwisselen tussen top-
down en bottom-up
lezen

• inferenties maken
• hulpinstrumenten ge-

bruiken
TIJDENS

HET LEZEN

NIVEAU
VAN DE
TEKST

• afwisselen tussen top-
down en bottom-up
lezen

• je inleven
• de hoofdlijnen zoeken
• hulpinstrumenten ge-

bruiken

• BEWAKEN • zelfvertrouwen
• belonen

NA HET LEZEN • recapituleren • controleren
• reflecteren

• voldoening
• zelfvertrouwen

Het leren lezen-traject

Leren lezen is als leren zwemmen of leren autorijden. Wie wil leren autorijden, moet over voldoende kennis
beschikken: hij moet weten hoe een auto in elkaar zit, hoe bepaalde onderdelen functioneren; daarnaast
moet hij de wegcode of het verkeersreglement kennen. Die kennis maakt van hem nog geen goede auto-
bestuurder. Daarvoor moet hij de nodige vaardigheden verwerven, door autorijles te volgen. De lessen zul-
len meer omvatten dan het observeren van het rijgedrag van de instructeur. Het goede voorbeeld van de in-
structeur moet worden nagebootst, stap voor stap. De instructeur stuurt de beginnende leerling niet meteen
alleen de baan op; het resultaat zou catastrofaal kunnen zijn. Een leerling moet eerst onder begeleiding de
nodige vaardigheden inoefenen en op geïntegreerde wijze leren toepassen. Hoe meer vaardigheden hij/zij
onbewust leert gebruiken, hoe beter hij/zij zich zal kunnen concentreren op de weg en het verkeer.



6

Een adequate leesdidactiek verloopt in feite volgens dezelfde principes.16 Het  is  vanuit  deze optiek dat  er
voor de studenten Latijn en/of Grieks van de eerste bachelor een consistent en progressief leertraject is uit-
gestippeld. Binnen dat traject nemen de leeractiviteiten van de student een centrale plaats in. In de literatuur
over leesvaardigheid is men het er immers over eens dat lerenden slechts leesvaardig kunnen worden wan-
neer ze, nadat de docent heeft gedemonstreerd hoe hij/zij een tekst leest, zoveel mogelijk de kans krijgen
zelf te lezen. Daarbij moet de docent hen begeleiden, eerst intens, dan steeds minder. Hoe meer leesstrate-
gieën een student onbewust gaat toepassen, hoe meer aandacht hij/zij zal kunnen besteden aan specifieke
moeilijkheden en aan tekstinterpretatie.17 Concreet resulteert dat in de volgende fasering.

Bij het begin van het academiejaar maken de studenten een diagnostische toets. Op basis daarvan wordt van
iedere student een steekkaart gemaakt met gegevens over zijn/haar leerstijl, voorkennis en specifieke lees-
problemen. De studenten krijgen die steekkaart te zien en kunnen ze bespreken met de monitor.

Tijdens het eerste semester herhalen de studenten het vocabularium en de grammaticaonderdelen die ze in
het secundair onderwijs hebben gezien. Dat gebeurt aan de hand van een aangepaste woordenlijst en een
(nog te ontwerpen) ‘leesgrammatica’.18 Tegelijk beginnen ze met het (verder) ontwikkelen van hun leesvaar-
digheid. Het adequaat leren toepassen van leesstrategieën gebeurt in de colleges Latijnse en Griekse taal- en
tekstbeheersing. Tijdens de eerste lessen demonstreren de docenten luidop denkend hoe zij een tekst lezen.
Ze laten zien welke redeneringen ze maken en verwijzen daarbij telkens naar de leesproceswijzer en de lees-
grammatica. Na deze demonstratie gaan de studenten onder begeleiding van een docent zelf teksten lezen.
Ze worden daartoe ingedeeld in groepen van vier à vijf personen. De groepsleden lezen om de beurt een
stuk tekst. Hun redenering kan worden geanalyseerd aan de hand van ‘hardop denken’-protocollen, die hen
moeten toelaten mondeling te rapporteren over leesstrategieën die ze gebruiken (verfijning en verdieping
van metacognitieve vaardigheden).19 De docent geeft commentaar op hun leesproces, met gebruikmaking
van de leesproceswijzer. Zo stimuleert hij/zij de studenten tot reflectie over hun zoekstrategieën bij het
lezen. Geleidelijk aan wordt de begeleiding minder intens en na verloop van tijd vraagt de docent de studen-
ten om ook commentaar te geven op het groepslid dat de tekst leest. Vanaf ongeveer eind december nemen
zij deze taak volledig op zich. De evaluatie mondt dus op natuurlijke wijze uit in zelfevaluatie: de studenten
leren zelfstandig hun leesproces te beoordelen en waar nodig bij te sturen – een cruciale stap in de ontwikke-
ling tot expertlezer.20

De groepen zullen een wisselende samenstelling kennen. Enerzijds zullen studenten met dezelfde proble-
men samen geplaatst worden, zodat ze specifieke begeleiding en oefeningen kunnen krijgen die aansluiten
bij hun voorkennis en leerstijl (gedifferentieerde aanpak). Studenten die bijvoorbeeld zelden op structureren-
de woorden letten, oefenen zich in het ontdekken en begrijpen van dergelijke woorden, in het expliciteren
van verbanden tussen zinnen aan de hand van die woorden enz. Anderzijds zullen studenten met verschil-
lende leerstijl en voorkennis samen geplaatst worden. Zo kunnen een student die veelvuldig zijn verbeel-
ding gebruikt en een student die vooral op zijn grammaticale kennis steunt, heel wat van elkaar leren.

Terwijl bepaalde groepen teksten lezen onder begeleiding van een docent, maken de andere groepen zelf-
standig oefeningen uit het oefeningenpakket. Dit pakket stelt de studenten in staat hun kennis van het voca-
bularium en van de voor het begrijpend lezen essentiële onderdelen van de grammatica (op het niveau van
de morfologie, de morfosyntaxis, de syntaxis én de tekstlinguïstiek) te toetsen. Daarnaast maakt het hun mo-
gelijk de voor het begrijpend lezen noodzakelijke cognitieve en metacognitieve vaardigheden te verfijnen en
te verdiepen. Zoals gezegd is het de bedoeling dat de studenten alle oefeningen zonder hulp van de docen-
ten kunnen maken. Daartoe zal het oefeningenpakket in ruime mate in elektronische vorm ter beschikking
worden gesteld. De elektronische oefeningen zullen hoofdzakelijk met het programma Idioma-tic worden
ontwikkeld en aangeboden via Toledo, de elektronische leeromgeving van de K.U.Leuven.21

Vanaf ongeveer begin april zal de docent niet meer voortdurend aanwezig zijn bij de studenten. Ze lezen nu
zelfstandig teksten, in groepen van twee à drie personen, die samengesteld zullen worden zoals hierboven
aangegeven, en nemen de commentaar volledig voor hun rekening. De docent controleert wel of ze hun
opdrachten uitvoeren.

Regelmatig wordt een formatieve test afgenomen, zodat de studenten hun vorderingen kunnen nagaan en
feedback ontvangen die van belang is voor de verdere ontwikkeling van hun leesvaardigheid. Summatieve
tests worden afgenomen tijdens de eerste, tweede en derde examenperiode.
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Ter afronding

Het hier voorgestelde leertraject beantwoordt o.i. aan de criteria die aan een verantwoorde leesdidactiek
mogen – en moeten – worden gesteld:

• het bevorderen van het zelfvertrouwen en de leesmotivatie van de studenten door te vertrekken bij wat
ze reeds kennen en kunnen;

• het leren toepassen van leesstrategieën bij verschillende soorten teksten van verschillende moeilijkheids-
graad;

• het bevorderen van een bewust en zelfcontrolerend leesgedrag bij de studenten door het stimuleren van
hun zelfreflectie.

Verder zal het project bijdragen tot de integratie van het taal-, lees- en literatuuronderwijs in de bachelor-
opleiding Latijn en Grieks. De lessen ‘taal- en tekstbeheersing’ en de colleges ‘tekstinterpretatie’ fungeren
minder dan ooit als ‘afzonderlijke’ vakken, maar zijn ten nauwste met elkaar verweven: het taalleren bevor-
dert het lezen, het lezen bevordert het interpreteren, het interpreteren bevordert het lezen, het leren lezen en
interpreteren bevordert het taalleren.

Het is een onderwijsvisie die perfect aansluit bij de didactische praktijk in de schoolvakken Latijn en Grieks.
Met het project hopen we dan ook de afstand die er tussen de universitaire opleiding en het secundair on-
derwijs is gegroeid, te verkleinen. Zoals gezegd zal de Leuvense studierichting voortaan naadloos aansluiten
bij de reële beginsituatie van abituriënten. Tegelijk zullen de studenten beter worden voorbereid op hun toe-
komstige taak als leerkracht. Hopelijk kan de vernieuwde leesdidactiek die ze hebben genoten, hen helpen
bij hun onverdroten inspanningen om hun leerlingen authentieke Griekse en Latijnse teksten te leren lezen.

Noten

 *  Els  Van  de  Walle  is  als  projectmedewerker  verbonden  aan  het  departement  Klassieke  Studies  van  de
K.U.Leuven (e-mailadres: els.vandewalle@arts.kuleuven.ac.be).  Toon  Van  Houdt  is  aan  dezelfde  instel-
ling werkzaam als vakdidacticus (e-mailadres: toon.vanhoudt@arts.kuleuven.ac.be).

1 Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2003.
2 Voorwoord bij de nieuwe uitgave van Orientalism, Penguin, Harmondsworth, 2003. Zie ook Standaard der

Letteren van 21 augustus 2003, blz. 6-7.
3 Zie  in  dit  verband  bv.  M.  Van  Den  Eynde, Het examen begrijpend lezen: een struikelblok voor leerling en

leraar?, in Kleio, 28.3 (1999), blz. 125-133, en W. Van Loon, Procesevaluatie van de omgang met een ongeziene
tekst. Een alternatief voor de traditionele versio, in Kleio, 31.3 (2002), blz. 133-140.

4 Met ‘reële situaties’ worden situaties bedoeld zoals men die tijdens een onderzoek kan ontmoeten: men
moet een tekst grondig analyseren, men moet zicht krijgen op de hoofdlijnen van een tekst, men moet een
tekst doornemen op zoek naar bepaalde informatie enz. Voor het belang van reële situaties als vertrek-
punt van een leesdidactiek, zie vooral R. Calfee & Elfrieda Hiebert, Classroom assessment of reading, in
Rebecca Barr e.a. (red.), Handbook of reading research, II, New York/London, 1991, blz. 281-309 (blz. 293).

5 URL: millennium.arts.kuleuven.ac.be/lerenlezen.
6 Vgl. P. Verhoeven & A. van Hooff, ‘Maar incipiam kan toch een accusativus zijn?’ Naar een didactiek van tekst-

begrip, in Lampas, 18 (1985), blz. 279-293 (blz. 279); R. Bosteels, Lezen en leren lezen, in Kleio, 27 (1997), blz. 2-
13 (blz. 2-3).

7 Zie bv. J. Lowyck & N. Verloop, Onderwijskunde. Een kennisbasis voor professionals, Leuven, 1995, blz. 170-
172, en S. Janssens e.a., Didactiek in beweging, Deurne, 2000, blz. 11-29 (vooral blz. 11-12).

8 Over het leesdidactische belang van metacognitieve strategieën, zie vooral Linda Baker, Metacognition in
comprehension instruction, in Cathy Collins Block & M. Pressley (red.), Comprehension instruction. Research-
based best practices, Solving Problems in the Teaching of Literacy, New York/London, 2002, blz. 77-95.

9 Het betreft drie soorten voorkennis: grammaticale voorkennis (kennis van patronen van zins- en tekstop-
bouw, kennis van grammaticale verwachtingspatronen als ‘na efficere volgt meestal een completieve ut-
zin’, ‘na a)gge/llw volgt meestal een completieve o(/ti-zin’), extratekstuele voorkennis (kennis die men niet
uit de tekst zelf kan halen, zoals kennis over de auteur van de tekst, over de tijd waarin die geschreven is,
over het doelpubliek enz.) en intratekstuele kennis (voorkennis die men uit de tekst zelf kan halen; als
men bv. weet wat er in de eerste paragrafen van een tekst staat, zal men het vervolg daarvan gemakkelij-
ker kunnen begrijpen).

mailto:els.vandewalle@arts.kuleuven.ac.be)
mailto:toon.vanhoudt@arts.kuleuven.ac.be)
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10 Voor een heldere uiteenzetting over top-down en bottom-up lezen, zie vooral Christine Nutall, Teaching
reading skills in a foreign language, new edition, London, 1996, blz. 4-19. Zie verder ook Sabine Gross, Lese-
Zeichen. Kognition, Medium und Materialität im Leseprozess, Darmstadt, 1994, blz. 7-15 en 20-22. In de recen-
te zgn. new literacy approach wordt zo mogelijk nog meer belang gehecht aan het activeren van bestaande
linguïstische én niet-linguïstische kennisschema’s. Zie bv. T. Hudson, Theoretical approaches on reading, in
Annual Review of Applied Linguistics, 18 (1998), blz. 43-60.

11 Over  lezen  als  een  interactief  proces,  zie  thans  vooral  J.  Field, Key concepts in ELT, in ELT Journal, 54
(1999), blz. 338-339. Zie verder ook J. A. Dole, G. G. Duffy, L. R. Roehler & P. D. Pearson, Moving from the
old to the new. Research on reading comprehension instruction, in Review of Educational Research, 61.2 (1991),
blz. 239-264; Hilde Hacquebord, Begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs: strategische aanpak van authen-
tieke teksten, in P. Reitsma & M. Walraven (red.), Instructie in begrijpend lezen, Reading Association in the
Netherlands, 1, Delft, 1991, blz. 93-112 (blz. 94-96); Hudson, Theoretical perspectives on reading, vooral blz.
50-53.

12 Het volgende overzicht is volledig gebaseerd op P. Verhoeven, Tekstbegrip in het onderwijs klassieke talen.
Een onderzoek naar de verwezenlijking van nieuwe doelstellingen in het schoolonderzoek Grieks en Latijn, Leiden,
1997, blz. 44-47 en 67-71.

13 Vgl. Hudson, Theoretical perspectives on reading, blz. 54.
14 Vgl. A. Budé, Het ontwikkelen van tekstbegrip, in Kleio, 12.3 (1982), blz. 97-108 (blz. 98-99). Het onderscheid

stemt overeen met de fasering ‘lectuur’ - ‘lectuurreflectie’ zoals o.m. voorzien in de nieuwe leerplannen
Latijn en Grieks voor de derde graad van het VVKSO.

15 Bij  het  opstellen  van  het  schema  hebben  we  ons  laten  inspireren  door  S.  G.  Paris,  Barbara  A.  Wasik  &
Julianne C. Turner, The development of strategic readers,  in  Rebecca  Barr  e.a.  (red.), Handbook of reading
research, II, New York/London, 1991, blz. 609-640 (vooral blz. 610-625). We hopen in een volgende bij-
drage de verschillende componenten ervan nader toe te lichten en de leesproceswijzer die erop gebaseerd
is voor te stellen.

16 Verhoeven & Van Hooff, ‘Maar incipiam kan toch een accusativus zijn?’, blz. 292.
17 Over de geleidelijke afname van de begeleiding in het leertraject, zie vooral Laura R. Roehler & G. G.

Duffy, Teachers’ instructional actions, in Rebecca Barr e.a. (red.), Handbook of reading research, II, New York/
London, 1991, blz. 861-883 (vooral blz. 872-874). Zie verder ook Cathy Collins Block & M. Pressley,
Introduction, in Idd. (red.), Comprehension instruction. Research-based best practices, Solving Problems in the
Teaching of Literacy, New York/London, 2002, blz. 1-7 (vooral blz. 3); M. Pressley, Comprehension strate-
gies instruction. A turn-of-the-century status report, ibidem, blz. 11-27 (vooral blz. 21); P. D. Pearson & Linda
Fielding, Comprehension instruction, in Rebecca Barr e.a. (red.), Handbook of reading research, II, New York/
London, 1991, blz. 815-860 (vooral blz. 842).

18 Om een efficiënt hulpinstrument te zijn bij het lezen van teksten moet de grammatica niet alleen opge-
bouwd zijn volgens een grammaticale systematiek, d.w.z. volgens de verschillende soorten zinsdelen,
zinnen en deelzinnen, maar ook een ‘leesgrammatica’ zijn, waarin men vertrekt van de woorden en de
fenomenen die de studenten in een tekst ontmoeten. De nieuw te ontwerpen grammatica zal naast een
syntactisch  dan  ook  een  morfosyntactisch  deel  bevatten,  waarin  een  overzicht  wordt  geboden  van  de
verschillende functies die een bepaald woord of een bepaalde naamval kunnen hebben.

19 Over het belang van ‘hardop denken’ in leesvaardigheidstraining, zie Linda Kucan & Isabel L. Beck,
Thinking aloud and reading comprehension research. Inquiry, instruction and social interaction, in Review of
Educational Research, 67 (1997), blz. 271-299.

20 Zie in dit verband vooral P. Afflerbach, Teaching reading self-assessment strategies, in Cathy Collins Block &
M. Pressley (red.), Comprehension instruction. Research-based best practices,  Solving Problems in the Teach-
ing of Literacy, New York/London, 2002, blz. 96-111.

21 Over Toledo raadplege men toledo.kuleuven.ac.be. Voor meer uitleg over het programma Idioma-tic, zie
www.telraam.be/idioma-tic. Daarnaast zullen ook oefeningen ontworpen worden in de stijl van dynaly-
se; vgl. www.dynalyse.tmfweb.nl (klikken op ‘Auteurs’, ‘Caesar’, ‘Bellum Gallicum III.1-6’ en ‘Hier’).

http://www.telraam.be/idioma-tic.
http://www.dynalyse.tmfweb.nl
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Leren onderzoeken
Chris Van Woensel

1 Inleiding

Zoals al vermeld in een vorige bijdrage1 bestaat de tweede en de derde graad secundair onderwijs uit ener-
zijds de basisvorming en anderzijds een specifiek gedeelte dat voorbereidt op verdere studies.

In 2001 zijn in speciaal daartoe samengestelde commissies voorstellen voor eindtermen voor deze specifieke
studierichtingen in de tweede en de derde graad van het algemeen secundair onderwijs geformuleerd. Eind-
termen zijn minimumdoelen die gelden voor alle Vlaamse scholen. Leerkrachten werken meestal niet met de
eindtermen, maar met leerplannen, die de eindtermen verder uitwerken in meer concrete doelstellingen. De
specifieke eindtermen zijn nog niet goedgekeurd, maar bevinden zich op dit moment in de adviesfase.

De voorstellen voor deze eindtermen zijn gebaseerd op studieprofielen, die opgesteld zijn om een overzicht
te geven van het wetenschappelijk domein dat Klassieke Studies bestrijken. ‘Het studieprofiel Klassieke Studies
omvat meer dan de studie van twee klassieke talen. Het brengt ons naar de wortels van de Europese cultuur en richt het
oog op periodes in de Europese geschiedenis die een fundamentele invloed hebben gehad op de manier van leven en den-
ken in westerse samenlevingen. Klassieke Studies maken het mogelijk onze eigen cultuur beter te begrijpen, te situeren
tegenover en te confronteren met andere, niet-westerse, culturen.’2

Een studieprofiel heeft niet de ambitie het volledige wetenschapsdomein te bestrijken, maar houdt reeds
rekening met wat haalbaar is voor leerlingen secundair onderwijs. De studieprofielen voor de verschillende
studierichtingen of polen zijn – op dat van Humane Wetenschappen na – nog niet gepubliceerd, maar kun-
nen geraadpleegd worden op de website van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling.3 Naast de studieprofie-
len voor Humane Wetenschappen, Moderne Talen, Wetenschappen en Wiskunde kan men daar ook een stu-
dieprofiel voor Klassieke Studies vinden.

In het algemeen secundair onderwijs (ASO) is er in de tweede graad betreffende specifieke vorming één dif-
ferentiërende pool, een begrip dat de term studierichting vervangt. In de derde graad ontstaat het specifieke
gedeelte door samenvoeging van twee polen. Ter verduidelijking nog even de lijst opnemen uit een vorige
bijdrage:

• In de tweede graad kiest de leerling ofwel de pool Economie ofwel de pool Latijn ofwel de pool Grieks
ofwel de pool Humane Wetenschappen ofwel de pool Wetenschappen. In principe kan een leerling van
de tweede graad dus slechts één pool kiezen. Grieks en Latijn zijn echter uitzonderingen: deze polen
kunnen samen of afzonderlijk gekozen worden.

• In de derde graad combineert de leerling twee polen. Volgende combinaties zijn mogelijk: Economie –
Moderne  Talen,  Economie  –  Wiskunde,  Grieks  –  Latijn,  Grieks  –  Wetenschappen,  Grieks  –  Wiskunde,
Latijn – Moderne Talen, Latijn – Wetenschappen, Latijn – Wiskunde, Humane Wetenschappen, Moderne
Talen – Wetenschappen, Moderne Talen – Wiskunde, Wetenschappen – Sport, Wetenschappen –
Wiskunde.

2 Het studieprofiel Klassieke Studies

Het studieprofiel Klassieke Studies4 is onderverdeeld in profielcomponenten, die omschreven worden als
brede onderzoeksdomeinen van taal en cultuur. Ze geven de veelheid aan inhouden, concepten en metho-
den van het domein Klassieke Studies aan. Diverse referentiekaders waren de basis voor de keuze van deze
profielcomponenten. Zo hebben de algemene taalwetenschappen, een aantal deeldisciplines van de taal-
wetenschappen, de meer specifieke invalshoek van de ‘klassieke’ taalwetenschappen, de literatuurweten-
schappen, de keuze van een ruime en veelomvattende definitie van cultuur en cultuurwetenschappen in
belangrijke mate bijgedragen tot het bepalen van de profielcomponenten. Deze zijn:
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1 Ordening en systematiek
2 Expressie en waardering
3 Communicatie
4 Waarden, normen en opvattingen
5 Identiteit en diversiteit
6 Traditie en evolutie
7 Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

De profielcomponenten
• hebben betrekking op brede onderzoeksobjecten van het domein Klassieke Studies;
• worden vanuit een taalwetenschappelijke en een cultuurwetenschappelijke invalshoek benaderd;
• zijn representatief voor de taal- en cultuurwetenschappen;
• bevatten een historische en een vergelijkende dimensie;
• sluiten zoveel mogelijk aan bij de ervarings- en belevingswereld van de leerlingen;
• worden conceptueel omschreven en vervolgens geconcretiseerd;
• laten voor het curriculum de vrijheid van opbouw toe.

Tot elke wetenschap behoort ook de kennis van de methoden waarmee die wetenschap kennis opbouwt. De
laatste profielcomponent, wetenschappelijke onderzoeksmethoden in Klassieke Studies, beschrijft de klassie-
ke studies vanuit de methoden die ze bij hun onderzoek aanwenden.5

3 Wat is leren onderzoeken?

3.1 Theoretische achtergrond

Volgens de theorie van Suchman6 nemen mensen van nature een onderzoekende houding aan als ze voor
problemen komen te staan. Ze kunnen zich verder van hun denkstrategieën bewust worden en die leren
analyseren. Ook nieuwe strategieën kunnen rechtstreeks worden onderwezen en ze kunnen worden toege-
voegd aan die welke de leerlingen al gebruiken. Bovendien verrijken de leerlingen hun denken door samen
met anderen onderzoeksvragen te stellen en die te proberen beantwoorden. Ze gaan inzien dat kennis altijd
voorlopig en ‘in wording’ is en krijgen waardering voor mogelijke andere verklaringen.

Leerlingen doorlopen op hun niveau dezelfde soort procedures die wetenschappelijke onderzoekers gebrui-
ken om kennis te verwerven en theorieën op te stellen. Het is de bedoeling om zelfstandig onderzoek door
leerlingen te bevorderen en hen te stimuleren om op een logische manier gegevens te verzamelen en te
verwerken.

Het leren onderzoeken verloopt normalerwijze in verschillende fasen:

• Fase 1
 Confrontatie met het probleem. Men verduidelijkt de onderzoeksprocedures en biedt een probleem-

situatie aan, waarop deze onderzoeksprocedures toegepast kunnen worden.

• Fase 2
 De tweede fase bestaat uit het verzamelen van gegevens en het vaststellen van de feiten. Men benoemt de

probleemsituatie.

• Fase 3
 Verzamelen van gegevens en experimenteren: isoleren van relevante variabelen en opstellen van hypo-

thesen met betrekking tot oorzaak-gevolgrelaties.

• Fase 4
 Formuleren van een verklaring: formuleren van regels of verklaringen.

• Fase 5
 Analyse van het onderzoeksproces: nagaan welke onderzoeksstrategie gevolgd is en ontwikkelen van

effectieve strategieën.
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3.2 Rol van de leerkracht

De leerkracht
• brengt de leerling ertoe alleen vragen te formuleren die met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden;
• laat de leerling verkeerd gestelde vragen herformuleren;
• wijst de leerling op tekorten in zijn vaststellingen;
• laat de terminologie van het onderzoeksproces gebruiken;
• evalueert de theorieën van de leerling niet;
• nodigt de leerling uit te experimenteren;
• brengt de leerling ertoe zijn theorieën helder te formuleren en te bewijzen dat ze algemeen geldig zijn;
• moedigt communicatie tussen leerlingen aan.

3.3 Rol van de leerling

De leerling ontwikkelt
• vaardigheden ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoeksproces: het observeren, verzamelen en

structureren van gegevens, het herkennen en controleren van variabelen, het formuleren en toetsen van
hypothesen en verklaringen, en het maken van gevolgtrekkingen;

• strategieën voor creatief onderzoek;
• een creatieve instelling;
• een zelfstandige, autonome leerhouding;
• tolerantie voor onzekerheid;
• een besef van het voorlopige karakter van kennis.

3.4 Schematische voorstelling van onderzoekscompetenties

De kern van de cirkel geeft de beginsituatie of het startpunt weer. De ringen van de cirkel representeren een
cumulatieve toename van kennis en vaardigheden en de complexiteit van het onderzoek. De buitenste ring
van de cirkel geeft de eisen aan van het niveau waaraan het eindresultaat moet voldoen.

Dit schema, dat gebruikt wordt in het hoger onderwijs, kan aangepast worden aan het niveau van een leer-
ling in het secundair onderwijs. Vooral de indeling in vier fasen geeft meer zicht op de verschillende te bege-

Fase 1
onderzoeksvraag
theoretisch kader

Fase 2
operationalisering
dataverzameling

Fase 4
rapportage con-
clusie en discussie

Fase 3
data-analyse
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leiden stappen die de leerling moet nemen. Bovendien kunnen die verschillende fasen of stappen apart inge-
oefend worden voor men een leerling met een zelfstandige opdracht in die zin belast.

Het is voor elk vak in het specifieke gedeelte van het secundair onderwijs belangrijk de eigen vakinhouden
en wetenschappelijke methoden te verduidelijken via de toepassing van onderzoekscompetenties. Bij onder-
zoek zijn denken en doen nauw verbonden.

4 Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Klassieke Studies

De omschrijvingen en concretiseringen van de profielcomponenten in het studieprofiel worden bewust be-
perkt tot die elementen die voor behandeling in het secundair onderwijs in aanmerking kunnen komen.7

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Klassieke Studies8

Hierin kunnen de volgende methoden aan bod komen:
• beschrijvend en interpretatief onderzoek (al dan niet vergelijkend) op basis van interpretatie-

modellen;
• bronnenonderzoek vanuit linguïstische, literaire en culturele invalshoek;
• historische kritiek;
• esthetische kritiek;
• literaire kritiek;
• analyse van receptie- en nachlebenprocessen;
• analyse en synthese van teksten;
• vertaalonderzoek.

Ter vergelijking volgen hieronder de wetenschappelijke onderzoeksmethoden die vermeld staan betreffende
moderne talen. Hier openen zich vele mogelijkheden tot samenwerking, waarbij elk studiedomein zijn ken-
nis, vaardigheden en ervaring kan inbrengen.

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Moderne Talen9

Het betreft methoden voor het beschrijven, interpreteren en evalueren van teksten. Bijvoorbeeld:
• beschrijvend en verklarend onderzoek;
• bronnenonderzoek vanuit linguïstische, literaire en culturele invalshoek;
• historische kritiek;
• esthetische kritiek;
• literaire kritiek;
• functionele analyse en synthese van teksten;
• corpusonderzoek.

In de specifieke eindtermen werden deze onderzoeksmethoden voor alle studierichtingen, of beter polen,
heel algemeen geformuleerd:

De leerlingen kunnen
(29)  zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken;
(30)  op literair, esthetisch of historisch gebied een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren;
(31)  de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten.

De achtergrondinformatie die het studieprofiel aanreikt, schept hier toch wat meer klaarheid. Het grote
aandachtspunt is dan natuurlijk de manier waarop we dit in lesdoelstellingen en klasactiviteiten kunnen
omzetten.
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5 Toepassing in de klas?

De titel hierboven draagt een vraagteken. Het is zeker niet eenvoudig deze onderzoeksmethoden naar de
klas toe te vertalen, zeker niet als men dat systematisch wil doen. Verder kan ik vanaf dit moment in mijn
bijdrage slechts vertrekken vanuit mijn persoonlijke opleiding en ervaring. Zo zijn dertig (!) jaar geleden een
aantal van de onderzoeksmethoden zoals historische kritiek, analyse en synthese van teksten, en literaire kri-
tiek tijdens mijn studies grondig ingeoefend. Gelukkig besteden nascholings- en studiedagen daar ruim aan-
dacht aan, zij het dat het nog wel aan de leerkracht wordt overgelaten de vertaalslag naar de klas te maken.

Andere methoden zoals esthetische kritiek, vertaalonderzoek en analyse van receptie- en nachlebenproces-
sen kwamen in het  verleden minder  aan bod:  daar  moet  ik  op eigen kracht  verder.  Zeker  voor  het  laatste
(nachlebenprocessen) is er al zeer veel materiaal beschikbaar. Een eerste aanzet voor mij was een Nederlands
handboek10 waarin de voornaamste kenmerken en onderzoeksmogelijkheden voor receptie worden aange-
geven.

Zo worden van het receptieproduct vier aspecten vermeld:11

1 Wat wordt er verwerkt?
 Is het een thema of een verhaalelement, een tekst of een tekstfragment, de literaire vorm of gedachten en

theoretische concepten? Een historische persoon die inspireert?

2 Hoe wordt er verwerkt?
 Er is een verscheidenheid aan verwerkingsvormen, zoals beeldende kunst, literatuur, muziek, gedachten

en theorieën. Is de verwerking getrouw of een verre nagalm?

3 Waarom wordt er verwerkt?
 Persoonlijke herkenning of wegens maatschappelijke ontwikkelingen?

4 In welke tijd wordt er verwerkt?
 De cultuurperiode waarin de verwerking ontstaat, is bepalend voor de selectie, de manier van kijken, de

beschikbare verwerkingsvormen en de uitwerking van inhouden.

Het is boeiend samen met de leerlingen te ontdekken welke accentverschillen bv. Jean Anouilh legt in zijn
Antigone, waar niet meer het conflict goddelijke/menselijke wet centraal staat (zoals bij Sophocles), maar
zich een generatieconflict ontwikkelt tussen de relativerende oudere koning en het consequente jonge meisje.

Of nemen we de rol die de Verenigde Staten spelen in de huidige wereldpolitiek, een rol die door steeds
meer mensen wordt vergeleken met het doen en laten van de Romeinen in hun imperium, zo treffend gefor-
muleerd door het Britse stamhoofd Calgacus bij Tacitus: ‘Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium,
atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.’12

Zelfs wanneer men leerlingen laat kennismaken met een wetenschappelijke tekstuitgave, zijn er boeiende zij-
sprongen mogelijk. De vaardigheid een tekst wetenschappelijk uit te geven is mij, ondanks het feit dat ik de
academische  titel  ‘klassiek  filoloog’  draag,  nooit  bijgebracht  en  kan  ik  dus  zeker  niet  doorgeven  aan  de
leerlingen. Dertig jaar geleden bleef onderwijs aan de universiteit nu eenmaal nogal dikwijls beperkt tot het
doorgeven van theorie. Maar net zoals ik kunnen de leerlingen wel kennismaken met de manier waarop dat
gebeurt en welke problemen er komen kijken bij een wetenschappelijke tekstuitgave. Eén voorbeeldje uit
mijn eigen lespraktijk ter illustratie.

Na een inleiding over de manier waarop Latijnse en Griekse teksten de tijd hebben overleefd, kan men een
tekstfragment uit de ‘Satiren’ van Horatius gebruiken als onderzoeksobject.

Horatius, Satiren I, 1, v. 1-5

Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem
seu ratio dederit seu fors obiecerit, illa
contentus vivat, laudet diversa sequentes?
‘O fortunati mercatores!’ gravis annis
miles ait, multo iam fractus membra labore.
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Vertaling:13

Hoe komt het toch, Maecenas, dat geen mens tevreden is met het lot dat het resultaat is van zijn weloverwo-
gen keuze of dat hem door Vrouwe Fortuna in de schoot werd geworpen? Maar hoe komt het toch dat ieder
mens hen gelukkig prijst die een andere levensweg volgen dan de hunne? ‘Gelukkig de rederhandelaars!’
zegt de soldaat, die gebukt gaat onder de dienstjaren en wiens lichaam gebroken is door de vele inspannin-
gen.

Bij het raadplegen van het kritisch apparaat van de wetenschappelijke tekstuitgave14 vindt men bij vers 4 de
volgende opmerking: annis: armis, Bouhier, quod nonnullis placuit; sed nil mutandum.

De voorgestelde tekstverbetering van gravis annis naar gravis armis is door niemand aanvaard. Dit kan men
aangrijpen om naar tekstkritiek over te stappen. Hoe is men gekomen tot deze tekstverbetering? Wat kunnen
de redenen zijn waarom die niet is aanvaard? Kan men opmaken uit het kritisch apparaat of er handschrif-
ten zijn die deze lezing ondersteunen? Welke argumenten kan men aanhalen om deze tekstverbetering te
verdedigen?

Deze vragen lijken vrij moeilijk voor de leerlingen, indien men tenminste niet naar hun voorgeschiedenis
kijkt. In het derde jaar hebben ze evenwel ‘Daedalus en Icarus’ gelezen uit de Metamorphoses van Ovidius.
Naar aanleiding van die tekst besteedt het handboek15 bij de besprekingsvragen ook aandacht aan chiasme
van klanken, zoals in ponit in ordine (v. 7) en veras ... aves (v. 13), en andere letterspelen, zoals omnia posside-
at, non possidet aera Minos (v. 5). Wanneer men de leerlingen dan de twee woordgroepen gravis annis en gra-
vis armis voorlegt, zullen ze een deel van de argumentatie reeds vinden in de klanken, omdat ze op die
manier een Latijnse tekst hebben leren lezen dat ze ook op de klanken letten en niet alleen op de inhoud.
Betreffende het inhoudelijke aspect kunnen ze discussiëren over de vraag of de uitdrukking fractus membra
labore eerder  naar  leeftijd  of  inspanning verwijst.  Daarvoor moeten ze  op zoek gaan in  woordenboeken en
ook informatie over het dagelijkse leven van de soldaat vinden, die zoals we weten met minstens 25 kg baga-
ge rondsleurde op zijn soms geforceerde dagmarsen, daar waar de handelaar zich moeiteloos per schip liet
vervoeren. Tot slot kan men de leerlingen een kleine synthese van de besproken elementen laten maken,
waarin ze een eigen standpunt innemen.

Dit lesvoorbeeld toont hoe men op een zij het bescheiden manier de leerlingen kan laten kennismaken met
essentiële componenten van het wetenschapsdomein Klassieke Studies. Maar kennismaken alleen is niet
genoeg. Dit voorbeeld is trouwens niet bruikbaar om de leerlingen zelf aan onderzoek te zetten: dat zou te
hoog gegrepen zijn. Maar de andere elementen die in het studieprofiel worden vermeld, zijn wel degelijk
haalbaar en zullen oude talen des te boeiender maken.
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2 Studieprofiel Klassieke Studies, blz. 2.
3 URL: onderwijs.vlaanderen.be/dvo.
4 Studieprofiel Klassieke Studies, blz. 4.
5 Studieprofiel Klassieke Studies, blz. 5.
6 Bruce Joyce & Marsa Weil, Strategieën voor onderwijzen: theorie in praktijk, Nederlandstalige bewerking on-

der redactie van Erik De Corte, Theo Hendriks, Jozef Kok, Joost Lowyck en Nico Verloop, Van Walraven,
Apeldoorn, 1980, Hoofdstuk 4: Leren onderzoeken, blz. 57-69.

7 Studieprofiel Klassieke Studies, blz. 4.
8 Studieprofiel Klassieke Studies, blz. 14.
9 Studieprofiel Moderne Talen, blz. 14.

10 M. M. van Assendelft e.a., Duurzamer dan brons. Romeinse literatuur en cultuur voor de bovenbouw, Amster-
dam, 1991, blz. 328-337.
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13 Horatius, Satiren en brieven, een bloemlezing ingeleid en vertaald door Eddy De Laet, Astra-reeks, Ant-
werpen, 1980, blz. 19.
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Tacitus, Annales I, 2
Robert Scheirs

Deel 1 en 2 van Tacitus vindt u in Prora, jg. 7 (2002), resp. nr. 3 en 4. U vindt daar een verantwoording voor
de wijze van vertalen en tevens een grondige bespreking van Annales I, 1.

1 Latijnse tekst

Postquam, Bruto et Cassio caesis, nulla iam publica arma, Pompeius apud Siciliam oppressus, exutoque Lepido, inter-
fecto Antonio, ne Iulianis quidem partibus nisi Caesar dux reliquus, posito triumviri nomine, consulem se ferens et ad
tuendam plebem tribunicio iure contentum, ubi militem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii pellexit, insur-
gere paulatim, munia senatus, magistratuum, legum in se trahere, nullo adversante, cum ferocissimi per acies aut pro-
scriptione cecidissent, ceteri nobilium, quanto quis servitio promptior, opibus et honoribus extollerentur ac, novis ex
rebus aucti, tuta et praesentia quam vetera et periculosa mallent.
Neque provinciae illum rerum statum abnuebant, suspecto senatus populique imperio ob certamina potentium et avari-
tiam magistratuum, invalido legum auxilio, quae vi, ambitu, postremo pecunia turbabantur.

2 De verschillen in vertaling aan de hand van twee zeer diverse interpretaties

2.1 R. Lenaers in Het drama van een imperium, Dessain, 10de druk

Toen met de dood van Brutus en Cassius op het slagveld de vrije republiek haar leger verloren had, Pom-
peius bij Sicilië verpletterd was en er na de uitschakeling van Lepidus en de bloedige dood van Antonius
ook in de partij van Caesar geen andere aanvoerder meer overbleef dan Octavianus, legde deze zijn titel van
triumvir af, diende zich alleen nog als consul aan en deed als had hij voor de verdediging van het volk ge-
noeg aan de macht van volkstribuun. Toen hij dan het leger met premies, het volk met graanuitdelingen en
het  hele  rijk  met  de zegeningen van de vrede op zijn  hand had gekregen,  begon hij  zich geleidelijk  op de
voorgrond te dringen en de macht van senaat, bestuursfuncties en wetten aan zich te trekken, waarbij nie-
mand hem de voet dwars zette: de energieksten waren op het slagveld of door de proscripties omgekomen,
terwijl de overblijvende leden van de adel, naar de mate van hun ijver om de meester te dienen, met schen-
kingen en ambten werden onderscheiden en dan ook de veiligheid van het heden verkozen boven het verle-
den met zijn gevaren.
Ook de provincies verzetten zich niet: een bestuur door senaat en volk boezemde hun geen vertrouwen meer
in wegens de eeuwige machtsstrijd tussen de politieke leiders en de hebzucht der Romeinse ambtenaren,
waartegen de wetten geen bescherming boden, daar ze door machtsmisbruik, intriges en bovenal door
corruptie werden ontkracht.

2.2 Eigen vertaling

De fragmenten in cursieve druk verwijzen naar zeer geladen, emotionele inhouden. Deze vertaling werd in
de klas aan de leerlingen overhandigd.
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Nadat, toen Brutus en Cassius afgemaakt waren, er geen republikeinse wapenen meer waren, (nadat) Pompeius
bij Sicilië verpletterd was en (nadat) na het opzijschuiven van Lepidus, na het vernietigen van Antonius, er
zelfs niet voor de Juliaanse partij behalve Octavianus een aanvoerder overbleef, na het neerleggen van de
titel ‘drieman’, zich als consul aandienend en als ter bescherming van het volk met het recht van volkstribuun te-
vreden, wanneer hij de soldateska door geschenken, het volk door graanuitdeling, allen door de zoetheid van
de vrede had verleid: maar opstaan – langzamerhand, maar de bevoegdheden van de senaat, van de ambtenaren, van de
wetten aan zich trekken, terwijl niemand weerstand bood, daar de energieksten overal in de slagvelden of door vo-
gelvrijverklaring waren gevallen, (daar) de overgeblevenen van de adellijken, naargelang men voor de slavernij
bereidwilliger was, met rijkdommen en ereambten werden verheven en, door de nieuwe orde (!) bevorderd, de
veilige en aanwezige omstandigheden boven de oude en gevaarvolle verkozen.
En ook de provincies wezen die staat van zaken niet af, uit wantrouwen voor het bestuur van de senaat en
van het volk wegens de gevechten der machthebbers en de hebzucht van de ambtenaren, terwijl krachteloos
was de bijstand van de wetten, die door geweldpleging, omkoping, ten slotte door geld werden ontkracht.

3 Bespreking

Er is, naast andere doelen, in de humaniora ook het streven de leerlingen kritisch te leren nadenken over wat
ze lezen. De lectuur van Tacitus leent zich daar uitstekend toe. Daarom is het wenselijk wat door hem is
geschreven, zo diepgaand mogelijk te analyseren, zowel qua inhoud als qua stijl; dan worden de leerlingen
gedwongen over zijn zienswijzen na te denken en zelf positie in te nemen; en dat is goed, want wat Tacitus
schrijft, raakt zijn lezers nog altijd zeer diep.

3.1 De twee delen van dit hoofdstuk

3.1.1 In de eerste, lange volzin legt Tacitus duidelijk uit door welk mechanisme het principaat er is gekomen:

• Het liquideren van de moordenaars van Caesar, die deze daad gesteld hadden om de republiek te redden
(daarom juist door Octavianus Augustus uitgevoerd: de republiek moest weg om zijn doeleinden te kun-
nen realiseren). Dat wil Tacitus zeggen met nulla iam publica arma: Tacitus was immers een ‘academische
republikein’, iemand die wist dat het met de republiek gedaan was, maar die toch naar die staatsvorm
bleef  verlangen.  Hij  klaagt  dus  die  liquidatie  aan,  omdat  voor  hem  daardoor  de  vrijheid  teloorgaat:  in
plaats van de republiek komt de dwingelandij.

• Het door Octavianus torpederen van het tweede triumviraat (Augustus, Antonius, Lepidus), tot stand ge-
komen eind oktober 43 v.C., met als huichelachtige doelstelling (zie twee paragrafen verder) triumviri rei
publicae constituendae, ‘driemannen om de republiek in stand te houden’. Hij zal echter alleen overblijven!

• Hij wordt volkstribuun, zodat hij onschendbaar wordt. Met de bescherming van het volk heeft dat niets
te maken.

• Hij neemt populaire maatregelen voor het leger en voor het volk en schept vrede. De ondertoon is echter:
het gaat niet over vrede, het gaat alleen om de versterking van zijn positie.

• Hij trekt alle macht naar zich toe en niemand verzet zich daartegen: zij die dat zouden kunnen, zijn of in
de  veldslagen  gevallen  of  vogelvrij  verklaard,  zeg  maar  vermoord.  Inderdaad  werd  door  de triumviri
direct een lijst opgemaakt van mensen die vijandig stonden tegenover het absolutisme: dezen moesten uit
de weg worden geruimd. De lijst bevatte de namen van 150 senatoren en ca. 2 000 ridders. Cicero was
hun voornaamste slachtoffer.

• De rest van de bovenlaag van de bevolking wordt met geld en met politieke bevordering gemakkelijk
gewonnen: het keizerrijk is een feit!

Deze unieke ene volzin vertelt ons dus effectief alle belangrijke schakels die tot de teloorgang van de repu-
bliek hebben geleid; in 10 regels wordt deze zo essentiële ommezwaai uitgeschreven. Geniale bondigheid is
dat (denk aan de magistrale woorden van Johann Wolfgang von Goethe: ‘In der Beschränkung zeigt sich erst
der Meister’). Onvergetelijk, zo noemen Lenaers en Sprangers deze zin terecht.

3.1.2 In de tweede, veel kortere zin wordt erop gewezen dat er ook in de provincies geen reactie kwam. Dat
is zonder de minste twijfel alweer de echte waarheid. In de provincies hadden de mensen al lang genoeg van
de fouten van de republiek en ook nu weer worden de belangrijkste oorzaken feilloos door Tacitus aange-
bracht. Samenvattend kan men alle oorzaken als volgt resumeren:



17

• Men bestuurt een zo groot rijk als het Romeinse niet met 2 consuls, 6 pretoren, 4 edielen, 8 quaestoren en
10 volkstribunen (deze cijfers gelden voor de 2de eeuw v.C.), en zeker niet als ze slechts voor een periode
van één jaar verkozen zijn en als er eigenlijk maar 10 magistraten voor oorlogvoering en beheer van de
provincies beschikbaar zijn. De Romeinse staatsgemeenschap heeft zich dus niet aangepast aan het groei-
ende wereldrijk, maar is erdoor scheefgegroeid en stukgebroken.

• De agrarische gemeenschap van Italië  is  aan het  wereldrijk  doodgebloed.  Van in  het  begin was de Ro-
meinse staat in wezen agrarisch: de ruggengraat ervan bestond uit landbouwers. Het Romeinse leger was
dan ook samengesteld uit burgerlichtingen, die alleen voor de duur van de oorlogen werden opgeroepen.
Deze lichtingen konden niet, zonder er ernstig nadeel van te ondervinden, jarenlang aan hun bedrijf wor-
den onttrokken, wat, naarmate het Romeinse Rijk steeds groter werd, steeds vaker gebeurde. De boeren-
stand is dus door het groeiende wereldrijk als het ware vernietigd. De veroveringen buiten Italië hebben
de twee hoogste standen, de ordo senatorius en de ordo equester, verrijkt en de boerenstand, de hechte kern
van het Romeinse leger (uit hen werden immers de legioenen gevormd), werd totaal verarmd. Het groot-
grondbezit van de senatoren nam steeds maar toe, omdat de boeren, die door de aanhoudende krijgs-
dienst buiten Italië verarmd waren, hun land verkochten, omdat de hoogste standen hun rijkdommen
belegden in land en dus de boeren uitkochten, en omdat de grootgrondbezitters vooral met slaven werk-
ten, die nu talrijk toestroomden en tegen een zeer lage prijs te koop waren.

• Het democratisch element in de Romeinse staatsgemeenschap, de volksvergadering (de comitia centuriata
en de comitia tributa), ging eveneens aan de Romeinse expansie te gronde. De verarmde boeren trokken in
groten getale naar de stad, waar ze als proletariaat van hun burgerrecht moesten leven, want er was geen
hoogontwikkelde industrie die deze mensen een nieuw bestaan had kunnen geven. De aristocratie begon
dit  groeiende  proletariaat,  dat  –  altijd  aanwezig  in  de  stad  en  zonder  werk  –  in  de  volksvergadering
steeds meer de doorslag begon te geven, stelselmatig om te kopen om zo haar eigen macht te kunnen
handhaven. Zo verwerd de senaat tot een belangenkliek die het algemeen welzijn steeds meer uit het oog
verloor. Het politieke inzicht schrompelde zo totaal weg door de begeerte naar bezit.

 Als men dit alles in cijfers uitdrukt, ziet men de ontstellende verwording van de volksvergadering nog
veel scherper. De boeren, die alles hadden verloren, werden ingedeeld in de laagste centurie, de kies-
groep van de onvermogenden, één centurie dus, die 150 000 leden omvatte; de eerste 180 centuriën om-
vatten er elk 500! En de verdeling in de 35 tribus was niet beter: de 4 stedelijke tribus telden tienduizenden
leden tegenover de nauwelijks 300 stemgerechtigden van de 31 tribus rusticae (tribus van het platteland)!
(De tribus zijn een verdeling van de bevolking via territoriale afbakening. De centuriën zijn kiesgroepen,
ingedeeld volgens vermogen.)

 Door die massa alleen al kon het plebs uit de stad dus een grote druk uitoefenen op de eerste centuriën of
op de buiten-tribus, die gewoonlijk maar door enkele leden vertegenwoordigd waren. Uiteraard werd de-
ze situatie door de ordo senatorius en de ordo equester door middel van omkoping bij een stemming recht-
gezet, als dat nodig was, zodat heel het bestaan van de volksvergaderingen een farce was die mede heeft
geleid tot de ondergang van de republiek en tot de stichting van het keizerrijk.

• Zoals hiervoor al aangetoond had de nobilitas haar vroeger zo gezonde politieke inzicht totaal verloren:
van een beleid naar de onderdanen toe was nog nauwelijks sprake. Toch is het van het grootste belang
deze oorzaak, die mede het verdwijnen van de republiek heeft verwerkelijkt, opnieuw onder de aandacht
te brengen.

 Er waren namelijk toch nog positieve krachten aan het werk ten gunste van het volk. De Gracchen wilden
met hun agrarische hervormingsplannen echt aan de situatie van diepe nood en verarming een einde ma-
ken, maar ze werden door de verblinde nobilitas uit de weg geruimd. Na de Gracchen stonden dan echte
politici op, die ook deel uitmaakten van de senaat, maar die, in tegenstelling met de in stands- en bezits-
voordelen verstrikte senaatspolitiek, weliswaar hun eigen belang nastreefden, maar ook het heil van het
volk. Door steeds weer een beroep te doen op de volksvergadering wilden ze pogen de macht te fnuiken
van de senaat, die de door de tijd vereiste vernieuwingen niet kon verwezenlijken. Daarom kregen ze de
naam populares. Hun tegenstanders noemden zich, als vertegenwoordigers van de traditionele adelpartij
en van het gevestigde bezit, boni of optimates.

 Nog preciezer de populares omschrijvend komt men tot de volgende analyse: de populares bestonden deels
uit mensen van de ordo equester, omdat ze langs de populares hoopten aan de macht te kunnen deelhebben,
deels uit enkele nobiles,  die als verlopen sujetten of omdat ze dachten de macht langs deze weg beter te
kunnen veroveren, de rangen van de populares vervoegden. Men kan de populares ook nog als demagogen
zien. Ze wilden immers een meerderheid vormen in de volksvergadering, met wiens steun zij, in plaats
van de senaat, van het forum uit het rijk hoopten te beheersen. Dan zouden de magistraten hun instruc-
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ties niet meer van de senaat ontvangen, maar ze zouden dienaren van het volk zijn. Maar eigenlijk klopte
die zienswijze langs geen kanten. Want de stemmingen van het Romeinse volk in Rome, waarop de de-
mocraten zich beriepen, waren in de regel alleen de wil van een klein onderdeel van de over geheel Italië
en het rijk verspreide Romeinse burgers: hoofdzakelijk stemden de burgers die in de stad zelf woonden,
zoals is aangetoond een verarmd en op de vrijgevigheid van de rijken aangewezen plebs urbana.  Van in
het begin was het de populares er volstrekt niet alleen om te doen dat naar de wil van het hele volk zou
worden geregeerd, maar eenvoudigweg dat het volk de plannen van de demagogen kracht zou bijzetten.
Zelf wisten ze terdege dat wegens de uitbreiding van het Romeinse burgerrecht tot heel Italië (89 v.C.) de
volksvergadering een bedenkelijk anachronisme was geworden, dat zijn toekomst achter zich had. Maar
hoe dan ook beseften deze populares dat er iets moest veranderen.

 Van de senaat zijn terzake geen constructieve hervormingen meer uitgegaan. De senaat heeft integendeel
de agrarische hervormingen van de Gracchen geliquideerd; meer nog, vanaf de Gracchen tot de akker-
wetten van Caesar in 59 v.C. is er geen akkerwet voorgesteld waartegen de senaat zich niet heeft verzet
om de eigen privileges van grootgrondbezit veilig te stellen.

• Door de vernietiging van de volkslegers van de boeren (zie hoger) heeft de senaat zo bovendien de be-
roepslegers van Marius in 111 v.C., nauwelijks 10 jaar na de liquidatie van de Gracchen, gewoon in het
leven geroepen. Die stap was toen inderdaad onvermijdelijk geworden: de volkslegers, de boerenlegers,
bestonden niet meer; er moesten andere legers, beroepslegers dus, aantreden. Deze nieuwe, andere legers
hebben de senaat helemaal gewurgd, want de beroepslegers zouden de krachtigste gangmakers blijken te
zijn  van  de  monarchale  gedachte,  door  uiteraard  alleen  hun  eigen  generaals  te  volgen  en  die  absoluut
trouw te blijven (Caesar!), tegen het wettige gezag van de senaat en van de magistraten in.

 Zeer belangrijk bij dit alles is dat het Italische proletariaat en de inwoners van de provincies behoefte
hadden aan een leider, die tegenover de optimates voor hun vertrapte rechten zou opkomen. Welnu, de
monarchie is uit de populares, uit de volkspartij, voortgekomen en deze monarchie had terdege een
democratische wortel en heeft die ook onder het principaat behouden!

• Dat ook de inwoners van de provincie die nood hadden, was onontkoombaar. In de republikeinse perio-
de werd een propretor of een proconsul naar de meestal verre provincies gestuurd met een bijna totale
macht over de plaatselijke bevolking. Dat is logisch: de verre afstanden lieten niet anders toe dan dat de
provinciegouverneur inderdaad over een grote autonome macht beschikte. Doch voorheen had diezelfde
man ontzettende schulden moeten maken: in de cursus honorum was hij namelijk ook ediel geweest, en als
ediel behoorde men liefst schitterende spelen te geven, die miljoenen kostten; dan pas waren de kiezers
tevreden, dan pas stemden ze op hem, zodat hij zijn carrière kon voortzetten. Als provinciegouverneur
was het hem dan mogelijk de noodzakelijk gemaakte schulden te vereffenen en bovendien zichzelf te ver-
rijken door zijn ambtsgebied uit te plunderen en uit te zuigen. Het hing slechts van de aard van de man
in kwestie af of dat al dan niet gebeurde. Meestal gebeurde het helaas wel. Dat alles kon alleen maar om-
dat er vanuit de verre hoofdstad geen controle was op het doen en laten van de propretor of proconsul.
Hij kon werkelijk handelen zoals hij wenste. Slechts in enkele gevallen had immers een eventueel proces
bij de quaestio perpetua de pecuniis repetendis het beoogde succes: men moest namelijk het geluk hebben op
een integere advocaat te vallen (bv. Cicero) en er mocht niet te zwaar worden omgekocht door de aange-
klaagde.

 Men moet ook hieraan denken: de Romeinse staatsmachine was heel eenvoudig, zoals dat voor van af-
stamming pure boeren heel normaal is, maar ... ze was ook heel efficiënt. De staat bemoeide zich niet met
het innen van de belastingen in de provincies, maar verkocht de belastingen aan belastingpachters. Die
moesten heel rijk zijn: de kopers kwamen uit de ridderstand, de ordo equester, waartoe de bankiers en de
kapitalisten behoorden, en dikwijls konden zelfs die mensen pas kopen als ze trusts vormden. Zo werd in
december 63 v.C. de provincia Asia verkocht. De bankier Rabirius met zijn geldmagnaten won het: voor
een periode van vijf jaar mocht hij belastingen en heffingen van allerlei aard in de provincia Asia organi-
seren. Natuurlijk waren zulke belastingpachters voor de verschillende provincies wat de gouverneurs
meestal al waren: een regelrechte nachtmerrie van leegplundering. Arme provinciebewoners! Men kan
met hen enkel medelijden hebben; wat moeten zij de Romeinse overheersing vervloekt hebben.

 Tijdens het keizerrijk ging het wat dat betreft de provincialen veel beter: er was controle, de keizers zorg-
den er terdege voor dat de provinciegouverneurs geïnspecteerd werden. Ze hadden er immers alle be-
lang bij dat het in de aangehechte gebieden rustig bleef. Op slag ging het in de wingewesten beter; nu pas
kon men onze betekenis van provincies aan die gebieden geven. Onder de keizers werden de edielen niet
gekozen, maar aangeduid. Het was dus niet meer nodig echte schulden te maken, want de aangewezen
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mensen waren bijna allen zeer rijk, zodat het geen probleem was gelden te vinden voor de spelen, die
bovendien gaandeweg door de keizer zelf werden gegeven.

 Mutatis mutandis deed diezelfde evolutie zich voor het Italische proletariaat voor: ook in Italië werd er
toezicht ingesteld omtrent de verhouding van de plaatselijke machthebbers tot hun onderdanen, ook al
met onmiddellijk succes.

• De burgerlijke rechtsstaat, die de Romeinse republiek toch altijd was geweest (wellicht is het Romeins
recht de belangrijkste bijdrage van Rome voor de wereld), hoezeer die ook gericht was op de aristocratie,
was op sterven na dood. Niemand, ook de regerende aristocratie niet, eerbiedigde recht, wet, orde of con-
stitutie. Speciaal wat het recht betreft, hield men zich niet aan de wetten, de rechtbanken waren corrupt
en omkoopbaar, omkoping gold alom en op alle niveaus, er was bijna geen recht meer te krijgen. De bur-
gerlijke republikeinse rechtsstaat had eigenlijk opgehouden te bestaan.

• Men kan dit overzicht van de oorzaken die ertoe leidden dat de republiek niet meer functioneerde, het
best eindigen door te constateren dat de primitief-boerse Romeinen te snel individualiseerden door de
hellenisering. Een primitief volk dat in aanraking komt met een hogere cultuur, kan die invloed niet op
een gezonde wijze assimileren als het proces van beïnvloeding te snel en te krachtig verloopt (kijk bv. ook
naar de landen van Afrika); daardoor was er ten tijde van Caesar vrijwel geen voorname Romein die niet
iets had van een ontwortelde, van een man die recht en wet aan zichzelf ontleent (kijk bv. naar Kongo).

Na deze analyse is het duidelijk dat de korte tweede zin van Annales I, 2 respectievelijk verwijst naar:
– (punt 6) Neque provinciae illum rerum statum abnuebant.  Waarom  zouden  ze  ook?  Ze  hadden  maar  al  te

goed aan den lijve ondervonden hoe ze onder de republiek werden afgeperst (let op avaritiam magistra-
tuum). Ze hoopten op beterschap bij het nieuwe regime en die kwam er ook.

– (punt 4) Suspecto senatus populique imperio. Het gezonde politieke inzicht van de heersende klasse was im-
mers weg; het wantrouwen was absoluut terecht.

– (punt 7) De wetten werkten niet meer. Er was immers geen recht meer te krijgen door vi, ambitu, pecunia –
‘geweld, omkoping, grootkapitaal’, dat als een muur niet geeft om onrecht.

3.2 Zinsbouw, stijl en woordkeuze

3.2.1 De bouw van zin 1

De toch wel heel lange eerste zin – een contrast met de over het algemeen bondige stijl van Tacitus – geeft de
indruk van een langzaam, maar onweerstaanbaar grijpen naar de macht, mede door de vele gebalde, krach-
tige zinsdelen, die grillig en asyndetisch worden verbonden (slechts driemaal wordt in een opsomming ‘en’
gebruikt, afwisselend -que, et, ac). Verder kan men in deze zin stilistisch nog drie delen onderscheiden:

• Eerste deel:
– driemaal een tijdzin (postquam), telkens met weglating van het werkwoord (nulla iam publica arma, op-

pressus, reliquus), en daartussen driemaal een losse ablatief (... caesis, exutoque ..., interfecto ...);
– direct na reliquus: weer een losse ablatief (posito ...), dan een participium coniunctum (ferens), vervol-

gens weer een zinsdeel zonder werkwoordsvorm (... contentum), dus alweer driemaal afwisseling;
– opnieuw een tijdzin (ubi) met daarin driemaal een lijdend voorwerp en daarna driemaal een ablatief.

• Tweede deel:
 Plots verschijnen twee historische infinitieven: insurgere als eerste woord, trahere als laatste; beide krijgen

dus speciale nadruk. Heel de zin hangt tussen die infinitieven en dat is absoluut geen toeval: bij de verde-
re bespreking zal blijken dat Tacitus in dit korte deel de ware aard van Octavianus Augustus aantoont.
Bemerk tevens de genitief die driemaal bij munia staat.

• Derde deel:
– een losse ablatief, dan driemaal een redengevende zin (cum ... cecidissent, extollerentur, mallent);
– van de tweede redengevende zin hangt een betrekkelijke zin af (quanto), in de derde redengevende zin

komt een participium coniunctum voor;
– men moet er ook op letten dat in de derde redengevende zin tuta et praesentia staat tegenover vetera et

periculosa, telkens dus twee woorden, geen drie; in de verdere bespreking zal blijken dat men ook hier-
bij heel wat kanttekeningen kan maken.
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3.2.2 De stijl en de woordkeuze

• Eerste deel:
– caesis: harde klank, zeer negatief bedoeld: ‘afgemaakt’, wreed, zonder mededogen, omdat ze in de weg

stonden voor één doel: de alleenheerschappij; men moet hierbij ook denken aan de nietsontziende
moorden die de driemannen van het tweede triumviraat meedogenloos hebben bevolen.

– nulla iam publica arma: dit schrijft Tacitus met grote bitterheid; hij was immers in wezen een republi-
kein, hij heeft zich steeds verzet tegen dwingelandij; het keizerrijk was voor hem de pax sepulchri, de
‘vrede van het graf’, en deze naar mijn gevoel edele overtuiging heeft hem niet toegelaten de soms ook
goede kanten van de nieuwe staatsvorm voldoende in te zien; let ook op de a-klanken: klagend; Taci-
tus is dikwijls ook dichterlijk in zijn geschriften!

– oppressus: weer een sterk woord: niet verslagen, wel verpletterd; verwijst weer naar het nietsontziende
ingrijpen van Octavianus.

– exutoque: van exuere, letterlijk ‘uittrekken, afleggen, afdoen’; hier geen sterk werkwoord, er wordt ge-
woon meegedeeld: ‘opzijgeschoven’, een woord vol minachting, heb ik als vertaling voorgesteld; Le-
pidus (getrouwd met Junia, de zuster van M. Brutus, een van de moordenaars van Caesar) was een
zwakke figuur, die voor een keer niet vermoord of verpletterd moest worden; hem wegduwen was
voldoende, hij  woog immers niet door; in 36 v.C. zette Octavianus hem als triumvir af en liet hem in
Circei, ten zuiden van de Pontijnse moerassen, interneren; daar stierf hij in 12 v.C.

– interfecto: ook Antonius is geliquideerd; bij de laatste slachtoffers staan echter exuto en interfecto op de
eerste plaats: zo wordt des te grotere nadruk gelegd op de eliminatiefactor.

– ne Iulianis quidem partibus nisi Caesar dux reliquus: honende opmerking over zoveel bloedvergieten,
zelfs in de partij van Octavianus, maar ja, daar kwam het niet op aan; het kwam aan op de macht en al
het andere moest wijken; het was in Wereldoorlog II,  vooral aan het oostfront, niet anders, evenmin
als het nu, om andere redenen, in Israël en Palestina niet anders is; de mensheid is er qua wreedheid
heus niet op vooruitgegaan.

– consulem se ferens et ad tuendam plebem tribunicio iure contentum:
Vanaf 16 januari 27 v.C. heeft Octavianus de sacrale titel Augustus gekregen (Augustus is vermoedelijk
van augere afgeleid; Augustus zou dan ‘vermeerderaar’ betekenen). In Rome werd deze titel o.a. toege-
kend aan goden die de voorspoed van het volk vermeerderden. Naderhand zag men dit woord als een
eretitel met de betekenis ‘doorluchtige, verhevene’.
In 23 v.C. legde Augustus het consulaat neer dat hij in 30 v.C. had verworven, doch op 1 juli 23 v.C.
ontving hij de tribunicia potestas voor het leven.
Het ius tribunicium was  het  recht  van  de  volkstribunen  of,  zoals  hier,  van  gewoon  de  tribunen  om
langs de intercessio (de ‘tussenkomst’) het volk te beschermen tegen onredelijke of onrechtvaardige
maatregelen van de magistraten. De tribunicia potestas verleende levenslange onschendbaarheid inge-
volge een lex sacrata, gestemd na de uitwijking van het plebs in 493 v.C. naar de Mons Sacer, de Heilige
Berg; de volksleiders kregen toen de onaantastbaarheid, de sacrosanctitas. Dat gebeurde omdat de ple-
bejers weigerden op te trekken tegen de Volsci, die toen de stad belegerden. De reden voor de weige-
ring was dat de patriciërs de plebejische schuldenaars, die hun schulden niet konden betalen, niet vrij-
lieten; ze werden toen in slavernij gehouden. De dictator Valerius had nochtans de vrijheid van schul-
den en van lijf en leden beloofd, maar na de overwinning wilde de senaat die belofte niet inlossen. De
plebejers werden nu erg kwaad; ze besloten Rome te verlaten en zich te vestigen op een hoogte langs
de Tiber, nl. de Heilige Berg. Ze kwamen terug naar Rome wanneer de patriciër Menenius Agrippa
naar hen werd gestuurd. Die vertelde hen de fabel van de ledematen die het moe waren nog langer de
luie maag te dienen en die in staking gingen; vlug voelden ze echter aan hun eigen verzwakking het
nut van de maag. Dat overtuigde de plebejers: ze wilden terugkeren als de oude schulden werden
kwijtgescholden en als ze ter verdere bescherming twee volkstribunen kregen, wat ook gebeurde.
Hieruit blijkt dat de hoogste functie in de republiek slechts een doorgangsstation was en dat het volks-
tribunaat niet ter bescherming van het volk diende, maar om zichzelf in te dekken. Met andere woor-
den: Augustus is een komediant.

– ubi militem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii pellexit: driemaal een accusatief en driemaal een
ablatief; het is een stevige opsomming, alweer asyndetisch; de gebruikelijke middelen om de massa
mee te krijgen, worden vernoemd; Tacitus vindt deze toch schijnbaar positieve maatregelen volksver-
lakkerij; daarvan getuigt de keuze van het werkwoord pellexit: pellicere betekent ‘tot zich trekken, lok-
ken, verleiden’; het gaat er dus niet om het goede te doen om het goede, het gaat er wel om langs deze
weg het eigen doel te bereiken: de absolute macht.
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• Tweede deel:
– insurgere paulatim, munia senatus, magistratuum, legum in se trahere:

Bij deze woorden komt de ware Octavianus Augustus tevoorschijn. Eindelijk schrijft Tacitus de hoofd-
zinnen, maar tweemaal gebruikt hij een historische infinitief; het presens van de infinitief wordt in de
hoofdzin gebruikt om levendige en belangrijke toestanden en feiten in het verleden weer te geven. Dit
is zonder twijfel het belangrijkste onderdeel van deze breed uitgeschreven zin en daarom schrijft Taci-
tus hier deze historische infinitieven. Dat deze twee infinitieven gewild het eerste en laatste woord
van deze zin uitmaken, is al gezegd.
Vooral de eerste infinitief verdient speciale aandacht. De woordkeuze insurgere is magistraal: het bete-
kent  ‘opstaan,  zich  oprichten,  zich  verheffen’.  Na  alle  vorige  stappen  richt  Augustus  zich  op,  lang-
zaam; er gaat iets geweldig dreigends uit van dit beeld: het is alsof een roofdier traag zijn prooi na-
dert. En ja, de senaat en de magistraten tellen niet meer mee en zelfs de wetten worden uitgevaardigd
door Augustus alleen. Voelt u de woede en het doorzicht van Tacitus, die helder ziet waartoe het kei-
zerrijk leidt, en die niet alleen ziet, maar ook doorziet? Hij weet heel goed wie Augustus is, en wat hij
in de beginjaren van deze eerste keizer aan inzicht heeft verworven, is niet veel fraais.
De drie asyndetische genitieven bij munia tonen  aan  dat  de  dictatuur  zich  verspreidt  over  heel  de
samenleving, wat een dictatuur overigens steeds pleegt te doen.

• Derde deel:
– nullo adversante: slechts twee woorden om mee te delen dat er geen oppositie was, want, zoals al aan-

geraakt:
- de mensen die weerwerk konden bieden, zijn gestorven op het veld van eer;
- of getroffen door vogelvrijverklaring, d.w.z. door vervolging of moord (bv. Cicero);
- de adel was omgekocht met geld of met een carrière.

– cum ... cecidissent ... extollerentur ... mallent:  ik wijs er nogmaals op dat hier weer drieledigheid wordt
gebruikt.

– quanto quis servitio promptior:  deze bijzin aan het adres van de adel, die boog voor geld of voor loop-
baan, is vlijmscherp, minachtend en geeft absoluut en volledig Tacitus’ houding en gevoelens weer;
men mag niet vergeten dat Tacitus zelf het trotse bewustzijn van de aristocratische, conservatieve se-
nator heeft en dat hij bijgevolg iedereen minacht die mensen paait of, erger nog, omkoopt, en evenzo
minacht hij al wie zich laat paaien of omkopen; hij noemt ze vol walg slaven.

– novis ex rebus aucti: ‘door de nieuwe orde bevorderd’; inderdaad een nieuwe orde, die, evenals de
nieuwe orde van Wereldoorlog II, uitmondde in dictatuur, weliswaar alles bijeen minder erg, maar
het is wel treffend dat Tacitus dezelfde term gebruikt als degene die zowat 2000 jaar later werd ge-
bruikt; er is waarlijk niets nieuws onder de zon!

– tuta et praesentia quam vetera et periculosa: slaafsheid doet Tacitus walgen, maar evenzeer het wegdom-
melen in een veilig klimaat en het zonder verzet accepteren dat de vrijheid verloren gaat; vandaar de-
ze honende zin. Tacitus heeft deze hoon zeer duidelijk geformuleerd in het hier aangehaalde zinnetje:
- tweemaal twee gesubstantiveerde bijvoeglijke naamwoorden;
- viermaal eindigend op -a: duidelijke en nadrukkelijke tegenstelling; voor Tacitus is deze tegenstel-

ling immers cruciaal;
- sterk chiasme: tuta: kwaliteit (a) praesentia: tijd (b)

vetera: tijd (b) periculosa: kwaliteit (a)
Buiten tuta en periculosa, die voor zichzelf spreken, verwijst praesentia naar het beginnende keizerrijk
en vetera naar de vroegere republiek. Men kan zich afvragen waarom Tacitus kiest voor een tijdperk
waarvan hij zo duidelijk de zware fouten kan inschatten, zoals hij dat doet in zin 2. Het antwoord is
dat Tacitus geen alleenheerschappij verdraagt.
Men denke bv.  aan de rede van Pericles  ter  ere  van de gesneuvelden in  431 v.C.  (Thucydides,  De
Peloponnesische Oorlog, II, 37): ‘Wij hebben een staatsvorm die geen navolging is van de wetten van onze
buren. Wij zijn eerder zelf een voorbeeld voor sommigen dan dat we anderen nadoen. De naam ervan is
democratie, omdat we niet leven volgens de visie van enkelen, maar van de meerderheid. Volgens de wetten
heeft bij persoonlijke aangelegenheden ieder hetzelfde recht en met de publieke waardeschaal zit het zo: ieder die
zich in het openbaar onderscheidt, dankt die onderscheiding minder aan zijn afkomst dan aan zijn verdienste.
Armoede is geen schande en wanneer iemand iets goeds kan doen voor de staat, wordt hij niet gehinderd door
de onbeduidendheid van zijn stand.’ (vertaling: P. en R. Lauwers)
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4 Conclusie

4.1  De eerste volzin is een zinderend protest tegen het opkomende keizerrijk, dat voor Tacitus slechts onvrij-
heid, ja dwingelandij betekende. Opmerkelijk is dat Tacitus, doordat hij de meedogenloosheid van de begin-
jaren van Octavianus Augustus en zijn  nietsontziende honger  naar  macht  aan de kaak stelt,  die  hem over
lijken doet gaan, het meestal louter positieve beeld dat men van de eerste keizer schildert, althans voor zijn
eerste periode een flinke deuk geeft, en die deuk is zeer gerechtvaardigd. Maar het dient tevens gezegd dat
de aan de macht gekomen en volwassen Augustus rechtvaardig en uitstekend heeft geregeerd. Hoe dan ook,
heel de Historiae en Annales zullen tegenover de nieuwe staatsordening een zo krachtig mogelijk verzet blij-
ven, dat soms toch wel te somber is ingekleurd.

4.2  Uit de analyse van dit ene hoofdstuk van de Annales blijkt overduidelijk dat Tacitus niet alleen een sa-
menleving scherpzinnig kan beoordelen, maar dat hij ook over een grandioze stijl beschikt. Zo is bv. geble-
ken dat hij dikwijls drieledigheid gebruikt, en dat is niet zomaar gedaan. Onder andere redenaars doen dat
frequent, spontaan maar ook gewild, omdat het indruk maakt op de toehoorders. Tacitus, die perfect de
gebruikelijke oratorische stijlfiguren kende (denk aan zijn Dialogus de oratoribus),  gebruikt  die  dan ook.  Zo
komen we ook vele asyndeta tegen, eveneens een sterk stijlelement, namelijk een opvallende, prikkelende,
krachtige bondigheid; en zelfs klankkleur komt voor, wat evengoed opvalt.

4.3  Vol misnoegen bericht Tacitus over essentialia van zijn tijd (en van alle tijden), met een ronduit neer-
halend,  dodelijk  sarcasme;  feller  kan men niet  schrijven.  Men mag zich echter  niet  vergissen:  aan de basis
van dat misnoegen ligt niet zozeer verontwaardiging, maar veel dieper, ligt gekwetstheid, want als Tacitus
geen gevoelig mens was geweest, zou hij nooit zo geëmotioneerd hebben geschreven. Vooral in korte, bon-
dige, antithetische, samenvattende eindzinnetjes (sententiae) worden die bijtende oordelen als conclusie neer-
geschreven; wie ze heeft gelezen, vergeet ze nooit meer, men onthoudt ze voor altijd.

4.4  Het  is  aanbevelenswaardig de kritiek van Tacitus  op de politiek van zijn  tijd  over  te  plaatsen naar  de
politiek van onze tijd en er eens over na te denken of zijn visie ook niet voor een deel onze zienswijze zou
kunnen zijn.

Doctoraat voor André Deleersnyder

Onze eerste voorzitter, die de V.L.O.T. heeft gesticht en onze vereniging heeft uitgebouwd tot wat ze
nu is geworden, is niet alleen op dit terrein actief geweest.

De voorbije jaren werkte hij tevens aan een doctoraatsthesis met als onderwerp Satiricus medicans. De
rerum natura 1090-1286: een epicuristisch-therapeutische satire.

Na de voordracht van André Deleersnyder (22 oktober 2003) ontstond er tussen vier professoren in de
klassieke filologie en één professor in de geneeskunde enerzijds en André Deleersnyder anderzijds
een geanimeerd dispuut omtrent de vraag of De rerum natura 1090-1286 nu een epische (de visie van
de professoren) dan wel een satirische (de visie van Deleersnyder) passus kan worden genoemd. Dit
dispuut eindigde niet in een duidelijke stellingname.

Na de beraadslaging terzake werd aan André Deleersnyder de academische titel van ‘doctor in de
taal- en letterkunde: Latijn en Grieks’ verleend.

De raad van beheer van de V.L.O.T. wenst deze opmerkelijke prestatie mee te delen aan de lezers van
dit tijdschrift. Misschien trekt dit voorbeeld vele van onze classici en classicae aan tot navolging?
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ACTUALITEIT

CIRCE - A Classics & ICT Resources Course for Europe
Joeri Facq*

Circe is bij classici wellicht vooral bekend als de tovenares die de reisgezellen van Odysseus in dieren veran-
derde. Sinds kort is CIRCE echter ook een letterwoord voor het Europees project A Classics & ICT Resources
Course for Europe. Daarin werken zes Europese landen, met België als coördinator, samen om een uitgebreide
ICT-cursus voor leerkrachten klassieke talen te ontwerpen. Wat zijn de concrete bedoelingen van dit project
en hoever staat het daarmee? Een overzicht.

Het Comenius-project CIRCE, een acroniem voor A
Classics & ICT Resources Course for Europe, werd op-
gestart door de sector Internationalisering van het
Vlaamse Gemeenschapsonderwijs. Comenius is een
onderdeel van Socrates, de overkoepelende organi-
satie voor educatieve initiatieven in Europa, dat
zich toespitst op het secundair onderwijs. De be-
doeling  van  de  aanvraag  was  om  fondsen  te  ver-
krijgen voor het ontwerpen van een cursus waarin
leerkrachten klassieke talen alle noodzakelijke ken-
nis en hulpmiddelen krijgen aangeboden om in
hun lessen gebruik te maken van ICT.

In februari 2003 vond in de Italiaanse stad Verona
een eerste voorbereidende ontmoeting plaats tus-
sen vertegenwoordigers van de zes landen die aan
het project deelnemen: België, Denemarken, Frank-
rijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Italië. Een
maand later werd de officiële aanvraag ingediend
bij de Europese Commissie; het CIRCE-project
moest het opnemen tegen 140 andere, waarvan er
uiteindelijk slechts een 40-tal zouden worden
goedgekeurd.

300 000 euro

In augustus 2003 kwam het verlossende nieuws:
het gevraagde budget (300 000 euro) werd volledig
toegekend. De bedoeling is nu om gedurende de
komende drie jaar een unieke reeks hulpmiddelen
voor Europese leerkrachten klassieke talen te ont-
wikkelen.

Het  werk  aan  het  project  ging  pas  echt  goed  van
start met een internationale bijeenkomst in Brussel
begin oktober 2003, waarop naast de zes eigenlijke
partners in het project ook een kleine stuurgroep
van Vlaamse leerkrachten klassieke talen aanwezig
was als een soort adviescommissie ten aanzien van
de diverse voorstellen.

Handboek

Een eerste concreet streefdoel van het project is het
samenstellen van een handboek waarin wordt ge-
specificeerd waar en hoe klassieke talen in Europa
worden onderwezen, waarin advies wordt gege-
ven op het vlak van didactische methoden en
waarin lijsten zijn opgenomen met allerlei hulp-
bronnen die specifiek zijn voor de verschillende
landen en talen. Het zal ook lesplannen en gede-
tailleerd advies bevatten over de manier waarop
het gebruik van ICT in de klas geïmplementeerd
kan worden.

Op  dit  ogenblik  gaat  de  aandacht  van  de  project-
partners voor het grootste deel naar dit handboek.
Het is de bedoeling dat de tekst ervan zoveel mo-
gelijk wordt voltooid tijdens het eerste jaar van het
project.

Website

Als tweede fase in het project zal er door de Griek-
se partner, uiteraard in nauwe samenwerking met
de andere landen, een meertalige website worden
ontworpen. Die zal onder meer een downloadbare
editie van het genoemde handboek bevatten.

De website zal worden gecreëerd met de bedoeling
om leerkrachten klassieke talen concrete onder-
steuning te bieden bij het vinden van hulpbronnen
die  relevant  zijn  voor  het  gebruik  van  ICT  in  de
lessen  klassieke  talen.  Daarbij  wordt  bv.  gedacht
aan een downloadbaar en bruikbaar Grieks letter-
type. Verder zal de website beschrijvingen bevat-
ten van de manier waarop klassieke talen worden
onderwezen in de verschillende Europese landen,
alsook nationale lijsten met hulpbronnen en een
discussieforum voor alle Europese leerkrachten
klassieke talen.
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De plannen voor deze website werden besproken
op de vergadering in Brussel, maar die zullen nog
verfijnd en verder uitgewerkt worden in de loop
van  2004.  Het  is  niet  de  bedoeling  het  werk  van
anderen nog eens over te doen en evenmin om
alleen maar een uitgebreide serie links naar andere
websites samen te brengen. De hoofdbedoeling
van het project is om reële leerkrachten in reële
klassituaties te ondersteunen.

Cursus

In de derde belangrijke fase van het project is er
gepland om een vijfdaagse internationale cursus te
introduceren  in  het  gebruik  van  ICT  in  de  lessen
klassieke talen, die zal worden opgenomen in de
Comenius-catalogus  van  de  Europese  Unie  en  die
zal openstaan voor alle Europese leerkrachten
klassieke talen.

Daarnaast zal het CIRCE-project ook nationale trai-
ningsprogramma’s voorzien in individuele landen,
waarschijnlijk in de vorm van tweedaagse cursus-
sen, die eveneens opgenomen kunnen worden in
de Comenius-catalogus.

Opvolging

De eerstvolgende internationale meeting met alle
partners zal plaatsvinden in de Britse stad York in
maart  2004.  Tegen  dan  zou  het  grootste  deel  van
het handboek geschreven moeten zijn en zal men
in detail beginnen nadenken over de structuur van
de website. Ook daar zal een adviesgroep van Brit-
se classici aanwezig zijn.

Daarna zullen er nog vier internationale ontmoe-
tingen worden gehouden in elk van de nog niet
bezochte partnerlanden.

 * Voor deze bijdrage heb ik (met toestemming van de auteur) dankbaar gebruikgemaakt van een Engels-
talig artikel door Julian Morgan, de verantwoordelijke van het CIRCE-project in Groot-Brittannië. Hij
leidt een informaticabedrijf dat educatieve software ontwerpt i.v.m. klassieke talen en cultuur (meer info:
www.j-progs.com). Samen met een drietal andere Vlaamse classici was ik aanwezig op de internationale
stuurgroepvergadering die plaatsvond in Brussel op 3 en 4 oktober 2003.

OPROEP

Voor de creatie van haar Europese trainingscursus
en website is CIRCE op zoek naar:

• lesplannen van Vlaamse leerkrachten waarin
ICT op een zinvolle wijze wordt geïntegreerd in
het klassieke talenonderwijs. Deze voorbeelden
van goede praktijk kunnen andere leerkrachten
in Europa inspireren. Ze zullen worden opge-
nomen in de handleiding voor leerkrachten met
vermelding van de auteur. Een voorbeeld van
een lesplan en een modelstructuur kunt u op
eenvoudig verzoek verkrijgen bij Veerle De
Troyer, de projectcoördinator van CIRCE.

• een tekst over de geschiedenis van het klassieke
talenonderwijs in Vlaanderen. Op de projectwebsite wil CIRCE een overzicht geven van hoe de klassieke
talen in Europa worden onderwezen. Wie weet heeft van een bestaande tekst over dit onderwerp of wie
er zelf een wil schrijven, kan hiervoor eveneens contact opnemen met Veerle De Troyer, de projectcoördi-
nator.

Contactinformatie

Veerle De Troyer, Sector Internationalisering, Gemeenschapsonderwijs, Jacques de Lalaingstraat 28, 1040
Etterbeek, tel. 02 790 96 61, fax 02 790 97 97, e-mail: veerle.de.troyer@rago.be.

Projectwebsite: www.rago.be/europa/circe.

http://www.j-progs.com).
mailto:veerle.de.troyer@rago.be
http://www.rago.be/europa/circe.
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Toneelgroep De Appel speelt Tantalus
Watze Tiesema

Op 20 december 2003 gaat in het Appeltheater in het Nederlandse Den Haag een unieke theaterproductie in
première. Toneelgroep De Appel speelt vanaf dan meer dan vijf maanden lang de toneelmarathon Tantalus.
In negen afzonderlijke toneelstukken, die werden samengebracht tot één geheel van meer dan twaalf uur,
wordt op een moderne en originele manier het verhaal van de Trojaanse oorlog verteld. Auteur is de Brit
John Barton, die aan het oorspronkelijke stuk (waarvan de opvoering maar liefst twee dagen duurt) twintig
jaar schreef. De Nederlandse vertaling is van de hand van Johan Boonen. Dramaturg Watze Tiesema sprak
met regisseur Aus Greidanus over dit gigantische theaterevenement.

Na maanden van voorbereiding zijn  begin mei  de
repetities van start gegaan van wat voor Toneel-
groep De Appel het hoogtepunt van het komende
theaterseizoen moet worden: Tantalus. Artistiek
verantwoordelijk voor de vooral qua lengte gigan-
tische toneelhappening is regisseur Aus Greida-
nus.  We  treffen  hem  aan  in  het  repetitielokaal,  te
midden van een bonte verzameling plastic Griekse
goden.  Aan de muur hangen grote  vellen waarop
de stambomen geschilderd zijn van de voornaam-
ste Griekse en Trojaanse geslachten die in Tantalus
een rol spelen. Een meer dan passende omgeving
voor een gesprek over een in meerdere opzichten
waanzinnig project.

Heeft een dergelijke onderneming niet iets weg
van een kamikazeactie?

Aus Greidanus: ‘Daar ga ik in ieder geval niet van
uit. Kamikaze is een
bewuste zelfmoordactie.
Dat is Tantalus aller-
minst. Het is wel een
enorme uitdaging. Niet
alleen voor mij als artis-
tiek leider, maar voor het
hele gezelschap. Ik had
me voorgenomen, voor-
zover dat mogelijk is, om met De Appel alleen die
dingen te maken die we ook echt willen maken.
Tantalus is zo’n uitzonderlijk project. Het is vrij zel-
den dat er ergens in de wereld een theatervoorstel-
ling van die lengte wordt gemaakt. In Nederland is
dat volgens mij nog nooit gebeurd. Dat betekent
echter  niet  dat  we ons blind in  het  avontuur stor-
ten. Daarvoor hebben we met elkaar de laatste der-
tig jaar te veel ervaring opgebouwd. Al is er na-
tuurlijk wel altijd de twijfel of het je weer gaat luk-
ken. Dat was destijds met Faust zo,  maar  ook met
Goldoni, met de theatermarathon Vijf voor twaalf
en met Trojaanse vrouwen. Op Terschelling (Trojaan-
se vrouwen, red.) moest het publiek eerst een wan-
deling van een halfuur over het strand maken, een
tocht langs uitgebrande autowrakken. Zouden

mensen dat wel willen? Kun je ze gewoon op het
zand laten zitten? Of pikt het publiek dat niet? Het
gaat er in de basis om dat je vertrouwen hebt in het
materiaal,  de  tekst  en de groep waarmee de voor-
stelling gerealiseerd moet worden. Natuurlijk zijn
dat in eerste instantie de vijf acteurs en elf actrices
die de voorstelling daadwerkelijk moeten spelen.
Maar je kunt een onderneming als deze niet tot een
goed einde brengen als niet het hele gezelschap
gemotiveerd is, doordrongen van het besef dat we
met elkaar bezig zijn aan iets dat heel bijzonder is.’

Wat is, los van de lengte, het bijzondere aan deze
voorstelling?

Aus  Greidanus:  ‘Dan  moet  ik  teruggaan  naar  het
moment dat ik het stuk voor het eerst las, zo’n
twee jaar geleden. Ik viel in eerste instantie op het
volume van het verhaal. Al die verhalen waarover

je in de literatuur in flar-
den wat te horen krijgt,
worden door de schrijver
John Barton samenge-
bald tot één geheel. Ei-
genlijk krijg je het hele
verhaal over de aanloop,
de strijd en de nasleep
van de Trojaanse oorlog

min of meer in zijn geheel voorgeschoteld. Daar-
naast  was  er  de  vorm  waarin  het  stuk  is  geschre-
ven.  De  auteur  toont  ons  het  mogelijke  ontstaan
van  het  theater  zelf  en  maakt  in  zijn  cyclus  een
tocht die je zou kunnen opvatten als een reis door
de theatergeschiedenis. Hij begint in het heden bij
de verteller, en via zijn verhalen duik je in de ver-
schillende stukken, om vervolgens in de epiloog
weer in het heden terug te keren. Het is mede die
vorm die mij inspireerde. Juist in combinatie met
De Appel  en de vraag waar  wij  –  na dertig  jaar  –
met al die ervaring in het spelen van de grote klas-
sieken, met al die ervaring in het hanteren van die
verschillende speelstijlen, nu zijn beland. Gekop-
peld  aan  de  vraag  ook  waar  ik  als  regisseur  per-
soonlijk sta.’

Regisseur Aus Greidanus over Tantalus:

‘Onder de humor ligt een diepe
waarheid verborgen.’
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Hebt u helemaal geen angst voor de lengte of
voor het toedienen van een overdosis Griekse
mythologie?

Aus Greidanus: ‘Ik vertrouw volledig op het raffi-
nement  waarmee  dit  stuk  is  geschreven.  Juist  de
lengte, het feit dat we met personages vertrouwd
raken, dat personages die we een poosje hebben
moeten missen op een gegeven moment weer
opduiken, vormt een enorme aantrekkingskracht.
Van de televisiesoaps weten we hoe verslavend
dat kan werken. Hoe gaat het verder? Wat dat be-
treft is het heel nieuwsgierig makend geschreven.
Het exceptionele, zowel voor het publiek als voor
ons,  is  ook  de  uitdaging.  Als  acteurs  hebben  we
geen ervaring met dat soort lange stukken. Ja, onze
twaalf uur durende theatermarathon Vijf voor
twaalf van een paar jaar geleden, maar dat was
slechts eenmalig. We zijn er wel nieuwsgierig naar
hoe het werkt. Dat geldt ook voor de extreem lan-
ge repetitieperiode van bijna driekwart jaar. Bij Ten
oorlog (seizoen 1997-1998, een acht uur durende
voorstelling van het Vlaamse gezelschap De Blau-
we Maandag Compagnie in de regie van Luc Per-
ceval,  red.)  schijnt  die  lange  repetitietijd  funest  te
zijn geweest en heeft een deel van de acteurs die ti-
tel wel erg letterlijk genomen. Slechts een deel van
de oorspronkelijke cast haalde de première. Het le-
verde overigens wel een schitterende voorstelling
op. Ik vermoed dat het werken aan deze voorstel-
ling,  en later  het  spelen ervan,  net  zoiets  is  als  de
marathon lopen, een soort verslaving.’

Hebben de verschillende stukken een eigen iden-
titeit?

Aus Greidanus: ‘Jazeker. De negen stukken zijn
verdeeld in drie groepen van drie: de aanloop naar
de oorlog, enkele episoden tijdens de oorlog en de
nasleep, als de helden – althans diegenen die het er
levend hebben afgebracht – weer thuiskomen.
Voor ieder van de stukken wordt gezocht naar een
eigen stijl, ook qua vormgeving. We spelen het
stuk  weliswaar  in  de  piste,  maar  die  zal  er  toch
iedere keer anders uitzien. Ik denk dat het publiek
verbijsterd zal zijn vanwege de metamorfose die
het  Appeltheater  in  de  pakweg  twaalf  uur  dat  de
voorstelling duurt, zal ondergaan. Maar de pauzes
zijn er niet alleen voor de techniek om te change-
ren. Er moet toch ook gelegenheid zijn om tussen-
door wat te eten en te drinken. Daar zal voldoende
gelegenheid voor zijn, want er zijn acht pauzes ge-
pland. Tussen de drie delen zijn er twee lange pau-
zes voor eventuele maaltijden. Maar ook na elk af-
zonderlijk stuk is er een korte pauze. Om even er-
van los te komen en je te concentreren op het vol-
gende deel.’

Welke functie heeft het koor binnen het geheel?

Aus  Greidanus:  ‘Ik  wil  dat  de  voorstelling  in  het
hier  en  nu  van  het  theater  begint.  Dat  is  ook  de
identiteit van de vrouwen die het koor vormen. Ze
bevinden zich op hetzelfde kennisniveau als de
toeschouwers. Ze weten ook niet wat hen staat te
gebeuren, ze zijn nog niet besmet door het verhaal.
Tot de verteller begint met het vertellen van zijn
verhaal. En als het verhaal uitgroeit tot een vertel-
ling, wordt ook de kunst geboren, worden er mid-
delen gebruikt om dat verhaal over te dragen. Be-
halve verbeeldingskracht heb je eigenlijk niet zo-
veel nodig. Al bestaan er natuurlijk andere theater-
vormen die de verbeelding door middel van de-
cors,  kostuums,  muziek,  video en wat  niet  al  pro-
beren te visualiseren. Gaandeweg zal het koor zich
echter het verhaal laten binnentrekken, kunnen de
vrouwen niet meer passief blijven en worden ze
ook fysiek een onderdeel van het gespeelde. Van
moderne vrouwen, misschien toeristen, gaan ze
gaandeweg deel uitmaken van het grotere geheel
en worden ze tot Trojaanse vrouwen. Ze laten zich
vervolgens door de Griekse overwinnaars meevoe-
ren als slavinnen en fungeren in Delphi als jury in
het proces dat wordt aangespannen tegen Helena,
die als oorzaak van de Trojaanse oorlog wordt be-
schuldigd van oorlogsmisdaden. Tot ze aan het
einde weer wat afstand van het geheel nemen, ze
weer terugkeren naar het hier en nu. Misschien
wijzer geworden. Immers, wie het heden wil be-
grijpen, zal het verleden moeten kennen.’
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Hoe verklaart u de titel?

Aus Greidanus: ‘Die heeft betrekking op de oor-
sprong van alle ellende waarmee de personages in
de serie stukken die de Tantalus-cyclus vormen, te
maken krijgen: de vervloeking van Tantalus en zijn
nakomelingen. Met enorme touwen had Zeus een
gigantisch rotsblok aan de hemel vastgemaakt. De
volgende generaties zouden gedoemd zijn onder
dat rotsblok te leven, in de wetenschap dat ooit de
steen zal vallen. Wanneer en door wie het touw
zou  worden  losgemaakt,  werd  door  Zeus  in  het
midden  gelaten.  Je  kunt  je,  los  van  het  verhaal,
natuurlijk afvragen of die vloek ons niet allemaal
treft, of we ons niet allemaal onder dat rotsblok be-
vinden, onder de doem dat het ons ieder moment
kan verpletteren. Als je in de buurt van de Vesu-
vius woont, is dat een heel gerichte dreiging. Maar
ook in groter verband bevinden we ons onder een
voortdurende dreiging van oorlog, ziekte en dood.
Ieder moment kan het touw breken, kan het nood-
lot toeslaan.’

Bent u niet bang dat het een loodzware onderne-
ming wordt?

Aus Greidanus: ‘Juist niet. Het geheel heeft gek ge-
noeg ook iets van het circus. Het belicht vooral ook
de waanzin van het leven. Vergeet niet dat de go-
den, die een heel belangrijke rol in het stuk spelen,
de dood helemaal niet kennen. Ze ontwikkelen
zich ook nauwelijks. Dat maakt het geheel licht en
soms in zijn simpelheid heel komisch. We kennen
de klassieke verhalen vooral  in  de vorm zoals  die
ons zijn overgeleverd in Griekse tragedies. Maar
John Barton benadrukt veeleer het verhalende van
het geheel, de belachelijkheid die in veel verhalen
besloten ligt, de straffen die door de goden aan de
mensen worden opgelegd en die ons dicht brengen
bij de wereld van de clowns en de saters. Natuur-
lijk ligt er onder die humor een diepe waarheid
verborgen.’

(met dank aan Toneelgroep De Appel voor haar toestem-
ming om dit interview te publiceren)

INFORMATIE
Tantalus van John Barton – vertaling: Johan Boonen – bewerking: Aus Greidanus en Watze Tiesema – regie:
Aus Greidanus – coregisseur: Jules Terlingen – regieassistent: Ingmar van der Bie – spel: Sacha Bulthuis,
Reinout Bussemaker, Carine Crutzen, Hubert Fermin, Aus Greidanus, Geert de Jong, Judith Linssen, Hugo
Maerten en Marcel Ott – koor: Marguerite de Brauw, Katarina Justic, Karien Noordhoff, Judith Pol, Hanneke
Scholten, Tineke Schrier en Anne van der Ven – toneelbeeld: Guus van Geffen – kostuums: Annelies de Ridder
– muziek: Matthijs Vos – slagwerker: Pepijn Zwaanswijk.

Plaats: Appeltheater, Duinstraat 6, NL-2584 AZ Den Haag.

Speelperiode: van zaterdag 20 december 2003 (in december alleen try-outs) tot en met zondag 30 mei 2004,
met telkens een tiental voorstellingen per maand. Aanvang: steeds om 11.00 uur.

Toegangsprijs: 50 euro (try-out: 43 euro).

Meer info en speeldata op de website www.toneelgroepdeappel.nl of telefonisch bij de kassa van het Appel-
theater op het nummer + 31 70 352 33 44.

Studiedag van de V.L.O.T.

Op zaterdag 24 april 2004 organiseert de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen, in samenwerking
met het departement Klassieke Studies van de K.U.Leuven, een studiedag met als thema ‘lectuurme-
thode’. Die zal plaatsvinden in de gebouwen van de Leuvense universiteit en een volledige dag in be-
slag nemen. In de voormiddag zullen enkele sprekers de theorie van het technisch lezen van een La-
tijnse of Griekse tekst uiteenzetten. Els Van de Walle, van wie u in deze Prora een artikel vindt (zie blz.
2-8), zal het project van de K.U.Leuven toelichten. Ook de Nederlandse vakdidactica Caroline Fisser
heeft belangstelling getoond voor onze studiedag; de kans bestaat dus dat zij aanwezig zal zijn. Na de
lunch wordt er meer aandacht besteed aan de praktische aspecten van ‘leren lezen’ in de vorm van
verschillende workshops. Meer informatie over deze studiedag vindt u binnenkort op onze website en
in het maartnummer van ons tijdschrift Prora.

http://www.toneelgroepdeappel.nl
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WEBWIJZER
Joeri Facq

Niemand van ons zal betwijfelen dat leerkrachten in hun klas dikwijls fantastische dingen verwezenlijken.
Sommigen zijn echter ook op het thuisfront bijzonder actief. Zo zijn er heel wat classici die, ten behoeve van
hun leerlingen en collega’s, hun eigen plekje op het internet hebben veroverd. Die websites zijn vaak visuele
en vooral inhoudelijke pareltjes. In deze rubriek willen we voor de gelegenheid een aantal ICT-realisaties
van Vlaamse en Nederlandse collega’s in de schijnwerpers plaatsen.

Websites klassieke Oudheid
http://www.sbh-gent.be/klassiek.htm

De website van Josette Donné is in Vlaanderen waarschijnlijk wereldberoemd. Zij is
niet alleen webmaster van de Sint-Bavohumaniora in Gent, maar geeft ook regel-
matig ICT-cursussen over het gebruik van de computer en het internet in de lessen
klassieke talen.

Haar homepage is bijzonder eenvoudig en goed gestructureerd. Hij bevat een
schijnbaar onuitputtelijke serie links naar interessante websites die op een of andere
manier met de klassieke Oudheid te maken hebben. Om te vermijden dat je tussen
al  die  gegevens  zou  ver-drinken,  is  alles  netjes  gerangschikt  in  17  grote  rubrieken  (onderwijs,  kunst  en
architectuur, Romeinse kei-zers, archeologie, Romeins recht, mythologie, wetenschap en filosofie ... om er
maar enkele te noemen), die in de meeste gevallen nog eens onderverdeeld zijn in een aantal subthema’s.

Eigen informatie biedt deze website niet, maar alleen al omwille van de massa’s tijd die nodig geweest moe-
ten zijn om al deze (zeker honderden) links bij elkaar te surfen, verdient deze webstek een grote onder-
scheiding.

Classica
http://www.classica.be

Een gelijkaardige onderneming is Classica van  Herman  Lauvrys,  een  website  die
zichzelf omschrijft als Een vertrekpunt voor klassieke verkenningstochten op het web. Ook
hier dus een collectie links naar andere websites die iets te vertellen hebben over de
klassieke talen en cultuur.

Bij de links zijn er vier deelgebieden: Klassieke portaalsites, Tekstverzamelingen, Au-
teurgebonden sites en Interessante varia. Bij de meeste verwijzingen wordt er ook een
kort woordje uitleg gegeven.

Een andere interessante rubriek is Latin and Greek authors on the web (al is het me niet helemaal duidelijk
waarom die zo nodig in het Engels moest). Daarin vind je een heleboel websites over zowat alle belangrijke
Griekse en Romeinse schrijvers (alfabetisch gerangschikt). Ook algemenere sites over dit onderwerp komen
aan bod.

Qua didactisch materiaal biedt deze website een inleiding, de Latijnse tekst, een Nederlandse vertaling en
een inhoudelijk commentaar bij Ode IV, 11 van Horatius en Vitellius 15-18 van Suetonius. Daarnaast zijn er
ook twee Neolatijnse gedichtjes en twee kinderliedjes in het Latijn. Enkele bedenkingen over de plaats van
de klassieke talen in het onderwijs vervolledigen het geheel.

Herman Lauvrys is trouwens de beheerder van Classici Retiarii, een Nederlandstalige klassieke webring die
allerlei websites over de klassieke Oudheid bij elkaar wil brengen.

http://www.sbh-gent.be/klassiek.htm
http://www.classica.be
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Satura lanx
http://satura-lanx.telenet.be

Ook Marc Knecht is geen onbekende in het Vlaamse klassieke ‘wereldje’ (mijn excu-
ses voor de – geenszins bedoelde – negatieve bijklank die dit woord misschien kan
hebben). Op de introductiepagina van zijn website Satura lanx (wat in het Latijn zo-
veel betekent als ‘rijkgevulde schotel’) krijg je meteen een overzicht van de zes ru-
brieken: Cicero, I Claudius, Miscellanea, Ovidius, Vita Romana en Powerpoint.

Onder Cicero vind je een bijzonder uitgebreide biografie van deze Romeinse auteur
en politicus. Je kunt zowel kiezen voor een schematisch overzicht, waarin de
belangrijkste gebeurtenissen uit zijn leven op een rijtje worden gezet aan de hand van jaartallen, als voor een
integrale tekst, waarbij de levensloop van Cicero tot in de kleinste details wordt uitgespit. In dezelfde ru-
briek staan ook enkele andere documenten in verband met Cicero. Het gaat met name om een beknopte bio-
grafie, voorts een uitvoerige inleiding, een structuurplan en een vocabulariumlijst bij de eerste Philippische
redevoering, en ten slotte de woordenschat bij een deel van het pleidooi Pro Murena.

De rubriek I Claudius biedt een grondige analyse van de 13 afleveringen van de onvolprezen tv-serie. Je
krijgt er bijzonder veel informatie over de 19 belangrijkste leden van de keizerlijke familie, een woordje uit-
leg over de auteur Robert Graves, een overzichtje van de acteurs die in I Claudius een rol spelen, een artikel
over de historische achtergrond van de reeks en een gedetailleerde analyse (scène per scène) van de inhoud
van de 13 afleveringen.

Een verzameling van 500 Latijnse spreuken (sententiae) is te vinden bij Miscellanea. Ze staan alfabetisch ge-
klasseerd op de beginletter van het eerste woord. Bij alle spreuken staat de exacte bronvermelding en een
Nederlandse vertaling, soms zelfs nog een korte verklaring.

Ovidius is de auteur om wie het allemaal draait in de vierde rubriek. Daarin heeft webmaster Marc Knecht
zijn leerlingen aan het werk gezet door hen alle (246) verhalen van de Metamorphoses te laten navertellen. Je
kunt zoeken op het nummer van het boek, op de titel van de metamorfose of op de naam van de leerling.
Een gigantische onderneming, die echter tot een heel goed einde is gebracht.

De voorlaatste rubriek heet Vita Romana. Die valt uiteen in zes thema’s: Ontstaan en ontwikkeling van Rome (de
geschiedenis van Rome van de 14de eeuw v.C. tot de 4de eeuw n.C.), Het dagelijks leven in het oude Rome (de
meest uiteenlopende informatie over dat onderwerp), De afbraak van het oude Rome (hoe Rome in de loop der
eeuwen werd aangetast), Pompeï, Herculaneum en Oplontis (de geschiedenis en archeologie van de steden
rond de Vesuvius), Biografieën van pausen (de levensloop van een 50-tal kerkvorsten) en Biografieën van Romei-
nen (alfabetisch gerangschikt).

De categorie PowerPoint ten slotte lijkt op het eerste gezicht wat misleidend, omdat er geen presentaties op
de website zelf staan (die nemen te veel geheugen in beslag). Je vindt er wel een overzicht van de massa’s
PowerPoint-presentaties die Marc Knecht ter beschikking heeft en graag met zijn collega’s wil delen. Voor
meer informatie kun je hem altijd contacteren.

Keren we terug naar de titel van deze website: Satura lanx, ‘rijkgevulde schotel’. Wie het bovenstaande heeft
gelezen en eens een kijkje gaat nemen op het internet, weet meteen waarom er voor deze naam is gekozen.
Ronduit schitterend!

Cycade: webstek voor classici
http://home.tiscali.be/be047225/cycade

Het internetadres van Cycade: webstek voor classici is misschien niet zo gemakkelijk te
onthouden, maar deze website van Marjorie Hoefmans mag er wel zijn.

In eerste instantie vind je hier een hoop lesmateriaal (o.a. over de Phaedra van Sene-
ca, Latijnse filosofische teksten, de affaire van de Bacchanalia uit Livius en de Odys-
sea). Bij Romereis en Griekenlandreis staat wat algemene informatie over een reis met
studenten naar deze twee bestemmingen, alsook een overzichtje van websites die
iets te vertellen hebben over de verschillende bezienswaardigheden.

http://satura-lanx.telenet.be
http://home.tiscali.be/be047225/cycade
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Een tweede onderdeel zijn Artikels. Meer bepaald gaat het om een tekst over de Griekse beeldcultuur in de
visie van Plato, een bespreking van het verhaal over Daedalus en Icarus uit Ovidius’ Metamorphoses, een bij-
drage over ‘Europese bewustwording en intercultureel denken’ en voorts enkele kortere artikelen. In dezelf-
de lijn staan er ook verwijzingen naar een massa Krantenknipsels die met de klassieke Oudheid te maken heb-
ben.

Deze website biedt niet alleen eigen informatie aan, maar legt ook links naar het werk van anderen. Zo zijn
er overzichtjes met websites van leerkrachten, leerlingen, scholen en onderwijs, tussendoor aangevuld met
klassieke links allerhande.

Hoe interessant de aangeboden documentatie ook mag zijn, het is wel jammer dat er weinig structuur in de-
ze website zit. De bijdragen die de webmaster zelf heeft geleverd, worden afgewisseld met links naar andere
websites, en bovendien staan de verschillende rubrieken allemaal wat door elkaar. Dat is niet zo bevorderlijk
voor de overzichtelijkheid. Niettemin is dit een waardevolle site.

Extra oefeningen Latijn
http://www.bimsem.com/latijnict

De website van de vakwerkgroep Latijn van Bim-Sem in Mechelen is volgens de
introductiepagina in de eerste plaats bedoeld voor de leerlingen die in die school
Latijn volgen, maar mag vrij door iedereen gebruikt worden (en kan zeker ook voor
anderen interessant zijn).

De teksten en oefeningen voor de eerste vier leerjaren zijn gebaseerd op het hand-
boek Phoenix.  Per  hoofdstuk  van  het  boek  kun  je  hier  grammaticale  overzichten,
achtergrondinformatie en veel extra oefeningen vinden. Ideaal voor leerlingen die
bijkomende ondersteuning nodig hebben of die zich op een zelfstandige manier op bepaalde leerstofonder-
delen willen toeleggen.

De rubrieken voor de derde graad zijn heel wat minder uitgebreid. Voor het vijfde jaar vind je er een paar
gedichten van Horatius met grammaticale commentaar, voor het zesde jaar twee kruiswoordraadsels over
Griekse filosofie en Tacitus. In vergelijking met de rest van de website valt dit nogal mager uit, maar natuur-
lijk hebben vooral leerlingen van de eerste en tweede graad nood aan extra oefeningen. Hoe dan ook is deze
website zeker de moeite waard.

Lumina
http://www.digischool.nl/kt/ktlok.htm

Het Nederlandse ‘klassieketalenlokaal’ Lumina, een onderdeel van De Digitale
School, wordt beheerd door Leo Nellissen. Deze website besteedt uitgebreid aan-
dacht aan het (in Nederland) centrale examen voor Grieks en Latijn, aan de actua-
liteit en aan links naar allerlei andere sites over klassieke talen.

Voor activiteiten kun je vooral terecht in de rubriek Tentoonstellingen, waarin een
actueel overzicht wordt gegeven van exposities in Nederland, België en Duitsland.
Klassieke agenda en Actuele nieuwtjes geven alleen suggesties waar je meer tentoon-
stellings- en ander nieuws kunt vinden.

Onder de titel Boekenlijsten kun je op zoek gaan naar Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse boeken die hun
inspiratie hebben gezocht in de klassieke Oudheid. Bij Centraal examen is een overzicht te vinden van de in
Nederland verplichte  auteurs  voor  Grieks  en Latijn  (al  tot  in  2007).  Je  kunt  er  telkens een syllabus down-
loaden, de Griekse of Latijnse tekst opsnorren en zelfs een massa vertaalhulp raadplegen. Ook Vlaamse
leerkrachten en leerlingen kunnen daar zeker wat aan hebben.

De overige rubrieken van deze website bestaan vooral uit links naar andere internetadressen, min of meer
gerangschikt in categorieën. Onder Mythologie ten slotte staat er o.a. nog een lijstje met (lees)boeken over dat
onderwerp.

http://www.bimsem.com/latijnict
http://www.digischool.nl/kt/ktlok.htm
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Klassieke talen en KCV
http://www.xs4all.nl/~wiebeko

Nu we toch bij onze noorderburen beland zijn, stel ik u graag nog een Nederlandse
website voor: Klassieke talen en KCV (dat laatste staat voor ‘klassieke culturele vor-
ming’) van Wiebe Koopmans. Je kunt links op de openingspagina kiezen voor vier
onderwerpen: Grieks, Latijn, KCV en Rome.  Telkens kom je terecht op een inhouds-
tafel, vanwaar je dan weer verder kunt.

Zowel voor Grieks als Latijn vind je een beknopte grammatica. Het hoofdbestand-
deel van de website is vertaalhulp en een werkvertaling bij de teksten voor het Ne-
derlandse centrale examen klassieke talen. In de rubriek Rome is er een hoop (vaak door leerlingen geschre-
ven) informatie te vinden over alle gebouwen in de eeuwige stad. Tot slot zijn er de (voor iedere website
onvermijdelijke) links.

Klassieke pagina’s
http://users.pandora.be/leopold.winckelmans

De Klassieke pagina’s van Leopold Winckelmans zijn in een viertal grote rubrieken in
te delen. Onder Inscripties vind je een tiental Latijnse opschriften met bespreking. Bij
Sulpicia staan zes gedichtjes (met uitvoerige commentaar) van de Latijnse dichteres
wier werk is overgeleverd in het corpus van Tibullus. Sollicita ac provida bevat de
volledige Latijnse tekst van de pauselijke bul van Benedictus XIV over de boeken-
censuur.

De rubriek Onderwijs is wat uitgebreider. Die bevat ten eerste een beknopte Latijnse
en Griekse grammatica. Verder is er aandacht voor leven en werk van Caesar, Sallustius, Catullus, Martialis,
Tibullus en Vergilius; het is een afwisseling van inleidingen bij de auteurs en teksten met vertaling en/of
bespreking. Een afdeling klassieke Links maakt het geheel compleet.

De klassieke Oudheid
http://www.oudheid.be

Na het aanprijzen van zoveel moois van collega’s hoop ik dat niemand het mij kwa-
lijk neemt als ik tot slot ook wat reclame maak voor eigen winkel. Sinds april 2001
ben ik immers de (trotse) bezitter van een eigen website, De klassieke Oudheid.

Bovenaan op de homepage staan (in verschillende kleurtjes) de diverse rubrieken.
Grosso modo kun je die opsplitsen in een viertal groepen: historische en culturele
informatie (Latijnse auteurs en literatuur, Romeinse geschiedenis en realia, klassieke
mythologie), lexicale en grammaticale informatie (een in opbouw zijnde Latijnse
vocabulariumlijst, een beknopt overzicht van de Latijnse spraakkunst, ruim 800 oefeningen over de Latijnse
morfologie), informatieve varia (een bibliografie van de Oudheid, klassieke internettips, suggesties voor di-
dactische excursies, studietips, allerlei links) en een paar spielereien (een quiz over de Oudheid, bloopers
van leerlingen).

Daarnaast is er ook nog een (helaas weinig succesvol) Forum, dat een trefpunt wil zijn voor leerkrachten en
leerlingen, en kun je in de Postbus je mening kwijt over deze website. Op de introductiepagina is er ten slotte
een rubriek Actueel met een beperkte lijst van eenmalige en meerdaagse activiteiten in verband met klassieke
talen en cultuur.

Een grondige herziening van mijn webstek is gepland, maar jammer genoeg struikelen dergelijke goede
voornemens dikwijls over een gebrek aan tijd. Voor één keer ga ik over een besproken website ook geen
waardeoordeel uitspreken. Dat laat ik graag over aan anderen ...

http://www.xs4all.nl/~wiebeko
http://users.pandora.be/leopold.winckelmans
http://www.oudheid.be
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VLOTNIEUWS
André Vancutsem

Cursussen

Egypte, Griekenland en Rome op het web. Org.: Regionaal Expertisenetwerk Limburg-Brabant. KHLeuven,
Departement Lerarenopleiding, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee. 14/1/2004 van 14.00 tot 17.00 uur.
Docente: K. Van Dorpe. Info: tel. 016 32 94 03; ren@avl.kuleuven.ac.be; www.limren.be.

Van goden en keizers. Org.: Amarant. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge. 19/1, 26/1, 2/2, 9/2,
16/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 en 29/3/2004 van 19.30 tot 22.00 uur. Docenten: S. Dralans en C. Pistolas. Info: tel.
09 269 17 45; fax 09 233 42 36; www.amarant.be.

Van de piramiden tot het Forum Romanum. Org.: Amarant. CC Scharpoord, 8300 Knokke-Heist. 21/1,
28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3 en 31/3/2004 (rondleiding in Jubelparkmuseum) van 14.00 tot
16.30 uur. Docent: P. De Smet. Info: zie hoger.

L’imaginaire chez les poètes augustéens. Org.: CECAFOC. UCL, Collège Érasme, Salle du Conseil, 1348
Louvain-la-Neuve. 21/1/2004 van 14.00 tot 17.00 uur. Spreker: A. Deremetz.

Steden aan de Vesuvius. Org.: Amarant. Academie, 2500 Lier; 27/1, 3/2, 10/2 en 17/2/2004 van 14.00 tot
16.30 uur. Antwerpen; 27/1, 3/2, 10/2 en 17/2/2004 van 19.30 tot 22.00 uur. Amarant, Hoogpoort 50, 9000
Gent; 28/1, 4/2, 11/2 en 18/2/2004 van 10.00 tot 12.30 uur. Docente: S. Dralans. Info: zie hoger.

Het oude Rome. Org.: Amarant. CC, Kerkplein 5, 9160 Lokeren. 2/3, 9/3, 16/3 en 23/3/2004 van 14.00 tot
16.30 uur. Docente: S. Dralans. Info: zie hoger.

De Etrusken. Org.: Amarant. Diependael, 2800 Mechelen. 2/3, 9/3, 16/3 en 23/3/2004 van 19.30 tot 22.00
uur. Docente: S. Dralans. Info: zie hoger.

Europa in de ban van de Kelten. Org.: Amarant. CC, 3000 Leuven; 3/3, 10/3, 17/3, 24/3 en 31/3/2004 van
19.30 tot 22.00 uur. De Markten, 1000 Brussel; 22/4, 29/4, 6/5, 13/5 en 27/5/2004 van 19.30 tot 22.00 uur.
Docent: E. Claes. Info: zie hoger.

ICT en klassieke talen. Org.: Vliebergh-Senciecentrum. PC-lokaal A, Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21,
3000 Leuven. 24/3, 31/3 en 21/4/2004 van 15.00 tot 18.00 uur. Docente: J. Donné. Een praktische cursus in
drie sessies, met concrete oefeningen voor de deelnemers. Na een algemeen deel over internet (hoe informa-
tie op het internet bereiken, hoe informatie afkomstig van het internet bewaren en gebruiken, zoekstrategie)
worden specifieke toepassingsmogelijkheden voor leerkrachten Latijn en Grieks gepresenteerd (relevante
sites, lesvoorbeelden, softwarepakketten voor de lessen grammatica, lectuur van teksten en antieke cultuur).
De deelnemers ontvangen een uitvoerige en overzichtelijke syllabus, die na afloop van de cursus als zelf-
studiepakket kan worden gebruikt. Info: tel. 016 32 94 09.

Antike verbindet: der europäische Bildungsauftrag der alten Sprachen. Org.: Deutscher Altphilologen-
verband. Hörsaalgebäude der Universität, Albertus Magnus-Platz, Köln (DE). 13/4 t.e.m. 17/4/2004. Info:
www.altphilologenverband.de.

Vers une évaluation plus efficace et plus équitable des compétences en langues anciennes. Org.: CECA-
FOC. Collège Saint-Barthélemy, 4000 Liège. 23/4/2004 van 9.00 tot 16.00 uur. Spreker: J. Beckers.

mailto:ren@avl.kuleuven.ac.be
http://www.limren.be.
http://www.amarant.be.
http://www.altphilologenverband.de.
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Lezingen

Pizza met retsina: een ‘grand tour’ voor het nieuwe millennium. Org.: NKV Leuven. MSI, Erasmusplein,
3000 Leuven. 9/12/2003 om 20.00 uur. Spreker: B. Dankaert. Info: H. Verreth; tel. 016 22 07 40;
herbert.verreth@arts.kuleuven.ac.be.

Van puin tot pixels: de virtuele reconstructie van Pompeï en andere antieke steden. Koninklijke Musea
voor  Kunst  en  Geschiedenis,  Jubelpark  10,  1000  Brussel. 14/12/2003 om 10.30 uur. Info: www.kmkg-
mrah.be.

Claudius Claudianus. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Let-
terkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 17/12/2003 om 20.00 uur. Spreker: D. Knecht. Info: K. Verboven; tel.
09 264 39 89; fax 09 264 41 73; koen.verboven@ugent.be.

De filhelleense mode in het vroeg-negentiende-eeuwse Duitsland. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 14/1/2004 om 20.00 uur.
Spreker: M. Pelgrims. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Sagalassos, parel van het Taurusgebergte. Org.: NKV Limburg. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kie-
lenstraat 15, 3700 Tongeren. 15/1/2004 om 20.00 uur. Spreker: M. Waelkens. Info: B. Demarsin; tel. 012 67 03
56; fax 012 67 03 33; bdemarsin@limburg.be.

Grand Hotel Pompeï.  Koninklijke  Musea  voor  Kunst  en  Geschiedenis,  Jubelpark  10,  1000  Brussel.
18/1/2004 om 10.30 uur. Spreker: K. Verboven. De lezing handelt over de ontdekking en opgraving van wat
vermoedelijk een luxehotel was aan de oevers van de Sarno, net buiten Pompeï. In het gebouw werden be-
halve schitterende fresco’s ook een driehonderdtal wastafeltjes ontdekt, die ons inlichten over de activiteiten
van de vroegere eigenaars, rijke zakenlieden die fortuin hadden gemaakt als zakenbankiers in de haven van
Puteoli. Info: tel. 02 741 72 14; www.kmkg-mrah.be.

Alle schrijvers leiden naar Rome. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000
Brugge; 3/2/2004. De Kring, Langemeersstraat 5, 8500 Kortrijk; 5/2/2004. Spreker: P. Lateur. Info: C.
Vanassche; tel. 050 35 89 83; cecile.vanassche@pi.be.

Het Derde Rijk en de antieken: mythenvorming en zelfrepresentatie in nazi-Duitsland.  Org.:  NKV
Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000 Leuven. 17/2/2004 om 20.00 uur. Spreker: J. Nelis. Info: zie hoger.

Archeologie in Limburg 2003. Org.: NKV Limburg. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15,
3700 Tongeren. 19/2/2004 om 20.00 uur. Sprekers: L. Bogaert en A. Vanderhoeven. Info: B. Demarsin (zie
hoger).

Cleopatra anders. Org.: NKV Oost-Vlaanderen i.s.m. Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Ne-
derlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 25/2/2004 om 20.00 uur. Spreker: C. Janssens.
Info: K. Verboven (zie hoger).

Stromend water in Pompeï. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000 Leuven. 16/3/2004 om
20.00 uur. Spreker: G. Jansen. Info: H. Verreth (zie hoger).

‘Vlaams, meneer? Nee, Latijn!’ - Latijnse woorden in het Nederlands en de dialecten ervan. Org.: NKV
Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000
Gent. 31/3/2004 om 20.00 uur. Spreker: J. Van Keymeulen. Info: K. Verboven (zie hoger).

mailto:herbert.verreth@arts.kuleuven.ac.be
mailto:koen.verboven@ugent.be
http://www.griekenlandcentrum.ugent.be.
mailto:bdemarsin@limburg.be
http://www.kmkg-mrah.be.
mailto:cecile.vanassche@pi.be
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Tentoonstellingen

Rome, eeuwige stad: panoramische tekeningen en gravures van de 15de tot de 19de eeuw.  Palais  des
Beaux-Arts, Place du Manège, 6000 Charleroi. Van 8/10 tot 21/12/2003.

Au temps de Clovis: trésors mérovingiens de Champagne-Ardenne. Musée du Malgré-Tout 28, 5670
Treignes. Tot 21/12/2003. Vanaf de laat-Romeinse periode. Info: tel. 060 39 02 43; cedarc@skynet.be;
users.skynet.be/cedarc.

Verre de terre: geschiedenis van glaswerk en glasfabricatie van het begin tot de 17de eeuw. Espace Arché-
ologique Saint-Pierre, Route Merveilleuse 23, 5000 Namur. Tot 21/12/2003. Info: tel. 081 25 02 83.

Dans le sillage de César. Musée des Beaux-Arts, Rue Paul Doumer 22, FR-62000 Arras. Tot 4/1/2004. Info:
tel. + 33 3 21 71 26 43.

Saint Augustin, une mémoire d’Algérie. Musée d’Aquitaine, Cour Pasteur 20, FR-33000 Bordeaux. Tot
4/1/2004. Info: tel. + 33 5 56 01 51 00.

Tanagra: mythe et archéologie. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, FR-75058 Paris Cedex 01. Tot
5/1/2004. Info: www.louvre.fr.

Venus ontsluierd: de Venus van Urbino van Titiaan. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000
Brussel. Van 11/10/2003 tot 11/1/2004. Toelichting: zie Prora, jg. 8 (2003), nr. 2. Info: tel. 02 507 82 15; fax 02
511 79 77; www.bozar.be.

Alle meine Tiere. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, DE-50667 Köln. Tot 11/1/2004. Dieren –
huisdieren, vee, maar ook wilde dieren – zijn sinds de prehistorie de dagelijkse gezellen van de mens. In de
mythologie speelden dieren als de arend en de duif een bijzondere rol als symbool en attribuut van goden en
helden. Het ritueel van de staatsgodsdienst vereiste de offers van stieren, varkens en schapen. De Romeinse
keizers konden beschikken over dierentuinen en wildparken, over volières en vijvers: hier bevonden zich
zeldzame, exotische diersoorten, zoals luipaarden, hyena’s, pauwen en murenen. In de arena waren jacht-
partijen met beren en leeuwen een geliefd spektakel. In de oorlog zette men paarden en bij gelegenheid zelfs
olifanten in, de ezel was een rijdier, ossen trokken karren en ploegen. Kamelen torsten zware lasten; runde-
ren, geiten en schapen stonden in voor het levensonderhoud. Waakhonden, apen, slangen en vogels waren
huisdieren. De Romeinse dierenwereld vindt haar weerslag in allerlei kunstwerken: mozaïeken en fresco’s,
beeldhouwwerken, maar ook als versiering van huisraad en op munten ontbreken ze niet. Info: tel. + 49 2 21
221 23 467; www.museenkoeln.de.

Voor tempel en kroeg: Romeins geld uit de keizertijd. Het Koninklijk Penningkabinet, Rapenburg 26, NL-
2301 EC Leiden. Tot 25/1/2004. Info: tel. + 31 71 516 09 99; www.penningkabinet.nl.

Keizers uit de klei: Romeins geld in Albaniana. Het Koninklijk Penningkabinet, Rapenburg 26, NL-2301 EC
Leiden. Tot 25/1/2004. In het centrum van Alphen aan den Rijn zijn in de afgelopen jaren de sporen terug-
gevonden van het castellum Albaniana. Tussen ca. 40 en 250 n.C. bood het fort onderdak aan soldaten die
daar gelegerd waren om de noordgrens van het Romeinse Rijk te verdedigen. Uitzonderlijk is de grote hoe-
veelheid munten die bij dat archeologisch onderzoek tevoorschijn kwam: bijna 800 stuks. Info: zie hoger.

L’Île de la Cité, de l’Antiquité à nos jours. Crypte Archéologique, Place du Parvis de Notre-Dame 1, FR-
75004 Paris. Tot 31/1/2004. Info: tel. + 33 1 55 42 50 10.

Da Pompei a Roma. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Van
9/10/2003 tot 8/2/2004. Toelichting: zie Prora, jg. 8 (2003), nr. 2. Info: tel. 02 741 72 14; www.kmkg-mrah.be.

Aan tafel: eten en drinken in de Oudheid. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, NL-1012 GC
Amsterdam.  Tot 18/4/2004. Info: tel. + 31 20 525 25 56; www.uba.uva.nl/apm.

mailto:cedarc@skynet.be
http://www.louvre.fr.
http://www.bozar.be.
http://www.museenkoeln.de.
http://www.penningkabinet.nl.
http://www.kmkg-mrah.be.
http://www.uba.uva.nl/apm.
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De villa en villae: la campagne romaine du 1er au 3e siècle. Espace Archéologique Saint-Pierre, Route Mer-
veilleuse 23, 5000 Namur; Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. Van 20/2 tot 29/5/2004.
Recente archeologische ontdekkingen stellen ons in staat de Gallo-Romeinse villa te belichten in haar ver-
schillende aspecten: de inplanting van deze landbouwbedrijven in onze streken, de verschillende activiteiten
die er werden beoefend, de architectuur en de ruimtelijke ordening ... Info: tel. 081 25 02 83 of 068 26 92 33;
espacestpierre@mrw.wallonie.be of espace.gallo-romain@ath.be.

Dante et Virgile aux enfers d’Eugène Delacroix. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, FR-75058 Paris
Cedex 01. Van 9/4 tot 5/7/2004. Info: www.louvre.fr.

Toneel

La paix (Aristophanes). Théâtre de la Place des Martyrs, Martelarenplein 22, 1000 Brussel. Tot 31/12/2003.
Info: tel. 02 223 32 08; www.resa.be.

Metamorphosen (Ovidius). De Roovers. Schouwburg, Genk; 3/12/2003 om 20.15 uur. CC De Spil, Roesela-
re; 4/12/2003 om 19.00 uur. Schouwburg, Leuven; 5/12/2003 om 14.00 en 20.00 uur. Theater Malpertuis,
Tielt; 6/12/2003 om 20.30 uur. CC Lokeren; 12/12/2003 om 20.15 uur. CC De Herbakker, Eeklo; 13/12/2003
om 19.30 uur. CC Westrand, Dilbeek; 19/12/2003 om 20.00 uur.

O death (naar Aeschylus’ Oresteia). Het Toneelhuis. Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwer-
pen; 4/12 t.e.m. 6/12 en 16/12 t.e.m. 20/12/2003 om 20.00 uur. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brus-
sel; 11/12 en 12/12/2003. Stadsschouwburg, Leuven; 20/1/2004 om 20.00 uur. CC Westrand, Kamerijklaan,
1700 Dilbeek; 22/1/2004 om 20.15 uur. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge; 27/1/2004 om
20.00 uur. De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 30/1/2004 om 20.00 uur. Dit is een verhaal vol gekwelde
goden, moord, doodslag en verzoening. De tekst is van Jan Decorte, Stef Camil Carlens tekent voor de mu-
ziek. Na 2500 jaar spreekt deze mythe over oorlog en vrede nog altijd tot de collectieve verbeelding. Info: tel.
03 224 88 44; www.toneelhuis.be.

Métamorphoses à l’Anvers (Ingrid von Wantoch Rekowski). De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.
17/12 en 18/12 om 19.00 uur, 19/12 om 19.00 en 21.30 uur, en 20/12/2003 om 16.00 en 19.00 uur. De grote
mythische figuren uit de schilderkunst, het theater, de muziek komen tot leven in een installatie. Een aantal
acteurs ging aan de slag met de personages uit de klassieke schilderijen van David, Caravaggio, Botticelli ...
De dramatiek van de handeling, het spel met kleuren en mise-en-scène en het bredere referentiekader van
teksten  en  muziek  dienen  als  bouwstenen  voor  video’s  en  tableaux  vivants.  Info:  tel.  03  248  28  28;
www.desingel.be.

Oreste (Euripides). Théâtre National, Palace, Anspachlaan 85, 1000 Brussel. Van 27/1 tot 21/2/2004 behalve
1/2, 2/2, 9/2 en 16/2; om 20.30 uur, behalve op woensdag om 19.30 uur en op zondag om 15.00 uur. Info:
tel. 02 203 53 03.

L’Iliade (Homerus). Théâtre du Rideau de Bruxelles, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000
Brussel. Van 9/3 tot 9/4/2004. Tekst aangepast door Paul Emond. Info: tel. 02 507 83 60; fax 02 507 83 63;
contact@rideaudebruxelles.be; www.rideaudebruxelles.be.

Bash: gij zult niet doden (N. LaBute). Publiekstheater Arca, Sint-Widostraat 3, 9000 Gent; 31/3 tot 4/4/2004
om 20.30 uur. Hamme; 9/4. Koksijde; 10/4. Tielt; 16/4 en 17/4. Brugge; 20/4. Roeselare; 21/4. Ternat; 22/4.
Oudenaarde; 23/4. Deerlijk; 24/4. Brussel; 27/4. Tongeren; 29/4. Aarschot; 30/4. Aalter; 1/5. Sint-Niklaas;
7/5 en 8/5/2004. Drie misleidende en onthutsende eenakters: Medea Redux,  over  een  vrouw  die  haar  ge-
wezen leraar de rekening presenteert omdat hij haar op haar veertiende misbruikte; Iphigenia in Orem, het
verhaal van een zakenman die uit zelfbehoud de meest verwerpelijke misdaad pleegt; A Gaggle of Saints,
waarin een jong verliefd koppeltje getuigt over de meest huiveringwekkende nacht van hun leven. Info:
www.publiekstheater.be.

Lysistrata (Aristophanes). KVS/De Bottelarij en Theatercompagnie. 9/4 tot 28/4/2004. Info: www.kvs.be.

mailto:espacestpierre@mrw.wallonie.be
mailto:espace.gallo-romain@ath.be
http://www.louvre.fr.
http://www.resa.be.
http://www.toneelhuis.be.
http://www.desingel.be.
mailto:contact@rideaudebruxelles.be
http://www.rideaudebruxelles.be.
http://www.publiekstheater.be.
http://www.kvs.be.
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Muziek en ballet

Dionysos’ last day (Stigma). Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge. 4/12/2003 om 19.15 uur
(inleiding).  Ballet;  compagnie  Thor.  Het  eerste  deel  toont  hoe op het  einde van het  feest  van Dionysus de
oudere danser de confrontatie aangaat met het jonge geweld. Het einde van de ene wereld en het begin van
een andere. De dreigende soundtrack van de Noice-Maker’s Fifes, aangevuld met muziek van de jonge
IJslandse componist Johann Johannson, zorgen voor de puntjes op de i. Stigma is een puur dansant werk op
Bach. Info: tel. 050 44 30 60.

La descente d’Orphée aux enfers (M.-A. Charpentier). Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23,
1000 Brussel. 18/1/2004 om 15.00 uur. Info: tel. 02 507 84 30.

Alceste (C. W. Gluck). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 23/1, 27/1, 29/1, 3/2, 5/2, 7/2 en 10/2/2004 om
20.00 uur; 25/1 en 1/2/2004 om 15.00 uur. Koning Admetus ligt op sterven. Alcestis, zijn echtgenote, smeekt
Apollo hem te sparen, wat de god toestaat als iemand zich in zijn plaats opoffert. Uit liefde biedt Alcestis
zich aan, maar als Admetus dit verneemt, aanvaardt hij haar offer niet en snelt hij haar achterna tot aan de
poorten van de onderwereld, waar zij afscheid wil nemen van het leven. Apollo zal hen beiden redden om
de wereld een voorbeeld van huwelijkstrouw te geven. In deze opera gaat alle aandacht naar het innerlijke
drama van het vrouwelijke hoofdpersonage. De muziek volgt op de voet de diepste roerselen van Alcestis’
ziel met haar momenten van zwakte en heroïsme. Gluck koos duidelijk positie tegen de praktijken van de
toenmalige Italiaanse opera, waarin de muziek de tekst overwoekerde: zijn reformstijl legt de nadruk op de
natuurlijkheid van de muzikale uitdrukking, steeds in eenklank met de tekst. Deze productie van Robert
Wilson volgt de Franse versie van 1776. Info: tel. 02 229 12 00 of 070 233 939; www.demunt.be.

Il ritorno d’Ulisse (C. Monteverdi). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 31/1, 4/2 en 6/2/2004 om 20.00 uur;
8/2/2004 om 15.00 uur. Deze opera behoort tot Monteverdi’s laatste scheppingsperiode. Voor dit werk had
Monteverdi een libretto van Giacomo Badoaro ter beschikking, dat gebaseerd was op de laatste zangen uit
Homerus’ Odyssea.  Stilistisch  is  er  een  wereld  van  verschil  met  zijn  eerste  opera, L’Orfeo (1607): het rijke
orkestpalet heeft plaatsgemaakt voor een klein strijkersensemble met basso continuo, de gevarieerde madri-
gaalstijl wordt vervangen door een overwicht aan expressief recitatief, afgewisseld met ensembles die de
dramatische handeling nooit remmen. De Zuid-Afrikaanse regisseur William Kentridge en de Handspring
Puppet Company voegen met hun eigentijdse vorm van poppentheater en hun rijke beeldtaal een extra
hedendaagse dimensie toe aan deze opera, die hier in gecondenseerde versie wordt uitgevoerd. Info: tel. 02
229 12 00 of 070 233 939; www.demunt.be.

Semele (G. F. Händel). Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 17/2/2004 om 20.00
uur. Les Musiciens du Louvre-Grenoble. Info: tel. 02 507 84 30.

Idomeneo, re di Creta (W. A. Mozart). Vlaamse Opera. Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 27/3, 30/3, 2/4 en
7/4/2004 om 19.30 uur; 4/4/2004 om 15.00 uur. Van Ertbornstraat 8, 2018 Antwerpen; 15/4, 17/4, 20/4,
23/4 en 28/4/2004 om 19.30 uur; 25/4/2004 om 15.00 uur. Met deze opera treedt Mozart in het voetspoor
van Glucks hervorming van de Italiaanse opera seria. Het beschouwende karakter van de ernstige barokopera
moet wijken voor een stuwende handeling, die aria’s en recitatieven naadloos in elkaar laat overgaan en
waarin het koor een dominante rol speelt. De Trojaanse oorlog vormt de achtergrond van een verhaal waarin
een vader zijn eigen zoon moet offeren voor het welzijn van de gemeenschap. Mozart ondersteunde Idome-
neo’s innerlijke strijd tussen vader en vorst met een briljante symfonische partituur vol gedurfde harmo-
nieën. Info: tel. 09 268 10 11 of  03 202 10 11; www.vlaamseopera.be.

Prometheus: poème du feu (Skrjabin). Vlaams Radio Orkest. De Bijloke, Gent; 27/3/2004 om 20.00 uur. Pa-
leis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 28/3/2004 om 20.00 uur. Info: tel. 016 29 41 91;
www.vro-vrk.be.

http://www.demunt.be.
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