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REDACTIONEEL

Beste collega’s

Op uw bureau ligt het septembernummer 2004 van
Prora: het schooljaar 2004-2005 is aangebroken. Ter
gelegenheid van het nieuwe werkjaar is het goed
even  terug  te  blikken  op  wat  voorafging  in  het
schooljaar 2003-2004. We kijken terug met een
zeker genoegen. De studiedag die werd georgani-
seerd, had zo’n grote weerklank dat we helaas
mensen moesten weigeren wegens volzet. Het tijd-
schrift leeft en wordt gelezen: het staat in het leer-
plan van het gesubsidieerd vrij (katholiek) onder-
wijs bij de lijst te raadplegen tijdschriften over ou-
de talen en meer dan één artikel wordt in de biblio-
grafieën vermeld. Kortom: de V.L.O.T. boert goed.

Zoals te verwachten viel, kwamen er op de enquê-
te te weinig reacties om beslissende keuzes te ma-
ken voor het beleid van de vereniging. Mensen
vullen nu eenmaal niet graag formulieren in. Toch
was de enquête op zich een meerwaarde omwille
van de reflecties waartoe ze aanleiding gaf binnen
de raad van bestuur tijdens het opstellen ervan en
de bespreking van de antwoorden. Ze heeft veel
aspecten van de vereniging, van leerkrachten en
van de oude talen naar boven gebracht, aspecten
die voor de vereniging een inspiratie zijn voor het
werkjaar dat komt.

De drukte van het beginnende schooljaar mag
geen  reden  zijn  om  niet  even  stil  te  staan  bij  een
wezenlijke vraag: wat kunnen oude talen beteke-
nen in het onderwijs van de 21ste eeuw? Een goed
beginpunt voor deze reflectie vormt het laatste
nummer van Nova et Vetera (nummer 5, juni 2004).
Het tijdschrift is volledig gewijd aan oude talen,
met artikelen van de hand van Freddy Decreus,
Toon Van Houdt, Felix Claus en Luc Devoldere.
We gaan even in op een aantal stellingen van deze
laatste auteur.

Luc  Devoldere  valt  in  zijn  artikel Uw vaste partner
in archiefvernietiging1 met de deur in huis (Quousque
tandem ...).  Hij  schrijft:  ‘Wat is de zin van Latijn en
Grieks in het middelbaar onderwijs in Vlaanderen?
Hardop de zinvraag stellen is al verlies aan zin. Zin is
namelijk vanzelfsprekend of niet.’

Voor reflexief ingestelde leerkrachten oude talen,
die dagelijks met de vraag worden geconfronteerd,
is dit een totaal zinloze stelling. Zin is helemaal
niet vanzelfsprekend. Zin is vanzelfsprekend voor

de kat die zelfgenoegzaam in het zonnetje haar
pootjes wast en daarna rustig in slaap dommelt.
Zin is vanzelfsprekend voor de boeddhistische
priester in de Koreaanse film Spring, summer, fall ...,
die in het midden van een meer woont en zichzelf
probeert te isoleren van de menselijke wereld; toch
dringt die wereld zijn bestaan binnen en brengt
vreugde, verdriet én problemen die hij moet zien
op te lossen.

De mens is een zoekend, nieuwsgierig en dus leer-
gierig wezen. Zin zoeken is eigen aan de menselij-
ke  natuur.  Veel  schrijvers  zoeken  de  oorzaak  van
de ‘verloedering’ (sic) van de moderne maatschap-
pij  in  het  teloorgaan  van  grote  ideologieën  en  de
verstarring van de traditionele godsdiensten. Om-
dat geen van beide, ingekapseld in hun (vroegere)
machtspositie, nog zinzoekend zijn, keren mensen
zich van hen af  en zoeken elders.  Dat  is  trouwens
een van de meerwaarden van antieke teksten: als
moderne mens geconfronteerd worden met het zin
zoeken in het verleden en daaruit leren.

Aristoteles stelde al heel wijs dat de mens een z%=on
politiko/n is, een levend wezen dat in groep leeft.
Wie het wetenschappelijk werk uit de sociale psy-
chologie raadpleegt, merkt hoe groot de invloed
van  de  groep  op  het  individu  is.  Waarden,  nor-
men, zelfbeeld, keuzes: alles wordt medebepaald
door de groep of subgroep waarmee men verbon-
den is in zijn dagelijks bestaan.

Fijne, elk op zich breekbare draadjes binden men-
sen aan elkaar. Alle samen vormen ze echter een
machtig net waaruit wij ons net als Gulliver niet
kunnen bevrijden. Denkend aan het wolfskind dat
in de 18de eeuw werd gevonden in de Franse bos-
sen, kan men trouwens de vraag stellen of dat wel
goed voor ons zou zijn.

De mens vormt zichzelf dus niet in het luchtledige:
hij  vormt zich aan de cultuur die  hem wordt  aan-
gereikt (Vygotsky). Reiken we idealen uit de vori-
ge eeuwen aan, zoals Devoldere zo nostalgisch op-
pert? Ja en nee. We vernietigen de archieven niet,
maar de mens van nu vormt zich wel aan wat er in
de 21ste eeuw is en geeft op basis daarvan zijn ide-
alen vorm.

School is een noodzakelijk deel van die vorming,
een vorming die zowel persoons- als maatschappe-
lijk  gericht  is.  Vorming op school  wordt  trouwens
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steeds breder, gezien de teloorgang van traditione-
le vormende contexten als gezin en kerk. Latijn en
Grieks zijn niet alleen dode talen die de bevlogen
intellectueel op zich en voor zich terug tot leven
wekt omwille van de vanzelfsprekendheid. Latijn
en Grieks zijn ook vakken in een schoolcurriculum.
In die hoedanigheid hebben ze een andere rol dan
l’art pour l’art.

Waar het vroeger voor de maatschappelijke elite
een ‘must’ was Latijn en eventueel Grieks te kun-
nen smaken, is dat steeds minder het geval. Men
kan zich trouwens de vraag stellen of het ‘smaken’
van Latijn en Grieks tot een maatschappelijke elite
beperkt moet blijven. Deze vraag wordt nog pran-
gender als men uit wetenschappelijke studies kan
leren dat het niet gaat om een intellectuele, maar
wel een sociaal bepaalde elite. Mogen de minder
begaafde kinderen hun cultureel kapitaal niet ver-
hogen via antieke cultuur? Volgens Devoldere niet,
want hij wijst elke andere studie van oude talen
dan taalstudie af.

Wie  of  wat  bepaalt  welke  vakken  op  school  wor-
den aangeboden, m.a.w. wat de kinderen zouden
moeten leren? Velen mengen zich direct en indi-
rect, expliciet en impliciet in de discussie die daar-
over wordt gevoerd. Ouders, leerlingen, parlement,
regering, industrie, leerkrachten, pedagogische we-
tenschappen, religies, filosofen, invloedrijke groepen
of organisaties in de samenleving, pers en media:
allen hebben hun opvattingen over inhouden die
volgens hen aangeleerd zouden moeten worden.

Er worden ook theorieën geformuleerd die toepas-
baar  zijn  op de manier  waarop een schoolcurricu-
lum  tot  stand  komt.  Devoldere  gaat  te  rade  bij  de
filosofen voor een verklaring van de huidige wer-
kelijkheid. De hieronder beknopt voorgestelde ver-
klarende theorie komt vanuit sociologische hoek
en is een denkkader voor vergelijkend weten-
schappelijk onderzoek.

Sleutelbegrip in deze theorie is het concept ‘ratio-
naliteit’. De mens gebruikt kennisdefinities om
problemen te bepalen en op te lossen. Kennis van
de werkelijkheid ontstaat vanuit een bepaald per-
spectief. Verandert het perspectief, dan verandert
de werkelijkheid. Interpretatieschema’s van de
werkelijkheid vormen een zienswijze (subjectief)
op de zijnswijze (objectief). De maatschappelijke
werkelijkheid wordt cognitief (waar – onwaar) en
normatief (goed – slecht) geïnterpreteerd. Interpre-
tatieschema’s worden een ‘rationaliteit’ wanneer de
cognitieve interpretatie overgaat in een normatieve.

Een rationaliteit met bepaalde kenmerken over-
heerst zolang een meerderheid van mensen of

dominante machtsgroepen geloven in het succes
van het interpretatiesysteem én zolang zij erin sla-
gen het in maatschappelijke instituties (bijvoor-
beeld onderwijs) om te zetten.

Tot de 15de eeuw overheerste de godsdienstige
rationaliteit. Vanaf de 16de eeuw kwam er een
gedeelde dominante tussen een godsdienstige en
literair-esthetische rationaliteit. Midden 19de eeuw
begon een technische rationaliteit dominant te
worden die op drie pijlers steunt, namelijk merito-
cratie (persoonlijke verdienste i.p.v. afkomst),
wetenschappelijke vooruitgang en bureaucratische
organisatiewijze. Volgens recent onderzoek in het
kader van deze theorie verliest de technische ratio-
naliteit aan belang, omdat ze geen antwoord kan
geven op de problemen waarmee de moderne sa-
menleving worstelt.2 Zoals reeds gezegd, klopt het
inderdaad niet dat persoonlijke verdienste vol-
doende is in onze samenleving. Sociale afkomst
legt een zware hypotheek op de mogelijkheden en
kansen van jongeren. De beperktheid in de moge-
lijkheden van de wetenschap om belangrijke (le-
vens)vragen op te lossen is al in de 20ste eeuw dui-
delijk geworden. Bovendien schept de wetenschap
bijkomende problemen zoals genetisch gemanipu-
leerd voedsel, klonen ... De nadelen en de logheid
van een bureaucratische organisatie zijn ons alle-
maal bekend. De technische rationaliteit voldoet
niet  meer  en  er  zou  zich  een  rationaliteit  aan  het
aftekenen zijn vanuit andere perspectieven.

Deze theorie is een bruikbare verklaring voor de
verschillende posities die classici innemen. Een
aantal, zoals de heer Devoldere, zweert bij een ou-
de rationaliteit; anderen stellen zich de vraag wel-
ke nieuwe rationaliteit zich aan het ontwikkelen is,
welke de pijlers ervan zijn en welke plaats oude
talen daarin kunnen hebben in functie van het
schoolcurriculum en dus in functie van de leer-
lingen.

Is het dan zinloos te vragen naar de plaats en tijd
die Latijn en Grieks zullen/kunnen innemen? Is
het dan zinloos te reflecteren over vragen dienaan-
gaande, die zo dikwijls aan classici-leerkrachten
worden gesteld? Is het dan zinloos te proberen een
functie, een betekenis, m.a.w. een zin te geven aan
de tijd en de energie die wordt besteed aan het le-
ren van oude talen? Gaan wij leerkrachten akkoord
met de stelling onze leerlingen kennis en vaardig-
heden te leren die geen enkele betekenis en dus zin
hebben voor henzelf en de maatschappij?

Zin  en  onzin  van  de  zinvraag  is  wellicht  een  mo-
gelijk onderwerp voor een studiedag. Hebt u inte-
resse? Laat het ons dan weten: wij organiseren het
voor u.
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Naast de vraag naar zin en onzin van de klassieke
talen is het ook niet onbelangrijk te kijken naar het
aantal leerlingen dat in die vakken nog tijd en
energie wil investeren (of misschien: dat mag van
hun  ouders).  Nadat  er  op  het  einde  van  de  jaren
’90 van de vorige eeuw een terugval was (vooral
spectaculair in de derde graad), lijkt het tij nu te
keren: volgens de recentste cijfers waarover we
kunnen beschikken (schooljaar 2003-2004), zijn de
leerlingenaantallen voor Latijn en zelfs Grieks in
de drie graden (!) opnieuw toegenomen, zowel in
absolute cijfers als procentueel ten opzichte van de
totale ASO-bevolking. De inspanningen die classici
dagelijks leveren, werpen dan toch hun vruchten
af. Mogen we dit – met enige voorzichtigheid –
hoopgevend nieuws noemen? Zou het verminde-
ren van de kracht van de technisch-wetenschappe-
lijke rationaliteit in ons voordeel kunnen spelen?

Na deze zware lectuur rest mij alleen nog het ge-
noegen u een voldoening schenkend schooljaar toe
te wensen met vele én ijverige én creatieve leerlin-
gen die open staan voor de rijkdom van de oude
talen, wat dat ook moge betekenen (is dat zin?)
voor ieder afzonderlijk.

Chris Van Woensel
Voorzitter

Noten
  1 Luc Devoldere, Uw vaste partner in archiefvernie-

tiging, in Nova et Vetera, juni 2004, blz. 343.
  2 R. Standaert, Comparatieve en internationale peda-

gogiek, cursus 2de kandidatuur pedagogische
wetenschappen, Universiteit Gent, blz. 105-121.

Algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoog-
merk kan de algemene vergadering over een statutenwijziging alleen op geldige wijze beraadslagen
en besluiten wanneer ten minste twee derde van de leden op die vergadering aanwezig of vertegen-
woordigd is.

Op de algemene vergadering van 21 augustus 2004 werd het vereiste quorum niet gehaald. De wet
bepaalt dat er in dat geval een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen, die geldig kan
beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of ver-
tegenwoordigde leden.

Daarom houdt de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw een nieuwe algemene vergadering
over de geplande statutenwijziging op zaterdag 16 oktober 2004.  Zoals  gezegd  is  er  op  die  nieuwe
vergadering geen quorum meer vereist, maar kan er rechtsgeldig worden beslist door de aanwezige of
vertegenwoordigde leden (ongeacht hun aantal).

Op de agenda staan de volgende punten:
– aanvaarding van de definitieve agenda;
– goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 21 augustus 2004;
– wijziging van de statuten (zie bijlage bij Prora, jg. 9, nr. 2, juni 2004);
– varia.

Deze algemene vergadering vindt plaats in café Sport, Martelarenplein 13, 3000 Leuven,  en  vangt
aan om 11.00 uur. Na afloop wordt u door de V.L.O.T. een aperitief aangeboden.

Wie na de vergadering nog wil blijven voor een etentje (op eigen kosten) en een collegiale babbel, is
van harte welkom.

Om alles in goede banen te kunnen leiden, zouden we u willen vragen vooraf uw aanwezigheid aan te
kondigen. Inschrijven kan op vier manieren:
– via het elektronisch formulier op onze website www.vlot-vzw.be;
– door uw gegevens via e-mail te sturen naar joeri.facq@vlot-vzw.be;
– schriftelijk met een briefje aan Joeri Facq, Naastveldstraat 140, 9160 Lokeren;
– telefonisch bij Joeri Facq op het nummer 09 348 54 55 (buiten de schooluren).

http://www.vlot-vzw.be;
mailto:joeri.facq@vlot-vzw.be
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VERENIGING

Verslag van de studiedag over lectuurmethode (Leuven, 24/4/2004)
André Vancutsem

Lectuur, tekstbegrip, vertalen, interpretatie: het zijn centrale begrippen in het onderwijs klassieke talen. Wel-
licht is tekstbegrip wel het meest gewenste effect van dat onderwijs, hoe vaag het begrip ook mag zijn en hoe
verschillend het ook wordt gedefinieerd (psycholinguïstische benadering, communicatieve benadering of
tekstbegrip als een verzameling van deelvaardigheden). Het tekstbegrip in de oorspronkelijke taal (Grieks of
Latijn) is essentieel voor het overleven van de klassieke talen in het secundair onderwijs. Men kan wellicht
honderden waardevolle doelstellingen formuleren in verband met klassieke talen, maar als de lectuur en het
tekstbegrip in de oorspronkelijke taal geen meerwaarde meer bieden ten opzichte van het gebruik van een
vertaling, dan zullen Latijn en Grieks hun nog steeds belangrijke plaats in het onderwijs niet meer kunnen
verantwoorden.

Hoe breng je leerlingen tot tekstbegrip? Daarvoor
heb je een lectuurmethode nodig. Dat het beheer-
sen van een goede methode essentieel is voor de
overlevingskansen van de klassieke talen, werd be-
wezen door de talrijke opkomst van de classici op
de  studiedag  over  dit  onderwerp  op  zaterdag  24
april 2004, een nascholing die werd georganiseerd
door de V.L.O.T. in samenwerking met het depar-
tement Klassieke Studies en het Vliebergh-Sencie-
centrum van de K.U.Leuven. Honderddertig geïn-
teresseerden namen deel aan deze studiedag, en
dan moesten er nog talrijke belangstellenden – tot
hun en onze spijt – worden geweigerd. Misschien
is  het  een  uitnodiging  om  later  een  andere  activi-
teit rond dit onderwerp te programmeren.

Uitgangspunt

De inrichters zijn er zich terdege van bewust dat
deze studiedag niet alle problemen en discussies
heeft opgelost, al waren heel wat deelnemers best
tevreden over de nascholing. De V.L.O.T. heeft
door de organisatie van deze studiedag haar eigen
beperkte bijdrage geleverd tot het debat over lec-
tuurmethode, een onderwerp waarover iedere
classicus zich moet bezinnen en dat in een steeds
wisselend onderwijsklimaat nooit een definitieve
oplossing zal krijgen. Zonder een nieuwe globale
lectuurmethode te willen voorstellen, vroeg de
V.L.O.T. aandacht voor deelaspecten van het lees-
proces.

Niet onbelangrijk was ook de bedoeling om over
de grenzen van de onderwijsnetten heen over lec-
tuurmethode na te denken: vandaar de aanwezig-
heid van vertegenwoordigers van de verschillende

universiteiten, onderwijsnetten en instanties. Uit
de discussies in de werkgroepen bleek ook dat er
in de netten verschillende onderwijs- en didacti-
sche culturen aanwezig zijn en dat iedereen het
wel roerend eens is dat de lectuur centraal staat in
het onderwijs klassieke talen, maar dat ze deze
plaats niet altijd krijgt in de dagdagelijkse praktijk:
een uitnodiging om zich samen met de V.L.O.T. te
bezinnen over een vernieuwende, efficiënte en dy-
namische aanpak van het leesproces bij de vakken
Latijn en Grieks.

Lezingen

Na het openingswoord door V.L.O.T.-voorzitter
Chris Van Woensel werden de drie hoofdreferaten
gehouden.

Begrijpend lezen: een complex proces (Els  Van  de
Walle, K.U.Leuven)

Mevr.  Els  Van  de  Walle  had  het  in  haar  lezing
Begrijpend lezen: een complex proces over  het  project
Leren lezen, waarmee aan de K.U.Leuven werd ge-
experimenteerd tijdens het academiejaar 2003-2004
en dat wil leiden tot een nieuwe leesdidactiek.
Naast kennis van vocabularium en grammatica en
van achtergrondgegevens veronderstelt een goed
leesproces ook de beheersing van leesstrategieën:
cognitieve strategieën, metacognitieve strategieën
(denken over je denkproces: bv. het bewaken van
het leesproces tijdens het lezen) en affectieve stra-
tegieën (de houding die men aanneemt tegenover
het lezen). Een voorbeeld van een cognitieve stra-
tegie is het top-down en bottom-up lezen. Bij haar
lezing lag de nadruk op de verschillende lees-
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stijlen,  die  werden  geïllustreerd  aan  de  hand  van
Caesar, De bello Gallico II, 12: bv. te sterk bottom-up
lezen en geen overzicht hebben over de tekst.

‘Talia dixit’: hij sprak dobbelstenen, hij sprak met
zijn hiel (Caroline Fisser, Vrije Universiteit Am-
sterdam)

In haar eigen stijl, met een onnavolgbaar enthou-
siasme, bracht mevr. Caroline Fisser haar lezing
Talia dixit: hij sprak dobbelstenen, hij sprak met zijn
hiel. Het vergroten van de vertaalvaardigheid. Zij illu-
streerde haar betoog met behulp van uittreksels uit
de handboeken waaraan zij heeft meegewerkt (Ro-
ma i.s.m. Ary van den Heuvel en Pim Verhoeven,
Emmeloord, 1996-1997; Disco i.s.m.  Pim  Verhoe-
ven, Leiden, 2004; Ovidius en Caesar, Lunteren,
20043).  Zij  wees  erop dat  Latijn  een taal  is  met  an-
dere taalmiddelen dan het Nederlands, zoals uit-
gangen en een minder strikte woordvolgorde, veel
infinitief- en participiumconstructies en een com-
plexe zinsstructuur.

Haar aanpak van het vertalen? Eerst je oriënteren
op de inhoud: bv. Wat kan ik op grond van de titel
verwachten? Welke informatie geeft de inleiding?
Daarna  volgt  een  oriëntatie  op  taal  en  stijl,  door
een tekstgedeelte globaal door te lezen en zich vra-
gen te stellen: bv. Wat kan ik opmaken uit de lees-
tekens? Staan er opvallende woordherhalingen in
de tekst of kan ik bepaalde woordvelden ontdek-
ken? Het afbakenen van woordgroepen is een der-
de belangrijke fase. Hierbij moet men niet alleen
letten  op  de  betekenis  van  de  woorden,  maar  ook
op  de  uitgangen.  Verder  gaf  ze  haar  visie  op  de
aanpak van de enkelvoudige en samengestelde
zin. Ten slotte gaf ze nog enkele tips om de vertaal-
vaardigheid in de onderbouw te vergroten, ook
door oefeningen met zorg uit te kiezen.

Het handboek van de V.L.O.T.: een nieuwe visie
(Dirk Panhuis, V.L.O.T.)

V.L.O.T.-bestuurder Dirk Panhuis richtte vervol-
gens de schijnwerper op het handboek in wording
van de V.L.O.T. De vijf principes ervan zijn:
1 het leren lezen staat centraal;
2 kennis van de grammatica is belangrijk, maar

secundair ten opzichte van het lezen;
3 men leest zo authentiek mogelijke teksten;
4 kennis van de antieke cultuur wordt bijgebracht

aan de hand van teksten, die moeten aanzetten
tot verder bestuderen;

5 zelfstandig werk wordt zoveel mogelijk gesti-
muleerd (bij de lectuur, door begripsvragen,
uitbreidingsopdrachten, het schrijven van tekst-
jes, het maken van oefeningen).

De spreker belichtte ook de methode die wordt
gevolgd bij de lectuur (veel minder nadruk op het
vertalen, zo weinig mogelijk vertaling laten op-
schrijven), het groeperen van de teksten rond the-
ma’s, het verstrekken van leesaanwijzingen, het
maken van oefeningen en het aanleren van woor-
denschat in functie van de lectuur.

Workshops

In de namiddag was er ruimte voor workshops en
discussiegroepen.

Vertalen met variatie

Workshop 1, Vertalen met variatie, werd begeleid
door mevr. Caroline Fisser. Zij liet de deelnemers
experimenteren met verschillende methoden (o.a.
deductief-inductief werken) om in de dagelijkse
lespraktijk van de eerste graad variatie aan te bren-
gen in het vertalen, waaronder de foutenanalyse.
Dit leidt tot een kritische zelfanalyse. Deze fouten-
analyse is zinvoller wanneer ze ook wordt neerge-
schreven; de leerlingen moeten weten welke fout
ze maakten.

Andere bedenkingen van deelnemers en begeleid-
ster: leerlingen mogen een woordenboek gebrui-
ken; bij het lezen zo weinig mogelijk aandacht be-
steden aan het grammaticale aspect; inhoudelijk
verwachtend lezen is belangrijk, maar men kan dit
verwachtend lezen ook stimuleren op het niveau
van taal en stijl (bv. aandacht voor de scharnier-
woorden, het verschil in tijden, indirecte rede).

Demonstreren van het leesproces; differentiatie
volgens de verschillende leesstijlen

In workshop 2 (begeleiding: mevr. Els Van de Wal-
le) werd in kleine groepen gewerkt rond concrete
teksten van Caesar en Sallustius.

In het eerste deel stond centraal hoe men leesstra-
tegieën in de klas kan demonstreren. De deelne-
mers kregen de gelegenheid om in een rollenspel
deze strategieën in te oefenen en te demonstreren
op welke manier men tot begrip van een concrete
Latijnse tekstpassage kwam. Het kwam er vooral
op aan grammaticale en inhoudelijke verwach-
tingspatronen te expliciteren en te laten zien dat
tekstbegrip tijdens de lectuur groeit door (juiste en
foute) hypothesen over de betekenis van de tekst te
formuleren, te controleren en bij te sturen.

In het tweede deel van de workshop werden speci-
fieke oefeningen ontworpen voor leerlingen met
een bepaalde leesstijl: aan top-down lezers stelt
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men vragen die hun aandacht richten op gramma-
ticale analyse; aan bottom-up lezers stelt men vra-
gen die hun aandacht richten op voorspellend le-
zen en op grammaticale en inhoudelijke verwach-
tingspatronen; aan niet-integreerders stelt men
vragen die hun aandacht richten op het maken van
inferenties en het leggen van verbanden tussen
zinnen of grotere tekstdelen ...

Tekstbegrip en lectuur van klassieke teksten: een
uitdaging

In workshop 3 wezen de deelnemers zelf, onder
leiding van dhr. Roger Stroobandt (Universiteit
Gent), op mogelijkheden en moeilijkheden die zij
in de dagelijkse lespraktijk ondervinden bij de lec-
tuur van teksten. Dit was vooral een praat- en dis-
cussiegroep.

Lectuur: theorie en praktijk in de netten

Workshop 4 besteedde aandacht aan Lectuur: theo-
rie en praktijk in de netten (leiding: Chris Van Woen-
sel). In de leerplannen van de eerste graad van het
gesubsidieerd vrij (katholiek) onderwijs wordt er
niets gezegd over lectuurmethode bij de leerdoelen
of leerinhouden, wel bij de pedagogische wenken
en didactische middelen. Er wordt geen lectuur-
methode opgelegd, maar er wordt wel een lectuur-
methode afgesproken in de vakwerkgroep. De
leerplannen van de tweede en derde graad geven
nog concretere tips voor het vertalen. In de leer-
plannen van het gemeenschapsonderwijs wordt er
wel een lectuurmethode opgelegd: de functionele;
de bedoeling daarvan is de continuïteit te verzeke-
ren bij het aanwenden van een lectuurmethode.
Men leest ook zo authentiek mogelijke teksten en
gaat thematisch lezen vanuit verschillende auteurs.

De inspectie constateert dat de aandacht voor lec-
tuurmethode toeneemt, maar er is nog veel vraag
naar concretisering; de zelfwerkzaamheid en zelf-
redzaamheid van leerlingen moet meer gestimu-
leerd worden; lectuur van teksten is niet gelijk aan
het vertalen van teksten (tekstbegrip komt vaak tot
stand door de Nederlandse vertaling en niet vanuit
de Latijnse tekst); het aanleren van grammatica en
vocabularium gebeurt nog te weinig in functie van
de  lectuur;  bij  de  tekstbespreking  wordt  nog  te
weinig gebruikgemaakt van ‘transfer’.

‘Vlotte’ lectuur

In  workshop  5  (begeleiding:  Dirk  Panhuis  en  Ro-
bert Vermeersch), kregen de deelnemers enkele
fragmenten van het handboek in wording van de
V.L.O.T. gepresenteerd.

De auteurs bieden veel meer teksten aan dan in de
bestaande handboeken. De deelnemers zagen dit
niet zo goed zitten, aangezien ze er meestal niet in
slagen  al  de  teksten  uit  de  bestaande  handboeken
te lezen. Daartegen voeren de auteurs aan dat elke
nieuwe tekst gezien moet worden als een oefening
op de theorie die net inductief is afgeleid uit de
voorgaande teksten. De teksten nemen dus voor
een deel de plaats in van de oefeningen. Probleem
daarbij blijft dat bij de nieuwe teksten alweer nieu-
we woorden en nieuwe grammatica worden aan-
gebracht.

Een tweede punt van discussie was de manier
waarop het vocabularium aangeleerd moet wor-
den. Moeten leerlingen hun woordjes instuderen
voor de lectuur van een tekst of erna? Deze proble-
matiek werd door de deelnemers ervaren als een
tegenstelling tussen de didactische aanpak in het
vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs. De-
zelfde situatie doet zich voor bij de aanpak van de
grammatica, waarbij men in het V.L.O.T.-hand-
boek vertrekt van de teksten: daaruit neemt men
een aantal voorbeeldzinnen, waaruit men dan sa-
men met de leerlingen de theorie afleidt. Toch vra-
gen vooral de mensen uit het vrij onderwijs zich af
hoe leerlingen weten op welke manier ze bv. zin-
nen met een ablatief moeten vertalen als ze de the-
orie van de ablatief nog niet hebben gezien en hoe
ze het onderscheid kunnen maken tussen enkel-
voud en meervoud.

Ook met anticipatie hadden sommigen het moei-
lijk. Tevens leeft er de angst dat de lectuur van be-
werkte teksten in het eerste jaar het gras zal weg-
maaien voor  de voeten van de leerkracht  Latijn  in
andere jaren en dat men de tekst in een eerste jaar
niet  in  al  zijn  rijkdom  zal  kunnen  benaderen.  De
deelnemers waren er op het einde van de dag
vooral van overtuigd dat de didactische aanpak in
de beide onderwijsnetten sterk verschilt.

Duidelijk is dat het laatste woord over lectuurme-
thode nog niet is gezegd.
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DIDACTIEK

In luminis oras: een intertekstuele analyse van een poëtische beeld-
formule in Lucretius’ De rerum natura

Aline Pierrard

Een kort artikel schrijven over de poëzie van Lucretius is geen sinecure. Deze opdracht veronderstelt om te
beginnen al dat we een pasklare en universele definitie zouden bezitten van wat poëzie in essentie inhoudt.
Een universele definitie van poëzie bestaat niet, maar, in het voetspoor van de Mexicaanse dichter Octavio
Paz, ga ik er wel van uit dat een belangrijk aspect van poëzie haar beelden zijn. Met poëtische beelden be-
doelt Paz eenvoudigweg alle uitingen die een dichter zegt. Ik zal me hier beperken tot een bondige bespre-
king van één poëtisch beeld van de dichter Lucretius.

Als men de onderstaande passus uit de aanhef tot
Venus  leest,  valt  een  woordgroep  op,  in  de  eerste
plaats omdat ze zich moeilijk tot vertaling leent en
ten tweede omdat ze haar betekenis zelfs in verta-
ling niet prijsgeeft:

quae quoniam rerum naturam sola gubernas
nec sine te quicquam dias in luminis oras
exoritur neque fit laetum neque amabile quicquam
 (De rerum natura I, 21-23)

‘En  aangezien  alleen  Gij  de  oorsprong  der  dingen
bestuurt

en zonder U niets in de goddelijke boorden van het
licht

aanlandt noch blij en beminnelijk wordt ...’

Ik heb het over in luminis oras,  ‘in  de boorden van
het licht’. Wat bedoelt de dichter daarmee? Com-
mentaren vertellen ons dat dit poëtische beeld ont-
leend is aan de archaïsche dichter Ennius (239-169
v.C.), de auteur van het eerste Latijnse historische
epos in hexameters, de Annales. Merrill, een van de
editors van De rerum natura, heeft trouwens in een
studie meer dan 500 parallellen opgetekend tussen
Lucretius’  en  Ennius’  werk: De rerum natura is
m.a.w. doorspekt met verwijzingen naar Ennius.
Later wordt het beeld ook overgenomen door Ver-
gilius, één keer in de Georgica, één keer in de Aene-
is. Dit is mijns inziens verre van toevallig, maar in
het kader van dit artikel houd ik het bij een bespre-
king van uitgekozen Enniaanse en Lucretiaanse
passages rond het centrale beeld in luminis oras.

De vaststelling dat De rerum natura dus niet op
zichzelf staat en bestaat, maar verwijst naar

andere teksten, vormt mijn uitgangspunt om het

als  poëtische  tekst  te  benaderen.  Nochtans  zal  ik
niet vertrekken van de traditionele aanpak die de
relaties tussen auteurs of tussen hun werk bestem-
pelt en vastpint in termen van imitatio en aemulatio.
Die interpretatie legt immers te zeer de nadruk op
de intenties van de auteur en houdt weinig reke-
ning met eventuele fictionele aspecten in een lite-
rair werk.

Maar zelfs indien we met zekerheid zouden weten
dat de auteur alles wat hij  schrijft ook echt meent,
kunnen we zijn bedoelingen zeer moeilijk achter-
halen. Lucretius als auteur is sowieso problema-
tisch en dat omwille van verschillende redenen.

Ten eerste scheiden meer dan 2000 jaar ons van het
tijdperk  waarin  hij  leefde.  Wij  construeren  aan  de
hand van bronnen een weliswaar relatief accuraat
beeld van de tijdsomstandigheden, maar we moe-
ten tegelijk beseffen dat het toch steeds slechts een
constructie blijft, die onjuiste elementen of onvolle-
digheden kan bevatten.

Ten tweede zijn de gegevens omtrent zijn persoon
en zijn leven uitermate schaars. De weinige gege-
vens die we over ‘de persoon achter het werk’ be-
zitten, leiden we af uit zijn eigen werk of uit antie-
ke bronnen, die in moderne werken worden ver-
werkt. Sluitende uitspraken vallen daaruit moeilijk
op te maken. De persoon van Lucretius is zelfs zo
schimmig dat de filoloog A. Gerlo ervan overtuigd
was dat het een pseudoniem was voor niemand
minder dan Cicero’s boezemvriend Atticus, die
bekend stond om zijn epicurische sympathieën en
eruditie. Gerlo’s hypothese, gestaafd door een
waslijst aan argumenten, is overtuigend, maar
(nog?) niet bewijsbaar, voornamelijk omdat we
geen teksten van de hand van Atticus bezitten.

1
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Ook antieke bronnen en moderne interpretaties
kunnen vaak bezwaarlijk objectief worden genoemd.
Zo stelt  de psychiater  dr.  Logre in  zijn  studie  met
de veelzeggende titel L’anxiété de Lucrèce (1946) een
psychologisch profiel op van de auteur Lucretius
door een analyse van de stijl van De rerum natura.
Hij baseert zich daarvoor op het testimonium van
de kerkvader Lactantius, waarin hij de intervalla in-
saniae van  de  dichter  en  zijn  tragisch  einde  na  de
inname van een liefdesfilter te berde brengt. Logre
concludeert dat Lucretius, weliswaar een groot
dichter, leed aan manisch-depressieve buien. Zijn
labiele persoonlijkheid zou de stilistische en dich-
terlijke kenmerken van zijn werk verklaren en om-
gekeerd. Dit soort analyse vervalt in een psycholo-
giserende en vooral reductieve benadering/analyse
van Lucretius’ didactisch epos. Interpretaties van
een literair werk die bijna automatisch op de au-
teurs worden geprojecteerd, werpen een wel zeer
eenzijdig en ongenuanceerd licht op de complexe
en subtiele verbanden tussen teksten.

Stellen dat Lucretius bewust of onbewust Ennius
nabootst of met hem in concurrentie treedt, het
brengt  ons  niets  wezenlijks  bij  over  de  waarde  en
functie die de verwijzingen in de literaire teksten
bezitten. In die optiek fungeren ook imitatio en
aemulatio als psychologiserende vooronderstellin-
gen of preconcepten.

Een alternatief hiervoor wordt ons aangereikt door
de literatuurwetenschap die in een veel ruimer ka-
der de relaties tussen teksten bespreekt, de inter-
tekstualiteit. De filosofe J. Kristeva ontwikkelde dit
begrip aan de hand van het werk van M. Bakhtin.
In een tweede fase koppelen M. Riffaterre en voor-
al G. Genette aan dit begrip een structureel model.
Om het begrip intertekstualiteit toe te lichten stelt
Genette dat we elke tekst als een palimpsest moe-
ten beschouwen, d.w.z. gegrift, geënt op andere
teksten, die op hun beurt geënt zijn op weer ande-
re teksten enz. Dit nuanceert natuurlijk de notie
van auteur als intentioneel subject dat de interpre-
tatie van zijn werk stuurt en onder controle heeft.
Ook wij als lezers vervullen een sleutelpositie in
het leggen van verbanden tussen literaire teksten,
onafhankelijk van een bewuste of onbewuste au-
teursintentie.

Uit dit netwerk van intertekstuele verbanden zou
ik de relatie Ennius-Lucretius willen belichten.
Wanneer ik gebruikmaak van de eigennamen van
de auteurs,  doel  ik  dus niet  op de historische per-
sonages en hun intenties, maar op het geijkt ge-
bruik van de eigennaam die staat voor de literaire
werken die eraan worden verbonden.

Waarom nu precies de relatie Ennius-Lucretius?
Ennius, epicus, tragicus en philologus, luidde een po-
etische omwenteling in door met de saturnische
versmaat te breken en in zijn Annales aan  de  Ro-
meinen de hexameter te schenken. In dat opzicht
vormen de Annales een mijlpaal in de Romeinse li-
teratuur. Zoals Ennius de stof van de dorre, proza-
ische Annales Maximi tot epische poëzie verbeeldt,
zo doet Lucretius dat voor de prozageschriften van
de filosoof Epicurus.

Zoals gezegd bevat De rerum natura dus talrijke in-
tertekstuele verwijzingen naar het fragmentarisch
bewaarde werk van Ennius. Deze laatste werd ge-
bombardeerd tot Homerus Romanus of alter Home-
rus, en Lucretius matigt zich door de verwijzingen
naar zijn werk de auctoritas aan van Ennius en via
Ennius impliciet ook van Homerus (zie De rerum
natura I, 117-127). Maar zoals we zullen merken,
zijn de verwijzingen geen louter imitatieve citaten:
de nieuwe epicurische context waarin ze terecht-
komen, verandert hun betekeniseffect.

Ik keer nu terug tot mijn aangekondigd (voor-)
beeld, in luminis oras. Laten we Ennius’ verzen

lezen, of beter – naar goede Romeinse gewoonte –
luidop voordragen:

(...) simul inter
sese sic memorant: O Romule, Romule die,
qualem te patriae custodem di genuerunt!
O pater, o genitor, o sanguen dis oriundum!
Tu produxisti nos intra luminis oras,
Romulus in caelo cum dis genitalibus aeuom
Degit
 (Annales I, 105-110 (Skutsch))

‘Tezelfdertijd maken zij tegen elkaar van het vol-
gende gewag:

O Romulus, goddelijke Romulus,
tot  wat  voor  een  bewaker  van  het  vaderland  heb-

ben de goden U gemaakt!
O  vader,  o  verwekker,  o  bloed  ontsproten  aan  de

goden!
Gij hebt ons binnen de boorden van het licht geleid,
Romulus brengt  de tijd  door  in  de hemel  met  zijn

goden-verwekkers’

Deze passus beschrijft hoe de goddelijke Romulus
zijn volk van een obscuur begin naar het licht heeft
geleid.  We  zien  dat  het  semantische  veld  van  de
geboorte, het ontstaan, alomtegenwoordig is (ge-
nuerunt, genitor, genitalibus) in combinatie met het
goddelijke element (die, di en tweemaal dis). De
goden  verwekken  Romulus,  die  op  zijn  beurt  ons
(nos) binnenin de boorden van het licht (intra lumi-
nis oras) voorleidt. In de rijke metaforische uitdruk-
king producere intra luminis oras impliceert producere

2
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het leiderschap van Romulus (-duc-), maar ook een
voortbrengen, een verwekken, kortom het schen-
ken van (levens)licht aan het Romeinse volk. Ora
duidt  op  het  uiterste  of  het  uiteinde  van  iets,  zijn
grens, zijn rand of boord, hetgeen iets van iets an-
ders afgrenst. In luminis oras verbeeldt dus een fun-
damentele overgang. Wie zich immers buiten de
boorden van het licht bevindt, leidt een schaduw-
bestaan dat zich bevindt in de anonimiteit. Daar-
om wordt  Romulus,  die  zijn  naam schenkt  aan de
urbs en haar  inwoners  en aldus ook het  vermogen
zich af te scheiden en te onderscheiden van andere
volkeren, verbonden met licht en geboorte. ‘Naam
en bekendheid geven’ staat in de Annales gelijk aan
‘leven geven’.

Laten we nu kijken in  welke context  dit  poëtische
beeld optreedt in De rerum natura. In luminis oras
komt, zoals ik in de inleiding heb vermeld, een
eerste maal voor in de aanroep tot Venus:

quae quoniam rerum naturam sola gubernas
nec sine te quicquam dias in luminis oras
exoritur neque fit laetum neque amabile quicquam
 (De rerum natura I, 21-23)

‘En  aangezien  alleen  Gij  de  oorsprong  der  dingen
bestuurt

en zonder U niets in de goddelijke boorden van het
licht

aanlandt noch blij en beminnelijk wordt ...’

Venus bestuurt de natuurlijke ‘oorsprong der din-
gen’  en  als Aeneadum genetrix, hominum divumque
voluptas (De rerum natura I,  1)  is  zij  de  verwekster
van de Romeinen. De bijstelling geeft een nieuwe
invulling aan Venus, zij is de natuurlijke begeerte
die het leven verwekt. De genitor en pater Romulus
uit de Annales staat  in  schril  contrast  met  de  Ve-
nus-genetrix in De rerum natura, maar het is opmer-
kelijk dat dit contrast wordt teweeggebracht door
het aanwenden van woorden en beelden uit het-
zelfde semantische veld. Het is daarenboven mijns
inziens veelbetekenend dat het adjectief dius in De
rerum natura wordt toegepast op de oras luminis en
niet, zoals bij Ennius, op de goden of op Romulus.
Dit verlegt het goddelijke accent op de waarneem-
bare, zichtbare werkelijkheid zelf. Venus genetrix
bewerkstelligt de overgang van een onbekende
duisternis naar het licht van de waarneembare
werkelijkheid.

Na  de  hymne  tot  Venus  zegt  de  dichter  dan  ook
dat het aangezicht van de natuur, d.w.z. de natuur
zoals  we  ze  zien,  en  de  redenering  (naturae species
ratioque) de duisternis zullen verjagen. Hij wil tege-
lijk  aantonen dat  niet  de kracht  van de goden,  die
niet tot de waarneembare natuur behoren (I, 44-49)
maar zich buiten haar bevinden, verantwoordelijk

is voor het ontstaan van de dingen. Het feit dat we
voor vele verschijnselen geen oorzaken zien, be-
angstigt ons. De eerste oorzaken van de verschijn-
selen, de primordia rerum, vormen volgens Lucre-
tius de oerlichaampjes (corpora prima)  en  hun  be-
wegingen (I, 50-61). Maar ook die zijn duister en
onzichtbaar: wij zien dingen, geen atomen! Om de
atomistische werkelijkheid onder de dingen zicht-
baar en begrijpelijk te maken, gaat Lucretius analo-
gisch te werk. De analogie wordt ingeleid door:

Nam si de nihilo fierent, ex omnibu’ rebus
omne genus nasci posset, nil semine egeret.

(De rerum natura I, 159-160)

‘Want indien (de dingen) uit het niets zouden ont-
staan, zou vanuit alle dingen

elke soort geboren kunnen worden, er zou geens-
zins zaad nodig zijn.’

Daarop volgen verschillende illustratieve voor-
beelden van adynata (onmogelijke verschijnselen)
uit de zichtbare werkelijkheid: mensen die uit zee
ontstaan enz. Deze adynata tonen hoe de werke-
lijkheid níét is. De redenering is dus dat, zonder
vast  zaad  voor  ieder  ding,  eender  wat  uit  eender
wat zou kunnen ontstaan. Het vervolg luidt:

Quippe, ubi non essent genitalia corpora cuique,
qui posset mater rebus consistere certa?
At nunc seminibus quia certis quaeque creantur,
inde enascitur atque oras in luminis exit,
materies ubi inest cuiusque et corpora prima.
 (De rerum natura I, 167-171)

‘Immers, wanneer er geen verwekkende deeltjes
voor ieder ding zouden zijn,

hoe  zou  er  dan  een  vaste  moeder  voor  de  dingen
kunnen bestaan?

Maar nu, aangezien alle dingen door vaste zaden
worden verwekt,

ontstaat  ieder  ding  en  gaat  weg  naar  de  boorden
van het licht

van de plaats waarin de moederstof van ieder ding
zich bevindt en zijn oerlichaampjes.’

De woorden genus, nasci en semine uit  het  eerste
deel worden herhaald in genitalia corpora, semini-
bus, enascitur, nu in toepassing op de atomistische
werkelijkheid onder de verschijnselen. Er bestaat
dus een analogische relatie tussen het zaad dat we
zien en de zaden die we niet zien. De onzichtbare
werkelijkheid van atomen heeft dezelfde werking
als de zichtbare werkelijkheid van de verschijnse-
len.  Het  analogisch  effect  wordt  bereikt  door  het
gebruik van dezelfde woorden voor beide niveaus
in de werkelijkheid. In het bovenstaande citaat zijn
materiële elementen (genitalia corpora, semina of cor-
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pora prima), m.a.w. deeltjes waarin de materies of
‘moederstof’ van elk ding zich bevindt, de oorzaak
en aanzet van het creatieve proces.
In de volgende passus staat de ‘levendige aarde’
(vivida tellus)  garant  voor  het  generatieve  proces
dat bestaat uit het samenvloeien van de ‘zaden der
dingen’ (semina rerum).  Opnieuw  is  het  baren  van
het leven in handen van een vrouwelijk beginsel.
In luminis oras blijkt een sleutelbeeld dat duidelijk
verwijst  naar  het  werk  van  Ennius,  maar  op  een
contrastieve manier. Dezelfde woorden verkrijgen
door de verschillende poëtische contexten verschil-
lende betekeniseffecten:

Praeterea cur vere rosam, frumenta calore,
vites autumno fundi suadente videmus,
si non, certa suo quia tempore semina rerum
cum confluxerunt, patefit quod cumque creatur,
dum tempestates adsunt et vivida tellus
tuto res teneras effert in luminis oras?
 (De rerum natura I, 174-179)

‘Bovendien, waarom zien wij een roos in de lente,
het graan in de warmte,

de wijnranken als de herfst ertoe aanspoort zich te
verbreiden,

indien niet omdat, elk op zijn tijd, wanneer de za-
den van de dingen samenvloeien,

gelijk welk ding verwekt wordt, zichtbaar gemaakt
wordt,

terwijl de seizoenen aanwezig zijn en de levendige
aarde

veilig de tere dingen wegdraagt naar de boorden
van het licht?’

Elke plant  verspreidt  zich (fundi) in zijn eigen sei-
zoen, wanneer zijn zaden samenvloeien. De twee
betekenissen van semina (de zichtbare zaden die
men strooit en de atomen) vloeien hier letterlijk en
figuurlijk samen. De zichtbaarheid van dit feno-
meen (videmus) wordt benadrukt: alles wat wordt
verwekt, wordt zichtbaar, ‘ont-huld’, ‘ont-dekt’,
staat dus in het licht. Merk op dat aan de ene kant
de activiteiten van de zaden worden omschreven
met passieve vormen (fundi, patefit en creatur), daar
waar de seizoenen en de aarde als actieve begin-
selen worden voorgesteld. Als een beschermende
moeder leidt ze haar frêle kinderen, de dingen,
naar een zichtbaar bestaan.

In totaal wordt in luminis oras nog 5 keer herhaald
doorheen verschillende boeken van De rerum natu-
ra (II, 577, 617; V, 224, 781, 1455). We zouden voor
elke keer de betekeniseffecten, die de telkens ver-
schillende contexten (binnen De rerum natura zelf
en/of in andere teksten) genereren, kunnen be-
spreken. Dat zou ons echter ver buiten de grenzen
van dit artikel leiden. Maar om aan te tonen hoe de

betekeniseffecten kunnen uitzaaien, wil ik u toch
een korte bespreking van de laatste passage waar-
in het poëtische beeld optreedt, niet onthouden:
sic unum quicquid paulatim protrahit aetas
in medium ratioque in luminis erigit oras;
namque alid ex alio clarescere corde videbant,
artibus ad summum donec venere cacumen.
 (De rerum natura V, 1454-1457)

‘Zo brengt de tijd alles langzaamaan naar voren
en de redenering richt het dan op binnen in de

boorden van het licht;
want ze zagen het ene uit het andere klaar en dui-

delijk worden,
totdat ze in de kunsten het toppunt bereikten.’

Aan  het  einde  van  boek  V  (De rerum natura V,
1448-1453) staat samengevat dat het gebruik en de
ervaring van de menselijke geest beetje bij beetje
de kunde, technieken en kunsten heeft onderwe-
zen  (docuit), kortom de menselijke vooruitgang
heeft bewerkstelligd. De tijd brengt langzaamaan
alles  in  ons midden en ‘de rede richt  het  op in  de
boorden  van  het  licht’.  Hier  wordt in luminis oras
geassocieerd met het leerproces, het staat m.a.w. in
een didactische context. In ons hart zien we telkens
weer dat het ene uit het andere klaar of helder
wordt  (clarescere). Het lichtaspect van het leer-
proces is nog steeds aanwezig in ons ‘verklaren’ en
‘verhelderen’ en natuurlijk ook in het Latijnse illu-
strare.  De  metaforiek  van  het  licht  doordringt  de
Annales en De rerum natura. In luminis oras ver-
beeldt ‘de overgang naar het licht’ in al zijn aspec-
ten: geboorte en leven, maar ook naambekendheid
of roem bij Ennius en de evolutie van kennis en
wetenschap bij Lucretius.

Het laatste luik van dit artikel is gewijd aan de
compositietechniek van De rerum natura, de

formulaire versificatie. In mijn titel noemde ik in
luminis oras een poëtische beeldformule. Wat be-
doel ik daarmee? Zoals ik reeds zei, wordt deze
woordgroep  in  totaal  8  keer  herhaald  in De rerum
natura. Meer algemeen kunnen we ook stellen dat
herhalingen van woorden, woordgroepen en zelfs
verzen zeer frequent voorkomen, vaak in dezelfde
metrische positie.

De Amerikaanse filoloog Milman Parry ontdekte
in zijn onderzoek (omstreeks 1920) dat de herhalin-
gen van woorden, woordgroepen en verzen in de
Homerische epen (ontstaan in een preliteraire of
orale fase) een formulair systeem vormen, dat als
basis geldt voor hun compositiemethode. Formu-
les definieerde Parry als metrisch stabiele herhalin-
gen van woordgroepen die een essentieel idee uit-
drukken. Van de formule ‘de snelvoetige Achilles’
in de Ilias bijvoorbeeld is het essentieel idee ‘Achil-

3
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les’. De held wordt immers ook ‘snelvoetig’ ge-
noemd wanneer hij stilstaat. Het adjectief wordt in
deze optiek slechts decoratief of ornatief gebruikt.
Recente publicaties wijzen echter uit dat deze de-
finitie gepaard gaat met de nodige problemen,
waarop ik nu niet dieper zal ingaan. We zien wel
dat onze beeldformule steeds voorkomt in de
tweede vershelft van de hexameter, maar haar
positie daarbinnen variabel is. We kunnen daaren-
boven moeilijk een ‘betekenisessentie’ aanduiden:
de oras vormen geen nutteloze toevoeging aan
lumen,  het  aspect  van  begrenzing,  van  scheiding
draagt bij tot de betekenis van de aangehaalde pas-
sages. Door het wegnemen van een van de elemen-
ten verliest het poëtische beeld zijn waarde. De
beeldformule verschilt dus van de traditionele for-
mule van Parry en geeft ook reeds een aanduiding
van de beperkingen van zijn definitie.

Parry vindt in de orale of mondelinge overlevering
van de Homerische epen de verklaring voor het
gebruik van formules. Men spreekt over orale poë-
zie wanneer haar compositie en haar uiting samen-
vallen: ze is m.a.w. geïmproviseerd. De ‘orale dich-
ter’ (de a)oido/j of r(ay%do/j) put uit zijn geheugen,
dat een ‘stock’ aan formules bevat, de formulaire
bouwstenen die hij in een bepaalde hexameter
naar gelang van de context kan inpassen. De for-
mulaire herhalingen hebben dus in orale poëzie
een mnemotechnische functie, wat betekent dat ze
de dichter helpen in zijn improvisatorische perfor-
mance.

Welke functie hebben de formules nu in zgn. lite-
raire of schriftelijke maatschappijen? Wij beschou-
wen het schrijven en het lezen als handelingen die,
behalve in speciale omstandigheden, in stilte ge-
beuren. Maar in de Romeinse maatschappij, die
zich in een literair stadium bevindt en waar geval-
len van stillezen bekend zijn, worden het begrip
schrift, maar ook de lectuur hoofdzakelijk toch nog
als orale, ‘geuite’ handelingen opgevat. De praktijk
van de recitationes bewijzen dat. Tijdens zo’n recita-
tio wordt de tekst immers nog gedeeltelijk gefabri-
ceerd,  hij  is  m.a.w.  nog  steeds  ‘under construction’.
Aan de hand van de reactie en aanmerkingen van
het publiek wordt de tekst herschreven en verbe-
terd. Oraliteit en het gebruik van het schrift sluiten
elkaar dus niet uit. Deze vaststelling helpt ons bij
het zoeken naar redenen voor de Romeinse formu-
laire versificatie.

De beeldformule in luminis oras maakt deel uit van
een formulair patroon dat zich zowel doorheen de
Annales als doorheen De rerum natura aftekent. Het
bestaat  uit  al  dan  niet  metrische  herhalingen  van
woorden, woordgroepen en verzen en vormt een

fundamenteel aspect van hun poëzie. Enerzijds
wijzen de formules in de Romeinse epische poëzie
dus hoogstwaarschijnlijk nog steeds op overblijfse-
len van de ‘performatieve happening’, waarin ora-
liteit en literariteit hand in hand gingen. Ander-
zijds hebben de herhalingen ongetwijfeld ook een
stilistische functie, omdat ze verwijzen naar het
epische genre en zijn traditionele taalgebruik. Ze
vormen dus een manier waarop de tekst zich in of
ten opzichte van een bepaald genre positioneert.
Na Lucretius’ De rerum natura komt de beeldfor-
mule in luminis oras, zoals ik in de inleiding heb
vermeld, ook voor in de Aeneis en de Georgica van
Vergilius.

Besluit

Tot besluit zou ik nog eens kort de verschillende
behandelde thema’s van dit artikel op een rijtje
willen zetten. In mijn benadering van de poëzie in
De rerum natura situeert het zwaartepunt zich rond
de  relatie  tussen  de  teksten  van  Lucretius  en  En-
nius.

Allereerst heb ik me afgezet tegen de analyse van
literaire teksten in termen van imitatio en aemulatio.
Ze geldt als voorbeeld voor interpretaties die zich
schuldig maken aan wat in de literatuurweten-
schap  de  ‘intentional fallacy’  wordt  genoemd.  Die
houdt in dat men uitspraken over een literair werk
gaat extrapoleren op de historische persoon van de
auteur  en  aldus  vervalt  in  reductieve  en  psycho-
logiserende benaderingen. Bij de interpretatie van
poëzie vormen deze begrippen naar mijn mening
geen geschikte uitvalsbasis om de complexe ver-
banden tussen teksten weer te geven.

Het tweede deel van dit artikel vormt een aanzet
om deze subtiele verbanden te analyseren aan de
hand van de intertekstuele verwijzing in luminis
oras.  Door  een  nauwkeurige  lezing  van  passages
uit  Ennius  en  Lucretius  merken  we  dat  hetzelfde
poëtische beeld in beide werken een verschillende
contextuele invulling krijgt en dus ook verschillen-
de betekeniseffecten. Ook in De rerum natura zaait
de betekenis  van het  poëtische beeld uit.  Of  die  al
dan niet gewild zijn door de auteur, doet er eigen-
lijk niet toe. Het staat wel vast dat de tekst ons, de
lezers, de mogelijkheid biedt deze intertekstuele
verbanden te leggen.

Deel 3 behandelt een vormelijk aspect van Lucre-
tius’ poëzie: de frequente herhalingen in De rerum
natura. We stellen vast dat het poëtische beeld in
luminis oras deel uitmaakt van een formulair sys-
teem dat het epische en didactische genre typeert.
Het blijkt dus zowel een intertekstuele als een ge-
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nerische markering, die tal van lezingen, verwij-
zingen en associaties genereert, produceert, kort-
om: effert in luminis oras.
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De uitgang -ae bij Caesar
Robert Vermeersch

Wanneer onze leerlingen voor het eerst met Latijn worden geconfronteerd, levert het spellen en verklanken
van de woorden geen moeilijkheden op: de lettertekens die medeklinkers aanduiden (c, t, s ...), worden
steeds op dezelfde wijze uitgesproken, in de meeste handboeken wordt een eigen teken voor (half)mede-
klinkers gebruikt (v/u, soms j/i) en bij klinkers wordt de klemtoon samen met de lengte aangeduid of enkele
lengtetekens laten de lezer toe zelf de juiste klemtoon te leggen.1 Resten een paar eigenaardigheden: bv. de
schrijfwijze oe/ae voor bepaalde tweeklanken.2 Samengevat: het Groot Dictee der Latijnse Taal zou een
lachertje zijn.

Dat we in onze lessen geen ettelijke uren besteden
aan schrijf- en dicteeoefeningen, kan een ‘verkoop-
argument‘ vormen: wie Latijn leert, besteedt zijn
tijd aan waarnemen, determineren, induceren, re-
deneren enz. en niet aan zaken waaraan geen ratio-
neel touw vast te knopen is.

Als dan de morfologie wordt aangeleerd (traditio-
neel door het memoriseren en indrillen van para-
digmata, recenter door per naamval en functie de
uitgangen uit te zetten), rijst vroeg of laat een
vraag over de gelijkluidende (of geleerder: de
multifunctionele/polyvalente) uitgangen. We laten
de leerlingen soms in  de waan dat  bv.  de uitgang
-ae evengoed genitief enkelvoud, datief enkelvoud
of nominatief meervoud kan aanduiden, en soms
locatief.

Zo kan natuurlijk geen enkele taal werken: als een
vorm of zin niet duidelijk is voor de toehoorder of
lezer en de misverstanden zich in de loop der tij-
den opstapelen, dan wordt er naar andere technie-
ken gegrepen (diversifiëren van uitgangen, toevoe-
gen van voorzetsels ...).

Wat vinden we daarover bij Caesar? Hij wilde na-
tuurlijk duidelijk zijn voor zijn lezers en kon het

zich niet veroorloven hun puzzels voor te zetten.
Als onze leerlingen er niet uit geraken, dan hebben
we ze misschien niet de juiste wapens in handen
gegeven om de tekst te lijf te gaan.

Feiten en cijfers

(een inventaris, geen aansporing om er weer regels
of oefeningen uit te halen!)

In Caesars De bello Gallico komt  de  lettergroep  -ae
aan het einde van een woord ongeveer 820 keer
voor.  We  bekijken  de  woorden  eerst  afzonderlijk
en puur formeel. De getallen tussen haakjes geven
het aantal keer aan dat de vorm voorkomt.

Een groot aantal (240) zijn vormen van voornaam-
woorden. Leerlingen die de typische uitgangen
-ius en -i kennen, zullen de genitief en datief enkel-
voud uitschakelen bij het betrekkelijk voornaam-
woord quae (218), dat dus alleen nominatief enkel-
voud vrouwelijk (74), nominatief meervoud vrou-
welijk (48), nominatief meervoud onzijdig (45) of
accusatief meervoud onzijdig (51) kan zijn, in re-
latie tot een antecedent.3 Het vragend voornaam-
woord quae (22) is eveneens nominatief enkelvoud
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vrouwelijk (2), nominatief meervoud vrouwelijk
(3), nominatief meervoud onzijdig (7) of accusatief
meervoud onzijdig (10). Het onbepaald voornaam-
woord quaeque (4) komt steeds voor in de nomina-
tief enkelvoud vrouwelijk. Ook bij hae (8), eae (2),
ipsae (1) en totae (2) kunnen de leerlingen alleen tot
nominatief meervoud vrouwelijk besluiten en er
dus een onderwerp of een naamwoordelijk deel
van het gezegde in zien.

Hetzelfde geldt voor de adjectieven duae (10),
(per)paucae (4), nonnullae (3)  en singulae (2), die op
grond van hun betekenis alleen maar nominatief
meervoud vrouwelijk zijn, net als de vorm reliquae
(13),  die  bij  Caesar  nooit  genitief  of  datief  enkel-
voud is.

Over de substantieven angustiae (1), copiae (16)  en
litterae (2) kan hetzelfde worden gezegd: Caesar
gebruikt die soms in het enkelvoud, maar dan
weer niet in de genitief of datief. Omgekeerd zijn
veel substantieven door hun betekenis alleen maar
in het enkelvoud te gebruiken (bv. fuga, agricultura,
amicitia, potentia, diligentia, iustitia; de vorm inopiae
is bij Caesar zelfs alleen datief enkelvoud, pecuniae
en victoriae alleen genitief enkelvoud). Namen van
streken zijn enkelvoud: Galliae (52 keer genitief
enkelvoud, 5 keer datief enkelvoud), Germaniae (4
keer genitief enkelvoud) ... Namen van volkeren
zijn nominatief meervoud mannelijk: Belgae (5),
Pirustae (1) enz. Wanneer hun namen adjectivisch
worden gebruikt, kunnen ze natuurlijk een enkele
maal wel genitief of datief enkelvoud vrouwelijk
zijn  (bv.  in  V,  7,  1: civitati Aeduae).  Als  ‘last  and
least’ is er nog het voorzetsel prae (2).

De praktijk van het lezen

Als  we  spreken  of  lezen,  doen  we  dat  in  woord-
groepen. Registratie van de oogbewegingen bij het
lezen van een Nederlandse zin toont aan dat een
doorsneeregel van een 70-tal tekens in 6 à 7 be-
wegingen wordt doorlopen, waarbij onze hersenen
vliegensvlug woordsoorten en woordpatronen
herkennen als samenhorend of te scheiden, zinvol
(in de context) of niet enz. Als we onze lezers kun-
nen oefenen in een leesmethode, d.w.z. in een ge-
woonte het Latijn te lezen met inachtneming van
zijn eigen manieren om groepen te vormen, dan
zullen ze veel zelfstandiger meer tekst kunnen le-
zen (drie lesuren aan een doorsneekapittel beste-
den is waarschijnlijk niet motiverend).

Wat is daarvoor nodig? Vaak hetzelfde als wat we
in onze taal nodig hebben:

a  kennis  van  de  woordsoorten;  duidelijk  op
grond van hun betekenis: voornaamwoorden

en adjectieven noden tot doorlezen tot een
congruerend substantief;

b kennis van de uitgangen (die hebben ook in het
Nederlands vaak belang, niet?);

c (speciaal voor het Latijn) weten dat alles wat
congrueert over hetzelfde (kern)substantief
spreekt (adjectieven, voornaamwoorden, parti-
cipia, nd-vormen enz.);4

d congruerende woordgroepen kunnen lezen,
ook als er woorden zijn ingevoegd;

e een woordgroep maken van een substantief
met een bijvoeglijke bepaling (wat wij soms
door samenstellingen weergeven);

f voorzetselgroepen kunnen lezen tot aan een
(voor)naamwoord (in de accusatief of ablatief);

g weten dat nevenschikkende voegwoorden ge-
lijkwaardige items verbinden, en omgekeerd:
wat niet door een nevengeschikt voegwoord is
verbonden, kan niet dezelfde functie hebben
(tenzij in het geval van een asyndeton, maar dat
is zeldzaam bij Caesar).

Die kunde is natuurlijk overal toepasselijk, maar
wordt verder vooral met betrekking tot de uitgang
-ae geïllustreerd.

Stelling: de lectuur van Caesar biedt (bijna?) geen
gevallen waar twijfel bij de uitgang -ae mogelijk is.
In  breder  perspectief:  de  lectuur van Caesar  is  erg
geschikt om de morfologie in te oefenen en de le-
zers  er  het  nut  van  te  laten  inzien  om  (woord-
groepen) te kunnen lezen (een pleidooi om vroeger
met (delen van) De bello Gallico te beginnen, meer
te lezen, met minder commentaar achteraf).5

Wat kunnen we de lezers tonen als bewijs (als ze
maar uitgangen kennen), wat moeten we hun leren
zien?

• (bij d) Honderden congruerende groepen adjec-
tief/voornaamwoord + substantief (soms sub-
stantief + adjectief/voornaamwoord) worden
door een van beide uitgangen eenduidig be-
paald: bv. totius fere Galliae, veteris contumeliae,
Lucii Sullae, suae quisque virtutis, ipsius Galbae re-
gis, legionis opprimendae, suae civitatis, quae pars
civitatis Aeduae, suae magnopere virtuti, multae
res, magnae inter Gallos auctoritatis, maturae sunt
hiemes, tuae pro laude virtutis, duae fuerunt Ario-
visti uxores, Galliae totius ...

• (bij e) bv. centurio legionis octavae, spe(s) prae-
dae/celeris victoriae, rei frumentariae/manus disti-
nendae causa, totius Galliae principatum, eum lo-
cum amicitiae, concilium totius Galliae, omnibus in
locis pugnae ...

•  (bij  f)  bv. propter repentinos Galliae motus, ab ex-
tremis Galliae finibus, de superioris temporis consi-
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lio, propter linguae Gallicae scientiam, propter lati-
tudinem fossae murique altitudinem ...

• (bij g) bv. multae operae ac laboris, (laborem) belli
aut fugae, naturae et virium infirmitas, rei publicae
communisque salutis, Cottae quidem atque eorum
(consilium), ancorae funesque, sibi ac rei publicae,
neque suae neque populi Romani dignitatis (esse),
finitimi Galliae provinciae Allobrogibusque essent
(wat finitimi tot adjectief stempelt), silvae mon-
tesque, neque homini neque ferae ...

Dit zouden elementen van een vlugge mondelinge
oefening kunnen zijn: er zou een woordgroep wor-
den  getoond  en  de  opdracht  zou  zijn  direct  de
naamval te geven; maar het is beter samenhangen-
de teksten te lezen en er de woordgroepen in te
laten determineren.

Wanneer substantieven bij bepaalde adjectieven
vast worden gebruikt, is Caesar zo vriendelijk ze
vlak  bij  elkaar  te  zetten:  bv. homines barbari et
nostrae consuetudinis imperiti (zodat  onze  lezers  er
geen substantief bij moeten gaan zoeken), omnes
alacres et fiduciae pleni ad Alesiam proficiscuntur. Dat
gebeurt  ook  bij  werkwoorden:  bv. veteris contume-
liae oblivisci vellet (I, 14, 4).

Het onderscheid tussen genitief en locatief bij
plaatsnamen valt logisch te lezen uit de woord-
soorten: bv. Vercingetorix ex arce Alesiae suos conspi-
catus ex oppido egreditur (VII, 84, 1; accusatief naast
substantief), At ei qui Alesiae obsidebantur (VII, 77, 1;
accusatief kan enkel een bijwoordelijke bepaling
zijn bij een werkwoord).

Genitief en datief

Een genitief maakt deel uit van een naamwoord-
groep, vormt een zinvol geheel met een substantief
(of noemt het geheel bij superlatieven of woorden
die een deel aangeven). Caesar zal dus genitieven
desnoods door een substantief van het werkwoord
gescheiden houden, een van de vele manieren om
daar het idee van datief enkelvoud of nominatief
meervoud uit te sluiten:

– II, 22, 2: in tanta rerum iniquitate fortunae quoque
eventus varii sequebantur;

– II, 27, 2: equites vero, ut turpitudinem fugae virtute
delerent, omnibus in locis pugnant;

– VI, 30, 2: sic magnae fuit fortunae (waar fuit de le-
zer belet aan een nominatief meervoud vrouwe-
lijk te denken);

– VII, 62, 4: nec dabat suspicionem fugae quisquam
(wel duidelijker dan dabat fugae);

– VII, 77, 6: si nullam praeterquam vitae nostrae iac-
turam fieri viderem;

– VII, 80, 2: omnes milites intenti pugnae proventum
exspectabant;

– VII, 89, 5: (Caesar) exercitui capita singula praedae
nomine distribuit.

De datief is een voorwerp bij een werkwoord. Daar
is een substantief taboe, of beter gezegd: indien bij
de vorm op -ae geen substantief te zien is, dan heb-
ben we met een datief te maken en verwachten we
een werkwoord dat een datief kán inbouwen in de
zin:

– reliqui se fugae mandant (een veel voorkomende
zin);

– I, 23, 1: (Caesar) ... quod ... aberat, rei frumentariae
prospiciendum existimavit (‘hij  besloot  voor  de
bevoorrading voorzieningen te treffen’; denkt
iemand aan een handelend voorwerp? Lees dan
Prora, jg. 5, nr. 2, juni 2000, blz. 21);

– VI, 25, 5: (genera ferarum) ex quibus quae maxime
differant ab ceteris et memoriae prodenda videantur
haec sunt;

– VII, 3, 1: equitem Romanum, qui rei frumentariae
iussu Caesaris praeerat (bij woord voor woord le-
zen merkt men al dat iussu niet zinnig het sub-
stantief kan zijn waarbij rei frumentariae een be-
paling  is  –  ‘door  een  bevel/op  bevel  van  de
graanvoorraad/bevoorrading’?  –  dus  komt  er
zeker nog een werkwoord met datief);

– VII, 50, 4-6: (M. Petronius) ... inquit ... ‘vestrae qui-
dem certe vitae prospiciam ... Frustra ... meae vitae
subvenire conamini’ (NB: prospiciam is één van de
amper vijf vormen van het futurum simplex die
in De bello Gallico voorkomen; men kan dus veel
lezen zonder die tijd met de conjunctief presens
te leren verwarren).

Nominatief

Vormen op -ae worden vaak als nominatief meer-
voud vrouwelijk herkend door (naast andere re-
denen) de nabijheid van een meervoudige werk-
woordsvorm:

– I, 19, 1: ad has suspiciones certissimae res accede-
rent;

– I, 29, 1: In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt
litteris Graecis confectae et ad Caesarem relatae, qui-
bus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui nu-
merus domo exisset eorum qui arma ferre possent, et
item separatim pueri, senes mulieresque;

– VI, 30, 4: fugientem silvae texerunt;
– VII, 22, 2: magnae sunt ferrariae;
– VII, 26, 5: ne ab equitatu Romanorum viae prae-

occuparentur.

Bij die vormen waar er geen twijfel mogelijk is, kan
Caesar het zich omgekeerd ook veroorloven een
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grotere  afstand  te  laten  tussen  het  onderwerp  en
het gezegde:

– VII, 47, 6: nonnullae de muro per manus demissae
sese militibus tradebant.

Besluit

Om onze leerlingen verstandig Latijn te leren lezen
mogen  we  op  kennis  van  de  uitgangen  geen  stro-
breed toegeven; we moeten ze die zo vroeg moge-
lijk in authentieke teksten tot woordgroepen leren
opbouwen, zonder ze te confronteren met minder
frequente verschijnselen.

Uit een goede leesmethode moeten de woorden
‘uitzondering’, ‘bijzonder geval’, ‘bijdenken’, of
erger, ‘ellips’, ‘gerundivumconstructie’ en dergelij-
ke worden geweerd. Het zijn termen die een on-
vermogen maskeren om te helpen lezen en begrij-
pen. De lezer moet zich rekenschap geven van wat
hij ziet, woord voor woord, groep per groep, en er
telkens de inlichtingen uit halen die een verwach-
tingspatroon kan onderbouwen (bij Caesar zal dit
niet vaak herzien hoeven te worden). Hij moet zich
dan niet de vele vragen trachten te herinneren die
hij misschien zou moeten stellen, wat hem natuur-
lijk in verwarring achterlaat.

Tolle, lege! Signaleer de teksten uit Caesar die de le-
zers werkelijk boeiend hebben gevonden (de smur-
fen uit Kent? de (on)menselijke toestanden of ge-
beurtenissen rond Alesia, Uxellodunum? de sluwe
diplomatie van Diviciacus? vreemde reacties van
Romeinen en ‘autochtonen’).

Ne quid addam, haud enim scio an charta supersit, et
suadent cadentia sidera somnos.

Noten
  1 De eerste manier vergt soms veel lengtetekens,

maar ontslaat van een ingewikkelde uitleg over
lengte van lettergrepen, die aan beginners niet
besteed is. Veel minder lengtetekens zijn nodig
met de regels: in woorden van twee lettergre-
pen ligt de klemtoon op de eerste lettergreep; in
langere  woorden  ligt  de  klemtoon  op  de  voor-
laatste lettergreep als die lang (bv. voor twee
medeklinkers), zo niet (bv. voor een klinker)
ligt de klemtoon op de derde laatste lettergreep.
Een klein nadeel is dan wel dat er een ‘terug-
koppeling’ moet gebeuren (zoals Engelse kin-
deren in women eerst de vierde letter moeten
spellen vooraleer ze de tweede kunnen uitspre-
ken).  Maar  alles  went  (als  we  maar  genoeg  le-
zen!).

  2 Hoe spreekt uw vakgroep een Latijnse - - uit?
Zoals in ‘nek’ (Vademecum), ‘weg’ (D. Panhuis),
‘als é, zelfs in reg re’ (Michel-Groeninckx; wel
een vertaling uit het Frans); Fundamenta houdt
het vager: ‘steeds helder, nooit dof’. Test eens
serpentemque tradere: zes gelijke klanken? Niet
dat het iemand kan schelen! De Nederlandse e-
klanken bezorgen onze kinderen en anderstali-
gen wel meer kopzorgen, zelfs met de klem-
toon: ‘bedriegen, bedrag, bedrand’; een ‘spieven-
sterke’ kan  in  West-Vlaanderen  nog  wat  jolijt
brengen ... Wanneer helpen Tsjechen, Spanjaar-
den en Turken ons om een wetenschappelijke
(fonetische?) Europese spelling op te zetten?
Dan kunnen onze (en de Franse, Engelse ...)
kinderen meer tijd besteden aan belangrijkere
zaken. Kan ‘zonder fouten schrijven’ een doel-
stelling zijn die kadert in een eindterm ‘logisch
redeneren’?

  3 De leerlingen vragen hoe ze kunnen zíén hoe ze
met een vorm als bv. quae moeten omspringen.
Quae non conspiciuntur, non sunt! Daarover later.

  4 Nu even terzijde over die laatste leesregel. Ik
verontschuldig me voor de simpelheid, maar
moet een basisleesmethode niet simpel zijn?
Bv.: een leerling leest Polycrates Samius tyrannus
potens erat en we veronderstellen dat hij beseft
te maken te hebben met vier nominatieven en-
kelvoud mannelijk; dan snapt die wel dat het
om  één  persoon  gaat:  Polycrates  (die  hij  uit  de
titel kent), van Samos afkomstig, een alleen-
heerser/tiran en machtig. Daarvan een zinvolle
omzetting (tussen meerdere) geven zal best niet
verstoord  worden  door  vragen  naar  onder-
werp, naamwoordelijk deel van het gezegde,
bijgevoegd adjectief, bijstelling of bepaling van
gesteldheid. Zo die in een zin voorkomen, zal
de leerling niet anders kunnen dan een vlotte
verwoording geven. Maar daarover een andere
keer. Vindt men het nodig om functies te be-
noemen, dan komt dat achteraf en is dat meer
een probleem dat met de leerkracht Nederlands
besproken moet worden dan dat het bijdraagt
tot  een beter  begrip van Latijn.  En weer  tussen
haakjes: ik heb nog niet echt gezocht, maar zo’n
viertal nominatieven bij elkaar zie ik Caesar
nog niet zo direct schrijven: voor de presentatie
van Orgetorix in De bello Gallico I,  2,  1  gaat  hij
heel anders te werk, maar zijn lezers hadden
dan ook geen last van een moderne spraak-
kunst.

  5 Dit  doet  me  denken  aan  een  klas  waar  Livius
werd gelezen; er klonk op de eerste bank:
‘Mijnheer, vertel eens wat erin staat, dan gaan
we daar een bespreking over houden.’ En deze
week viel me een boek in handen van een
verontwaardigde docente van Paris IV die door
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een kandidaat-filoloog hoorde verklaren: ‘Jusqu’
à présent, je n’ai pas eu besoin des déclinaisons.’
Bleek dat men het vorige jaar in de lessen Latijn
het ‘interessante’ thema ‘la quête du père dans l’É-
néide’ had behandeld ... op vertaalde teksten; en
bij  lectuur werd er  meer  geraden dan vertaald.
Een paar jaar geleden dacht men een vernieuw-
de belangstelling vast te stellen voor de Oud-
heid aan de hand van de verkoopcijfers van
vertalingen (?). Is het niet beter bv. (delen van)
De bello Gallico VI,  34  te  lezen,  waarbij  allen  of

groepjes de tekst woord voor woord en letter
voor letter lezen, zodat ze op eigen benen de
tekst begrijpen/weergeven, goed wetend dat
hun later de vertaling niet gevraagd zal wor-
den,  maar  dat  ze  getest  zullen  worden  op  hun
manier van lezen? Blijkt dan dat enkelen paral-
lellen vinden tussen de situatie daar en die in
het Irak van nu, en kunnen ze die aantonen
(reacties van een bevolking en van een leger na
een inval): prima, maar dan is het de beurt aan
de volgende tekst.

Dido en Aeneas als inspiratiebron voor leerlingen
Lieve Van Gerwen

De opdracht luidde: herschrijf het verhaal van Dido en Aeneas in een welbepaalde stijl. De onderstaande
versies zijn allemaal tot stand gekomen binnen twee lesuren en zijn de vrucht van vijf verschillende jaren. Er
werd gewerkt in kleine groepjes en de opdracht werd enkele dagen op voorhand al meegedeeld, zodat de
leerlingen reeds een idee hadden van de stijl waarin ze zouden schrijven.

Een ballade

Cupido je wiere toegeslagen:
Dido wille enkel Aeneas behagen.

Zi ginge al voor hare zuster staan:
‘Och, Anna, mag ik naar Aeneas gaan?

Hi make mi so sot,
’t is ziekere mijne lot!’

‘’t Is mi al eens waar dat gi gaat,
als gi uwe fama maar bewaart.’

Phoenissa ging al in haren stal
en koos daar ’t beste ros van al

om met Aeneas op jacht te gaan
en aldaar hare slag te slaan.

Als zi midden ’t bos mocht zijn,
verdween opeens de zonneschijn.

Zi belandden samen in een grot
en met een huwelijk voltrok zich het lot.

Zi had het goed, zi had het fijn,
maar ’t mocht niet van lange duur zijn.

De goden kwamen zich weer moeien:
Aeneas moest zich naar Italië spoeien.

Hi had een speech, maar nie so goe,
want zi zei: ‘Hey you, bakkes toe.’

Zi wou hem nie aanhoren,
er was nog geen nakomeling geboren.

Aeneas vertrok naar Italië per schip;
dit werd voor haar een noodlottige trip.

Haar eindpunt was nog niet zo slecht:
zi kwam bij haren Sychaeus terecht.

Een sonnet

In ’t schoon Carthago kwam Aeneas aan,
beschermd en geslagen door ’t godendom
keek hij dwaas niet meer naar Troje om,
want daar zag hij de mooie Dido staan.

Zijn plicht verdween, hij dacht niet meer,
gedreven door de liefdespijl
zocht Dido daar bij hem haar heil
en onbewust doch roekeloos verspilde hij haar eer.

Doch door ’t goddelijk gebod
moest hij dra weer gaan
en liet hij haar in eenzaamheid staan.

Door ’t vreselijk verdriet verscheurd
zag ze in schimmen hun beider dood
en werd z’ in Hades’ armen gesleurd.

Een bekend lied

Er was een tijd geleden
in een stukje ver verleden
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een Carthaagse koningin
en dit was het begin.

Uit Fenicië gekomen,
voortgedreven door haar dromen,
ze heette Dido
of ze noemde zich zo.

Toen spoelde er een knapperd aan:
Aeneas was zijn naam.
Ze gingen samen op jacht,
werden één in een liefdesnacht.

Maar hun geluk was van korte duur,
want toen kwam het uur
waarop Jupiter zijn bode zond:
het schip verliet de vaste grond.

Haar hart was nu gebroken,
ze wou z’n spullen opstoken,
stak de brandstapel aan
en ging er ongemerkt zelf in staan.

Haar smart werd toen verdreven,
met z’n zwaard ontnam ze haar leven.
Ze heette Dido
of ze noemde zich zo.

Een rap

Na de list met het houten paard
werd Troje een echte vuurhaard.
Één kon ontsnappen,
één kon er gaan,
dat was pas een echte Trojaan!

Juno echter aanvaardde dit niet
als gevolg van die andere bandiet:
Paris wees haar af,
haar hart begaf,
Troje mocht van haar in het graf.

Lustig varend over zee
maakte Aeneas heel wat mee.
De golven verhieven,
zijn matrozen stierven,
mensen, dat de goden dat dierven.

Hij spoelde aan op het droge zand
ergens op het Afrikaanse land.
Dido keek,
Dido zag
dat daar een knappe Aeneas lag.

Amor schoot een pijl naar haar:
Dido’s geest deed een beetje raar.
Ze keek naar hem,
ze werd verliefd,
ze werden vanaf dan elkaars geliefd’.

Ze nam hem mee naar haar paleis
en hij vond dat ontzettend wijs.
Hij kreeg een mantel
van grote pracht;
die dag gingen ze samen op jacht.

Plots was daar een luide donder
en voltrok er zich een prachtig wonder.
Ascanius, doe
je ogen dicht:
dit is niet bestemd voor jouw gezicht.

Op een dag kwam Mercurius lullen
dat Aeneas nog een opdracht moest vervullen:
‘Maak klaar dat schip,
maak klaar die boot,
maak het geslacht van de Trojanen weer groot!’

Bij Aeneas welden tranen op
toen hij dacht aan het ruime sop.
‘Dido,’ zei hij,
‘ik verlaat je.’
Waarop ze reageerde met ‘Ik haat je!’

Dido stak zichzelf in brand:
de voorpagina van elke krant.
Hij kon ontsnappen,
hij kon gaan,
dat was pas een echte Trojaan!

Een archaïsch liefdesepyllion

Op een zeer aanschouwelijke lentedag
draafden Dido en Anna met een beminnelijke lach
over het strand, omlijnd met witte schuimkoppen
en wuivend helmgras op de hoge duintoppen.
En terwijl hun gouden lokken wapperden in de zil-

te zeewind,
sprak Dido plots: ‘Zie wat ik hier vind!
Een manspersoon, aangespoeld in de felle branding.
Was hij wellicht het slachtoffer van een schabou-

welijke aanranding?’
Ze bonden hem zorgvuldig achter hun paard
en sleepten hem terug naar de stad, bedaard.
Hij bleek een verheven en goddelijke prins te zijn,
Aeneas, weggevlucht uit het brandende Troje, in ’t

diepste geheim ...
Meteen werd Dido een lichte prik gewaar in haar rug
en terstond vloog de mollige Cupido gezwind terug
naar opdrachtgeefster Venus, godin van de zoete

liefde,
aan wie hij zijn heimelijke daad ijlings overbriefde.
De dageraad brak aan na een eenzame nacht
en  Dido  nodigde  de  prins  uit  voor  een  avontuur-

lijke jacht.
Door een afschuwelijke storm moesten ze in een

veilige grot verpozen,
alwaar ze elkaar teder begonnen te minnekozen.
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Aeneas besloot in Dido’s marmeren paleis in te trekken,
niet beseffend dat hij zo de tijd zou rekken
voor hij van haar zijde zou moeten vertrekken.
Terwijl hij daar glorieus stond te genieten van haar

gulle geschenken,
bezigde hij zijn geest om de opbouw van de stad te

overdenken.
Eensklaps verscheen daar Mercurius’ knap gelaat
en hij sprak: ‘De goden eisen dat gij Dido verlaat.’
Aeneas’ haren rezen ten berge, hij kon het niet ge-

loven,
maar toch liet de gevleugelde Mercurius hem beloven
dat hij zijn geliefde gevoelens zou tegenspreken
en het broze hart van koningin Dido zou breken,
want hij had nog een noodlottige queeste te vervullen.
Terstond beval Aeneas zijn kornuiten: ‘Pak jullie

spullen!
Maar doe alles in het diepste geheim, zo vermijd je

voor Dido een hel.’
Desalniettemin bereikte het gerucht Dido’s oren al

snel
en ze ontstak in een furieuze razernij
en schreeuwde tot Aeneas: ‘Fielt, verlaat gij mij?’
Hij stond daar met zijn edele mond vol tanden
en had niet meteen een genoegdoend antwoord

voorhanden,

waardoor zij lustig verder raasde
en zo hem met haar woordenschat verbaasde.
Aeneas vond een pauze en sprak: ‘Vrouwe, het is

mijn droeve plicht;
weet  dat  ik  voor  u  en  uw  gastvrijheid  ben  ge-

zwicht.
Maar de goden hebben mij over de wind het bevel

gebracht
dat ik haastig moet vertrekken, nog voor middernacht.
Ik moet gaan alwaar het nieuwe Troje mij wacht.
Haar luister zal bijdragen tot de grootsheid van de

goddelijke macht.’
‘Ga dan, gij lafaard, verlaat mijn paleis,
vervloekt zij uw lot op uw lange reis!’
Overmand door emotie stortte Dido ter aarde,
terwijl voor Aeneas’ vertrek de hemel opklaarde.
Bij haar ontwaken zag ze hem door haar slaap-

kamerraam
en ze schreeuwde gekweld en wanhopig zijn naam.
Doch door de ochtendnevel bleef hij verdergaan
en ze wou dat er terstond een stapel met zijn spul-

len zou staan.
Die stak ze in brand en wierp zich op zijn zwaard;
haar zus Anna werd geen enkel leed bespaard.
Zo eindigt dit droeve verhaal van twee geliefden
en hoe de goden en het lot hun hart doorkliefden.

Twee scènes uit de Aeneas en Dido-episode in Vergilius’ Aeneis
(afbeeldingen afkomstig uit de Vergilius Vaticanus).

Links Aeneas en Dido in de grot, rechts de zelfmoord van Dido.
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WEBWIJZER
Joeri Facq

Bibliotheca Augustana
www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html

De Bibliotheca Augustana,
een project van de Duitse
professor Ulrich Harsch,
noemt zichzelf litteraturae
et artis collectio, een lite-
ratuur- en kunstcollectie
dus.

Ze bestaat ten eerste uit een gigantische literaire
bibliotheek, met niet alleen een Bibliotheca Latina en
een Bibliotheca Graeca, maar ook een Bibliotheca Ger-
manica, Anglica, Gallica, Italica, Hispanica, Polonica
en Russica.

Zoeken naar auteurs kun je telkens in een index
chronologicus of een index alphabeticus. Die geeft een
chronologisch resp. alfabetisch overzicht van de
schrijvers in die categorie. Bij een auteur zijn er
vier rubrieken: persona (een minibiografie), opera
(een lijstje van de beschikbare werken), opera sub-
ditiva (niet-authentieke werken) en secundaria (se-
cundaire bronnen, zoals andere auteurs of com-
mentaren).

Griekse teksten worden op je scherm probleemloos
in Griekse lettertekens weergegeven. Het aanbod
van teksten is  bijzonder  groot,  maar  enkele  opval-
lende afwezigen zijn bijvoorbeeld de Carmina van
Horatius  en  de Odyssea van Homerus. Laat dat
echter  geen  hinderpaal  zijn  om  dankbaar  gebruik
te maken van deze schitterende website.

De Bibliotheca Latina bevat ook enkele auxiliaria,
met name dictionaria (woordenboeken), bibliogra-
phiae (bibliografieën), grammaticae (spraakkunsten)
en een calendarium et machina calculatoria (voor  de
omzetting van Romeinse data en getallen naar ons
systeem, of omgekeerd).

Het tweede onderdeel van deze website is een mu-
seum virtuale, waarin je weer via een index chronolo-
gicus of een index alphabeticus een honderdtal af-
beeldingen kunt vinden van kunstvoorwerpen uit
de periode van 35000 tot 1000 v.C. met telkens een
korte verklaring.

De voertaal van de hele website is het Latijn. Dat
maakt hem voor niet-latinisten misschien wat min-
der bruikbaar. Voor classici is dit echter een abso-
lute aanrader.

Franck Goddio
www.underwaterdiscovery.org

Dit is de officiële website
van Franck Goddio, een
autoriteit op het vlak van
onderwaterarcheologie.
Naast allerlei nieuws uit
die wereld kun je ook vijf
projecten van de Franck
Goddio Society bekijken.

Voor classici het interessantst zijn Alexandria: the
submerged royal quarters (over  de  ontdekking  van
Cleopatra’s paleis in Alexandrië) en Canopic region:
sunken cities - between reality and legends (over ar-
cheologisch  onderzoek  in  o.a.  Naukratis  en  Hera-
kleion). In beide gevallen kun je de geschiedenis
van het project nalezen, vind je jaarverslagen van
de opgravingen, zijn er kaarten, videofragmenten
en afbeeldingen, worden er allerlei persberichten
vermeld en heb je enkele links en de mogelijkheid
om boeken en video’s on line te kopen.

Archeologienet
www.archeologienet.nl

Nog meer archeologie, maar
deze keer houden we het
wat droger. Archeologienet
is een website van de Ne-
derlandse Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek. Hij biedt een
grote hoeveelheid informatie over archeologische
monumenten, perioden en cultuurlandschappen
bij onze noorderburen.

Zoeken kan op drie manieren: via een zoekpro-
gramma (op thema, periode en/of trefwoord), via
een kaart van Nederland (zelfs met een snelle in-
ternetverbinding duurt het echter een eeuwigheid
voor die is geladen) of via de Tijdwijzer (een chro-
nologisch overzicht).

De historische perioden worden eerst kort gesitu-
eerd. Alle archeologische vindplaatsen zijn voor-
zien van een informatieve tekst over de geschiede-
nis van de site en wat er te zien is, alsook van één
of meer afbeeldingen.

http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html
http://www.underwaterdiscovery.org
http://www.archeologienet.nl
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TOERISME

Romeinen in Wales
Joeri Facq

De Romeinen worden (mijns inziens niet geheel ten onrechte) vaak voorgesteld als onverbeterlijke verove-
raars, die bijna de volledige toen bekende wereld aan zich hebben onderworpen. Overal waar ze kwamen,
lieten  ze  hun  sporen  na  in  de  vorm  van  Romeinse  cultuur  of  bouwwerken.  Een  van  de  streken  die  in  Ro-
meinse handen zijn gekomen, is Groot-Brittannië. De voorbije zomer ging ik op reis naar Wales en volgde ik
er de voetsporen van de Romeinen.

Caerwent
(County of Monmouthshire)

Wie Wales binnenrijdt via Chepstow (de gemakke-
lijkste  weg  als  je  de  boot  naar  Dover  hebt  geno-
men) en zijn reis begint in westelijke richting, komt
bijna meteen terecht in Caerwent. De Romeinen
stichtten deze stad (de eerste in Wales) rond 75
n.C. als Venta Silurum, kort nadat het grondgebied
van de Silures onder Romeinse controle kwam. De
ligging was interessant: ze bevond zich langs een
hoofdweg, in een vruchtbare kustvlakte, niet ver
van  de  Severn  (de  rivier  die  de  natuurlijke  grens
vormt  tussen  Engeland  en  Wales)  en  in  de  buurt
van het Romeinse legerkamp in Caerleon. Wat be-
gon als een ongestructureerde hoop huizen, groei-
de geleidelijk aan uit tot een heuse stad met een
beredeneerd stratenplan. De 18 hectare stads-
oppervlakte werd omgeven door een aarden en
later een stenen stadsmuur. Op haar hoogtepunt
(3de en begin 4de eeuw n.C.) telde de stad een
bevolking van ongeveer 2 500 mensen, waarmee
het gedurende eeuwen de meest bevolkte stad van
Wales zou blijven.

Romeinse stadsmuur in Caerwent

Forum en basilica in Caerwent

In  1899  werd  er  begonnen  met  opgravingen  in
Caerwent, die een aanzienlijk deel van het stads-
plan hebben blootgelegd. Grote stukken van de
Romeinse stadsmuur en bijhorende torens (nog
enkele meters hoog) zijn heel goed bewaard. Men
kan  er  volledig  rond  wandelen  en  zich  zo  een
beeld vormen van het indrukwekkende uitzicht
dat de stad toen moet hebben gehad. Aan de over-
kant van de weg (die dwars door het archeologisch
terrein loopt) liggen de grondvesten van een Ro-
meinse tempel, van het forum en de basilica en van
enkele huizen en winkels. Die zijn heel wat minder
spectaculair dan de muren, maar niettemin interes-
sant om een idee te hebben van Caerwent in de Ro-
meinse tijd. Het volledig archeologisch complex is
gratis te bezichtigen.

Caerleon
(County of Newport)

Slechts enkele kilometers ten westen van Caerwent
ligt Caerleon. De omgeving van deze stad zou al in
de ijzertijd bewoond zijn geweest. Ze lag in het
grondgebied van de Silures, die rond 75 n.C. met
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veel moeite door de Romeinen werden overwon-
nen. Daarop werd in Caerleon, door de Romeinen
Isca genoemd (naar  de Usk,  de rivier  waaraan het
ligt), een 20 hectare groot legerkamp gebouwd om
onderdak te bieden aan de zowat 5 500 soldaten
van een van de drie permanente Romeinse legioe-
nen die in Groot-Brittannië waren gelegerd. Rond
de legerbasis ontwikkelde zich geleidelijk aan een
hele stad, die omwille van haar militaire functie de
bijnaam Castra Legionis kreeg (vanwaar volgens
sommigen de huidige naam Caerleon afkomstig
zou zijn). Tegen het einde van de 3de eeuw n.C.
had Isca haar functie grotendeels verloren.

Van het Romeinse legerkamp blijven nog de mooie
grondvesten van de kazernes voor de legioensol-
daten en van de officiersgebouwen over. Het was
een van de belangrijkste Romeinse militaire basis-
sen in  Groot-Brittannië.  Ze werden tussen 1927 en
1929 gedeeltelijk uitgegraven. Het zijn momenteel
de enige zichtbare overblijfselen van Romeinse
legioenskazernes in heel Europa.

Romeins legerkamp in Caerleon

Vlakbij de resten van het legerkamp (aan de ande-
re  zijde van het  doodlopende straatje)  ligt  het  Ro-
meinse amfitheater, het enige volledig uitgegraven
en  best  bewaarde  in  Groot-Brittannië.  Het  werd
gebouwd rond 80 n.C. (dezelfde periode als het
Colosseum in Rome) en bood plaats aan ruim 6 000
toeschouwers (niet toevallig de grootte van een
Romeins legioen). In 1909-1910 gebeurden de eer-
ste opgravingen, die een buitenmuur van 2 à 3 me-
ter  hoog  (oorspronkelijk  4  meter)  en  2  meter  dik
aan het licht brachten. Het volledige amfitheater
werd uitgegraven in 1926-1927. Het is 60 meter
lang en 45 meter breed. De zitbanken zijn helemaal
verdwenen en begroeid met gras, maar de ovale
vorm, de arenamuren en de acht ingangen zijn nog
in uitstekende staat. Alleen de gladiatoren ontbre-
ken ...

Romeins amfitheater in Caerleon

Meer in het centrum van Caerleon bevinden zich
de overblijfselen van Romeinse thermen. Ze wer-
den op monumentale schaal gebouwd en moesten
niet onderdoen voor gelijkaardige bouwwerken in
Rome. Het complex bestond uit een openlucht-
zwembad, oefenterreinen, een reeks warme en
koude baden, verwarmde kleedkamers en een
overdekte sporthal (de Romeinen hadden wellicht
vlug  begrepen  dat  het  in  Wales  slecht  weer  kan
zijn ...). Het diende voor de training van de legi-
oensoldaten en als ontmoetings- en ontspannings-
ruimte. De thermen werden ontdekt bij archeolo-
gische opgravingen in 1964 en uitgegraven tussen
1977 en 1979. Het volledige badhuis is thans over-
dekt door een modern gebouw en kan bekeken
worden vanuit de hoogte.

Romeinse thermen in Caerleon

Het  Roman  Legionary  Museum  in  High  Street  is
een onderdeel van het National Museum of Wales.
Vondsten van de uitgebreide opgravingen in Caer-
leon (alles van wapens tot edelstenen) worden er
tentoongesteld. De nadruk ligt uiteraard op mili-
taire artefacten, maar ook gebruiksvoorwerpen uit
het dagelijks leven worden niet verwaarloosd. Er is
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een reconstructie op ware grootte van een kamertje
in de kazernes, maar ook een knappe mozaïek-
vloer. Als je wil weten hoe de Romeinen in Caer-
leon leefden, vochten en stierven, is dit bescheiden
maar charmante museum een aanrader.

Het archeologisch terrein met het Romeinse leger-
kamp en het amfitheater, alsook het Roman Le-
gionary Museum, zijn gratis te bezoeken. De toe-
gang  tot  de  Romeinse  thermen  bedraagt  £  2,50
(ongeveer € 3,80).

Carmarthen
(County of Carmarthenshire)

Ook Carmarthen heeft een Romeinse oorsprong.
De Romeinen hadden er immers een fort, Moridu-
num genaamd, waarvan de grondvesten zijn bloot-
gelegd.  Voorts  zijn  er  schaarse  resten van een Ro-
meins  amfitheater  uit  de  late  2de  eeuw  n.C.  Niet
alleen ligt dat goed verscholen achter een heuveltje
(en is het bijgevolg vanaf de weg moeilijk zicht-
baar), maar ook blijven er niet veel meer dan een
paar lage muurtjes van over. Zelfs de typische
vorm van een amfitheater is er nog nauwelijks in te
herkennen. Er is ook een klein museum over de
geschiedenis van Carmarthen, vanaf de prehistorie
tot heden, met daarin een beperkte collectie Ro-
meinse vondsten. Zowel het amfitheater als het
museum zijn gratis toegankelijk.

Machynlleth
(County of Powys)

Een paar kilometer buiten Machynlleth bevindt
zich in het 19de-eeuwse herenhuis Y Plas (de voor-
malige woning van de markiezen van Londonder-
ry) het bezoekerscentrum Celtica. Sinds 1995 loopt
hier een bijzondere audiovisuele tentoonstelling
over de Kelten. De bezoeker moet geen tekstbord-

jes lezen, maar krijgt een
hoofdtelefoon (waarin
uitleg wordt gegeven) en
loopt zo op eigen tempo
door de verschillende ta-
ferelen. Aan de hand van
reconstructies en evoca-
ties worden de Kelten

weer tot leven gebracht. Je ziet hoe ze leefden, je
hoort  het  lawaai  in  de  dorpen  en  je  ruikt  zelfs  de
geur. Op grote televisieschermen worden gedra-
matiseerde beelden getoond van de mensen en het
leven in die tijd. De rondleiding eindigt met een
(nogal  langdradige)  film  over  druïden  en  toe-
komstvoorspelling.

Op de bovenverdieping van het  gebouw is  er  nog
een kleine ‘traditionele’ tentoonstelling over de
Kelten, die bestaat uit archeologische vondsten
met verklarende tekstbordjes. Alles samen moet je
anderhalf tot twee uur uittrekken voor een bezoek
aan Celtica. De toegangsprijs bedraagt £ 4,95 (on-
geveer  €  7,50).  Om  eerlijk  te  zijn  weet  ik  niet  echt
of dit wel zoveel geld waard is ...

Caernarfon
(County of Gwynedd)

Toen de Romeinen in 43 n.C. aan de invasie in
Groot-Brittannië begonnen, palmden ze geleidelijk
aan het eiland in (met uitzondering van Schotland)
en bereikten zo ook het noorden van Wales. Na de
verovering van het eiland Anglesey door Gnaeus
Julius Agricola (de schoonvader van Tacitus)
stichtten de Romeinen op de plaats van de huidige
stad  Caernarfon  in  77  n.C.  het  fort  Segontium
(genoemd naar de Seiont of Saint, die vlakbij uit-
mondt  in  de  Menai  Strait).  Door  zijn  ligging  was
het de meest noordwestelijke versterking van het
Romeinse Rijk. Het legerkamp bood plaats aan
1  000  soldaten  van  de  hulptroepen  en  was  in  ge-
bruik  tot  394  n.C.  (te  verklaren  door  de  unieke
strategische positie).

Segontium, Romeins legerkamp in Caernarfon

Van  het  Romeinse  fort,  dat  in  de  jaren  ’20  van  de
vorige  eeuw  werd  opgegraven,  zijn  alleen  nog  de
grondvesten overgebleven. Toch geven ze een
goede indruk van de grootte en vooral de militaire
structuur van het legerkamp. Het kleine maar
mooie museum naast de archeologische site heeft
vele interessante vondsten (niet alleen legerspul-
len, maar ook dagelijkse gebruiksvoorwerpen). Zo-
wel het Romeinse fort als het museum zijn gratis te
bezoeken.
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Brecon
(County of Powys)

In de buurt van de stad Brecon ligt volgens de ge-
raadpleegde reisgidsen Y Gaer, de in 1924-1925 op-
gegraven resten van een Romeins fort uit 75 n.C.
Ter plaatse is er echter geen enkele wegwijzer die
daarvan melding maakt. Toen ik bij de plaatselijke
toeristische dienst navraag ging doen, was de reac-
tie van de mevrouw onmiddellijk ‘Oh dear!’, waar-
na ze in haar papieren begon te rommelen op zoek
naar wat informatie. Toen die onvindbaar bleek,
haalde ze een stadsplattegrond tevoorschijn en te-
kende daarop de weg uit waarlangs ik Y Gaer kon
bereiken. Ik volgde de uitgestippelde weg nauw-
keurig,  maar  kon  geen  Romeins  fort  vinden.  Ik
ging dan maar te rade bij enkele plaatselijke bewo-
ners, die er wel al van hadden gehoord, maar vol-
gens wie het om niet meer ging dan een heuvel
waarop ik, als ik goed zocht, hier en daar nog wel
een steen zou vinden. Hoe het er precies uitziet,
weet ik dus niet met zekerheid. Mocht een van de
lezers in Wales komen en Y Gaer wel vinden, dan
mag die altijd een seintje geven ...

Meer dan Romeinen

Classici krijgen weleens het verwijt dat ze vakidio-
ten zijn die alleen maar oog hebben voor hun eigen
studiegebied. Om dat vooroordeel te ontkrachten
wil ik eindigen met nog een paar andere plaatsen
in Wales die beslist bezienswaardig zijn. Als je van
plan bent veel te bezoeken, neem je wel best een
dikke portefeuille mee, want de toegang tot de
meeste ‘attracties’ kost veel geld en je Lerarenkaart
levert geen reductie op.

Wales  is  in  de eerste  plaats  het  land van kastelen.
In iedere stad vind je wel een in meerdere of min-
dere mate geconserveerd kasteel: Caerphilly, Car-
diff, Laugharne, Pembroke, Harlech, Caernarfon,
Conwy, Welshpool, Chepstow enz. Ook enkele ab-
dijruïnes zijn nog de moeite: o.a. St. David’s, Llan-
gollen (Valle Crucis), Llanthony en Tintern.

Niet alleen cultuurminnende mensen, maar ook
natuurliefhebbers komen in Wales aan hun trek-
ken. Een aanzienlijke oppervlakte van het Welshe
grondgebied is nationaal park. De mooiste streken
zijn het Snowdonia National Park in het noorden,
en het Brecon Beacons National Park en de Black
Mountains in het zuiden. Daarnaast zijn er ook
heel wat tuinen, waarvan de Dyffryn Gardens na-
bij de hoofdstad Cardiff en vooral de prachtige
Bodnant  Garden  in  de  buurt  van  Conwy  het  ver-
melden waard zijn.

Wie graag de geur van bestofte boeken opsnuift,
kan ik ten slotte nog een bezoek aanraden aan het
dorpje Hay-on-Wye, dat samen met negen andere
gemeenten in Europa (waaronder het Belgische Re-
du) bekend is als boekendorp. Je vindt er tientallen
boekhandels (de ene al wat groter en ordelijker
dan de andere) waarin soms nieuwe, maar vooral
tweedehandsboeken worden verkocht. Wie een
beetje zoekt, kan hier misschien wel het ultieme
boek op de kop tikken.

Tot slot wil ik nog even meegeven dat de beste pe-
riode voor  een reis  naar  Wales  de eerste  helft  van
juli is. Doorgaans is het er dan rustig, want de Brit-
se kinderen moeten tot half juli naar school.

World Wide Wales

Algemene informatie

www.dutch.visitwales.com
(Wales Tourist Board)
www.cadw.wales.gov.uk
(CADW, Welsh Historic Monuments)
www.nmgw.ac.uk
(National Museums and Galleries of Wales)

Romeins Wales

www.caerleon.net
(Caerleon)
www.celticawales.com
(Celtica, Machynlleth)
www.segontium.org.uk
(Segontium, Caernarfon)
www.brecon.co.uk
(Brecon)

Andere bezienswaardigheden

www.caerphillycastle.org
(Caerphilly Castle)
www.cardiffcastle.com
(Cardiff Castle)
www.pembrokecastle.co.uk
(Pembroke Castle)
www.snowdonia.org.uk
(Snowdonia National Park)
www.breconbeacons.org
(Brecon Beacons National Park)
www.dyffryngardens.org.uk
(Dyffryn Gardens, Cardiff)
www.bodnantgarden.co.uk
(Bodnant Garden, Conwy)
www.hay-on-wye.co.uk
(Hay-on-Wye)

http://www.dutch.visitwales.com
http://www.cadw.wales.gov.uk
http://www.nmgw.ac.uk
http://www.caerleon.net
http://www.celticawales.com
http://www.segontium.org.uk
http://www.brecon.co.uk
http://www.caerphillycastle.org
http://www.cardiffcastle.com
http://www.pembrokecastle.co.uk
http://www.snowdonia.org.uk
http://www.breconbeacons.org
http://www.dyffryngardens.org.uk
http://www.bodnantgarden.co.uk
http://www.hay-on-wye.co.uk
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RECENSIE
Joeri Facq

Spektakel in het Colosseum

In 80 n.C. werd in Rome het Colosseum geopend
door keizer Titus, de zoon van keizer Vespasianus,
die in 72 n.C. was begonnen met de bouw van het
gigantische amfitheater. Om het gebouw officieel
in te wijden werden er gedurende honderd dagen
groots opgezette gevechten met gladiatoren en wil-
de dieren georganiseerd en vonden er zelfs paar-
denrennen en geënsceneerde zeeslagen plaats.

Marcus Valerius Martialis, in 40 n.C. geboren in
het  Spaanse  Bilbilis,  was  in  64  n.C.  naar  Rome
gegaan, vermoedelijk om er carrière te maken als
dichter, maar naar eigen zeggen aanvankelijk met
weinig succes. Toen het Colosseum in 80 n.C. werd
geopend, was hij nog een vrij nobele onbekende,
maar hij  zag in  deze gebeurtenis  wel  de kans van
zijn leven: zijn eerste bundel epigrammen, waar-
van  er  33  zijn  bewaard,  kreeg  de  titel Liber specta-
culorum, ‘Boek over de schouwspelen’, en was vol-
ledig gewijd aan de spectaculaire openingsspelen
van het Colosseum.

Met merkbaar plezier voert Martialis in dit werk
de lezer mee langs adembenemende dierengevech-
ten, fascinerende executies en een keur aan stoere
gladiatoren. Alles dient ter meerdere eer en glorie
van de keizer, maar zeker ook van de dichter zelf.

Liber spectaculorum werd vertaald als ‘Spektakel in
het Colosseum’ door de heel productieve en ook in
Vlaanderen niet onbekende Nederlandse latinist
Vincent Hunink. Het resultaat is een knappe poëti-
sche vertaling in een heel mooie uitgave (stevig
kwaliteitspapier, verzorgde druk), die ook alle La-
tijnse teksten bevat en wordt afgesloten door enke-
le verklarende noten en een kort nawoord.

Martialis, Spektakel in
het Colosseum, vertaald
en toegelicht door Vin-
cent Hunink, Uitgeverij
P, Leuven, 2003, ISBN 90
76895 64 3, 40 blz., € 12,-

Langs Romeinse kusten

Rutilius Claudius Namatianus, die leefde in de eer-
ste helft van de 5de eeuw n.C., behoorde tot een
aristocratische Gallo-Romeinse familie, waarschijn-
lijk uit Toulouse. Hij bekleedde de ambten van ma-
gister officiorum (ca. 412 n.C.) en praefectus urbi (414
n.C.). Sinds het bewind van keizer Theodosius I de
Grote (379-395 n.C.) was het niet ongewoon dat rij-
kere grootgrondbezitters uit Gallië vooraanstaande
posities innamen binnen de Romeinse rijksadmini-
stratie.

Behalve als ambtenaar is hij ook bekend als auteur
van een uitvoerig reisverhaal in elegische disticha,
dat gewoonlijk De reditu suo, ‘Over zijn terugkeer’,
wordt genoemd (de originele titel is verloren). Het
gedicht is onvolledig overgeleverd: het begin van
het eerste boek is verloren gegaan, 644 verzen zijn
bewaard; van het tweede boek bestaan de eerste 68
verzen en verderop nog 39 halve verzen.

In dit werk brengt de auteur verslag uit van de reis
die hij ca. 417 n.C. ondernam van Rome naar Gal-
lië,  waar  zijn  landgoed  te  lijden  had  gehad  onder
barbaarse invallen. De tekst breekt echter af op het
moment dat hij Luna (aan de baai van La Spezia)
heeft  bereikt.  Het  verslag  van  zijn  reis  en  de  be-
schrijving van de plaatsen die hij bezocht of pas-
seerde, wordt afgewisseld met persoonlijke en his-
torische bedenkingen van de dichter.

De reditu suo werd (voor het eerst) vertaald als
‘Langs  Romeinse  kusten’  door  Wim  Verbaal,  die
verbonden is aan de Universiteit Gent. Ook dit
werk bevat de Latijnse tekst, verklarende noten en
een nawoord. Het is uitgegeven met dezelfde zorg
als de vertaling van Martialis.

Rutilius Namatianus,
Langs Romeinse kusten,
vertaald en toegelicht
door Wim Verbaal, Uit-
geverij P, Leuven, 2004,
ISBN 90 76895 86 4, 64
blz., € 13,-
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KLASSIEKE AGENDA
André Vancutsem

Cursussen en studiedagen

Van de piramiden tot het Forum Romanum: een
cultuurhistorisch overzicht van de Oudheid. Org.:
Amarant.  Koninklijke  Musea  voor  Kunst  en  Ge-
schiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 2/9, 7/9,
16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10 en
18/11/2004 van 14.00 tot 16.30 uur. CITO, Sint-
Amandsplein 15, 8500 Kortrijk; 7/9, 14/9, 21/9,
28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11 en 16/11/2004
van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: P. De Smet. Deze
lessenreeks biedt een algemene inleiding tot de
geschiedenis van de verschillende culturen van het
Oude Nabije Oosten en het gebied rond de Mid-
dellandse Zee. De bedoeling is niet zozeer elke
beschaving in detail te ontleden, maar wel om een
ruim en samenhangend beeld te schetsen van een
duizenden jaren omvattend deel van de menselijke
beschaving. Relaties tussen verschillende volkeren
en culturen, handelscontacten en de daaruit voort-
vloeiende beïnvloeding op het gebied van de kun-
sten zullen in  grote  mate  deze cursus sturen.  Info:
tel. 09 269 17 45; info@amarant.be; www.amarant.be.

Archeologie in de kijker. CC De Warande, Wa-
randestraat 42, 2300 Turnhout. 16/9, 23/9, 30/9 en
7/10/2004 van 13.30 tot 15.30 uur. Docent: M.
Hansen. Wat is archeologie? Wat zijn de wettelijke
regelingen? Wat gebeurt er allemaal op het terrein?
Wat vindt men daar? Hoe zit het met het behoud
en beheer van al die vondsten? Tijdens een van de
lessen  wordt  er  een  bezoek  gebracht  aan  de
archeologische dienst en de archeologische sites
van de stad Antwerpen. Info: tel. 014 41 94 94;
info@warande.be; www.warande.be.

Latijnse kring.  Org.:  De  Werf.  CC  De  Werf,  Mo-
lenstraat 51, 9300 Aalst. 21/9, 28/9, 5/10, 12/10,
19/10 en 26/10/2004 van 10.00 tot 11.30 uur. Bege-
leiding: G. De Cock. Wie nog ergens een vage her-
innering heeft aan zijn humanioradagen, kan zich
gerust inschrijven. Er wordt vertaald en geactuali-
seerd en ook de vergelijking met hedendaagse lite-
ratuur wordt niet uit de weg gegaan. Info: tel.  053
73 28 11; ccdewerf@aalst.be; www.ccdewerf.be.

Europa in de ban van de Kelten: een geschiedenis
van de klassieke Keltische wereld. Org.: De Werf
i.s.m. Amarant. 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 en 20/10/2004
van 19.00 tot 21.30 uur. Docent: E. Claes. Wanneer
de Kelten in de 5de eeuw v.C. vanuit hun stamge-

bied uitzwermen naar Noord-Italië, de Balkan en
Turkije, worden de oude beschavingen rond het
Middellandse-Zeegebied geconfronteerd met een
nieuwe grootmacht. De Grieken en Romeinen
beschouwden hen als een van de grote barbaarse
machten van de toenmalige wereld. Maar wie wa-
ren nu die Kelten? Aan de hand van uitgebreid
beeldmateriaal wordt geprobeerd de unieke Kelti-
sche cultuur te reconstrueren. Vooral de Keltische
materiële cultuur en kunstuitingen worden onder
de loep genomen, maar ook hun maatschappelijke
organisatie in clans en stammen krijgt veel aan-
dacht. Tot slot wordt dieper ingegaan op de Kelti-
sche natuurgodsdienst en de daarmee samen-
hangende mythen en sagen. Info: tel. 09 269 17 45;
info@amarant.be; www.amarant.be.

Van de Griekse wijsheid tot de psychoanalyse
van Freud: wat is er eigen aan de Europese cul-
tuur en beschaving? Org.: Davidsfonds. Zaal ’t
Parkske, Edegemsestraat 26, 2640 Mortsel. Docent:
J. Claes. 23/9, 30/9, 7/10, 21/10 en 28/10/2004
van 14.00 tot 16.00 uur. Info: C. Pirée; tel. 03 449 50
80.

Van goden en keizers: kunst en cultuur van Grie-
ken en Romeinen. Org.: Amarant. CC Schoten,
Kasteeldreef 61, 2900 Schoten. 27/9, 4/10, 11/10,
18/10, 25/10, 8/11, 22/11, 29/11, 6/12 en 13/12/2004
van 14.00 tot 16.30 uur. Docenten: C. Pistolas en S.
Dralans. Programma: 1 Pre-Griekse culturen: het
neolithicum, de Cycladen en de minoïsche cultuur;
2 Helden en mythen: Myceense en geometrische
periode; 3 Perfectie en dynamisme: de archaïsche
periode; 4 De Griekse mythe verzilverd: de klassie-
ke  periode;  5  Rijping  en  verval:  het  hellenisme;  6
De invloed van Etrusken en Grieken; bouwmateri-
alen en -methoden en de architectuur in de repu-
blikeinse periode; 7 Architectuur in de vroege kei-
zertijd; 8 Beeldhouwkunst, schilder- en mozaïek-
kunst in de republikeinse periode en de vroege
keizertijd; 9 Architectuur in de late keizertijd; 10
Beeldhouwkunst, schilder- en mozaïekkunst in de
late keizertijd; overgang naar de vroegchristelijke
kunst. Info: tel. 09 269 17 45; info@amarant.be;
www.amarant.be.

Iconen, mozaïeken en basilica: kunst en cultuur
in de Byzantijnse tijd. Org.: Davidsfonds. CC De
Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 1/10, 8/10,
15/10, 22/10 en 29/10/2004 van 14.00 tot 16.00

mailto:info@amarant.be
http://www.amarant.be.
mailto:info@warande.be
http://www.warande.be.
mailto:ccdewerf@aalst.be
http://www.ccdewerf.be.
mailto:info@amarant.be
http://www.amarant.be.
mailto:info@amarant.be
http://www.amarant.be.
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uur. Docent: P. van Deun. De Aya Sofia in Istan-
bul, de San Apollinare in Ravenna, prachtige ico-
nen en mozaïeken: zovele voorbeelden van de By-
zantijnse cultuur, doordrongen van het christelijk
geloof. Info: E. van Schuylenbergh; tel. 053 77 40
12.

Van demokratia tot democratie: hoogtepunten en
keerpunten in het politieke denken. Org.: Da-
vidsfonds. CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dender-
monde. 5/10, 12/10, 19/10, 26/10 en 9/11/2004
van  14.00  tot  16.00  uur.  Docent:  A.  van  de  Putte.
Van het ontstaan van de democratie in de 5de
eeuw v.C. tot de aanvallen van Bush op Irak: een
glashelder overzicht van het westerse politieke en
sociale denken van de Oudheid tot nu. Info: M.
van de Perre-Pée; tel. 052 21 47 70.

De waarheid achter Caesar: Romeinen in onze
gewesten. Org.: Davidsfonds. Den Hof, Hendrik
Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas. 8/10, 15/10,
22/10, 29/10 en 5/11/2004 (excursie) van 14.00 tot
16.00 uur. Docent: H. Thoen. Er bestaan heel wat
mythen over de verovering van onze gewesten en
de romanisering. Hugo Thoen brengt een exclusief
overzicht van de Romeinse samenleving bij ons en
vertelt over Tongeren, Velzeke en Oudenburg,
over de Romeinse economie, het leger, het dage-
lijks leven ... Info: A. van Damme; tel. 03 776 66 23.

Mythen, histories en legitimaties. Org.: Amarant.
Cultuurcentrum, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven;
8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 19/11, 26/11, 3/12 en
10/12/2004 van 10.00 tot 12.30 uur. Oude Dekenij,
Sint-Maartenskerkhof 8, 8500 Kortrijk; 7/10, 14/10,
21/10, 28/10, 18/11, 25/11, 2/12 en 9/12/2004
van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: K. Haemers. My-
thologieën bevatten historisch materiaal: Troje is
daarvan een schoolvoorbeeld. De vader van alle
geschiedschrijvers, Herodotus, heeft er geen pro-
bleem mee om historische en mythische feiten
door elkaar te mengen tot één rijke geschiedschrij-
ving.  En  deze  trend  zet  zich  verder:  zijn  Julius
Caesar, Karel de Grote, Lodewijk XIV, Napoleon,
Hitler, Stalin en Mao niet tot mythische personages
uitgegroeid? Van de Oudheid tot nu lijken geschie-
denis en mythe nauw met elkaar verbonden. Het
mythische wereldbeeld heeft echter nog een ande-
re functie: het verleent een basis en een verant-
woording voor elke menselijke activiteit. Program-
ma: 1 Herodotus: geschiedenis of mythologie? 2 De
mythe  van  de  Minotaurus  (en  andere)  historisch
bekeken; 3 De ‘witte god’ Quetzalcoatl en de blan-
ke veroveraar in Mexico; 4 De christelijke sporen in
de Edda;  5  De god Prajpati  en het  kastenstelsel  in
India; 6 De Droomtijd als geografische kaart van
de Aborigines; 7 Goden in de sterrenhemels en
NASA-raketten;  8  Goden  in  landbouw,  jacht  en

visvangst; de magische kracht van de smid. Info:
tel. 09 269 17 45; info@amarant.be; www.leuven.be/
cultuurcentrum.

Vivre l’Antiquité au musée: les ressources dispo-
nibles dans les musées belges pour découvrir la
culture gréco-romaine. Org.: CECAFOC. FUNDP,
Faculté des Lettres, Rue Graffé 1, 5000 Namur.
13/10/2004 van 14.00 tot 17.00 uur. Docenten:
gidsen van verscheidene musea. Info: D. Xhardez,
Rue Dansette 27, 1090 Brussel; tel. 02 420 15 20;
dxhardez@fusl.ac.be; www.fpe.segec.be.

Dag van de Klassieke Talen. Org.: Eekhoutcen-
trum. KULAK, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.
23/10/2004 van 9.30 tot 15.00 uur. In de nieuwe
leerplannen krijgt vertalen meer aandacht dan
vroeger. Vertalen is opgenomen bij de leerplan-
doelstellingen (en specifieke eindtermen). De term
vertalen  wordt  in  het  leerplan  van  het  vrij  on-
derwijs opgedeeld in drie soorten: werkvertaling,
vlotte vertaling, literaire vertaling. Op de Dag van
de Klassieke Talen worden  enkele  aspecten  van  di-
dactische aanpak en evaluatie in verband met ver-
talen onder de aandacht geplaatst. Programma o.v.
Het inleidende referaat wordt gehouden door K.
Demoen (Vertalen; brontaal-doeltaal; significatio-sensus).
Men kan twee werkwinkels kiezen uit:  N. Golvers
(Tips voor de omzetting van een werkvertaling naar een
vlotte vertaling; hoe een typisch Latijns idioom omzet-
ten naar een Nederlands idioom); E. Van de Walle
(Lectuurmethode); D. Lehembre (Evaluatie van het
examen vertaling);  W.  Van  Loon  (Het examen verta-
ling); K. De Herdt (Vertalingen gebruiken in de lessen
lectuur);  P.  Lateur  (Vertaalpraktijk); M. Van Den
Eynde (Interpreterend lezen). Info: D. Debuysere; tel.
056 24 61 82; www.eekhoutcentrum.be.

Antieke auteurs en onze gewesten. Org.: Weten-
schapsweek. Regionaal Archeologisch Museum
van de Scheldevallei, Rijtstraat 4, 8581 Waarmaar-
de. Van 24/10 tot 31/10/2004 op afspraak. Info:
www.wetenschapsweek.be.

Paul van Tongeren over Aristoteles en anderen.
Org.: ISVW. ISVW Conferentiehotel, Dodeweg 8,
3832 RD Leusden (NL). 29/10 en 30/10/2004. Info:
tel. 00 31 33 422 72 00; www.isvw.nl.

Griekse kring. Org.: De Werf. CC De Werf, Molen-
straat 51, 9300 Aalst. 9/11, 16/11, 23/11, 30/11,
7/12 en 14/12/2004 van 10.00 tot 11.30 uur. Be-
geleiding: W. De Bruyne. De kernachtige gezegden
uit  het  Grieks,  de  etymologie  en  de  nog  latente
kennis van een aantal basisgegevens uit de taal
fascineren belangstellenden om via dialoog een
boeiende wereld te ontdekken: de blinde Oedipus,
de dwarse Antigone, de zanger Orpheus, de eigen-
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zinnige Socrates, Homerus, de democratie, Dioge-
nes, Apollo ... Info: tel. 053 73 28 11; ccdewerf@
aalst.be; www.ccdewerf.be.

Een vergeten beschaving: een cultuurhistorische
benadering van de Etrusken. Org.: Amarant. Huis
van de Sport, Boomgaardstraat 22/1, 2600 Ber-
chem. 9/11, 16/11, 23/11, 30/11 en 7/12/2004 van
9.30 tot 12.00 uur. Docent: S. Dralans. Tijdens deze
lessenreeks komen elementen als taal, godsdienst
en maatschappij van de Etrusken aan bod, evenals
hun  culturele  ontwikkeling  en  de  niet  te  onder-
schatten bijdrage die zij hebben geleverd aan de
Italiaanse archeologie en kunstgeschiedenis. Pro-
gramma: 1 Oorsprong van het Etruskische volk;
Villanovabeschaving (ca. 900-720 v.C.); 2 Oriëntali-
serende periode en opkomst van de Etruskische
steden (720-575 v.C.); taal en godsdienst; 3 Archaï-
sche periode (575-480 v.C.); 4 Crisis en heropleving
(5de-4de eeuw v.C.); 5 Hellenistische periode en
verval  (3de-1ste eeuw v.C.). Info: tel. 09 269 17 45;
info@amarant.be; www.amarant.be.

Aan de voet van de Olympus: een cultuurgeschie-
denis van de Macedoniërs. Org.: Amarant. CD
Cinema Rex, De Grijspeerstraat 86, 2100 Deurne.
10/11, 17/11, 24/11 en 1/12/2004 van 14.00 tot
16.30 uur. Docent: C. Pistolas. Lange tijd lag het ac-
cent van het onderzoek in Griekenland en de Egeï-
sche wereld op de gebieden ten zuiden van de go-
denberg Olympus. Enkele uitzonderingen daarge-
laten is Macedonië, maar ook Thracië, weinig geëx-
ploreerd op archeologisch vlak. De laatste decen-
nia echter heeft men een extra inspanning geleverd
om dit goed te maken. Aan bod komen de geschie-
denis, kunsten, volkskunde, taal, religie, economie
en politiek van de noordelijke gebieden, en dit van
de grote neolithische centra tot de vorming van
een koninklijke dynastie, die voor het eerst de Hel-
lenen, een twistziek volk met toch een eenheid in
taal, religie en waardegevoel, zal verenigen in één
groot  rijk,  het  rijk  van  Alexander  de  Grote.  Info:
tel. 09 269 17 45; info@amarant.be; www.amarant.be.

Geesten en goden uit de Oudheid: inleiding tot
de religie van de Romeinen. Org.: Davidsfonds.
Campus Sancta Maria, Glorieuxlaan, 9600 Ronse.
10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 15/12/2004
van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: H. Hauben. De
Vestaalse maagden, Mars, Jupiter ... Het verhaal
van een primitieve boerengodsdienst die uitgroeit
tot de religie van een wereldrijk. Info: R. van Cop-
penolle; tel. 055 21 33 34.

Keizers aan de Nijl: Egypte na de farao’s. Org.:
Davidsfonds. Heilig-Hartinstituut, Parklaan 7, 1500
Halle. 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 15/12/2004
van  14.00  tot  16.00  uur.  Docent:  W.  Clarysse.  De
geschiedenis van Egypte gaat verder dan pira-

miden, farao’s en mummies. Alexander de Grote
dompelt het land onder in de Griekse leefwereld.
Daarna wordt Egypte deel van het grote Romeinse
Rijk. Info: G. Lernout; tel. 02 356 00 68.

Antieke retoriek en moderne communicatie. Post-
universitaire studiedag K.U.Leuven. Mgr. Sencie-
instituut, Erasmusplein, 3000 Leuven. 13/11/2004.
Retoriek en argumentatie, waarin ook de moderne
argumentatieleer aan bod komt, naast analyse van
een rede van Lysias; een concrete casus, waarin Ci-
cero’s Pro Archia didactisch en stilistisch wordt be-
naderd;  en  retoriek  en  rechtsspraak,  waarin  psy-
chologische achtergronden en retorische strategie-
en van de hedendaagse strafpleiter gesteld worden
tegenover die van de Romeinse. Info: D. Brys; tel.
03 489 24 56.

Over Aphrodite, Orpheus en Dionysus: Griekse
mythen als blijvende bron van zelfkennis. Org.:
Davidsfonds. Westhoek Expo, Industrielaan, 8900
Ieper. 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 en 21/12/2004
van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: F. Decreus. De va-
dermoord van Oedipus, de twijfel van Orpheus, de
straffen van Dionysus ... De Grieken vertelden ver-
halen om belangrijke gebeurtenissen en fenome-
nen te verklaren. Freddy Decreus laat de Griekse
mythen herleven als verrassend actuele verhalen
over de fundamentele vragen waar wij nog altijd
mee worstelen. Info: F. Gythiel; tel. 057 20 20 68.

Van Ambiorix tot het (con)federalisme: 2000 jaar
(geschiedenis van) Vlaanderen. Org.: Davids-
fonds. CC de Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820
Torhout. Docent: F.-J. Verdoodt. 17/11, 24/11,
1/12, 8/12, 15/12 en 22/12/2004 van 14.00 tot
16.00 uur. Info: D. Vanhoutte; tel. 050 21 38 58.

Het oude Rome, beschaving van uitersten: een
mentaliteitshistorische benadering. Org.: Ama-
rant. CC De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800
Roeselare. 18/11, 25/11, 2/12 en 9/12/2004 van
19.00 tot 21.30 uur. Docent: S. Dralans. 1 De keizer-
lijke  familie:  hoe  groot  was  de  macht  van  de  Ro-
meinse keizers? Waren sommigen daadwerkelijk
krankzinnig of miskende genieën? Welke rol speel-
den hun echtgenotes en kinderen? 2 Het leven in
Rome tijdens de keizertijd: wat waren de levens-
omstandigheden van de aristocratie, het gewone
volk en de slaven? Wat voor een leven leidde een
prostituee? Wat bood de stad aan vermaak? 3 Het
leven op het platteland: van rijke villacomplexen
tot kleine agrarische nederzettingen. 4 Het Ro-
meinse leger: van de hulptroepen tot de prestigieu-
ze pretoriaanse wacht. 5 Godsdienst: de traditione-
le Romeinse pantheïstische godsdienst, de myste-
riecultussen en de keizercultus. Info: tel.  09 269 17
45; info@amarant.be; www.amarant.be.
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Rond Minos, Ariadne, Daedalus: paleizen, steden
en beschavingen van Kreta. Org.: Davidsfonds.
Ontmoetingscentrum, Sint-Eligiusplein, 9620 Leeu-
wergem. 22/11, 29/11, 6/12 en 13/12/2004 van
14.00 tot 16.30 uur. Docent: K. van Steenhuyse.
Knossos, Malia, Phaestos ... resten van Kretenzi-
sche paleizen ademen de sfeer uit van eeuwen-
oude mythen over labyrinthen, koning Minos en
de Minotaurus. Wat was de functie van deze fas-
cinerende  gebouwen?  Hoe  ging  het  eraan  toe  in
het oude Kreta? Info: C. Cornette-Merchiers; tel. 09
360 22 02.

Lezingen en congressen

De film Gladiator (film)historisch bekeken. Org.:
AVRA. UFSIA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
15/9/2004. Spreker: H. Verreth. Info: G. Cuyt; tel.
03 828 08 52.

Humanisme, posthumanisme, Neolatijn in Brug-
ge. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Water-
vliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge. 21/9/2004 om
20.00 uur. Spreker: D. Sacré. Info: C. Vanassche; tel.
050 35 89 83; cecile.vanassche@pi.be.

Poëzie in het Latijn van de tijd van Gezelle tot
vandaag. Org.: NKV West-Vlaanderen. De Kring,
Langemeersstraat  5, 8500 Kortrijk. 23/9/2004 om
20.00 uur. Spreker: D. Sacré. Info: C. Vanassche; tel.
050 35 89 83; cecile.vanassche@pi.be.

Geld en spelen. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Mgr.
Sencie-instituut (0028), Erasmusplein, 3000 Leuven.
5/10/2004 om 20.00 uur. Spreker: W. Clarysse.
Info: H. Verreth; tel. 016 22 07 40; herbert.verreth@
arts.kuleuven.ac.be.

Griekenland: antiek, Byzantijns en modern. Org.:
CC Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek. 6/10/2004
om  20.00  uur.  Sprekers:  J.  en  R.  Thienpont.  Info:
tel. 02 466 20 30; info@westrand.org.

Woerden, Romeinen, een fort en een schip: op-
gravingen aan de limes. Org.: AVRA. UFSIA, Ro-
destraat 14, 2000 Antwerpen. 20/10/2004. Spreker:
T. Hazenberg. Vorig jaar kwam Woerden in het
nieuws door de spectaculaire vondst van een goed
bewaard Romeins schip. Info: G. Cuyt; tel. 03 828
08 52.

Het boek in de Oudheid. Org.: NKV Antwerpen.
UFSIA-auditorium (R004), Rodestraat 14, 2000
Antwerpen. 27/10/2004 om 20.00 uur. Spreker: W.
Clarysse. Info: tel. 03 449 23 58.

Een wandeling door het Rome van de 19de en
vroege 20ste eeuw. Org.: NKV Brussel. Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10,
1000 Brussel. 7/11/2004 om 10.30 uur. Spreker: T.
Heres.

Herodotus en de geschiedschrijving. Org.: Univer-
siteit Derde Leeftijd. Katholieke Universiteit Brus-
sel, Vrijheidslaan 17, 1081 Koekelberg. 9/11/2004
om 14.00 uur. Spreker: G. Schepens. Info: tel. 02 412 42
11; www.kubrussel.ac.be/onderwijs/derdeleeftijd.

Shakespeare en de Grieken. Org.: Griekenland-
centrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent.
10/11/2004 om 20.00 uur. Spreker: N. Rowan.
Info:  P.  Borghart  & K.  De Temmerman;  tel.  09  264
40 96; pieter.borghart@ugent.be of koen.detemmerman@
ugent.be.

Via Flaminia: een archeologisch-historische tocht
langs een Romeinse weg. Org.: AVRA. UFSIA,
Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 17/11/2004. Spre-
ker: S. Dralans. Info: G. Cuyt; tel. 03 828 08 52.

Themadag: Ludere humanum est. Org.: NKV West-
Vlaanderen. 20/11/2004. Info: C. Vanassche; tel.
050 35 89 83; cecile.vanassche@pi.be.

De ster van Bethlehem: historische en chrono-
logische achtergronden van Christus’ geboorte.
Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet,
Oude Burg 27, 8000 Brugge; 23/11/2004 om 20.00
uur. De Kring, Langemeersstraat 5, 8500 Kortrijk;
25/11/2004. Spreker: H. Hauben. Info: C. Vanassche;
tel. 050 35 89 83; cecile.vanassche@pi.be.

Polybius’ wereldgeschiedenis: een Griek over het
Romeins imperialisme. Org.: NKV Antwerpen.
UFSIA-auditorium (R004), Rodestraat 14, 2000
Antwerpen. 24/11/2004 om 20.00 uur. Spreker: W.
Kassies. Info: tel. 03 449 23 58.

Pindarus, de zanger van Hellas. Org.: Grieken-
landcentrum. Koninklijke Academie voor Neder-
landse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000
Gent. 8/12/2004 om 20.00 uur. Spreker: P. Lateur.
Info:  P.  Borghart  & K.  De Temmerman;  tel.  09  264
40 96; pieter.borghart@ugent.be of koen.detemmerman@
ugent.be.

Themadag: Caesar bij de Belgen. Org.: NKV
Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut (0028), Eras-
musplein, 3000 Leuven. 11/12/2004 van 10.00 tot
16.00 uur. 1 R. Nouwen: tussen 58 en 51 v.C. ver-
overde Caesar Gallië ten koste van honderddui-
zenden mensenlevens. In zijn Commentarii geeft hij
daarvan een ambtelijk verslag, vooral met een mi-
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litaire invalshoek. De verovering was voor Caesar
echter ook een politieke noodzaak; militaire roem
maakte immers integraal deel uit van een succes-
volle politieke carrière in Rome. 2 H. Thoen: er zijn
weinig of geen archeologische vondsten bekend
die onomstotelijk bewijzen dat Caesar verantwoor-
delijk was voor de verovering van de Belgae. 3 A.
van  Doorselaer:  keizer  Augustus  kon  verder  bou-
wen  op  Caesars  verovering  van  Gallië  en  organi-
seerde het gebied als een Romeinse provincie. Het
in vraag stellen van Caesars aanwezigheid bij de
Belgae past bij de moderne tendens tot al te over-
haaste demystificatie van de oudere onderzoeks-
resultaten. 4 Video Nieuwsflashen uit 275 n.C. (P.
Van der Plaetsen). 5 Quintus Spurius Ligustinus
(alias B. Van Daele). Info: H. Verreth; tel. 016 22 07
40; herbert.verreth@arts.kuleuven.ac.be.

Tentoonstellingen

Olympische Spelen: van Olympia naar Athene.
Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127,
1012 GC Amsterdam (NL). Tot 5/9/2004. Toelich-
ting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 2. Info: tel. 00 31 20
525 25 56; www.uba.uva.nl/apm.

Wohnkultur: Marmor in Köln. Römisch-Germa-
nisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE).
Tot 5/9/2004. Info: tel. 00 49 2 21 22 12 34 67;
www.museenkoeln.de.

Maternité et petite enfance dans l’Antiquité ro-
maine. Musée d’Archéologie, Rue du docteur Ma-
ret 5, 21000 Dijon (FR). Tot 6/9/2004. Info: tel. 00
33 3 80 30 88 54.

Rubens en de boekillustratie. Museum Plantijn-
Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen. Tot
12/9/2004. Info: tel. 03 221 14 50.

100 000 jaar seks. Museactron, Lekkerstraat 5, 3680
Maaseik. Tot 26/9/2004. Info: tel. 089 56 68 90;
musea@maaseik.be; www.100000jaarsex.be.

Da Pompei a Roma. Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Tot
1/10/2004. Tentoonstelling gewijd aan de heront-
dekking  van  het  antieke  Rome  vanaf  de  Middel-
eeuwen tot op onze dagen. Info: tel. 02 741 72 11;
info@kmkg-mrah.be; www.kmkg-mrah.be.

Gespekt en gedekt: smaakvolle tijden in Velzeke,
Ename en Oudenaarde. Provinciaal Archeologisch
Museum, Paddestraat 7, 9620 Zottegem-Velzeke;
PAM Ename, Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename;
Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde. Tot 31/10/2004.
Gelijktijdig lopen tentoonstellingen over eten en

drinken in Velzeke, Ename en Oudenaarde. Op de
gedekte tafels prijken niet alleen typische gerech-
ten, maar ook het courante tafelgerei voor de be-
treffende periodes (prehistorie en Romeinse Oud-
heid; Middeleeuwen; moderne tijden). Eten, drin-
ken, etiquette en het verschil tussen arm en rijk ko-
men aan bod. Wij staan er niet meer bij stil, maar
dagelijkse voedselproducten zoals granen, groen-
ten, aardappelen, koffie en cacao waren ooit onbe-
kend. Vee werd pas 7500 jaar geleden geïntrodu-
ceerd. De kip scharrelt sinds de metaaltijden rond.
De Romeinen introduceerden de wijngaardslak, de
parelhoen, de fazant en het damhert. Kalkoen ver-
scheen pas op het kerstmenu met de ontdekking
van Amerika.  In  PAM Velzeke wordt  de prehisto-
rische en de Romeinse tafel gedekt. Tal van etens-
waren, maar ook prachtig tafelzilver, fraai glas en
aardewerk werden van heinde en ver ingevoerd.
In PAM Ename maakt men kennis met de nieuwe
culturele opbloei tijdens de hoge en late Middel-
eeuwen. Men krijgt ook de kans om binnen te stap-
pen in de goedgevulde provisiekamer van de ab-
dij. Tien mooie modules in de statige beneden-
lakenhalle, de toenmalige keuken en de stadswaag
van het Oudenaardse stadhuis bieden onderdak
aan de late Middeleeuwen, de barokke periode, de
eeuw van de Verlichting; deze voorstelling wordt
vervolledigd met de 19de en de 20ste eeuw. Info:
tel. 09 360 67 16; fax 09 361 28 41; pamzov@oost-
vlaanderen.be.

Alle wegen leiden naar ... Over de Romeinse we-
gen in Vlaanderen. Stedelijk Archeologisch Muse-
um, Abtsgebouw, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg.
Tot 3/10/2004. Buiten het wegennet komen nog
andere aspecten aan bod, zoals mogelijke vervoer-
middelen, de tabernae en de verblijfplaatsen, de
aanleg, landmeetkundige toestellen, de Peutinger-
kaart enz. Aan de hand van plannen, maquettes,
originele Romeinse voorwerpen, reconstructies, fo-
to’s, reliëfs, handschriften, boeken en dergelijke
wordt een beeld van het Romeinse wegennet in
Vlaanderen opgehangen. Naar aanleiding van
deze tentoonstelling wijdde het tijdschrift Vlaan-
deren een nummer aan dit thema (Kunsttijdschrift
Vlaanderen, nr. 301; p.a. Pol Lagrain, Kaplotestraat
17 B, 8750 Wingene). Info: tel. 059 26 60 27;
stad.oudenburg@pandora.be; www.oudenburg.be.

De aqua in vita Romanorum: l’eau dans l’Anti-
quité romaine. Musée Gallo-Romain d’Aoste, Place
du Musée 43, 38490 Aoste (FR). Tot 3/10/2004.
Info: tel. 00 33 4 76 32 58 27.

Romains d’eau douce: les bateaux de Saint-Geor-
ges. Musée Gallo-Romain Fourvière, Rue Cléberg
17, 69005 Lyon (FR). Tot 3/10/2004. Info: tel. 00 33
4 72 38 49 30.
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Les Allobroges. Musée-château, Place du Château,
74000 Annecy (FR). Tot 5/10/2004. Info: tel. 00 33 4
50 33 87 30.

Se chausser, de l’Antiquité à l’aube de la Renais-
sance. Musée du Pays de Sarrebourg, Rue de la
Paix, 57400 Sarrebourg (FR). Tot 17/10/2004. Info:
tel. 00 33 3 87 08 08 68.

Boeken en bibliotheken in de Oudheid. Universi-
teitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leu-
ven. Van 21/9 tot 29/10/2004. Toelichting: zie Pro-
ra, jg. 9 (2004), nr. 2. In het kader van de Weten-
schapsweek zijn er aanvullende activiteiten mogelijk
voor schoolgroepen (zie verder). Info: Departe-
ment Klassieke Studies, Blijde-Inkomststraat 21,
3000 Leuven; tel. 016 32 49 27; mark.depauw@
arts.kuleuven.ac.be.

Uxellodunum et la guerre des Gaules. Musée La-
benche d’Art et d’Histoire, Boulevard Jules Ferry
26 bis, 19100 Brive-le-Gaillarde (FR). Info: tel. 00 33
5 55 24 19 05.

Vivre et mourir à Segodunum durant l’Antiquité.
Musée du Rouergue, Le Bourg, 12630 Montrozier
(FR). Tot 31/10/2004. Info: tel. 00 33 5 65 70 75 00.

L’Europe et la Gaule romaine: voies commerciales
et moyens de transport. Musée Archéologique,
Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes (FR). Tot
31/10/2004. Info: tel. 00 33 4 66 76 74 80.

La Grèce antique et les femmes, Hélène, Aphro-
dite, Aspasie et les autres. Abbaye Saint-Gérard
de Brogne, 5640 Mettet. Tot 7/11/2004. Hoe zag de
levenswijze  van  de  vrouwen  in  het  antieke  Grie-
kenland eruit? Om daarop een antwoord te geven
wordt het leven geschetst van een meisje om-
streeks  450  v.C.,  te  volgen  vanaf  haar  prilste  kin-
derjaren tot aan haar dood, waarbij haar tienertijd,
haar verloving, haar huwelijksjaren en haar leven
als Atheense vrouw worden belicht. Vanuit haar
standpunt beleven wij opnieuw de eeuw van Peri-
cles. Met schitterende voorwerpen uit het dagelijk-
se leven, met beelden die de vrouw idealiseren,
met afbeeldingen op aardewerk kan de bezoeker
zich een idee vormen van het dagelijkse leven van
de vrouwen. Info: tel. 071 79 70 70; info@brogne.be;
www.brogne.be.

La vannerie dans l’Antiquité. Musée de Préhis-
toire d’Île de France, Avenue Etienne Dailly 48,
77140 Nemours (FR). Tot 14/11/2004. Info: tel. 00
33 1 64 78 54 80.

Die Thraker: das goldene Reich des Orpheus.
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik

Deutschland, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn
(DE). Tot 28/11/2004. Info: tel. 00 49 22 89 17 12 00;
www.bundeskunsthalle.de.

Troyes gallo-romain. Musée Saint-Loup, Rue Chrés-
tien de Troyes 1, 10000 Troyes (FR). Tot 3/1/2005.
Info: tel. 00 33 3 25 76 21 68.

Romeinen in Friesland. Fries Museum, Turfmarkt
11, 8911 KS Leeuwarden (NL). Tot 9/1/2005. In de
periode 12 v.C. tot ca. 40 n.C. waren de Romeinen
fysiek aanwezig in  het  gebied dat  de huidige pro-
vincie Friesland beslaat. Daarmee waren de Romei-
nen actief in een gebied dat zich buiten de grenzen
van  het  Romeinse  Rijk  bevond.  Hier  woonden  de
Germaanse barbaren, waartoe ook de Friezen aan
het begin van onze jaartelling worden gerekend.
Ook na hun vertrek bleven er contacten bestaan
tussen de Friezen en de Romeinen tot ca. 400 n.C.
Info: tel. 00 31 58 255 55 00; fax 00 31 58 213 22 71;
info@friesmuseum.nl; www.friesmuseum.nl.

De Bataven. Museum het Valkhof, Kelfkensbos 59,
6501 BL Nijmegen (NL). Van 18/9/2004 tot 9/1/2005.
Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 2. Info: tel. 00
31 24 360 88 05; mhv@museumhetvalkhof.nl;
www.museumhetvalkhof.nl.

Dédale. Musée Romain, Ch. du Bois-de-Vaux 24,
1000 Lausanne 3 (CH). Tot 9/1/2005. Info: tel. 00
41 21 315 41 85.

Gaulois des pays de Garonne. Musée Saint-Ray-
mond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse (FR). Tot
9/1/2005. Info: tel. 00 33 5 61 22 31 44.

Liberchies entre Belgique et Germanie: oorlog en
vrede in Romeins Gallië. Musée, Place de Liber-
chies, 6238 Liberchies. Tot 5/3/2005. Info: tel. 071
84 05 71.

La navigation en Méditerranée, des origines au
XIXe siècle. Musée Départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947, 06430 Tende (FR).
Tot 31/3/2005. Info: tel. 00 33 4 93 04 32 50.

De villa en villae: la campagne gallo-romaine du
1er au 4e siècle. Espace Archéologique Saint-Pierre,
Route Merveilleuse 23, 5000 Namur; Espace Gallo-
Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. Tot
29/5/2005. Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 2.
Er zijn informatienamiddagen voorzien voor leer-
krachten op 22/9 en 25/9/2004. Op bepaalde zon-
dagen zijn er ook geleide bezoeken voorzien voor
individuele bezoekers. Voor leerlingen zijn er ook
ateliers pottenbakken of weven mogelijk. Info: tel.
081 25 02 83 of 068 26 92 33; espacestpierre@
mrw.wallonie.be of espace.gallo-romain@ath.be.

mailto:info@brogne.be
http://www.brogne.be.
http://www.bundeskunsthalle.de.
mailto:info@friesmuseum.nl
http://www.friesmuseum.nl.
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mailto:espace.gallo-romain@ath.be
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Toneel

Rouw siert Electra (Eugene O’Neill). Theaterzaal
Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent. 3/9
en 4/9/2004 om 20.00 uur. Toneelgroep Amster-
dam. Dit is een aangrijpend familiedrama waarin
liefde en seksualiteit de kille wetten van het nood-
lot tarten. O’Neill baseerde zijn tragedie op de
Oresteia van Aeschylus, waarbij de goden plaats
maken voor onbewuste krachten die de onderlinge
familierelaties verzieken. Info: tel. 09 267 28 28;
www.theaterfestival.be.

Why walk if you can fly (Jongerenproject Icarus
en Daedalus). Biekorf, 8000 Brugge. 17/9 en
18/9/2004. Vier maanden lang kwamen zeven jon-
geren tussen 13 en 16 jaar elke week samen om te
improviseren, personages te creëren, teksten te
schrijven, te repeteren en te acteren. Als rode
draad gebruikten zij het verhaal van Daedalus en
Icarus,  de  jongen  voor  wie  zelfs  de  zon  niet  on-
bereikbaar leek. Zo ontstond hun eigen, eigentijdse
bewerking van de klassieke mythe. Info: tel. 050 44
30 40.

Leven in hel. CC De Warande, Warandestraat 42,
2300 Turnhout. 18/9/2004 om 20.15 uur. In samen-
werking met Het Gevolg organiseert het CC De
Kaaiman een theaterwerkplaats voor jongeren. De
drie jongste groepen krijgen een eerste theaterop-
leiding. De oudsten maken een echte jongerenpro-
ductie. De productiegroep De Kaaiman nam Leven
in hel van Ramsey Nasr onder de loep. Leven in hel
vertelt de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice
in de hel. Ramsey Nasr vormde deze mythe om tot
een knotsgekke operette en de Kaaimannen vorm-
den de operette van Ramsey Nasr om tot een gek
toneelstuk. Info: tel. 014 41 94 94; info@warande.be;
www.warande.be.

Theatermarathon Tantalus. Org.: Griekenlandcen-
trum. Toneelgroep De Appel, Den Haag (NL).
9/10/2004. Het Griekenlandcentrum heeft een bus
gereserveerd om deze twaalf uur durende voor-
stelling bij te wonen. De bus vertrekt ’s morgens
vroeg vanuit Gent en komt pas na middernacht
terug. In deze voorstelling presenteert auteur John
Barton zijn eigen versie van de Trojaanse oorlog. In
negen toneelstukken komen de aanloop naar de
oorlog, de oorlog zelf en de nasleep ervan aan bod.
De  regie  ervan  is  in  handen  van  het  duo  Aus
Greidanus  en  Jules  Terlingen.  Info:  P.  Borghart  &
K. De Temmerman; tel. 09 264 40 96; pieter.borghart@
ugent.be of  koen.detemmerman@ugent.be.

Britannis (naar de tragedie Britannicus van Racine).
Théâtre de Namur. Ensemble Leporello. 14/10 tot
23/10/2004. Info: tel. 081 22 60 26.

Britannis. Muziektheater gesproken en gezongen
naar Britannicus van Racine. Tweetalige versie (Ne-
derlands/Frans). Théâtre 140, Plaskylaan 140, 1040
Etterbeek. 22/11 tot 26/11/2004 om 20.30 uur.
Info: tel. 02 733 97 08.

The abduction of Europe. Le Théâtre de la Place,
Place de l’Yser, 4020 Liège. International Theater
Days Maastricht. 23/11 tot 27/11/2004. Info: tel. 04
342 00 00.

L’éloge de la folie (Erasme). Théâtre de la Valette,
Rue Basse 11-13, 1460 Ittre. 9/12/2004 tot 16/1/2005.
Info: tel. 067 64 81 11.

Muziek en ballet

Drift (naar Claudio Monteverdi). Vooruit, Sint-
Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 1/9 en 2/9/2004
(Theaterfestival). CC Hasselt; 9/10/2004 om 20.00
uur. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000
Brugge; 20/10/2004 om 20.00 uur. CC Strombeek,
Gemeenteplein, 1853 Grimbergen; 30/10/2004 om
20.15 uur. Stadsschouwburg Eindhoven (NL);
22/11/2004 om 20.15 uur. Chassétheater Breda
(NL); 24/11/2004 om 20.30 uur. Stadsschouwburg
Arnhem (NL); 27/11/2004 om 20.15 uur. Doel-
groep: +16 jaar. Ariadne is een koningsdochter die
familie en land verraadt om haar geliefde uit het
labyrint te redden. Theseus belooft haar gouden
bergen om haar vervolgens na een heerlijke lief-
desnacht achter te laten op het eiland Naxos. Haar
tranen laten zelfs de goden niet onberoerd en Ve-
nus  stuurt  de  god  Bacchus  om  haar  pijn  te  ver-
zachten. Net als vele anderen liet Claudio Monte-
verdi zich inspireren door het verhaal van Ariad-
ne, al bleef van zijn opera enkel het beroemde La-
mento d’Arianna over. Hij schreef dit stuk speciaal
voor zijn lievelingssopraan Caterina Martinelli. De
klaagzang van de verlaten Ariadne vormt, samen
met ander muzikaal en literair materiaal uit de
barok, het vertrekpunt van Drift. Info: tel. 03 225 17
02; info@transparant.be; www.transparant.be.

Muziek van Hildegard von Bingen (Festival van
Vlaanderen). Festivalcafé, Handelsbeurs, Kouter
29, 9000 Gent. 30/9/2004 om 20.15 uur. Stevie
Wishart. Info: tel. 09 243 94 94; www.festival.be.

Daphnis et Chloé (Maurice Ravel). Paleis voor
Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
30/10/2004 om 20.00 uur. Symfonieorkest en koor
van de Munt. Tevens worden Prélude à l’après-midi
d’un faune (C. Debussy) en Frammenti sinfonici dal
balletto maartia (L. Dallapiccola) uitgevoerd. Info:
tel. 02 229 12 00; info@demunt.be; www.demunt.be.

http://www.theaterfestival.be.
mailto:info@warande.be
http://www.warande.be.
mailto:koen.detemmerman@ugent.be
mailto:info@transparant.be
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http://www.demunt.be.
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Nicolaes Cleynaerts, Pastor de Amor. CC Casino,
Casinoplein 10/11, 8670 Koksijde. 12/11/2004 om
20.00 uur. Verteller: Joris Tulkens; gitaar: Miguel
de Andreo; palmas en dans: Eva Moreno; zang:
José Ligero. Nicolaes Cleynaerts is vooral bekend
wegens zijn verzoenende houding tegenover mos-
lims.  Daarnaast  was  hij  toch  ook  humanist,  theo-
loog, schrijver van verschillende Latijnse traktaten
en een Griekse spraakkunst.

Die Ruinen von Athen (ouverture; Ludwig van
Beethoven). Concertzaal, Bijlokekaai 7, 9000 Gent.
13/11/2004 om 20.00 uur. Defilharmonie o.l.v.
Philippe Herreweghe. Tevens worden de vierde en
de zevende symfonie van L. van Beethoven uitge-
voerd. Info: tel. 09 233 68 78; info@debijloke.be;
www.debijloke.be.

Métopes (Karol Szymanovski). Blauwe Zaal de
Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen. 24/11/2004
om 20.00 uur. Pianist: Piotr Anderszewski. K. Szy-
manovski (1882-1937) was de centrale figuur in de
Poolse muziek van de eerste decennia van de twin-
tigste eeuw. De triptiek Métopes (1915) is geïnspi-
reerd door metopen: reliëfs op frontons van Dori-
sche tempels die hij tijdens een verblijf op Sicilië
had bezocht. Elk van de drie delen illustreert een
scène uit de Odyssea van Homerus. Daarnaast
wordt er ook werk van J.S. Bach en F. Chopin uit-
gevoerd. Info: tel. 03 248 28 28; info@desingel.be;
www.desingel.be.

Cassandra speaking in twelve voices. Rode Zaal
de Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen. 2/12,
3/12 en 4/12/2004 om 20.00 uur. Jolente en Anne
Teresa De Keersmaeker-Rosas. De tekst, een be-
werking  van  Oscar  van  Woensel,  vertelt  over  de
oorlog tussen Trojanen en Grieken (hier Zorba’s)
vanuit het standpunt van een vrouw. Cassandra,
de  dochter  van  de  Trojaanse  koning,  weigert  zich
over te leveren aan de Griekse god Apollo. Uit
wraak geeft  hij  haar  de gave het  hele  verloop van
de  oorlog  te  voorspellen  zonder  dat  iemand  haar
evenwel gelooft. Zo wordt Cassandra de machtelo-
ze  getuige van een bloedbad,  aangericht  uit  hoog-
moed en winstbejag. De tekst wordt door de hele
groep dansers gedragen, als een partituur verdeeld
over twaalf stemmen, waardoor deze vrouwen-
figuur in al haar facetten wordt belicht. Info: tel. 03
248 28 28; info@desingel.be; www.desingel.be.

Dido. Muziektheater Transparant. Vlaamse Opera,
Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 11/12/2004 om
20.00 uur, 12/12/2004 om 20.00 uur, 27/1/2005
om 10.30 en 14.00 uur, 28/1/2005 om 10.30 en

14.00 uur. Opéra, Lille; 7/1/2005. De Warande,
Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 12/1/2005 om
19.00 en 21.00 uur, 13/1/2005 (schoolvoorstelling).
Het Paleis, Theaterplein 1, 2000 Antwerpen;
15/1/2005 om 20.00 uur en 16/1/2005 om 15.00
uur. CC Leuven, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven;
9/3/2005 om 20.00 uur. Doelgroep: +10 jaar. Dido
is gebaseerd op het klassieke verhaal van Dido en
Aeneas, dat door Vergilius werd opgetekend en in
de operawereld grote bekendheid kreeg door de
17de-eeuwse Britse componist Henry Purcell. Sa-
men met een veelkleurig muzikaal en vocaal en-
semble maakt Jan Van Outryve een nieuwe muzi-
kale versie van dit oude verhaal. Info: tel. 03 225 17
02; info@transparant.be; www.transparant.be.

Gemeld: Wetenschapsweek

Het departement Klassieke Studies organiseert in
het kader van de Wetenschapsweek op 25/10,
26/10 en 28/10/2004 activiteiten voor leerlingen
van  de  laatste  cyclus  SO.  Het  betreft  een  dag-
programma waarbij leerlingen o.l.v. een gids de
tentoonstelling Boeken en bibliotheken in de Oudheid
bezoeken en twee workshops volgen. De voorziene
workshops zijn: 1 Van rol naar codex (A. Wouters); 2
Lezen zoals de ouden (W. Clarysse); 3 De overlevering
van de antieke literatuur in de late Oudheid en de Mid-
deleeuwen (G.  Partoens);  4 Vrouwen en boeken: zin of
onzin? (J. De Landtsheer); 5 Posidippus-boek (E. Kos-
metatou); 6 Puzzelen met fragmenten (J. Bollansée); 7
Plutarchus en de bibliotheek: schrijven in de Oudheid
(S. Verdegem; o.v.). Info: W. Clarysse; willy.clarysse@
arts. kuleuven.ac.be.

Ateliers

Het verhaal van Alexander de Grote. Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10,
1000 Brussel. 5/11/2004 van 9.30 tot 16.30 uur.
Voor 10-14 jaar. Info: tel. 02 741 72 11; info@kmkg-
mrah.be; www.kmkg-mrah.be.

Film

Troy. Regie: Wolfgang Petersen. CC Strombeek,
Gemeenteplein, 1853 Grimbergen. 12/10/2004 om
20.30 uur. Deze dure spektakelfilm vond zijn inspi-
ratie in de Ilias van Homerus. De vrijheden die de
scenarist zich veroorloofd heeft, zijn ingrijpend. De
twee  grote  helden,  Achilles  (Brad  Pitt)  en  Hector,
hebben het niet zo voor de Griekse goden. Info: tel.
02 263 03 43; www.ccstrombeek.be.
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