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REDACTIONEEL

Beste collega’s

Wanneer dit nummer van Prora bij u arriveert, komen de feestdagen in zicht. December, de donkere maand,
wordt verlicht door kerstlampjes en vuurwerk. Wij, de leden van de raad van bestuur, wensen u dan ook
een gezellig kerstfeest en een voorspoedig nieuw jaar.

In maart van het nieuwe jaar 2005 zal er een voor de V.L.O.T. belangrijke algemene vergadering gehouden
worden. Het mandaat van de leden van de raad van bestuur, dat drie jaar duurt, is dan namelijk afgelopen.
In de algemene vergadering van maart 2005 moet er dus een nieuwe raad van bestuur gekozen worden.
Langs deze weg willen we onze leden vragen zich kandidaat te stellen voor de raad van bestuur. Eerlijk-
heidshalve moet er gezegd worden dat dit vrijwilligerswerk is: er staat geen enkele financiële vergoeding te-
genover de tijd en energie die men in de vereniging steekt.

Er wordt vergaderd om de vijf à zes weken, er worden studiedagen georganiseerd, er wordt een tijdschrift
gevuld, gedrukt en rondgestuurd, en nog veel meer. De enige beloning is de voldoening iets te kunnen doen
in het voordeel van de klassieke talen in het secundair onderwijs, collega-leerkrachten een beetje te onder-
steunen bij hun werk en met collega-classici samen te zijn en te discussiëren.

Het is tijd dat er nieuwe mensen komen in de raad van bestuur. Daarom spreken we u aan om u kandidaat
te stellen. Dat kan per eenvoudige brief, gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. We wensen er de
nadruk op te leggen hoe belangrijk het is dat er vele kandidaturen binnenkomen. Onze vereniging is de eni-
ge netoverstijgende vereniging voor classici, die bestaat door en voor leerkrachten. Het is onze enige stem in
het onderwijs klassieke talen. We zijn onafhankelijk en zelfstandig, vrij van iedere inmenging of invloed.
Niemand subsidieert ons. En we respecteren de eigenheid van de verschillende netten.

De V.L.O.T. is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en heeft zich dus te houden aan de wettelijke be-
palingen betreffende vzw’s. Aangezien er een nieuwe wetgeving gekomen is betreffende vzw’s, waren we
verplicht de statuten van de vereniging aan te passen aan de wettelijke vereisten. Daartoe zijn twee algeme-
ne vergaderingen gehouden. Op de tweede algemene vergadering van 16 oktober 2004 werden de gewijzig-
de statuten goedgekeurd. Deze gewijzigde statuten zijn verzonden naar de Rechtbank van Koophandel te
Mechelen, die ervoor zal zorgen dat ze gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Wanneer deze pu-
blicatie  een feit  is  en de statuten rechtsgeldig worden,  zullen ze  op onze website  gezet  worden,  waar  u ze
dan kunt nalezen.

We begrijpen echter best dat u van iets als statuten niet wakker ligt. Gelukkig blijft er toch nog tijd over om
ook met inhoudelijke zaken bezig te zijn. Onze studiedag is in volle voorbereiding en u zult er dan ook vlug
meer van horen.

De belangstelling voor de Oudheid is heden ten dage groot. In boekhandels staat het vol met vertalingen en
hertalingen van antieke werken, kinder- en jongerenboeken komen uit bij de vleet en er worden ook terug
‘peplumfilms’ gemaakt, waarvan Gladiator een groot succes was. Het is een vreemde tegenstelling: ondanks
die grote belangstelling van alle leeftijden voor verhalen, werken en gebeurtenissen uit de Oudheid zijn er
toch vele mensen die zich afvragen waarom leerlingen nog Latijn en Grieks leren. Zouden we niet moeten
overwegen op een of andere manier de wereld buiten de school duidelijk te maken dat dit echt wel een
meerwaarde is? Met ons tijdschrift bereiken we alleen de leden van onze vereniging, die uiteraard niet over-
tuigd moeten worden. Maar hoe bereiken we de anderen?

Chris Van Woensel
Voorzitter



2

DIDACTIEK

Officia testamentaria tegenover verwanten en amici en het probleem
van de captatio testamenti

Bart De Ville

1 Inleiding

Er waren verschillende personen tegenover wie een Romeinse erflater morele verplichtingen had, zowel
verwanten als niet-verwanten. Deze uiteenzetting zal op de eerste plaats de effectiviteit van deze verplich-
tingen nagaan. Is het waar dat amici konden hopen op verrijking dankzij de erfdelen en legaten die ze ont-
vingen? Hierbij aansluitend zal ik het fenomeen van captatio testamenti (‘testamentenjacht’) onderzoeken. Is
dit een historische realiteit of slechts een roddelverhaal en hoe kunnen we dat te weten komen?

Ik wil bij het begin van dit onderzoek graag wat cijfermateriaal meegeven dat op de een of andere manier de
conclusies over de door de erflaters gevolgde strategieën kan beïnvloeden. Ten minste 90 % van de bevol-
king kon geen testament maken, om de heel eenvoudige reden dat deze bevolkingsgroep weinig of niets had
om in een testament over te maken. Bovendien lag de levensverwachting bij de geboorte voor de Romeinen
tussen de 20 en 30 jaar1. Saller suggereerde dat 84 % van de Romeinse kinderen op 5-jarige leeftijd nog een
vader hadden, dat dit op 10-jarige leeftijd 68 % was, op 15-jarige leeftijd 54 %, op 20-jarige leeftijd 41 %, op
25-jarige leeftijd 30 %, op 30-jarige leeftijd 19 %, op 35-jarige leeftijd 12 % en dat het op 40-jarige leeftijd nog
slechts 6 % was. D.w.z. dat pakweg 50 % van de Romeinse mannen die de leeftijd van 14 jaar bereikt hadden,
al sui iuris waren (vermits hun vader overleden was) en dus een testament konden opstellen2. Hopkins denkt
dat zelfs meer dan 50 % van de mannen de leeftijd van 20 jaar niet haalden3. Bovendien gaat hij ervan uit dat
20 % van de Romeinse vaders geen kinderen had bij overlijden, dat nog 20 % een dochter (of dochters) had,
maar geen zoon, dat 30 tot 35 % één zoon had en dat 25 tot 30 % twee of meerdere zonen had4.

Vermits mannen vier keer meer testamenten nalieten dan vrouwen, heb ik ervoor gekozen om de erflater
dan ook telkens met ‘hij’ of ‘hem’ weer te geven. Dat meer mannen dan vrouwen een testament nalieten,
komt door het feit dat ze meer bezaten dan vrouwen en dat was dan weer het gevolg van het feit dat man-
nen meer erfden.

2 Officia testamentaria tegenover verwanten

R.P. Saller en B.D. Shaw5 construeerden op basis van inscripties op grafstenen een model van de Romeinse
familie, waaruit bleek dat de nucleaire familie (moeder, vader, kinderen) overheersend dominant was en dat
de overgrote meerderheid van de Romeinse erflaters hun kinderen of hun echtgeno(o)t(e) (of beiden) als erf-

1 B.W. Frier, Roman life expectancy: Ulpian’s Evidence, in HSCP 86, 1982, blz. 213-251, en Roman life expectancy:
the Pannonian evidence, in Phoenix 37, 1983, blz. 328-344.

2 R.P. Saller, Men’s age at marriage and its consequences in the Roman family, in ClPh 82, 1987, blz. 21-34.
3 K. Hopkins, Death and renewal, CUP, Cambridge, 1983, blz. 70-73.
4 Ibid. blz. 97-100.
5 R.P. Saller, Tombstones and Roman family relations in the Principate: civilians, soldiers and slaves, in JRS 74,

1984, blz. 124-156. B.D. Shaw, Latin funerary epigraphy and family life in the later Roman Empire, in Historia 33,
1984, blz. 457-497. J.C. Mann uitte kritiek op hun methode in Epigraphic consciousness, in JRS 75, 1985, blz.
204-206, op de volgende manier: ‘Stone inscriptions do not give us information about the total population of an
area. They merely tell us something about the people in that area who used stone inscriptions.’ Voor dit onderzoek
zijn de erflaters bijna altijd diegenen die grafinscripties gebruiken.
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genamen benoemden. We zien inderdaad in testamenten dat de voornaamste erfgenamen doorgaans de
meest naaste verwanten waren en dat de overgrote meerderheid van de gekende erfenissen betrekking heb-
ben op ouders die hun eigendom grotendeels aan hun kinderen nalieten1. Dat dit zo vaak op die manier ge-
beurde, komt door het feit dat er een belangrijke morele druk was om in deze zin te handelen en dat onter-
ven van kinderen (of ouders) algemeen afgekeurd werd2.  Zo verdedigde Plinius  zich bv.  toen hij  een deel
van een erfenis in ontvangst nam van een vrouw die haar zoon onterfd had: hij  hield, beweert hij,  een for-
meel onderzoek naar de redenen voor de onterving, vooraleer hij oordeelde dat het gerechtvaardigd was om
zijn deel in ontvangst te nemen3. Via Cicero zijn we ook op de hoogte van de affaire van een zekere senator
Gnaeus Egnatius, die zijn zoon onterfde omdat hij hem ervan verdacht als rechter smeergeld aangenomen te
hebben. Deze Gnaeus Egnatius werd omwille van die (mis)daad op zijn beurt zelf door de censoren uit de
senaat gezet4.

In de gevallen waar zowel zonen als dochters als erfgenamen aangeduid zijn en waar de omvang van de er-
fenis gekend is, worden de zonen duidelijk boven de dochters geprefereerd. Er zijn voorbeelden gekend
waarbij de zoon de helft van de erfenis ontving en zijn zusters elk 1/4 ontvingen5. We kennen het voorbeeld
van een zoon die 3/4 kreeg en zijn zuster 1/46, of van een zoon die 5/12 kreeg, een andere zoon 1/3 en een
dochter 1/47 ... Het kon zelfs voorkomen dat de dochter ten voordele van de zoon onterfd werd. Er is echter
voldoende bewijs om te geloven dat deze onterfde dochter hoegenaamd niet aan haar lot overgelaten werd,
maar dat ze (reële) hoop kon koesteren om toch nog legaten te ontvangen8. De mogelijkheid moet evenwel
ook in overweging genomen worden dat een vader de beslissing kon nemen om zijn dochter te onterven (of
een legaat na te laten), omdat hij van de overtuiging uitging dat ze bij haar huwelijk reeds ‘beloond’ was
dankzij de bruidsschat die ze gekregen had9.

Zeer uitzonderlijk werden dochters als erfgenamen benoemd, terwijl de zonen onterfd werden en legaten
ontvingen10. Wanneer de erflater echter zonder zonen stierf en gedwongen werd tussen een dochter en een
extraneus te kiezen, ging de voorkeur van de erflater evenwel naar de dochter uit. ‘Daughters were not equal to
sons, but the demands of natural affection were strong (...) sons before daughters, but daughters before everyone else’,
schrijft Champlin11. Familiares en adfines komen in rangorde van de officia testamentaria na de sui heredes en de
naaste familie om een erfenis in de wacht te slepen. De testamentaire vermelding van naaste aangetrouwde
familie, vrienden en beschermers was een erekwestie. Plichtsverzuim in deze aangelegenheid werd sociaal
afgekeurd en als eerloos beschouwd. Het niet vermeld worden in het testament van een familiarissimus werd
als een sociale vernedering beschouwd12. In een testament vermeld worden daarentegen was eervol en een
maatstaf voor iemands sociaal aanzien13.

Hoewel het morele erfrecht van de familiares na dat van de naaste verwanten kwam, is het niet zo dat zij van
de erfenis uitgesloten werden ingeval er naaste verwanten of sui heredes waren. Een erfdeel kon immers met

1 R.P. Saller, Patriarchy, property and death in the Roman family, CUP, Cambridge, 1994, blz. 168, met ver-
wijzingen naar andere auteurs.

2 E. Champlin, Final judgments. Duty and emotion in Roman wills. 200 B.C. - A.D. 250, UCP, Berkely/Los An-
geles/Oxford, 1991, blz. 15: ‘(...) disinheritance, if upheld, was a stigma’,  en blz. 107: ‘society generally held that
children should inherit – that disinheritance was to be avoided’.

3 Plinius, Epistulae V, 1.
4 Cicero, Pro Cluentio 135.
5 Digesten XXXI, 77, 30.
6 Digesten XXXII, 27, 1.
7 Digesten XXXVI, 1, 80, 5.
8 Digesten XXXIII, 2, 39; XXXIII, 3, 6 (huis); XXXIII, 5, 21 (cash); XXXIV, 4, 31, 3 (peculium).
9 Digesten VI, 1, 65, 1; XXVIII, 5, 62.

10 Digesten V, 2, 13; XXVIII, 2, 19.
11 E. Champlin, 1991, blz. 120.
12 K. Hopkins, 1983, blz. 235-247; E. Champlin, 1991, blz. 131-143; P. White, Amicitia and the profession of poetry

in early imperial Rome, in JRS 68, 1978, blz. 90.
13 E. Champlin, 1991, blz. 13 en 146-147. Vgl. Cicero, Pro Quinctio 14: ‘summus honos’.
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legaten belast worden. Het zgn. Testament van Dasumius vermeldt bijvoorbeeld tientallen legatarissen1. En
Junia, de weduwe van Cassius Longinus en halfzuster van Marcus Brutus, liet (in 22 n.C.) in haar testament
aan iedereen die van enige betekenis was in de stad, iets na, behalve aan keizer Tiberius. Junia volgde hier
het voorbeeld van Sulla, die zowat 100 jaar eerder al zijn vrienden als legatarissen aangeduid had, maar de
jonge Pompeius genegeerd had2. Voor de erflaters die kinderen hadden of die andere verwanten als erfge-
namen verkozen, bleef er toch nog steeds een plicht om vrienden met legaten te eren. Een vriend kon erkend
en bedankt worden d.m.v. een legaat. Dit kon gaan van slaven3 over persoonlijke bezittingen4 en vruchtge-
bruik5 tot verschillende vormen van jaargelden6.

We kunnen er waarschijnlijk van uitgaan dat een typisch testament minstens een aantal legaten bevat moet
hebben. Enkele legaten waren ongetwijfeld ten voordele van moeders, echtgenotes en dochters, die als
vrouwen door de lex Voconia verboden werden erfgenaam te zijn7. De praktijk om in een testament ook le-
gaten op te nemen hangt samen met het bestaande alternatief om naast één hoofderfgena(a)m(e) een aantal
kleinere erfdelen aan verschillende personen toe te kennen. Dit was minder belastend voor de eigenlijke erf-
genamen, aangezien de ‘kleine’ erfgenamen niet alleen een deel van de baten, maar ook een evenredig deel
van de schulden erfden8. Pas als er geen voor de hand liggende erfgenamen waren, kon de volledige erfenis
over buitenstaanders verdeeld worden.

3 Officia testamentaria tegenover amici

Het (be)noemen van een complete buitenstaander van de familie als erfgenaam wijst niet alleen vaak op
kinderloosheid, maar bijna ook altijd onveranderlijk op exceptionele affectie of dank. Hoe frequent was het
nu dat amici erfdelen of legaten kregen? We weten bv. dat Cicero minstens 15 erfenissen of legaten ontving
van mensen met wie hij hoegenaamd niet verwant was. Met uitzondering van het jaar 49 v.C. weten we dat
hij tussen 52 en 44 v.C. elk jaar minstens één erfdeel of legaat mocht ontvangen9. Niet alleen Cicero werd
soms tot een van de erfgenamen benoemd. Dat dit ook voor Plinius het geval was, kunnen we uit zijn cor-
respondentie opmaken10.

Het centrale punt hier is dat pakweg 1/5 van de Romeinse kinderloze erflaters onder hun vrienden naar erf-
genamen zochten eerder dan onder hun familie. Soms vinden we vrienden die met familie(leden) het ver-
mogen delen11, soms worden vrienden expliciet of impliciet boven familie verkozen12, soms zijn de vrienden

1 K. Hopkins, 1983, blz. 239, n. 50: ‘Dasumius had direct descendants and heirs, a daughter and a son adopted by his
will, but he also left substantial legacies of gold and silver to at least fifty other people.’

2 Tacitus, Annales III, 76.
3 Digesten XL, 5, 41, 3.
4 Digesten XXXIV, 2, 40, 2; Plinius, Epistulae II, 20 (kledij).
5 P. Oxy. 907.
6 Digesten XXXIII, 1, 10; XXXIII, 1, 19, 1 en XXXIV, 3, 28, pr.
7 Deze  wet  (169  v.C.),  gestemd  onder  invloed  van  Cato  de  Oudere,  bepaalde  dat  een  vrouw  testamentair

niet als erfgenaam kon worden ingesteld door burgers die zeer bemiddeld waren (vermogen door de cen-
sor geschat op meer dan 100 000 asses). Deze beperking, ingesteld ter bestrijding van overdadige uitingen
van weelde en spilzucht, die zich konden manifesteren bij vrouwen die belangrijke vermogens erfden, is
in het principaat weggevallen. (uit: C. De Koninck, Beknopte encyclopedie van het Romeins recht, Maklu,
Antwerpen, 2000, blz. 329)

8 K. Verboven, Een zaak van vrienden. Economie in de schaduw van de macht. De economische betekenis van ‘amici-
tia’ in de eerste eeuw voor onze tijdrekening, Gent, 1997-1998, 4 vol., onuitgegeven doctoraatsverhandeling,
blz. 313-314. Contra: E. Champlin, 1991, blz. 142, die meent dat extranei legaten en geen erfdelen kregen.

9 Voor de erfenissen en legaten die Cicero ontving, zie K. Verboven, 1997-1998, blz. 581-595.
10 Plinius, Epistulae II, 16, 1; IV, 10; V, 1 en V, 7.
11 Cicero, Ad familiares XIII, 34 (propinquus) en Pro Cluentio 135; Digesten V, 2, 9 en XXXVI, 1, 82; Tacitus, An-

nales I, 8.
12 Cicero, Pro Cluentio 135 en De officiis III, 73-74.
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zelfs de enige erfgenamen1.  Cicero vermeldt de 6 viri boni et honesti, die geen enkele band met de erflater of
met elkaar hadden, maar die door Quintus Turius, een zakenman die in Afrika actief was, als erfgenamen
aangeduid waren2.  Cicero was er bv. ook fier op dat hij  nog steeds, toen hij verbannen was, in testamenten
opgenomen werd3. Het voorbeeld van Atticus’ oom Quintus Caecilius is in deze context van toepassing.
Quintus Caecilius dankte zijn fortuin aan zijn associatie met Lucullus Ponticus en hij had voortdurend laten
uitschijnen dat Lucullus zijn enige erfgenaam zou zijn. Toen bij de opening van het testament bleek dat Lu-
cullus niets van enig belang gekregen had en dat Atticus (Caecilius’ neef én Cicero’s vriend) voor 3/4 erfge-
naam was, was de verontwaardiging zo groot dat de begrafenisstoet aangevallen werd en het lijk van Caeci-
lius meegesleept en verminkt werd. De man kreeg, aldus de moralist, de erfgenaam die hij wilde en de be-
grafenis die hij verdiende4. Of dit verhaal nu waar is of niet, laten we in het midden, ‘but it [het verhaal] as-
sumes widespread interest, common knowledge and high feelings about wills’, schrijft Hopkins5.

4 Waarde en omvang van de erfdelen en legaten

Talrijke kleinere legaten hadden vooral een symbolische waarde. In het zgn. Testament van Dasumius ont-
vangen slechts twee legatarissen substantiële bedragen van enkele honderdduizenden sestertiën. De grote
meerderheid van de legatarissen daarentegen, onder wie zich ook Plinius en Tacitus bevonden, krijgen rela-
tief kleine legaten van bv. één pond goud6. In een 2de- of 3de-eeuws testament van een veteraan vinden we
een lijst terug met individuele giften die deze veteraan aan elk van zijn vrienden nalaat: één zilveren talent
was voor een vriend (fi/l%) bestemd die soldaat was, 200 Caesariaanse drachmen waren voor een veteraan
voorzien, 600 Caesariaanse drachmen had hij voor een soldaat gereserveerd, 200 Caesariaanse drachmen
kwamen aan een veteraan toe, nog eens 200 Caesariaanse drachmen had hij voor een standaarddrager en ve-
teraan voorzien en een niet omschreven bedrag was voor enkele veteranen en fi/loi bestemd7. Op een ge-
lijkaardige manier liet de eques Antonius Silvanus 50 zilveren denarii aan een kameraad na en 50 aan zijn
praefectus8, terwijl andere papyri bedragen tonen van 2 000 zilveren drachmen, 10 zilveren Ptolemeïsche
drachmen en 100 zilveren drachmen aan een vriend9.

Uiteraard moeten we met deze cijfers uit de papyri omzichtig te werk gaan. Papyri zijn immers allemaal af-
komstig uit Egypte, d.i.  een atypische provincie binnen het enorme rijk. Dat zorgt er natuurlijk voor dat de
overgeleverde cijfers niet zonder meer geëxtrapoleerd kunnen worden naar de rest van rijk. Literaire bron-
nen maken melding van legaten aan amici van 30 000, 50 000, 100 000 en het hoogst onwaarschijnlijke (en uit-
eindelijk niet overhandigde) bedrag van 50 000 000 sestertiën10. Substantiële bedragen uit erfenissen en lega-
ten vielen vaak aan Plinius (de Jongere) te beurt (zo erfde hij bv. aanzienlijke bedragen van zijn oom Plinius
de Oudere). De bedragen die hij vernoemt, hebben een totale waarde van 1 450 000 sestertiën, terwijl hij nog
naar drie andere giften verwijst zonder het bedrag te vermelden11.  Het feit dat die laatste bedragen niet ge-
kend zijn, hoeft daarom nog niet te impliceren dat het hier om kleine(re) sommen ging.

1 Cicero, Ad Atticum XI, 12, 4 en XV, 2, 4; Pro Archia XI; Livius, Ab urbe condita XXXIX, 9, 5-7; Tacitus, Annales
II, 48, 1-8. Vele voorbeelden kunnen nog toegevoegd worden.

2 Cicero, Ad Atticum XIII, 6, 2 en XII, 38a, 2; Ad familiares XII, 26, 1-2. Vele voorbeelden kunnen nog toege-
voegd worden.

3 Cicero, De domo sua ad pontifices oratio 85.
4 Valerius Maximus, Memorabilia VII, 8, 5.
5 K. Hopkins, 1983, blz. 241.
6 CIL VI, 10229 = FIRA² 3, 48, 15-26: één pond goud was weinig naar senatoriale maatstaven en in verhou-

ding tot het totale vermogen van Dasumius, maar toch vertegenwoordigde het ca. 4 000 sestertiën, meer
dan een legioensoldaat in deze periode op drie jaar tijd kon verdienen (vgl. K. Verboven, 1997-1998, blz.
317, n. 45).

7 CPR 6, 2, 76.
8 FIRA² 3, 47.
9 BGU 327; P. Ham. 41; P. Oxy. 2857; PSI 738.

10 Cicero, Pro Cluentio 162; Ad Atticum II, 20, 6; Plinius, Epistulae X, 75; Suetonius, Galba V, 2.
11 R.P. Duncan-Jones, The economy of the Roman Empire: quantitative studies, Cambridge, 1982, blz. 21 en 25-27.
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Rond de grootste erfenis waarover Plinius gedetailleerd vertelt1, is er veel verwarring gerezen, vooral om-
trent de omvang ervan (waarop ik hier niet verder inga, aangezien dat meer een filologische discussie is en
hier dus irrelevant2). Plinius verklaart dat hij door een zekere Saturninus tot erfgenaam gemaakt was, nadat
die eerst de stad Comum voor 1/4 van het totale bedrag tot mede-erfgenaam gemaakt had. Volgens Duncan-
Jones zou Plinius in totaal ca. 700 000 sestertiën van Saturninus ontvangen hebben, na aan de stad Comum
400 000 sestertiën gegeven te hebben. Plinius zou ook van een erflater (wiens naam niet gekend is) een erfe-
nis ontvangen hebben in de vorm van gronden die aan het Comomeer grensden. Plinius besliste die gronden
onmiddellijk aan Corellia, de vrouw van Minicius Justus, te verkopen voor 700 000 sestertiën3. Plinius was
ook mede-erfgenaam van een zekere Acilianus en Sabina, maar de omvang van de erfenis is niet gekend4.
Hij ontving bovendien nog legaten van 50 000 sestertiën van een zekere Julius Largus en Asudius Curianus5.
Deze erfenissen vonden plaats binnen een periode van 15 jaar, waardoor Plinius dus minstens 1 450 000
sestertiën ontvangen moet hebben.

Bij Martialis lezen we hoe het fictieve personage Calenus, aan wie het epigram gericht is, 2 000 000 sestertiën
ontvangen had van vier verschillende erfenissen binnen een periode van zeven maanden6. De Digesten
spreken over 15 pond zilver voor een substituut-erfgenaam en voor zijn vrouw, over 5 pond goud ‘aan mijn
vriendin Titia, met wie ik zonder liegen geleefd heb’ en over ‘3 pond goud aan mijn voogd’7. Het zgn. Testament van
Dasumius, dat ons epigrafisch overgeleverd is, vermeldt tientallen legatarissen8. Dit fragmentaire testament
reveleert het duidelijkst de praktijk in het jaar 108 n.C.: nadat hij eerst zijn erfgenamen vernoemd heeft,
schenkt de erflater (lijn 15) ‘aan ieder van zijn vrienden die lager geschreven staan’ auri p(ondo) libras (waar-
schijnlijk 3, 4 of 5 pond goud – het cijfer is verdwenen) aan zowat 10 of 12 mensen, en dan auri p. ii aan een
ongekend aantal mensen (lijn 18)9.

Het is niet zo eenvoudig om de geaggregeerde waarde van geld dat met erfenissen en legaten gemoeid was,
in te schatten. Misschien moeten we ons licht opsteken bij Dio Cassius, die concreet cijfermateriaal geeft. Dio
Cassius beweert nl. dat Augustus in 6 n.C. de taks van 5 % op erfenissen (naaste verwanten en armen waren
van de taks vrijgesteld) instelde om de ontslagpremies van de legioensoldaten te betalen, zodat hij de be-
staande inkomsten niet hoefde aan te boren om deze uitgaven te doen10. Hopkins schat het jaarlijks beno-
digde bedrag om de premies te betalen op 67 000 000 sestertiën, wat zou impliceren dat de totale waarde van
alle erfdelen voor aangetrouwden, vrienden en verre verwanten jaarlijks ca. 1 340 miljoen sestertiën zou be-
dragen hebben, een cijfer dat door Hopkins zelf als onmogelijk hoog verworpen wordt11. Jammer genoeg
weten we niet exact hoeveel deze taks werkelijk opbracht, maar uit de verbinding van de instellingen van de
taks en het  vooropgestelde doel  blijkt  dat  de totale  waarde van de erfdelen en legaten in  die  tijd  toch aan-
zienlijk geweest moet zijn.

1 Plinius, Epistulae V, 7.
2 R.P. Duncan-Jones, 1982, blz. 25-26.
3 Volgens R.P. Duncan-Jones, 1982, blz. 26, zouden deze gronden waarschijnlijk 900 000 sestertiën opge-

bracht hebben indien Plinius ze openbaar zou hebben laten verkopen.
4 Plinius, Epistulae II, 16.
5 Plinius, Epistulae V, 1, 1 en X, 75.
6 Martialis, Epigrammata I, 99.
7 Digesten XXXI, 89; XXXIV, 2, 35; XL, 5, 41, 3.
8 CIL VI, 10229. Vgl. ook Martialis, Epigrammata IX, 8, en Suetonius, Augustus 101.
9 CIL VI, 10229. Vermits de tweede groep legatarissen 2 pond goud kreeg, kunnen we veronderstellen dat

de eerste groep meer kreeg (vgl. W. Eck, Zum neuen Fragment des sogenannten Testamentum Dasumii, in ZPE
30, 1978, blz. 290). Na de vermelding van 2 pond goud gaat de lijst van namen 11 lijnen verder (18-28),
maar het is niet duidelijk of de erflater de mate van affectie verder reduceerde tot 1 pond goud, 5 pond zil-
ver enz.

10 Dio Cassius,  (Rwmai+kh\ i(stori/a LV, 24-25.
11 K. Hopkins, 1983, blz. 243, denkt dat de kost van de ontslagpremies van ca. 140 000 soldaten (na een dienst

van 20 jaar) jaarlijks 67 000 000 sestertiën bedroeg = benodigd bedrag om de premies te betalen, d.w.z. als
dit cijfer het resultaat is van 5 % taks, moet het volume van de erfenissen dat door de Romeinse burgers
buiten de directe familie verspreid is, 1 340 000 000 sestertiën bedragen hebben.
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De verschillende erfgenamen en legatarissen kunnen erfdelen en legaten ontvangen hebben die gelijkaardig
in omvang en waarde waren (d.w.z. iedereen kreeg evenveel), maar het kon ook gebeuren dat sommige erf-
genamen en legatarissen bedragen van een totaal verschillende omvang ontvingen. Sommige vriendschap-
pen waren nu eenmaal al hechter dan andere, maar de Romeinen konden deze vriendschapsbanden boven-
dien ook formeel categoriseren. Dasumius’ hiërarchische opsomming van zijn vrienden is waarschijnlijk een
direct  gevolg  van  dit  gegeven.  Dat  verklaart  ook  waarom  Plinius  over  zichzelf  en  over  Cornelius  Tacitus
opmerkt dat zij in testamenten, tenzij een van hen een nauwe verwant van de overledene was, beiden eadem
legata et quidem pariter ontvingen1. M.a.w. Plinius laat ons geloven dat hij en Tacitus dezelfde erkenning kre-
gen omdat ze zo nauw met elkaar verbonden waren.

Indien een erflater iets na te laten had (de overgrote meerderheid van de bevolking had echter weinig of
niets na te laten), had hij de morele plicht t.o.v. zijn familie, vrienden en de maatschappij. Meestal waren zijn
kinderen de voornaamste erfgenamen: ofwel erfden ze allemaal evenveel, ofwel kwamen de zonen voor de
dochters, maar alleszins kwamen ze voor alle andere personen.

Tegelijkertijd bestonden er ook sociale plichten om de amici postuum als erfgenamen te belonen. Dat kon
men vooral doen indien men kinderloos was (pakweg 1/5 van de Romeinse huwelijken bleef kinderloos en
nog 1/5 had alleen vrouwelijke erfgenamen2), maar normaal gezien bedacht men zulke buitenstaanders met
legaten van verschillende (vaak symbolische) waarde. Ik denk (en sluit me aan bij de visie van White, 1978,
blz. 90: ‘someone on good terms with a number of wealthy friends could expect to be enriched periodically as they died’)
dat erfdelen en legaten een belangrijke bron van inkomsten konden vormen voor sommige privé-personen
en dat slechts enkelen de gelukkigen waren om substantiële bedragen in ontvangst te mogen nemen en zich
op die manier te verrijken.

Het is natuurlijk evident (en misschien inherent aan de menselijke natuur) dat sommige mensen deze lucra-
tieve bron van inkomsten gingen nastreven. Sommigen koesterden de stille hoop dat ze door de erflater in
zijn testament opgenomen zouden worden en probeerden deze hoop dan ook werkelijkheid te doen worden.
Zulke mensen waagden zich op het terrein van de captatio testamenti (‘testamentenjacht’).

5 Captatio testamenti

Traditioneel wordt captatio testamenti in de wetenschappelijke (Engelstalige) literatuur als ‘legacy-hunting’
gedefinieerd3 en als een sociale praktijk voorgesteld die specifiek voor Rome gold en die tijdens de periode
van de late republiek tot het midden van het keizerrijk een grote bloei kende. Gedurende deze periode zou
dit verschijnsel niet alleen wijdverspreid geweest zijn, maar zou het ook nog toegenomen zijn. Deze visie is
echter op een verkeerde interpretatie van het beschikbare bewijsmateriaal gebaseerd. Het merendeel van het
bewijsmateriaal is immers van literaire aard, waarvan het grootste deel bovendien nog uit de satire afkom-
stig is. De voorbeelden van erflaters die de officia testamentaria niet  naleefden en zich dus aan captatio testa-
menti4 overgaven, vormen bij moralisten en hekeldichters het onderwerp bij uitstek. Het verschijnsel werd
vaak als een ‘historische waarheid’ geïnterpreteerd. Maar het bewijs heeft eerder een zekere ‘literaire’ of ‘po-

1 Plinius, Epistulae VII, 20, 6.
2 K. Hopkins, 1983, blz. 99-103.
3 B. Baldwin, Lucian as a social satirist, in CQ N.S. 11, 1961, blz. 200: ‘dialogues 5, 6, 7, 8, 9 are concerned with the

evils of captatio or legacy-hunting’; T. Reekmans, Juvenal’s views on social change, in Ancient Society 2, 1971, blz.
117: ‘with the exception of the captatores or legacy-hunters’,  en blz.  123: ‘The orbi are highly valued by the legacy-
hunters’; E.J. Brill, 1971, blz. 27: ‘Croton (…) devoted to legacy-hunting’; J.W. Tellegen, Captatio and crimen, in
RIDA, Ser. 3, 26, 1979, blz. 387: ‘several letters of Pliny which deal with legacy-hunting: captatio’.  Men kan ook
rechtstreeks naar ‘legacy-hunting’ verwijzen zonder naar de Latijnse term te verwijzen: R.P. Saller, Anec-
dotes as historical evidence for the Principate, in Greece and Rome 27, 1, april 1980, blz. 70: ‘the despicable methods
of legacy-hunting employed by (…) M. Aquilius Regulus’.  Soms  vindt  men  ook  ‘inheritance-seekers’ als syno-
niem voor captatores, bv. Plutarchus, Moralia, vol. 6, Loeb Classical Library, blz. 353, n.c.: ‘the plague of in-
heritance-seekers at Rome’.

4 V.A. Tracy, Aut captantur aut captant, in Latomus 39, 1980, blz. 399-402; A.R. Mansbach, Captatio: myth and
reality, UMI, Ann Arbor, 1982, Appendix A (Testimonia), blz. 118-135; K. Hopkins, 1983, blz. 235-247; E.
Champlin, 1991, blz. 57-102 en 201-202 (= lijst van alle gekende gevallen van captatio).
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etische’ waarheid en moet bijgevolg ook als een literaire topos benaderd worden. Doordat dit onderwerp zo
vaak in de satirische en filosofische literatuur van de late republiek en het vroege keizerrijk voorkomt,
schrijft Champlin: ‘there is a real danger of confusing literature, or cultural values, with life’1.

6 Definitie(moeilijkheden)

In de wetenschappelijke literatuur wordt het begrip vaak vertaald door ‘legacy-hunting’ (‘legatenjacht’).
Captatio mag echter niet op deze manier vertaald worden, maar moet eerder als ‘testamenten-’ of ‘erfenis-
jacht’ vertaald worden, vermits captatio testamenti niet  uitsluitend  naar  het  najagen  van  legaten  verwijst,
maar ook naar het najagen van erfenissen. Voorbeelden van ‘legatenjacht’ zijn zeer zeldzaam, maar toch be-
stonden er ‘legatenjagers’2.  In de meerderheid van de gevallen is het de erfenis (hereditas) die het voorwerp
van de jacht uitmaakt. Cicero spreekt in zijn Paradoxa Stoicorum over spes hereditatis en in zijn De officiis heeft
hij het over hereditates,  die  door  verkeerd  gebruik  van officia verkregen  zijn3. Het synoniem dat soms voor
captator gebruikt wordt, is heredipeta.

De begrippen captator en captare testamenta zijn voor het eerst gebruikt door Horatius4. Nadien verschijnt het
bij alle satirici (behalve bij Persius). Het bewijsmateriaal toont aan dat captatio het meest met hofmakerij en
geslepenheid verbonden is en tegen rijke, kinderloze en oudere mensen gericht is (zie verder, ‘Wie zijn de
captandi?’). Het verkrijgen van erfenissen door geweld of bedrog (waaronder vervalsing) valt niet onder deze
definitie5. Het taalgebruik bij de beschrijving van ‘testamentenjacht’ is metaforisch: de captator hengelt als
een visser naar de erfenis, waarbij hij zijn haak van aas voorziet met vriendelijkheid, giften, woorden en da-
den (officia) voor de erflater (aanwezigheid bij het ziekbed, ostentatief bidden voor de gezondheid van het
slachtoffer en seksuele diensten voor rijke ouderen)6. Met uitzondering van de seksuele diensten was dit ook
wat vrienden voor elkaar in het dagelijkse leven deden. Captatio was een laakbare activiteit, die herhaaldelijk
door Martialis7 en Juvenalis8 bekritiseerd werd. Tellegen beschrijft dit als een ‘improper action rather than an il-
legal one’.  Mensen beladen met geschenken in de hoop dat zij  in hun testament je iets zullen nalaten, ‘is not
decent’, en ‘fishing’ achter kleine geschenken ‘is not very nice either’9.

7 Bronnen

Er zijn heel weinig bronnen omtrent captatio, en de weinige die voorhanden zijn, zijn door literaire stereoty-
pen en persoonlijke animus sterk vervormd. De term captatio werd, zoals gezegd, door Horatius geïntrodu-
ceerd en is verder in de literatuur ontwikkeld. Maar noch dit woord noch het concept verschijnt op inscrip-
ties, waarop uiteindelijk toch verschillende klachten over het leven teruggevonden worden. Ook in de Diges-
ten vindt men dit niet10.  Ook op de papyri vinden we geen aanwijzingen. Het thema van de captatio is wel

1 E. Champlin, 1991, blz. 87.
2 Martialis, Epigrammata IX, 9; Plinius, Epistulae II, 20, 2.
3 Cicero, Paradoxa Stoicorum V, 39, 3; De officiis III, 74. Vgl. ook Petronius, Satyricon 117: ‘captare hereditatem’;

Martialis, Epigrammata VI, 63 en IX, 48; Plinius, Epistulae VIII, 18.
4 Horatius, Saturae II, 5, 23-24 en 57. Captatio is ook reeds bekend bij Plautus, Miles gloriosus 705-715 (‘eos pro

liberis habebo, qui mihi mittunt munera’) en Cicero, Paradoxa Stoicorum V, 39, 3.
5 Cicero, De officiis III, 73; Paradoxa Stoicorum VI, 1, 43; Livius, Ab urbe condita XXXIX, 18, 4; Suetonius, Augus-

tus 33, Nero 17 en Claudius 9; Tacitus, Annales XIV, 40, 1.
6 Martialis, Epigrammata IV, 56; V, 18 en VI, 63. Vgl. Horatius, Saturae II, 5, 23-26 en 44.
7 Martialis, Epigrammata II, 40; IV, 56; V, 39; VI, 27; IX, 9; IX, 48; XII, 40 en XII, 90.
8 Juvenalis, Saturae XII.
9 J.W. Tellegen, 1979, blz. 387.

10 De enige hint van captatio in de Digesten is XXXI, 77, 24 (Papinianus, Responsa) over een fideicommissum:
‘Mando filiae meae pro salute sollicitus ipsius, ut, quoad liberos tollat, testamentum non faciat: ita enim poterit sine
periculo vivere.’ (‘Mijn dochter instrueer ik, bezorgd als ik ben om haar persoonlijk welzijn, geen testament
te  maken totdat  zij  kinderen krijgt:  op die  manier  zal  zij  zonder  gevaar  kunnen leven.’  –  vert.  J.E.  Spruit
e.a., 1997). De angst kan die voor captatio zijn, maar zonder context zijn we niet zeker. We weten ook niet,
als  het  om captatio ging,  of  de angst  gegrond was.  Vgl.  Digesten XXXVI,  1,  76  pr.:  een erflater  raadt  zijn
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een geliefkoosd onderwerp van moralisten en hekeldichters en is dus goed gedocumenteerd1.  Ook bij ‘ern-
stige’ auteurs in descriptieve geschriften wordt er van het fenomeen melding gemaakt2. De locus classicus
voor een discussie over captatio testamenti blijft het werk van Friedländer, die naast 100 referenties in literaire
werken van de 1ste eeuw v.C. tot de 4de eeuw n.C. ook wetteksten citeert3. Op basis van dit bewijsmateriaal
heeft men proberen aantonen dat vooral onder de hogere klassen captatio een wijdverspreid fenomeen was4.

Veronderstellingen en conclusies op basis hiervan zijn twijfelachtig. Hoe adequaat immers is het bewijs van
documenten en historici van die tijd voor zulke conclusies? Het historisch materiaal is schaars en stelt bo-
vendien het probleem van moralisme. Door het ontbreken van externe versterking stelt men zich de vraag
hoeveel documenten nodig zijn om de ‘statements’ te bevestigen. Indien men contemporaine teksten wil ge-
bruiken, als bewijs voor kwantitatieve ‘statements’ die handelen over een sociale praktijk, in afwezigheid
van versterkend materiaal, dan moet men de vraag stellen hoeveel teksten er nodig zijn om de conclusie eni-
ge validiteit te geven5.  Deze  vraag  wordt  nog  bemoeilijkt  door  de  overweging  dat  het  hier  om  Latijnse
teksten gaat die onderhevig zijn aan imitatio. Men moet er eerst voor zorgen dat de teksten onafhankelijke
getuigenissen weergeven. Sommige teksten zijn immers aan elkaar gerelateerd. Een auteur kan soms door
een andere auteur van dezelfde generatie beïnvloed zijn. Ook beïnvloeding door parodie en literaire zinspe-
lingen kan hier meespelen6. De taal werd herhaald, uitgewerkt en ontwikkeld. Zulke uitwerkingen geven
echter uitwerkingen van een literaire topos weer. Petronius gebruikte captatio als centraal onderdeel in de
uitbouw van zijn satirische roman en Martialis bij de uitbouw van zijn satirisch epigram. Het is dus moeilijk
om uit te maken, eens captatio een literaire topos geworden is, wat de waarde van die tekst is om die als on-
afhankelijke getuige te beschouwen van sociale mores van die tijd. Om het met de woorden van Mansbach te
zeggen: ‘The outburst of renewed literary activity and creativity on the subject of captatio at different periods does not
necessarily mean a renewed outburst of captatio.’7

8 Bestond er een sociale groep van captatores?

Op basis van het voorhanden zijnde bewijsmateriaal zou men kunnen besluiten dat captatio een wijdver-
spreide sociale praktijk was die van de late republiek tot het midden van het keizerrijk toenam en dat er een

dochter aan geen testament te maken tot ze kinderen heeft, maar dit was duidelijk te wijten aan een wens
dat haar bezit aan haar broer zou vervallen (‘Qui filium et filiam habebat, testamentum fecit et ita de filia sua
caverat: e)nte/llomai soi mh\ diati/qesqai, pri\n te/kna soi gene/sqai. Pronuntiavit imperator fideicommissum ex
hac scripta deberi, quasi per hoc, quod prohibuisset eam testari, pertisset, ut fratrem suum heredem faceret: sic enim
accipiendam eam scripturam, ac si hereditatem suam rogasset eam restituere.’).

1 Zie noot 2.
2 Plinius, Epistulae VIII, 8; Plinius, Naturalis historia XIV, 5, ziet er een teken in van de decadentie van zijn

tijd.
3 L. Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Leipzig, 1922, vol. 1, blz. 247-253. Hoewel dit

werk niet pretendeert exhaustief te zijn, is het toch de belangrijkste bron voor latere onderzoekers, die
slechts enkele referenties toegevoegd hebben. De wetteksten staan op blz. 250. O. Ribbeck, Kolax, eine etho-
logische Studie, in Abh. Gesell. Wiss. 9, 1884, blz. 61, n. 12, voegt Plautus, Miles gloriosus 705-715 toe, die ook
door A. Kiessling, Q. Horatius Flaccus, 5th ed. rev. Richard Heinze, geciteerd wordt.

4 Voor deze visie, zie R. Macmullen, Roman social relations: 50 B.C. to A.D. 284, YUP, New Haven/London,
1969, blz. 102; hij bekomt dezelfde conclusies als Friedländer over het voorkomen van captatio, hoewel de-
ze benadering semi-Marxistisch lijkt (dat is althans wat A.R. Mansbach, 1982, blz. 7, n. 6 beweert): ‘Legacy-
and heiress-hunting attrackted most attention among the upper classes.’ Een benadering die de literaire aspecten
van het  onderwerp benadrukt,  maar  het  bewijs  gebruikt  als  directe  getuigenis  voor  historisch feit,  komt
vaak voor: zie J.W. Duff, Roman satire: its outlook on Roman life, UCP, Berkeley, 1937, blz. 103; G. Highet, Ju-
venal the satirist, Clarendon Press, Oxford, 1954, blz. 134-135; N. Rudd, The Satires of Horace, CUP, Cam-
bridge, 1966, blz. 237 e.v.; J.P. Sullivan, The Satyricon of Petronius. A literary study, Faber and Faber, London,
1968, blz. 27, 116, 118 en 267.

5 P. Laslett, The wrong way through the telescope: a note on literary evidence in sociology and in historical sociology,
in British Journal of Sociology 27, 1976, blz. 324-327.

6 Bv. Ovidius parodieert in zijn Ars amatoria II, 271-272 de ars captatoria van Horatius.
7 A.R. Mansbach, 1982, blz. 68.
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‘class of schemers’1,  een  ‘social category’2 of  ‘a special breed of legacy-hunters’3 bestond die captatores genoemd
werden. De verwarring hieromtrent vindt zijn oorsprong in de verwarring over de historiciteit van deze ka-
rakters. In verschillende commentaren en teksten krijgen deze personages immers een zeker historisch be-
staan en een sociale rol toebedeeld. Zo’n benadering was mogelijk door de traditionele visie dat de satire een
getrouwe weergave van de realiteit was4. De mensen die als captatores gestigmatiseerd werden, werden be-
schouwd als  zouden ze echte  mensen voorstellen die  de satiricus,  met  een terechte  uitbarsting van veront-
waardiging, wou verachten. Volgens Mansbach moeten de karakters die in de satire als captatores en captandi
geïdentificeerd zijn, ‘to be seen as inhabitants of a fictional realm, despite their apparent historicity’5. Volgens
Champlin is het waarschijnlijk niet juist om in de Romeinse maatschappij te spreken van een ‘tribe of legacy-
hunters’. De captator en captatio zijn stereotypen in de literatuur en ongetwijfeld bestonden ze in het dagelijk-
se leven, maar ‘as actual practice and figure in Roman society they are nearly impossible to identify’6. Hopkins daar-
entegen is van mening dat de verwachting om legaten te ontvangen ‘a special breed of legacy-hunters, called cap-
tatores’  voortbracht.  Het  bestaan van een speciaal  woord in  de Latijnse  literatuur om deze personen aan te
duiden, levert volgens dezelfde auteur voldoende bewijs om te besluiten dat hun activiteiten in het Romein-
se dagdagelijkse leven zeer goed ingeburgerd waren7.

Captatores komen in alle vormen en hoedanigheden voor, maar ze hebben allen één eigenschap gemeen: ze
zijn allemaal extranei. Kinderen worden bv. nooit als captatores geportretteerd, noch de proximus agnatus. Fa-
milieleden konden zelfs mekaar uitbuiten in de zoektocht naar erfenissen: bij Petronius, Satyricon 140, lezen
we hoe een matrona haar kinderen aan oude kinderloze mannen aanbood onder het voorwendsel dat ze hen
in de zeden onderricht had. Een arme man kon zich inlaten met wat als een afschuwelijke vorm van lenocini-
um (koppelarij) beschouwd werd, door een overeenkomst met zijn rijke buur te sluiten om in ruil voor zijn
vrouw een erfenis te verkrijgen – een beloning voor haar seksuele gunsten8. Eveneens bij Petronius, Satyricon
116, lezen we hoe captatores vergeleken worden met corui die de karkassen van hun slachtoffers verscheur-
den (lacerant). Ze zouden hun prooi lokken met schitterende geschenken in de vorm van een aas, zoals ze in
feite op testamenten vissen. De captati werden met zeehanen, zeebaarzen of met tonijn vergeleken. De markt
werd dé verblijfplaats van de captator. Daar ging hij op zoek naar verschillende delicatessen waarmee hij zijn
slachtoffer probeerde te behagen: een lijster, een kwartel, een tortelduif ...9

Captatores werden als verwerpelijke figuren beschouwd10: zij veinsden vriendschap, maar wachtten slechts
op de dood van hun familiarissimi11. Uit de literatuur blijkt dat ‘testamentenjagers’ stereotiep als sociale
schurken beschouwd werden. Ze werden als inhalig en zelfzuchtig gezien en als dusdanig aan de kaak ge-
steld, omdat ze de atmosfeer van oprechtheid en vertrouwen ondermijnden. ‘Testamentenjagers’ die succes-
vol het hof gemaakt hadden en op die manier grote legaten van niet-verwanten ontvingen (welke hun status
ook was, senatoren of knechten), werden als sociale speculanten en avonturiers beschouwd. Ze leefden op
de rand van de regels  van de beleefdheid van de maatschappij.  Hun succes  schond openlijk  het  ideaal  dat
status door geboorte aangeduid werd en niet verkregen werd door te profiteren. Ze opereerden in een we-
reld waar status afhing van competitieve uitgaven, maar waar er beperkte mogelijkheden waren om fortuin

1 G. Highet, 1954, blz. 134.
2 T. Reekmans, 1971, blz. 111-161.
3 K. Hopkins, 1983, blz. 239.
4 J.W. Duff, 1937, blz. 6: ‘What gives satire its vital importance in Latin literature (...) is rather its faithful represen-

tation of contemporary life and its comments thereupon.’
5 A.R. Mansbach, 1982, blz. 73.
6 E. Champlin, Creditur vulgo testamenta hominum speculum esse morum: why the Romans made wills, in ClPh 84,

1989, blz. 212.
7 K. Hopkins, 1983, blz. 239.
8 De wettelijke problemen die uit de lex Voconia voortkwamen en die het moeilijk maakten voor een vrouw

om een erfenis te ontvangen, werden dus op deze manier omzeild. Vgl. Horatius, Saturae II, 5, 75-84, waar
Tiresias Odysseus de raad geeft om zijn verloren fortuin te heroveren door Penelope aan enkele oude
rijkaards uit te leveren.

9 Horatius, Saturae II, 5, 10; Juvenalis, Saturae IV, 15-21; V, 96-98; VI, 39-40 (captatore macelo) en XII, 97.
10 Cicero, Paradoxa Stoicorum V, 39.
11 Martialis, Epigrammata I, 10; II, 26; XI, 44 en 55.
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te maken. Sommige auteurs beweren wel eens dat de bloei van captatio in de keizertijd gerelateerd was aan
de kwijnende alternatieven voor verrijking naarmate het rijk zijn grootste omvang bereikte1.

9 Wie zijn de captandi?

Een recurrent karakter van een captandus is  de simulatus aeger, die voorwent ziek te zijn. De schaamteloze
captator had zijn spiegelbeeld in de geslepen erflater die zich met valse beloften van erfdelen en legaten de
diensten (zelfs seksuele gunsten) van een bende volgelingen wist te verzekeren. Vaak veranderde hij zijn tes-
tament of maakte de voorzieningen van het testament al op voorhand bekend. Als illustratie haal ik een pas-
sage van Plinius2 aan waar een zekere rijke oude man, de ex-consul Domitius Tullus, tijdens zijn leven ‘tes-
tamentenjagers’ aangemoedigd had. In zijn testament echter had hij zijn geadopteerde dochter tot voor-
naamste erfgename gemaakt, met bovendien nog substantiële legaten voor zijn vrouw, zijn kleinzonen en
achterkleindochter. Het gezegde creditur vulgo testamenta hominum speculum esse morum (‘het volk denkt dat
de testamenten van de mensen een spiegel van hun zeden zijn’) bleek hier jammer genoeg niet correct te zijn,
vermits Domitius zich ‘bij zijn dood’ beter dan ‘tijdens zijn leven’ gedragen had. Plinius’ verslag is zeer inte-
ressant, omdat het aantoont dat ‘testamentenjagers’ hoop koesterden of durfden koesteren, zelfs wanneer er
directe afstammelingen waren.

De man potens pecunia ac orbitate (deze zin is recurrent3) ontving meer uitnodigingen dan hij kon aanvaarden
en werd door diegenen begunstigd die met hem kosteloos hun huis wilden delen en hem zelfs hun vrouwen
en  dochters  voor  zijn  plezier  aanboden4.  Oude  en  kinderloze  mannen  konden  groot  comfort  halen  van  de
‘testamentenjagers’, wier hofmakerijen geen grenzen kenden. Bij Juvenalis lezen we hoe oude, maar rijke
weduwen hun nachten met verschillende minnaars doorbrachten5. Ursidius zal, volgens Juvenalis6, de deli-
catessen van de markt missen als hij een erfgenaam op de wereld zet. De ‘would-be captati’, die hoegenaamd
geen dwazen waren om zich te laten vangen, oefenden een soort tirannie uit over hun captatores7.  Ze veins-
den haat tegenover hun zonen, hen openlijk ontervend8 om amici (in hun verwachtingen een legaat te ont-
vangen) aan te moedigen. Ze konden ook ziekte veinzen9, hoewel ze kerngezond waren. Maar zij lachten
vaak het  laatst,  overleefden de captatores en daagden niet zelden op om zich bij hun begrafenis te verlusti-
gen10.

1 K. Hopkins, 1983, blz. 239: ‘Legacy-hunters were operating in a social world where status depended upon competi-
tive expenditure, but where there were only limited opportunities for making a fortune. Courtiers in the city of Rome,
after the Empire had ceased to expand, were caught in an especially vivious trap of restricted income and open-
haunded ostentation.’. Contra: K. Verboven, 1997-1998, blz. 322: hij denkt dat het waarschijnlijk gezien moet
worden als een ongewenst neveneffect van de uitbreiding van het gebruik om erfdelen en/of legaten na te
laten aan niet-verwanten. Deze uitbreiding kan gerelateerd worden aan enerzijds de toegenomen rijkdom
van de elite vanaf de tweede helft van de 2de eeuw v.C. en anderzijds aan de toegenomen competitie bin-
nen de aristocratie, die in het testament een middel zag om rond zich een netwerk van getrouwen te we-
ven.

2 Plinius, Epistulae VIII, 18.
3 Martialis, Epigrammata II, 32, 6 en XI, 44; Plinius, Epistulae V, 1, 3; Seneca, De constantia sapientis VI, 1; Taci-

tus, Dialogus de oratoribus VI, 2; Historiae I, 73; Annales XIII, 52.
4 Petronius, Satyricon 140.
5 Juvenalis, Saturae I, 37-39: ‘Testamenta merentur noctibus’ (nox hier gebruikt voor het verlenen van seksuele

diensten, zie Cicero, Ad Atticum I, 16, 5).
6 Juvenalis, Saturae VI, 38-40.
7 Martialis klaagt over de ‘imperia viduarum’ (Epigrammata I, 49, 34 en II, 32, 5-6) en Seneca, De constantia sapi-

entis VI, 1 beschouwt de rijke oude man als ‘dives regnum orbae senectutis exercens’.
8 Seneca, Consolationes ad Marciam XIX, 2.
9 Martialis, Epigrammata II, 40 en XII, 56; Seneca, De vitae brevitate VII, 7.

10 Zoals een zekere Pompeius Silvanus, die door de intriges van vrijers een aanklacht ontliep, alleen maar
door hen te overleven, terwijl zij van zichzelf dachten dat ze zijn weldoeners geweest waren (Tacitus, An-
nales XIII, 52).
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De captandus is  vaak,  zoniet  altijd,  oud  (senex/anus), zeer ziek, kinderloos (orbi/orbae1) (of wendt voor dat
hij/zij  zijn/haar  kinderen  niet  graag  ziet)  en  rijk  (locupletes/divites). Sommige auteurs beschouwen de cap-
tandi als slachtoffers van de listen en geslepenheid van de captatores2.  Dit  is  volgens  mij  zeker  en  vast  een
verkeerde voorstelling en interpretatie van de zgn. ‘testamentenjacht’3. De captator mag immers bij  de erfla-
ter zoveel aandringen als hij wil en kan, het is en blijft tenslotte deze laatste die verantwoordelijk is voor het
al dan niet ingaan op de hofmakerij en vleierij. Het verkeer tussen jagers en prooien was geen eenrichtings-
verkeer: sommige oude mannen/vrouwen pretendeerden rijker te zijn dan ze in werkelijkheid waren of wa-
ren uit op vrijerij door te veinzen dat ze de dood nabij waren. Illustratief zijn de volgende epigrammen van
Martialis:

Gemellus dingt naar de hand van Maronilla. Hij begeert haar, laat niet af, hij smeekt en overlaadt haar met ge-
schenken. Is zij dan zo mooi? Integendeel, lelijker bestaat er niet. Wat zoekt hij dan bij haar, dat hem zo behaagt?
Zij hoest ...4

 Omdat Naevia’s adem piept, omdat haar hoest de lucht verscheurt, omdat zij af en toe jouw borst met rochels be-
stookt, meen je misschien, Bithynicus, dat je van haar af bent. Mis! Naevia liefkoost je, ze sterft nog niet!5

10 Conclusie

Een erflater werd in feite aangezet tot het schrijven van zijn testament door de verwachtingen die de maat-
schappij, de familie en de vrienden koesterden. Zijn testament zou een laatste oordeel moeten zijn waarin hij
sommigen op de gepaste manier eerde en anderen die eer ontnam door hen niet te vermelden. Indien hij iets
na te laten had, had de erflater de morele plicht t.o.v. zijn familie, vrienden en de maatschappij. Meestal wa-
ren zijn kinderen de voornaamste erfgenamen: ofwel erfden ze allemaal evenveel, ofwel kwamen de zonen
voor de dochters, maar alleszins kwamen ze voor alle andere personen. Hij kon ook aan zijn ouders, broers
en zusters en hun kinderen denken, maar daar stopte het dan ook.

Tegelijkertijd bestonden er ook sociale plichten om de amici postuum  als  erfgenamen  te  belonen.  Dit  kon
men vooral doen indien men kinderloos was, maar normaal gezien bedacht men zulke buitenstaanders met
legaten van verschillende waarde. Meestal hadden deze legaten een symbolische waarde. Buitenstaanders
konden ook op eigen initiatief zulke erfenissen en/of legaten nastreven: dit is wat we de zgn. captatio testa-
menti genoemd hebben. Dit thema werd in de satire door Horatius op een briljante manier voor een bepaald
sociaal (deviant?) gedrag gevestigd. Toch is er geen bewijs dat captatio testamenti als sociale praktijk bestond.
Er is ook geen bewijs dat het fenomeen in de late republiek en vroege keizertijd in omvang toegenomen zou
zijn.  En er  is  bovendien ook geen bewijs  dat  er  een speciale  klasse  van captatores of ‘testamentenjagers’ be-
stond. Maar ik denk dat de grote bezorgdheid die de Romeinse auteurs betonen, erop wijst dat dit verschijn-
sel wel degelijk bestaan moet hebben. De vrijheid die de erflaters hadden om hun bezit zo te beheren zoals
zij wilden, zal captatio waarschijnlijk aangemoedigd hebben.

Centraal in de discussie rond captatio testamenti is de standaardopvatting van het slechte effect dat rijkdom
en hebzucht op de Romeinse maatschappij hadden, waardoor families verscheurd werden en echte vriend-

1 Kinderloosheid (orbitas) wordt bij tal van auteurs als bron van rijkdom en macht voorgesteld: Martialis,
Epigrammata XI, 44; Petronius, Satyricon 116, 7; Plinius, Naturalis historia XIV, 5; Tacitus, Dialogus de oratori-
bus VI, 2; Historiae I, 73; Annales XIII, 52. T. Reekmans, 1971, blz. 123: ‘The orbi are highly valued by the legacy-
hunters, at least if they belong to the upper class’,  en  blz.  151:  ‘The rich orbi (...) are their [captatores] dearest
friends and the object of their [captatores] greatest concern’. K. Hopkins, 1983, blz. 240: ‘The childless (...) were
the prime targets of legacy-hunters, especially when they were old or sickly’, en blz. 246: ‘The childless were the
prime targets of legacy-hunters.’

2 Bv.  V.  Tracy,  1980,  blz.  399:  ‘(...) delicacies with which to tempt the palate of his victim’,  blz.  400:  ‘Their victims
(...) the carcass of their victims’, blz. 401: ‘Aurelia (...) who was to fall victim to the infamous Regulus.’

3 E. Champlin, 1989, blz. 212: ‘he [captandus] is not a victim.’ Cicero, Paradoxa Stoicorum V, 39: ‘quem nutum
locupletis orbi senis non observat’. Referenties in A.R. Mansbach, 1982, blz. 24-39. Voorwendsels van gehate
kinderen: Seneca, Consolationes ad Marciam XIX, 2.

4 Martialis, Epigrammata I, 10.
5 Martialis, Epigrammata II, 26.
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schap geperverteerd raakte. Captatores en captandi zijn getuigen van een tijdperk waarin materialisme, zelf-
zucht en hebzucht hoogtij vierden, en waarin geld boven persoonlijke en sociale relaties verheven was.
Captatio werd als immoreel beschouwd1, maar er is geen enkele aanwijzing dat het ook succesvol was. Capta-
tio is een literair en typisch satirisch woordgebruik dat een bepaald (sociaal) gedrag stigmatiseert. Moralisten
en satirici hebben eerder een hekel aan het proces dan aan het resultaat. Captatio werd als de verkeerde mo-
tivatie voor het uitvoeren van verwachte plichten beschouwd. Men was verondersteld deze plichten vanuit
het bewustzijn van het juiste uit te voeren en niet vanuit het motief om van iemands dood te profiteren2.
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Leren onderzoeken in de klas (2)
Chris Van Woensel

1 Inleiding

In Prora, jg. 8, nr. 4 (december 2003), werd een bondige theoretische inleiding gegeven in verband met ‘leren
onderzoeken’. Het ideaalbeeld als het ware. Maar deze theorie proberen toepassen in de klas is geen sinecu-
re. Als leerkracht alles in je eentje uitdenken en uitproberen is dat ook niet. Gezien het feit dat een van de
doelstellingen van de V.L.O.T. is ‘het onderwijs in de klassieke talen bevorderen’  en  een  andere  ‘concrete onder-
wijsproblemen bestuderen en aanpakken’, gaan we in deze bijdrage een poging wagen in die richting.

In de volgende tekst  pakken we het  probleem ‘leren onderzoeken in  de klas’  aan.  Eerst  proberen we in  te
schatten waarom de onderzoeksvaardigheden in het curriculum terechtgekomen zijn. Daarbij kijken we ook
even naar onze buren in Nederland. Dan blijven we stilstaan bij de vragen wat wetenschappelijk onderzoek
is en waar onderzoek binnen klassieke talen zich positioneert in de ‘wetenschappelijke wereld’. Vervolgens
volgt een vrij uitgebreide beschrijving van de situatie in Nederland inzake regelgeving vanuit de overheid
en de praktijk in de klas. Voor dit laatste onderwerp putten we her en der uit een kortlopend onderwijskun-
dig onderzoek uit 1999 waaraan 50 Nederlandse classici deelnamen. De praktijk in Vlaanderen komt in deze
bijdrage zeer kort aan bod, maar zal in het derde deel van deze artikelenreeks verder uitgediept worden.

2 Grasduinen in de context

‘Specifieke eindtermen zijn doelen met betrekking tot de vaardigheden, de specifieke kennis, inzichten en attitudes waar-
over een leerling van het voltijds secundair onderwijs beschikt om vervolgonderwijs aan te vatten en/of als beginnend
beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren.’1

Met een diploma algemeen secundair onderwijs (ASO) gaan leerlingen over het algemeen niet naar de ar-
beidsmarkt:  er  is  immers  veel  kans dat  ze  werkloos zullen zijn.  Een diploma ASO bereidt  voor  op verdere
studies. Zeker voor leerlingen die Latijn en/of Grieks volgen, is deze stelling een open deur intrappen. Onze
leerlingen studeren verder en vatten meestal universitaire studies aan.

Wat is de essentie van een academische studie? Wat is het verschil tussen een hogeschool en een universi-
teit? Wetenschappelijk onderzoek, dat is het verschil. Universiteiten hebben trouwens in het verleden ge-

1 onderwijs.vlaanderen.be/dvo/secundair/specifieke_eindtermen/index.htm.
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worsteld met hun dubbele opdracht: wetenschappelijk onderzoek uitvoeren én onderwijs geven. Ondanks
het feit dat zij heden ten dage meer inspanningen leveren om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken aan de
studenten, gaat de aandacht van de universiteiten toch nog altijd meer uit naar het wetenschappelijk onder-
zoek, dat zij terecht als de essentie van hun opdracht zien. De vaardigheden die een wetenschappelijk on-
derzoeker moet beheersen, proberen zij aan hun studenten mee te geven.

In Nederland werd de aansluiting met het hoger onderwijs als een knelpunt ervaren. Belangrijke aandachts-
punten in de vernieuwing van de Tweede Fase (het Studiehuis) zijn dan ook ‘actief en zelfstandig leren’ en
‘onderzoeksmatig’ handelen1. In Vlaanderen vindt men vooral literatuur en voorbeelden in verband met ac-
tief en zelfstandig leren. In deze bijdrage komt alleen ‘onderzoeksmatig handelen’ ter sprake.

Onderzoek in de breedste betekenis van het woord heeft vooral te maken met het stellen van de vraag
‘Waarom?’. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, dat is eigen aan
onze soort en zij stellen deze vragen soms tot vervelens toe. Eigenaardig genoeg lijkt het zo te zijn dat in een
organisatie die zich specialiseert in leren en onderwijzen, leerlingen eerder afgeleerd wordt te vragen ‘Waar-
om?’. Wanneer een wetenschapper deze vragen stelt, dan is het niet voldoende op basis van ervaring of intu-
itie een antwoord te proberen formuleren. Het genereren van wetenschappelijke kennis vereist het respecte-
ren van een aantal spelregels, die per kennisdomein kunnen verschillen.

3 Wetenschappelijk onderzoek?

Wat is wetenschappelijk onderzoek? Welke zijn de spelregels? Wie of wat bepaalt welke kennis die voort-
komt uit  onderzoek,  het  predikaat  ‘wetenschappelijk’  krijgt  of  niet?  Het  antwoord op deze vragen zal  zeer
uiteenlopend zijn. Exacte wetenschappers bv. formuleren over het algemeen een ander antwoord dan hu-
mane wetenschappers. En de discussies tussen beide kunnen hoog oplopen. Ook leerlingen zouden daarvan
op de hoogte moeten zijn. Zij zouden moeten beseffen waarover deze discussie gaat en wat de positie is die
het wetenschapsdomein dat zijzelf bestuderen, inneemt.

Voor leerkrachten die daarvoor interesse hebben en zich een beeld willen vormen van het begrip ‘weten-
schappelijke kennis’, is er een boeiend boek: Karl R. Popper, De groei van kennis, Amsterdam, 2002. Maar ook
zonder dit diepgravende boek kan men proberen de kennis die onderzoekers binnen het domein klassieke
talen verzamelen, te plaatsen binnen wetenschappelijke kennis in het algemeen.

3.1 HET HELE PLAATJE

Er zijn vele manieren om kennis te verwerven over de wereld en de mensen die erin leven. In het dagelijkse
leven verkrijgen we kennis door ervaringen, door te redeneren of onze intuïtie te gebruiken. Soms vertrou-
wen we op de kennis en ervaring van personen die aanzien en macht hebben. Geen van deze manieren om
kennis te verwerven kan ‘wetenschappelijk’ genoemd worden. Om op een wetenschappelijke manier kennis
te verwerven moeten bepaalde principes en regels gevolgd worden, bepaalde methoden gebruikt worden in
functie van een welbepaald doel. Bovendien zijn er een aantal zaken die de wetenschap zelf aanneemt. De
basisveronderstellingen van wetenschap zijn:

• determinisme: er bestaat orde en eenvormigheid in de natuur;
• realiteit: wat we zien, horen, voelen en proeven is reëel;
• rationaliteit: er is een rationele basis voor gebeurtenissen en deze kunnen verstaan worden door rationeel

denken;
• regelmaat: dezelfde wetten komen voor op dezelfde manier op alle plaatsten en in alle tijden;
• ontdekbaarheid: het is mogelijk de eenvormigheden te ontdekken die er in de natuur bestaan.

Wanneer we over deze stellingen gaan discussiëren, zitten we in de epistemologie. Dat is in dit artikel niet
echt de bedoeling. We zullen dus deze stellingen zonder meer aanvaarden tot het tegendeel ervan bewezen
wordt.

1 W. Veugelers, Hoe staat het met de invoering van het studiehuis?, in MESO Magazine, blz. 3.
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3.2 KLASSIEKE TALEN

Met wetenschappelijke kennis probeert men een verschijnsel te beschrijven, te verklaren, te voorspellen of te
controleren. Gezien de aard van de bronnen waarmee men werkt in klassieke studies (teksten en artefacten
die 2 000 jaar geleden geschreven en gemaakt werden), kan men geen verschijnselen voorspellen of controle-
ren, m.a.w. experimenteel onderzoek is niet mogelijk. Maar het is niet omdat men geen experimenten kan
uitvoeren dat men geen wetenschappelijke kennis kan vergaren. Wel zal deze kennis een minder exact ge-
halte hebben dan bv. de resultaten van experimenten in een exacte wetenschap. Wetenschappelijk werk bin-
nen het kennisdomein klassieke talen is voornamelijk beschrijvend en/of verklarend.

Leerlingen moeten de relativiteit van de kennis die gegenereerd wordt, beseffen en ook het wetenschappelijk
‘gehalte’ ervan kunnen schatten. Zij moeten op hun niveau kunnen deelnemen aan het debat ‘wat is weten-
schap’ – zeker voor menswetenschappen is dat erg belangrijk. Elke cursus geschiedenis of literatuurweten-
schap die  gedoceerd wordt,  begint  immers  steevast  met  het  zinnetje  ‘dit is ook wetenschap ...’  of  een variant
ervan.

Daarom voegen we een schema toe, gevonden in een handboek over onderzoeksmethodologie:

Schema uit Larry B. Christensen, ‘Experimental methodology’,
Pearson, Boston, 2004, blz. 494 (eigen vertaling)

ONDERZOEK

Experimenteel:
oorzaak-

gevolgrelatie

Niet-experimenteel:
Accurate beschrij-
ving/beeld van een

specifieke situatie of
verschijnsel

• Correlatiestudie
• Ex post facto studie
• Longitudinale studie
• Naturalistische observatie
• Meta-analyse survey

Kwalitatief:
niet-numerieke data, in-
terpretatief, multimetho-
de, natuurlijke omgeving

• Fenomenologie
• Etnografie
• Casestudy

Kwantitatief
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KWANTITATIEF EN KWALITATIEF ONDERZOEK

Deze grote tweedeling – kwantitatief/kwalitatief onderzoek – verwijst naar de soort gegevens (data) die
men verzamelt. Zoals de benaming aangeeft, verzamelt men bij kwantitatief onderzoek numerieke gegevens.
Als men in een tekst van Tacitus nagaat hoe dikwijls bepaalde combinaties van woorden voorkomen, dan
levert dat numerieke gegevens op die men kan analyseren. Een voorbeeld daarvan binnen klassieke studies
zijn de woordenlijsten die men met behulp van computers samengesteld heeft op basis van frequentie. In
kwalitatief onderzoek verzamelt men niet-numerieke data zoals foto’s, verklaringen, kledij, geschreven ver-
slagen of documenten, beschrijving van gedrag enz.

Kwalitatieve strategieën

Fenomenologie
= de beschrijving van bewuste ervaringen van individuen of groepen van individuen en hun interpretatie
ervan via diepgaande interviews.

Etnografie
= de beschrijving en de interpretatie van de cultuur van een groep mensen; men probeert de levenswijze,
gewoonten, gedragspatronen van een groep mensen te begrijpen via diepgaande interviews of participeren-
de observatie.

Casestudy
= een intensieve beschrijving en analyse van één individu of organisatie of gebeurtenis op basis van verschil-
lende informatiebronnen.

4 Onderzoeksvaardigheden in het Nederlandse onderwijs

In Nederland hebben onderzoeksvaardigheden een plaats gekregen in het onderwijs, o.a. als onderdeel van
een centraal opgelegd examenprogramma1. Op 1 augustus 1998 is bij onze buren de Tweede Fase ha-
vo/vwo2 ingevoerd. Havo en vwo zijn vergelijkbaar met algemeen secundair onderwijs 2de en 3de graad in
Vlaanderen. Programma’s zijn er vernieuwd en een nieuwe werkwijze wordt op scholen ontwikkeld.

De inhoudelijke vernieuwing bestaat in het invoeren van profielen, een breed studiepakket. Na het derde
jaar kiezen de leerlingen tussen de profielen ‘natuur en techniek’, ‘natuur en gezondheid’, ‘cultuur en maat-
schappij’ en ‘economie en maatschappij’. De didactische vernieuwing wordt het Studiehuis genoemd. De es-
sentie van het Studiehuis bestaat erin dat leerlingen in toenemende mate zelfstandig werken en leren en dat
de leerkracht meer begeleider wordt van het leerproces. Gevarieerde werkvormen worden gebruikt om de
leerlingen vaardigheden aan te leren zoals sociale vaardigheden, problemen oplossen, samenwerken, onder-
zoeken enz.3

In Nederland kent men, naast het schoolexamen, ook een centraal examen, dat voor alle leerlingen hetzelfde
is. Praktische opdrachten maken deel uit van het verplichte examendossier, dat op de school van de leerlin-
gen bijeengebracht wordt.

Het eindexamen Latijnse taal en letterkunde bv. bestaat uit twee delen: een centraal examen en het school-
examen. De verschillende domeinen van het examenprogramma worden verdeeld over deze twee. Zo wordt
tijdens het centrale examen taalreflectie, tekstreflectie en cultuurreflectie getoetst.

Het schoolexamen moet bestaan uit een examendossier met de volgende onderdelen:

a Toetsen met open en gesloten vragen:
• over een selectie van gelezen Latijnse teksten met een omvang van ten minste 30 bladzijden, waarin

één of meer van de genres hexametrische poëzie en filosofisch proza vertegenwoordigd zijn, en een
selectie van ten minste 45 bladzijden uit het Latijn vertaalde teksten;

1 www.minocw.nl.
2 Havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs; vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
3 Van Kuijk e.a., Hoe zwaar is de Tweede Fase?, blz. 12.

http://www.minocw.nl.
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• over niet gelezen vertaalde teksten, ook uit latere periodes en eventueel beeldmateriaal dat verband
houdt met de teksten;

• indien de school ervoor kiest, kan ook een vertaling gevraagd worden van een niet tot de leerstof be-
horende Latijnse tekst die verband houdt met de wel gelezen teksten.

b Praktische opdrachten:
Het uitvoeren van een aantal schrijfopdrachten en/of onderzoeksopdrachten, waarbij een beroep wordt
gedaan op een of meer van de volgende vaardigheden:
• de vaardigheid teksten te beoordelen op hun merites binnen een bepaalde gedachtegang of stelling-

name;
• de vaardigheid in het formuleren en beargumenteren van een standpunt;
• de vaardigheid in het formuleren en beargumenteren van een persoonlijk esthetisch oordeel;
• onderzoeksvaardigheid;
• de vaardigheid in het uitvoeren van een literatuuronderzoek;
• de vaardigheid in het functioneel gebruik van informatie - en communicatietechnologie (ICT).

Latijnse taal en letterkunde kunnen als vak ook deel uitmaken van een profielwerkstuk in het kader van het
profiel ‘cultuur en maatschappij’. Een profielwerkstuk omvat een zelfstandige onderzoeksopdracht en in-
formatieverwerking. Bij het maken van een profielwerkstuk moeten de volgende vier fasen herkenbaar zijn:

• voorbereiding: oriënteren, vraagstelling formuleren, uitwerken, selecteren bronnenmateriaal;
• uitvoering: gegevens verwerken, beredeneerde conclusie c.q. standpunt formuleren;
• afsluiting: onderzoeksresultaten presenteren;
• evaluatie: verloop, tijdsplanning en resultaten beoordelen.

5 Toepassing in de klas?

In verband met deze praktische opdrachten Latijn (en Grieks) is in 2000 een kortlopend onderwijsonderzoek1

gepubliceerd, dat in Nederland uitgevoerd werd op vraag van de Vereniging Classici Nederland, om de
leerkrachten klassieke talen te ondersteunen bij de invoering ervan. Men zou wensen dat zoiets ook in
Vlaanderen mogelijk zou zijn. Maar aan wie zouden we zoiets kunnen vragen? Dit onderzoek bevat een aan-
tal bevindingen die ook voor Vlaanderen relevant kunnen zijn. Gezien de hoeveelheid informatie en advie-
zen die het onderzoek bevat, volgt hieronder een selectie van resultaten en tips die ook Vlaamse classici die
de specifieke eindtermen onderzoekscompetentie ter harte nemen, op weg kunnen zetten. In de opsomming
hieronder wordt de indeling van het onderzoek min of meer gevolgd van blz. 5 tot 30.

5.1 DOELEN VAN ONDERZOEKSOPDRACHTEN

Leerlingen onderzoek laten doen is een manier om hun inhoudelijke kennis over het vak verder te ontwikke-
len. Dit houdt in dat het laten uitvoeren van een onderzoek(je) door leerlingen niet naast of buiten de ‘gewo-
ne’ leerstof staat. Het is perfect mogelijk en zelfs aan te raden onderzoeksthema’s te kiezen die in directe re-
latie staan met de inhoud van de leerstof die gezien moet worden. Dat geeft zelfs de mogelijkheid om vanaf
het derde jaar klein en voorzichtig te beginnen. Men kan leerlingen opdrachten geven waarvoor zij zelfstan-
dig informatie moeten opzoeken en selecteren, bv. over een auteur die in dat jaar gelezen wordt, over een
werk van een bepaalde auteur dat zij dan situeren in de tijd en zijn leven, over een tekstfragment in zijn
werk, over realia die in de tekst voorkomen enz.

Een dergelijke aanpak stimuleert de leerlingen om actief met het vak bezig te zijn en bovendien oefenen zij
zich in zelfstandig werken en leren. De leerkracht kan leren schatten wat de mate van begeleiding is die ge-
boden moet worden om een goed resultaat te bekomen. Verder knoopt deze manier van werken zeker en
vast aan bij wat nu al zeer dikwijls gebeurt in klassen. Het enige verschil zal dan zijn dat dergelijke opdrach-
ten niet los staan van wat volgt in de volgende jaren, maar een voorbereiding vormen op het doen van een
‘echt’ wetenschappelijk onderzoek met alles erop en eraan. De leerlingen leren immers stap voor stap tech-

1 M. van der Schaaf, M. Goris & K. Stokking, Praktische opdrachten bij Grieks en Latijn. Richtlijnen en keuzemo-
gelijkheden ten aanzien van doelen, opdrachten, begeleiding en beoordeling, Utrecht, februari 2000, 107 blz.
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nieken en methoden kennen en toepassen die een echte onderzoeker gebruikt, zij leren onderzoekstaal en
-begrippen hanteren en maken kennis met de ‘ethos’ van onderzoek doen.

5.2 VAARDIGHEDEN DIE EEN ROL SPELEN BIJ ONDERZOEKSOPDRACHTEN

Zelfstandig leren en het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek zijn sterk verwant. Vele van de vaardighe-
den die nodig zijn bij zelfstandig leren, zal men dus terugvinden bij het uitvoeren van een onderzoek. Voor
een leerkracht kunnen dus alle publicaties in verband met zelfstandig leren inspireren om te weten hoe men
de zaken best aanpakt, welke problemen er zullen opduiken en hoe de leerlingen gesteund moeten worden
zonder hen het initiatief uit handen te nemen. Wat het onderzoek zelf betreft, zijn de volgende onderzoeks-
activiteiten belangrijk:

1 Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden

Leerlingen moeten beschikken over voldoende voorkennis om een onderzoek over welk thema dan ook te
kunnen uitvoeren. Uit het Nederlandse onderzoek blijkt trouwens dat leerlingen ernstige problemen hebben
wanneer zij een taalkundig onderzoek uitvoeren. 71 % van de ondervraagde docenten in Nederland schat in
dat leerlingen van een zesde jaar redelijke of grote moeite hebben met het toepassen van vakinhoudelijke
kennis en vaardigheden bij praktische opdrachten. Ook de taal zelf blijft zowel bij Latijn als Grieks een barri-
ère vormen. Onze vroegere experimenten met zelfstandig leren1 leerden ons dat leerlingen na zes jaar Latijn
naar rata van 4 uur per week bedroevend slecht zelfstandig een tekst kunnen hanteren, zowel inzake begrij-
pen en vertaling als inhoudelijke extrapolaties. In wezen is dat niet verwonderlijk: het is de leerkracht die het
tekstbegrip voortdurend stuurt, die de vertalingen verbetert; het is de leerkracht die vorm en inhoud van de
tekst aanreikt, zonder de leerlingen diets te maken hoe en waar hijzelf aan zijn informatie geraakt. Wordt tij-
dens besprekingen van teksten altijd het verschil gemaakt tussen de persoonlijke confrontatie met de inhoud
en de wetenschappelijke interpretaties? En die wetenschappelijke interpretaties, waar komen die vandaan?
Hoe komen die tot stand? Een goede voorbereiding voor het laten uitvoeren van een onderzoeksopdracht
zou dus kunnen zijn in de loop van de lessen Latijn en Grieks vanaf het derde jaar aandacht te besteden aan
de manier waarop kennis in klassieke talen tot stand komt, bv. door aan de leerlingen te tonen waar de be-
sprekingen die men als leerkracht bij de teksten geeft, vandaan komen en zo je eigen bronnen aangeven.

Ook  in  het  Nederlandse  onderzoek  worden  op  blz.  20  voorbeelden  gegeven  van  kleine  opdrachten,  waar-
door de leerlingen de kans krijgen vakinhoudelijke kennis en vaardigheden toe te passen. Het gemeen-
schappelijke van al die opdrachten is dat de leerlingen zelf iets moeten doen. Enkele voorbeelden:
• vergelijkingen van vertaalde passages met de Griekse of Latijnse tekst, waarbij de leerlingen meerdere

vertalingen van eenzelfde tekst vergelijken; de opdracht kan beperkt worden tot het vergelijken van de
vertaling van kernbegrippen zoals pius of pietas, of de manier waarop de vertaler stilistische middelen in
de Griekse of Latijnse tekst in zijn vertaling opneemt, de woordvolgorde, de zeggingskracht ervan in de
Griekse of Latijnse tekst en in de vertalingen; de documenten die in functie van de vertaalolympiades van
het Arpino-comité verspreid worden, kunnen hier zeer inspirerend werken voor het formuleren van op-
drachten;

• het herkennen van tekstkenmerken in voorgelegde passages;
• het herkennen van stilistische middelen in een behandelde passage en het interpreteren van de functie

(het effect) ervan;
• het herkennen van verwijzigen.

U merkt dat dit opdrachtjes zijn die voortdurend gegeven worden in het dagelijkse lesgebeuren. Het verschil
is dan wel dat de leerkracht niet voortdurend met bijkomende vragen helpt om deze opdrachten uit te voe-
ren, maar dat de leerlingen het zelfstandig proberen te doen en daar een beknopt verslag over schrijven.

2 Het formuleren van een onderzoeksvraag

Dit wordt in Nederland, zij het onder begeleiding, overgelaten aan de leerlingen. De ervaringen daarmee
zijn echter niet zo positief. Hoe leerzaam het ook kan zijn om tot de ontdekking te komen dat je onderzoeks-
vraag niet onderzoekbaar is, het is tevens demotiverend, zowel voor de leerling, die geen succes boekt, als
voor de leerkracht, die geen resultaat heeft van de opdracht. Leerlingen kiezen misschien ook thema’s of on-

1 Zie Prora, jg. 5, nr. 3 (september 2000), Vallen en opstaan: een didactisch experiment.
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derzoeksvragen  die  zeer  ver  verwijderd  zijn  van  de  leerstof.  Hoe  interessant  dat  ook  kan  zijn,  voor  leer-
krachten is het van groot belang de verplichte leerstof behandeld te krijgen. Er zijn natuurlijk ook positieve
kanten aan het  zelf  laten kiezen van een onderzoeksvraag,  maar  in  de praktijk  blijkt  dat  dit  beter  in  geza-
menlijk overleg tussen leerling(en) en leerkracht gebeurt.

3 Verzamelen en selecteren van informatie

Beide activiteiten brengen problemen mee. Eerst en vooral veroorzaakt het verzamelen van informatie een
aantal praktische problemen. Heeft de school een bibliotheek/mediatheek? Is daar voldoende recente infor-
matie aanwezig betreffende klassieke talen? Hoe organiseer je de raadpleging van die informatie zonder al te
veel tijdverlies? Is er in de gemeente een bibliotheek met voldoende informatie over klassieke talen én het
gekozen onderzoeksthema? Is het mogelijk om samen met de leerlingen eventueel een universiteitsbiblio-
theek  te  bezoeken  en  te  raadplegen?  Dat  is  op  zich  een  nuttige  activiteit,  omdat  de  leerlingen  dan  zullen
merken dat de meeste wetenschappelijke informatie niet in het Nederlands geschreven is, maar in het En-
gels, Frans of Duits. Wat kan een leerkracht doen om (een deel van die) informatie te ontsluiten voor leerlin-
gen? Is de computerklas gemakkelijk beschikbaar? Hoe gids je de leerlingen doorheen het world wide web?

Het tweede probleem, het selecteren van informatie, houdt sterk verband met de beschikbaarheid en de toe-
gankelijkheid ervan. Bovendien moeten de leerlingen leren oordelen over de waarde, objectiviteit en bruik-
baarheid van de gevonden gegevens. De begeleidende rol van de leerkracht zal hier essentieel zijn. Leer-
krachten die dit proces begeleiden, zijn de ter plaatse beschikbare vakexperten en moeten het midden probe-
ren te vinden tussen sturen en begeleiden. Misschien is het ook mogelijk derden te betrekken bij dit proces:
andere vakexperten, onderzoekers en professoren van de universiteiten, die raad en advies geven per e-mail
of tijdens een persoonlijk contact. Iemand van hen uitnodigen in de klas op een moment dat de leerlingen
vastlopen in het zoeken en selecteren van gegevens, is misschien haalbaar.

4 Verwerken van gegevens

Persoonlijke ervaring, literatuur dienaangaande en gesprekken met leerkrachten geven indicaties dat dit een
heikel punt is. Hoe vermijd je dat leerlingen blindelings ‘knippen en plakken’ en in wezen de gegevens niet
echt verwerken? Dit is een vaardigheid die men in wezen constant kan oefenen, ook als de leerlingen niet
met onderzoek bezig zijn. Kleine opdrachten in de gewone lessen kunnen hen daarop voorbereiden, niet al-
leen in het eigen vak, maar ook in de andere. Het punt is er voortdurend aandacht aan te besteden. Informa-
tieverwerving en -verwerking zijn trouwens een belangrijke component van de eindtermen ‘leren leren’. De
literatuur die daarover bestaat, is enorm. Het komt erop aan daaruit een keuze te maken en strategieën uit te
kiezen die in eigen vak, klasgroep en school haalbaar zijn. Zo moeten leerlingen leren belangrijke tekstfrag-
menten te kiezen, samenvattingen te maken (eventueel in de vorm van tabellen of schema’s), de informatie
te ordenen op basis van bepaalde categorieën of criteria ...

5 Conclusies trekken en de onderzoeksvraag beantwoorden

Het is soms al moeilijk in de klas of op toetsen de leerlingen zover te krijgen dat ze precies op de vraag ant-
woorden en niet naast de kwestie praten of schrijven. Hen daar voortdurend op wijzen is een attitude van de
leerkracht die een goede voorbereiding is op wat leerlingen te doen staat bij een wetenschappelijk onder-
zoek.

6 Evalueren en beoordelen van het onderzoek

Het evalueren en beoordelen van het onderzoek, zowel door de leerlingen zelf als door de leerkracht, is zo
complex dat het hier niet besproken kan worden. In een volgende bijdrage zal dit echter uitgebreid aan bod
komen.

7 Het onderzoek rapporteren en presenteren

Wordt het een geschreven rapport of een mondelinge presentatie, een artikel of een presentatie gecombi-
neerd met een debat? Een schriftelijk rapport moet echter beantwoorden aan de eisen en modellen die in de
wetenschappelijke wereld gebruikelijk zijn. In het Nederlandse onderzoeksverslag geeft men op blz. 30 een
voorbeeld van een dergelijke structuur: voorwoord, probleemstelling en theoretisch kader, werkwijze, on-
derzoeksopzet, resultaten, conclusies, samenvatting, bronvermelding.
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6 Onderzoeksvaardigheden in het Vlaamse onderwijs

Er zijn zeker vele leerlingen die in opdracht van hun leerkrachten een jaarwerk voor Latijn en/of Grieks ma-
ken. Vele huistaken en opdrachten die leerlingen nu krijgen binnen de lessen Latijn en/of Grieks, hebben te
maken met de deelvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van een onderzoek Maar in de leerplan-
nen die in gebruik waren voor het invoeren van de specifieke eindtermen in september 2004, vindt men niets
terug van onderzoekscompetenties of onderzoeksvaardigheden. Dit is echt wel een nieuw element dat ook
in de vernieuwde leerplannen een plaats krijgt omwille van de eindtermen, die volgens de wet herkenbaar
opgenomen moeten zijn in de leerplannen. Wat staat er dan wel precies in die eindtermen?

6.1 HET STUDIEPROFIEL KLASSIEKE TALEN

De specifieke eindtermen Latijn en Grieks zijn ontwikkeld door een commissie1 op basis van een studiepro-
fiel, dat een overzicht geeft van het wetenschappelijk domein dat klassieke studies bestrijken. In verband
met leren onderzoeken vindt men daar de volgende opmerking:

‘Tot elke wetenschap behoort ook de kennis van de methoden waarmee die wetenschap kennis opbouwt. De laatste pro-
fielcomponent “wetenschappelijke onderzoeksmethoden in klassieke studies” beschrijft de klassieke studies vanuit de me-
thoden die ze bij haar onderzoek aanwendt.’2

In de specifieke eindtermen werden deze onderzoeksmethoden voor alle studierichtingen, of beter polen,
zeer algemeen geformuleerd. Voor Latijn en Grieks zien ze er zo uit:

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

De verschillende fases van een wetenschappelijk onderzoek zijn duidelijk te herkennen in deze formulering.
Indien we dit vergelijken met de eisen die de overheid in Nederland stelt inzake het examenprogramma,
dan moeten we concluderen dat de leerkrachten in Vlaanderen veel vrijheid hebben. De evaluatie van leer-
lingen ligt volledig in de handen van de leerkracht en de scholen: wat dat betreft, is er geen regelgeving
vanwege de overheid. Ook de manier waarop de eindtermen bereikt worden, behoort tot de vrijheid van de
leerkracht. Dit heeft het voordeel dat men creatief kan zijn en zich kan aanpassen aan de klasgroep van dat
bepaalde jaar. Maar het heeft het nadeel dat men er alleen voor staat om uit te denken en uit te proberen hoe
men best deze eindtermen bereikt.

Ook in Vlaanderen denkt men evenwel na over het ondersteunen van leerkrachten bij deze taak. Zo is er aan
de Vrije Universiteit Brussel in de Interdepartementale Vakgroep Lerarenopleiding (IDLO) een werkgroep
opgericht die de specifieke eindtermen over onderzoekscompetentie vertaalt naar de concrete lespraktijk. De
werkgroep is op dit moment druk bezig een werkwijze uit te tekenen om onderzoekscompetentie bij de leer-
lingen te realiseren. Er wordt een concreet voorbeeld van een onderzoek, uit te voeren door leerlingen, uit-
gewerkt voor humane wetenschappen, natuurwetenschappen en, jawel, ook voor Latijn en Grieks. Verder
wordt er nagedacht over alle noodzakelijke randvoorwaarden, zoals de organisatie binnen de school, het
uurrooster, de vaardigheden van leerkrachten en leerlingen enz.

In het volgende nummer van Prora hopen we dus, naast de concrete voorbeelden van onderzoeksopdrachten
uit het Nederlandse onderwijsonderzoek, ook een concreet uitgewerkt voorbeeld van onderzoek in Latijn
en/of Grieks uit deze werkgroep te kunnen voorstellen ter inspiratie van al onze lezers.

1 Zie Prora, jg. 8, nr. 4 (december 2003), Leren onderzoeken.
2 Studieprofiel Klassieke Studies, blz. 5.
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Vertalen?
Robert Vermeersch

Een verslag van de Dag van de Klassieke Talen (26/10/2004)

Zoals de vorige jaren werd de Dag van de Klassieke Talen, een organisatie van het Eekhoutcentrum – Stuur-
goep  Klassieke  Talen,  te  Kortrijk  gehouden.  Het  thema  dit  jaar  was  ‘vertalen’.  Dat  was  al  vaak  het  onder-
werp van artikelen, studiedagen en colloquia.1

1 Bv. colloquium De klassieken vertaald: het proces (Gent, 30-31 oktober 2000 – enkele ‘snapshots’ in Prora, jg. 5,
nr. 4, december 2000, door R. Coghe); Vincent Hunink, Vertalen: plaag en zegen, in Kleio, jg. 32 (2003), nr. 4;
Katja De Herdt & Kristoffel Demoen, De vertaling in de kijker, in Didactica Classica Gandensia 40 (2000): ‘Ver-
talingen verdienen een plaats in de klas naast het origineel, niet als controle voor begrip, wel als ‘opstapje’ naar het

http://www.minocw.nl/onderwijs/vo/gids/51.html
http://www.eindexamen.nl
http://www.eindexamen.nl/9303000/d/blatijn.doc
http://www.zimsurf.nl
http://www.big6.com
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De term ‘vertalen’ bleef echter onbevredigend omschreven en vooral de praktijk van het examen auteurs
was een voorwerp van kopzorgen bij pedagogisch adviseurs, leerkrachten en leerlingen.

De  leerlingen  in  de  eerste  graad  zijn  vooral  getraind  op  ‘woordjes  leren’,  analyse  en  spraakkunst,  krijgen
vaak teksten te lezen waar de woordbetekenis voorgekauwd is, zodat nauwelijks de noodzaak aangevoeld
wordt of de kans geboden wordt tot aanpassing aan een context of tot keuze tussen meerdere weergaven. Ze
houden maar al te graag vast aan ‘één woord, één betekenis’. Kritisch lezen1 is vrijwel onnodig, want non-
sens produceren is praktisch uitgesloten bij de eenvoudige teksten die als illustratie moeten dienen bij de pas
aangeleerde spraakkunst. Als het handboek dan soms nog Nederlandse zinnen met Latijnse woorden aan-
biedt, is ook de spraakkunst zowat overbodig en zoeken ze gemakkelijker technieken dan determineren,
groepen lezen, functies bepalen en dergelijke. Later voelen ze zich hoe langer hoe minder bekwaam tot zelf-
standig lezen, omdat de massa ‘tips en trucs’ en de vele vreemde termen, verbuigingen, klassen en typen
door elkaar beginnen te lopen. Ze nemen hun toevlucht tot ‘raden met wat gezond verstand’ ... en vooral tot
de vertaling die in de klas werd goedgekeurd of van het internet geplukt.

De leerkrachten zitten met de vraag hoe een werkstuk te evalueren dat geen enkel concreet criterium biedt,
waarvan de tekortkomingen hun oorsprong op vele vlakken kunnen hebben en waarvan het resultaat wei-
nig uitzicht biedt op remediëring. Een andere is hoe ze te werk kunnen gaan om bij het examen auteurs nog
een aanvaardbaar resultaat (in punten althans) te bereiken. Een voorstel van pedagogisch begeleider M. Van
Den Eynde (Kleio 28,  3)  om een pool  van ‘niet  geziene’  teksten samen te  stellen en naast  de vertaalde tekst
ook andere opdrachten bij de evaluatie te betrekken, was een goede aanzet om voor de leerkrachten over-
lapping van werk te vermijden en de lacunes in de vaardigheden van de studenten beter in kaart te brengen.
Er bestaat immers een grote nood (en niet alleen in ons vak!) aan objectieve gegevens over de efficiëntie van
ongeveer alles wat in de klas gebeurt.2 De respons was echter zeer matig ...

Dat alles is ook een bekommernis van de pedagogisch adviseurs en de opstellers van de leerplannen. De
term ‘vertalen’ is opgenomen bij de leerplandoelstellingen en specifieke eindtermen in het leerplan. Daar
wordt vertalen opgedeeld in drie soorten: werkvertaling, vlotte vertaling en literaire vertaling.

origineel.’ Heeft iemand daarmee ervaring in de humaniora? Een eerste gedachte: na het lezen en vergelij-
ken van verschillende vertalingen zal de lust om het (moeilijker?) origineel te lezen wel verdwenen zijn ...

1 ‘De basisvaardigheid waarop alle andere steunen, is kritisch lezen. Kritisch lezen is zoiets als de kunst om de bijbete-
kenis van zinnen te zien. De kritische lezer kijkt achter de letter van het materiaal en constateert dat de zin relevant is
voor een groter terrein. Ik ga ervan uit dat kritisch lezen en formeel redeneren heel dicht naast elkaar liggen. De let-
terlijke inhoud van een zin bestaat uit premissen, de bijbetekenissen zijn de conclusies.’ (prof. David McNeill,
Harvard, in Jerome S. Bruner, Toward a theory of instruction, vertaald in de reeks Algemene en vergelijkende
onderwijskunde, prof. A. Deblock & prof. E. Velema, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen,
1971). Het ging o.a. ‘over het bestuderen van de linguïstische operaties van kinderen: alle factoren die van invloed
zouden kunnen zijn op het begrijpen van geschreven materiaal en van discussies die dit materiaal uitlokt.’ Daartoe
werd in de lagere klassen van een middelbare school gedurende vier weken een leergang over Caesar op-
gezet (één uur per dag, 5 dagen per week), over de Romeinse crisis van 49 v.C. waarbij Caesar besloot de
Rubicon over te trekken, door Italië te marcheren en Pompeius de macht te ontnemen. Het materiaal be-
stond uit een keuze uit Cicero’s brieven, de eerste tien hoofdstukken van De bello civili, heel korte ‘achter-
grond’-selecties uit Plutarchus, Suetonius, Lucanus en Polybius, allemaal in vertaling natuurlijk. Eén
voorbeeld: ‘Een aantal contingenten van Pompeius kwam Caesars gelederen versterken en andere verhoogden de
kracht van zijn cavalerie.’ Er wordt met geen woord rechtstreeks gerept over de trouw van Pompeius’ troe-
pen en evenmin zijn er grammaticale regels om dit soort bijbetekenissen op te sporen. Uit de vragen die
McNeill over die bijbetekenissen stelde, bleek dat 11- en 12-jarigen, behalve in zeer eenvoudige gevallen,
niet in staat zijn geschreven zinnen te beschouwen als premissen waaruit conclusies ten aanzien van de
bijbetekenissen kunnen worden getrokken. Aanbevolen lectuur (vooral blz. 149 e.v.), hoewel uit de oude
doos van 1971! Wij beginnen pas te willen weten wat onze handboeken en lessen aanrichten!

2 En dan bedoel ik niet de manier van werken van de leerkracht, maar doodgewoon de (steeds nog relatie-
ve) zekerheid dat bv. een oefening in een werkschrift bij een bepaald type leerling het gewenste effect zal
sorteren. Wie heeft daar betrouwbare cijfers over?
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Het hoofdreferaat van prof. Kristoffel Demoen (Universiteit Gent) handelde dus o.a. over soorten vertalin-
gen, hun verhouding tot tekstbegrip, de vraag of het zinvol is te werken met vertalingen in de klas ... Maar is
vertalen het probleem of eerder de leesbekwaamheid?

Daarnaast waren er werkwinkels:

Werkwinkel 1: ‘De werkvertaling overstegen’

N. Golvers (K.H.Leuven en K.U.Leuven) wil vanaf de eerste teksten de leerlingen brengen tot verdere reflec-
tie over de inhoud, interne samenhang, connotaties en associaties. De hulpmiddelen voor de lezer liggen op
het semantische en syntactische vlak.

Werkwinkel 2: ‘Interpreterend lezen in de eerste en tweede graad’

Volgens M. Van Den Eynde, ere-pedagogisch begeleider klassieke talen, bestaat vooral in de eerste graad het
gevaar dat de leerlingen te eenzijdig met analyse bezig zijn en te weinig aandacht besteden aan tekstbegrip.
Ze moeten aangezet worden om persoonlijk te reageren op de tekst, zo mogelijk ‘tussen de regels‘ te lezen.

In een ontspannen (klas)sfeer demonstreerde M. Van Den Eynde (‘voor West-Vlamingen en allochtonen’) hoe
een leerling behoort te reageren op een Griekse tekst ‘Aesopus en de geleerden van het eiland Samos’. Dit
betekent eerst en vooral nauwkeurig lezen wat er staat (er werd lineair gelezen). Er wordt aanbevolen dade-
lijk na iedere zin eigen meningen, standpunten, emoties uit te lokken. De attentievragen hielpen daarbij pri-
ma. Ze openden daarenboven een diepere kijk op de tekst, het verhaal, de Griekse wereld van toen en nu. De
tekst  kon,  naar  het  getuigenis  van  collega’s,  op  één  tot  anderhalf  uur  gelezen  worden,  wat  hier  natuurlijk
niet gebeurde. Maar een eerste deel kan in de klas gelezen worden en de rest (een soort paralleltekst) als taak
opgegeven. Iedere tekst zou beter in een ‘hapklare’ brok op één lesuur verwerkt worden, anders riskeert de
aandacht gauw weg te ebben.

Hierbij twee vragen. Algemeen: ‘wanneer de leerling vastzit ...’; is het niet zo dat weinigen het merken, tenzij
er in groepen wordt gewerkt (zie hiervoor Werkwinkel 3). Over deze tekst: daar het hele verhaal rond een
vraag (r. 11) draait die verkeerd wordt verstaan door wie het verschil kent tussen ti/ als lijdend voorwerp en
ti/ als bijwoordelijke bepaling, is de leerkracht wel genoopt eventueel zelf de verkeerde betekenis van de
vraag te geven. Wie zijn dan de wijzen?

Werkwinkel 3: (eindelijk) een poging tot evaluatie van vertalingen als middel tot diagnose van leesvaardig-
heid (door Dietske Lehembre, Sint-Gabriëlcollege Boechout), voor de tweede graad1

De leerlingen krijgen bv. een tekst van 75 woorden. Vocabularium (toch maar 21 woorden) tracht moeilijk-
heden van woordenkennis uit te schakelen. Om te beginnen wordt de lezer gevraagd of hij/zij graag of met
tegenzin aan de taak begint, met hoog of laag zelfvertrouwen, en wat zijn/haar doel is. De ‘beste’ leerling
bleek het minste zelfvertrouwen te hebben (voor te wenden?).

Dan volgt de eerste opdracht: (een klad van) een ‘letterlijke’ vertaling maken en in het groen onderstrepen
waar je denkt fout te zitten omdat de inhoud van de zin niet klopt en in blauw wat vlotter zou moeten. Die
vertaling wordt aan de hand van een checklist gequoteerd. Zo’n checklist opstellen is moeilijk: bij quotering
op 15 punten worden 15 items uitgekozen die zeker ‘gekend’ moeten zijn (bv. is cum als voegwoord gezien,
hortatus est actief vertaald?) en met veel aandacht voor woordgroepen. Vreemd is dat er na een eerste evalua-
tie een tweede lijst gemaakt wordt om de uitslagen meer te differentiëren: wat (bijna) allen goed hadden,
wordt vervangen door andere (moeilijker?) items. Er werd dan ook gevraagd naar een ‘algemene’ checklist,
bv. een lijst van typefouten, waarvan het cijfer verwijst naar een batterij remediëringsoefeningen (vgl.
Werkwinkel 4). Dit zou vergelijking van de resultaten in andere scholen mogelijk maken (en anoniem moe-
ten gebeuren!).

Er wordt geen tijd verloren met verbetering in de klas. In een ander lesuur wordt op de Latijnse tekst tekst-
begrip getoetst: vat samen; wie is bedoeld met se, ei; wiens vader is pater quidam? ... (12 minuten, 5 punten).
Daarna wordt bij de Latijnse tekst een ‘veel te letterlijke vertaling’ aangeboden en gevraagd er een vlotte van
te maken. Hoeft het gezegd dat de evaluatie daarvan door de aanwezigen in de werkwinkel nogal uiteen-

1 Met dank aan Jan Demarcke, die de werkwinkel meemaakte.



25

liep? Kan een vertaling wel geldig geëvalueerd worden? Maar goed, ze stond maar op 10 punten. Ten slotte
wordt de leerling gevraagd aan te wijzen waarin hij/zij zich als goed beoordeelt en waarin niet.

Werkwinkel 4: ‘Zelfstandig leren lezen’ (voor de 2de en 3de graad), geleid door Els Van de Walle (K.U.Leu-
ven)1

De bedoeling is ‘de leerlingen te ondersteunen bij de overgang van begeleid naar zelfstandig lezen’. Vraag
daarbij is of een eerste fase ‘begeleid lezen’, waarvan wordt aangenomen dat die in de eerste graad gebeurt,
niet een bijkomende psychologische drempel creëert die de ‘overgang’ bemoeilijkt.2 Een antwoord zou kun-
nen zijn dat vanaf de eerste Latijnse tekst reeds de lezer, telkens als dat mogelijk is (bv. wanneer er geen ver-
schil is tussen de Latijnse en de Nederlandse zinsconstructie,) zelfstandig te laten lezen en verwoorden, met
kritische bevraging door leraar en leerlingen.

De toegemeten tijd was te kort om de leerkrachten veel te laten oefenen, maar de syllabus is een praktisch
juweeltje, waarmee we aan de slag kunnen om de leerlingen zelfstandig te leren lezen. Komen ze daar (ieder
volgens vermogen) niet toe, dan heeft ons onderwijs geen zin. En onderhand weet iedereen wel hoe het
daarmee staat.

Dat het meer dan hoog tijd is om over meer gegevens te beschikken, bewees nog maar eens de bandopname
van de lectuur door  een leerlinge van het  5de jaar  Latijn-Wiskunde (die  voor  Latijn  80  % haalde).  De tekst
bestond uit het volgende fragment van Sallustius:

Huic homini non minor vanitas inerat quam audacia: neque reticere quae audierat, neque suamet ipse scelera oc-
cultare, prorsus neque dicere neque facere quicquam pensi habebat.

De lectuur duurde lang, waarschijnlijk veel langer dan een leerkracht in een klas zou verdragen. M.a.w. deze
leerling had nog niet vaak de kans gehad te laten horen wat ze (niet) kon. Grijpt de leerkracht niet te vaak in
en doet hij/zij dan zelf wat de student moest doen? De leerling had nooit geleerd in groepen te lezen (huic
homini werd in twee woorden gelezen) en huic werd eerst als genitief benoemd (hic, haec, hoc kwam spontaan
opgeweld, maar hielp hier niet). Neque ... neque werd herkend, maar onbenut gelaten om even een groter
zinsfragment te lezen, wat meer inzicht had geboden; het bleef bij woord-voor-woord pijnlijk vertalen. De
standaardweergave van de datief was alleen ‘aan/voor’, terwijl ‘bij’ haar meer had geholpen bij inerat. Wat
haar aan kennis van de spraakkunst was bijgebracht, zette haar vaak op het verkeerde spoor: van minor ken-
de ze niet de betekenis, maar ze wist wel dat het een ‘onregelmatige comparatief’ was; de eerste reactie was
dan ook een ablatief te gaan zoeken; gelukkig werd quam op tijd ontdekt. Suamet ipse scelera was natuurlijk
moeilijk tot een woordgroep te brengen, vooral omdat in voetnoot als hulp alleen ‘-met: versterkend achter-
voegsel’ werd gegeven; misschien zag de lezeres die term voor het eerst. Ipse kon alleen maar weergegeven
worden met ‘zelf’. Hopelijk liet men de zin nog een paar keer in zijn geheel en expressief herlezen.

Na meer dan vier jaar studie van de Latijnse spraakkunst merken dat je er zo weinig van terechtbrengt, moet
wel erg ontmoedigend zijn. De reacties van de leerkrachten waren uiteenlopend: ongeloof, afwijzing, hulpe-
loosheid. En ja, dit was niet aangenaam om te horen. Ook bij andere vakken is het vaak niet beter, maar is
dat een troost? Hoog tijd dus om niet verder aan te modderen, maar de syllabus door te werken, in de vak-
groep te bespreken en de meestgelezen teksten te bewerken, zodat de leerlingen kunnen leren zichzelf te be-
vragen tijdens hún lectuur. Dan vormen we in Prora een pool voor leerkrachten die onze leerlingen echt wil-
len leren zelfstandig lezen.

1 Zie Els Van de Walle & Toon Van Houdt, Zelfstandig leren lezen: een didactisch project, in Prora,  jg.  8,  nr.  4
(december 2003), blz. 2-8, en Bouwstenen voor een vernieuwde leesdidactiek, in Kleio, jg. 33 (2004), nr. 2, blz. 72-
86.

2 Het is algemeen bekend dat destijds voor Grieks het splitsen in ‘thematische’ en ‘athematische’ werk-
woorden en het aanbieden ervan in verschillende jaren, bij de meeste leerlingen het oordeel ‘gemakkelijk-
moeilijk’ opriep, met de nasleep van weerzin en onbeholpenheid bij deze laatste, toch de meest belangrijke
werkwoorden. Om een dergelijke drempel te ontwijken kozen sommige vakgroepen voor het handboek
Claviculae, dat eerst de ‘derde’ verbuiging aanpakte. Maar natuurlijk is er voor een doorbreken van tradi-
ties meer nodig dan kleine aanpassingen. Als onze handboeken de spraakkunst als leidraad blijven nemen
bij de volgorde van (het aanbrengen van) nieuwe vaardigheden, kunnen we nog lang op resultaten wach-
ten.
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Werkwinkel 5: ‘Anders gaan teksten’1

Deze sloot min of meer aan bij Werkwinkel 3. Er wordt nl. van uitgegaan dat de traditionele niet-behandelde
tekst geen adequate evaluatie toelaat van de leesbekwaamheid. Doel is te komen tot een kritische, objectieve
beschrijving van vertalingen.

Om de zelfstandige verwerking van authentieke teksten door leerlingen te bevorderen en te evalueren wor-
den opdrachten gegeven die de niet-behandelde kunnen vervangen en/of de leerling toelaten zelfstandig
een literaire tekst voor te bereiden voor het examen auteurs.2 (Wat denkt de pedagogisch begeleider daar-
over?)

De jonge leerkracht Wim Van Loon liet ons kennismaken met het begeleid zelfstandig leren en werken aan
de hand van enkele voorbeelden recht uit de lespraktijk:
• Leerlingen verwerken een nieuw stukje tekst in 3 fases:

1 structuur aanduiden (men volgt de lineair-dynamische leesmethode!);
2 woorden opzoeken en bijschrijven;
3 vertalen.

• Leerlingen verwerken een brief van Plinius (Epistulae VI, 16) zelfstandig voor het examen; ze verwerven
de nodige achtergrond i.v.m. Pompeï en het vulkanisme. Bij de bespreking van de vragen (zoals: Welke
stukken tekst zijn interessant genoeg? Welke timing en hoeveel lestijden krijgen de leerlingen? Hoe vang
je het grammaticale probleem op? Hoe zul je cultuur laten verwerken? Wat ga je zelf geven? enz.) hebben
we met collega’s interessante ideeën uitgewisseld.

Ideeën, inspiratie, suggesties van collega’s ... het kan alleen maar verrijkend werken!

Werkwinkel 6: ‘Het grote (ver)gelijk van de vertalingen. Bouwstenen voor lessen vertaalbeschrijving’3

Katja De Herdt gaf didactische en praktische wenken voor een les(senreeks) rond vertaalbeschrijving4:
1 Leerlingen lezen en analyseren verschillende vertalingen zonder enige voorkennis.
2 Op basis van een vragenlijst formuleren ze hun eerste oordeel over de vertalingen.
3 Dan pas krijgen ze informatie – over de vertalers en hun doelstellingen
           –  over  de  auteur  en  het  genre  van  de  brontekst
 en gaan ze over tot de lectuur van de brontekst (met een werkvertaling).
4 Nu wordt de brontekst vergeleken met de vertalingen. Daarbij letten ze op de vertaalstrategieën van de

verschillende vertalers. Misschien is hun mening over de vertalingen veranderd na de informatie en de
brontekstanalyse.

Op deze manier hoopt men dat
• leerlingen zich kritisch en genuanceerd zouden opstellen tegenover vertalingen in het algemeen;
• leerlingen hun eigen indrukken leren uitdrukken, vergelijken en  motiveren;
• leerlingen hun eigen (vertaal)taal zouden verrijken;
• leerlingen plezier zouden krijgen (of houden) bij het lezen.

Werkwinkel 7: ‘Ik lees, ik geniet, ik vertaal’

Vertaler Patrick Lateur hoeft niet meer voorgesteld te worden: zijn rijke teksten worden bij een breed pu-
bliek gewaardeerd en kunnen een uitdaging zijn om hem na te volgen. Voelen velen zich geroepen? Een be-
genadigde leerkracht zal ongetwijfeld bij zijn studenten prachtige herinneringen aan de laatste jaren van hun
humaniora nalaten en dat  is  ook iets  waard.  Mij  bekommert  vooral  dat  wie  Latijn/Grieks  studeert  van het
begin af daarin nuttige attitudes verwerft. Wat is de kers waard als de taart verschrompeld is?

1 Met dank aan Anne-Marie Van Kerchove voor haar bijdrage aan dit verslag.
2 Zie ook het artikel in Kleio, jg. 31, nr. 3 (april 2002), Procesevaluatie van de omgang met een ongeziene tekst. Een

alternatief voor de traditionele versie.
3 Verslag: Anne-Marie Van Kerchove.
4 Steek  zeker  uw  licht  op  in  het  werkje  van  Katja  De  Herdt  &  Kristoffel  Demoen, De vertaling in de kijker.

Bouwstenen voor vertaalbeschrijving in de klas, in Didactica Classica Gandensia 40 (2000).
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RECENSIE

Amor-Roma
André Vancutsem

Dat de klassieke Oudheid nog nadrukkelijk aanwezig is in het culturele leven in Vlaanderen, wordt stilaan
een cliché. Men moet maar de klassieke agenda in Prora overlopen om daarvan overtuigd te geraken. Niet al-
leen Nederlandse uitgeverijen (die een langere traditie in de uitgave van klassieke literatuur en werken over
de Oudheid hebben), maar ook Vlaamse uitgeverijen (Lannoo, Davidsfonds, Kritak, Pelckmans, Peeters ...)
brengen regelmatig publicaties over de klassieke Oudheid op de markt. Schooluitgaven en werkvertalingen
waren steeds overvloedig in de handel verkrijgbaar, maar het lijkt haast een wet dat, naarmate de klassieke
talen in het secundair onderwijs aan prestige inboeten, het aantal uitgaven voor een breder publiek stijgt,
zowel cultuurhistorische werken als literaire vertalingen.

De uitgeverij  Davidsfonds begon schuchter met een heruitgave van de vertaling van de Aeneis door Anton
van Wilderode, maar thans is zij prominent op de klassieke markt aanwezig met werken als Politicus en plei-
ter. Cicero in turbulent Rome door Randall Lesaffer, Het Romeinse leger door  Bernard  Van  Daele  of Caesar in
Gallië (58-51 v.C.) door Robert Nouwen. Ook spelen enkele door hen gepubliceerde thrillers zich af in het
keizerlijke  Rome.  Het  werk dat  nu voor  ons ligt, Amor-Roma, is  van de hand van de Leuvense professoren
Emiel Eyben en Toon Van Houdt en classicus Christian Laes. Zij waren allen vroeger reeds bedrijvig op het
domein van de mentaliteitsgeschiedenis.

De ondertitel Liefde en erotiek in Rome wekt ten onrechte de indruk dat dit boek zich zal toespitsen op de ero-
tische liefde, maar dat is niet het geval: niet alleen komt ook het huwelijk als instelling aan bod, maar ook de
verhouding tussen ouders en kinderen. En zo kom je zelfs terecht bij onderwerpen als geboorteregeling en
opvoeding en onderwijs.

De ruggengraat van het werk wordt gevormd door een zeer ruime literaire en epigrafische bloemlezing in
vertaling van teksten over de relatie man-vrouw en ouder-kind (110 kortere of langere fragmenten). Hierin
zit voor de leraar Latijn het meest utilitaire aspect: wie op zoek is naar geschikte teksten over de relatie man-
vrouw of ouders-kinderen (existentiële thema’s waarvan wij beweren dat zij de kern van ons schoolhuma-
nisme uitmaken), vindt hier een ruime keuze. Noten voeren vaak nog complementaire teksten aan. De reeks
uittreksels over een bepaald onderwerp wordt telkens ingeleid door een uitvoerig essay, waarin de feiten be-
licht worden vanuit een socio-culturele achtergrond. En wie over detailaspecten meer wil weten, vindt een
verdere oriëntatie in de uitgebreide bibliografie.

Het nadeel van deze bloemlezing is dat juridische teksten nagenoeg volledig ontbreken (in het laatste deel
wordt er wel naar verwezen, maar zij komen niet voor in de eigenlijke bloemlezing); naar ons gevoel zijn die
toch belangrijk genoeg om een juist beeld te krijgen van liefde en erotiek in de Oudheid. Dit alles neemt niet
weg dat wie op zoek is naar een onderwerp voor thematische lectuur, hier ruim zijn gading vindt, al moet hij
de Latijnse originelen nog opsporen.

De auteurs zijn zich trouwens bewust van de moeilijkheid om op basis van deze teksten een algemeen beeld
te schetsen van bv. de relatie ouder-kind. In hoeverre kan men positieve of negatieve instellingen tegenover
kinderen veralgemenen? In hoeverre is een auteur ‘objectief’ in het weergeven van zijn gevoelens? In hoe-
verre projecteren wij bij de interpretatie onze huidige zienswijze niet op feiten uit de Oudheid? Daarom zijn
de auteurs bij hun interpretatie en synthese zeer voorzichtig en belichten zij de afzonderlijke feiten tegen een
socio-culturele achtergrond: wat de relatie ouders-kinderen betreft, moet men er rekening mee houden dat
in deze maatschappij de kindersterfte erg hoog was; bovendien was er ook het wijdverspreide verschijnsel
van de kinderslaven. De Romeinse maatschappij kende tevens een sterk klassenbewustzijn. In dat soort sa-
menlevingen komen kinderen vaak onderaan de sociale ladder gezien hun irrationele aard. Dat de Romeinse
maatschappij niet echt kindvriendelijk was, weet iedereen. Maar toch klinkt het onthutsend als een filosoof
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als Seneca schrijft: ‘We verdrinken ook onze kinderen als ze zwak of gehandicapt geboren worden. Dit noem
ik geen haat, wel een weloverwogen oordeel: het nutteloze van het gezonde scheiden.’

Het tweede deel over liefde, seks en sekserollen vormt een boeiend essay, dat vertrekt vanuit het gewijzigde
rollenpatroon in onze huidige maatschappij om meer aandacht te hebben voor de sekserol van de mannelij-
ke aristocraat, die in een concurrentiële maatschappij, waarin publiek en privé-leven niet zo scherp van el-
kaar gescheiden waren, in woord en daad zich als man moest manifesteren; m.a.w. er was een sociale con-
trole. Dat had ook een morele implicatie: mannelijkheid impliceerde hoogstaande ethische kwaliteiten. Zo
ontleedt Toon Van Houdt de mentaliteit die schuilgaat achter het concrete seksuele gedrag van de Romein:
de man  moet zelfbeheersing aan de dag leggen, maar dat belet hem hoegenaamd niet om vreemd te gaan.
Voor de vrouw ligt dat heel anders. Het begin van de keizertijd laat onder invloed van de stoïsche filosofen
een strengere seksuele moraal weerklinken; in de voorgaande periode werd te veel een dubbele moraal voor
de man gedoogd.

Ook het derde deel over ‘Huwelijk en gezin’ vertrekt van de vaststelling dat het kerngezin in onze tijd on-
danks alle alternatieve samenlevingsvormen overeind blijft. Zoiets als een kerngezin was ook in de Romein-
se Oudheid aanwezig. De auteurs gaan niet in op andere samenlevingsvormen, maar spitsen zich toe op het
kerngezin, bij de Romeinen het enige juridisch erkende samenlevingspatroon, maar dan toch met heel eigen
kenmerken (zo was het Romeinse huwelijk bv. een privé-zaak, waarin de overheid niet intervenieerde). De
auteurs gaan nader in op vragen als: hoe verliep een huwelijksplechtigheid? Waarom trouwden ze? Welke
aspiraties hadden zij bij een huwelijk? Wat werd van hen verwacht? Aan welke juridische normen en maat-
schappelijke idealen moesten zij beantwoorden om beschouwd te worden als een geslaagd koppel? Ook hier
moet een onderscheid gemaakt worden tussen filosofisch ideaal, maatschappelijke norm en feitelijke prak-
tijk. Vaak was het niet de liefde die het laatste woord sprak, maar factoren als rijkdom, reputatie, afkomst of
relaties. In dit deel wordt speciaal gefocust op de relatie van Plinius de Jongere met zijn derde vrouw Cal-
purnia, zoals die naar voren treedt uit zijn Epistulae: deze verhouding zou ‘exemplarisch’ zijn voor een men-
taliteitswijziging in de hogere kringen, waarbij wederzijdse affectieve afhankelijkheid op de voorgrond
treedt in de relatie.

Bracht het christendom verandering in het denken over huwelijk en gezin? Aanvankelijk niet: de oud-
christelijke schrijvers verschilden niet zo erg van hun heidense tegenhangers. Het is pas vanaf Augustinus
dat er een kentering komt in het denken hierover en het celibaat een hogere morele quotering krijgt. Deze
christelijke opvattingen hebben het westerse morele denken over het huwelijk fundamenteel beïnvloed, doch
slaagden er slechts geleidelijk in het concrete handelen uit te zuiveren.

Amor-Roma is een verhelderend boek, ook als men het niet in de klaspraktijk wenst te gebruiken.

Emiel Eyben, Christian Laes & Toon Van Houdt
Amor-Roma. Liefde en erotiek in Rome
Uitgeverij Davidsfonds, Leuven, 2003
ISBN 90 5826 203 0
280 blz. (geïllustreerd)
€ 24,50
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KLASSIEKE AGENDA
André Vancutsem

Cursussen/Studiedagen

De verhouding tussen auteur, drukker en gededicaceerde bij Neolatijnse publicaties. Org.: Orbis Neolati-
nus. Museum Plantin Moretus, Vrijdagmarkt 22-23, 2000 Antwerpen. 17/12/2004. Info: millennium.arts.
kuleuven.ac.be/sph/171204.htm.

Egypte, Griekenland en Rome op het web. Org.: PDCL i.s.m. REN LiBra. Katholieke Hogeschool Leuven,
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee. 19/1/2005 van 14.00 tot 17.00 uur. Docent: H. Verreth. Deze nascho-
ling wil de cursisten in een eerste onderdeel een overzicht bieden van de bronnen die op het internet be-
schikbaar zijn voor geschiedenisonderwijs en wil hen leren hoe zij zelf dergelijke bronnen kunnen opsporen.
Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan Nederlandstalige websites en aan websites die veel beeldmateri-
aal bevatten. In een tweede onderdeel worden enkele voorbeelden gepresenteerd van het gebruik van het in-
ternet in de klas aan de hand van lesmateriaal dat op het internet beschikbaar is. Er wordt cursusmateriaal
aangeboden. Info: tel. 016 39 92 24; www.pdcl.be.

In de ban van de Kelten. Org.: Amarant. Cultuurcentrum, 3300 Tienen; 19/1, 26/1, 2/2, 16/2 en 23/2/2005
van 19.00 tot 21.30 uur. Walburgkasteel, 9100 Sint-Niklaas; 9/3, 16/3, 23/3, 13/4 en 20/4/2005 van 19.00 tot
21.30 uur. Docent: E. Claes. Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 3. Info: Amarant, Hoogpoort 50, 9000 Gent;
tel. 09 269 17 46; www.amarant.be.

Van stadstaat tot keizerrijk: filosofie en religie in de Griekse wereld. Org.: Davidsfonds. Zaal ’t Parkske,
Edegemsestraat 26, 2640 Mortsel. 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2 en 24/2/2005 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent:
H. De Ley. De Griekse filosofen worden nog overal ter wereld bestudeerd. Waarin schuilt hun aantrekkings-
kracht? Hoe verliep de overgang van de stadstaat, waar de filosofie ontstond, tot een monotheïstisch impe-
rium? Wat was de invloed van de droom van Constantijn, het christendom als staatsgodsdienst, op de filoso-
fie? Men maakt kennis met de grote Helleense filosofieën. Van de polis en physis bij Aristoteles tot de ver-
vreemding bij de laatantieke Plotinus. Dat gedachtegoed vormde ook een onmisbare intellectuele basis voor
Latijns-christelijke, Arabisch-islamitische en joodse filosofen. Tegelijkertijd gaf het aanleiding tot een conflict
tussen filosofie/rede en openbaring/geloof, dat telkens op een andere manier werd opgelost. Info: C. Pirée;
tel. 03 449 50 80.

Over koningen, krijgers en Kelten: de metaaltijden in Europa en onze gewesten. Org.: Davidsfonds en
KULAK. KULAK, blok B, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2 en 25/2/2005 van 14.00
tot 16.00 uur. Docent: J. Bourgeois. De ontdekking van het brons omstreeks 1800 v.C. bracht op het Europese
vasteland een omwenteling teweeg. Nieuwe gebruiken en culturen verspreidden zich over het hele conti-
nent. Het gebruik van ijzer vanaf 750 v.C. zorgde voor een ware stroomversnelling. Zo verzekerden sterkere
wapens de dominantie van de ene groep over andere, wat zich onder meer uitte in graven, nederzettingen,
materiële cultuur ... Hoe leefde men tijdens deze periode bij ons? Werden vorsten hier in praalgraven begra-
ven? Wat is de betekenis van Stonehenge? Wat is de oorsprong van de crematieritussen? Hoe leefden de Kel-
tische prinsen en Scythische nomaden? Hoe functioneerde de samenleving toen de Romeinen hier aankwa-
men? Info: A. Surinx; tel. 056 35 24 76.

Du chant au réenchantement du monde: le mythe d’Orphée et ses réécritures. UCL, Auditoire Socrate,
1348 Louvain-la-Neuve. 21/1/2005 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleiders: P.-A. Deproost, A. Meurant en B. Van
Wymeersch.

Van piramiden tot Forum Romanum: overzicht van de Oudheid. Org.: Amarant. Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats 7-9, 2000 Antwerpen. 25/1, 1/2, 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3,
12/4 en 19/4/2005 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: P. De Smet. Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 3. Info:
zie hoger.

http://www.pdcl.be.
http://www.amarant.be.
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Alexandrië en het hellenisme. Org.: Amarant. De Cirk, 9000 Gent. 25/1, 1/2, 15/2 en 22/2/2005 van 19.30
tot 22.00 uur. Docent: P. De Smet. Nadat Alexander de Grote Egypte had veroverd, stichtte hij  een stad die
voor honderden jaren een van de belangrijkste centra van de antieke wereld zou zijn. Het was vanuit
Alexandrië dat de Ptolemaeën zowel over hun Egyptische als over hun buitenlandse bezittingen regeerden;
het was in Alexandrië dat het Museon, centrum van wetenschap en kunsten, werd gesticht; het was in deze
stad dat Cleopatra VII zowel Julius Caesar als Marcus Antonius wist te begeesteren en het was in Alexandrië
dat Marcus de eerste bekeerlingen op het Afrikaanse continent wist te overtuigen. Recent archeologisch on-
derzoek leverde spectaculaire resultaten op; inspelend op deze archeologische actualiteit wil deze cursus een
deur openen naar de verrassende, maar helaas zelden bekende laatantieke wereld. In vier lessen komen vol-
gende onderwerpen aan bod: Alexandrië voor Alexander, Alexander de Grote en Egypte, het stichten van
een stad, de geschiedenis van Alexandrië als hoofdstad van het rijk der Ptolemaeën, de verworvenheden van
de Alexandrijnen op het vlak van kunst en cultuur, zeden en gebruiken, de Alexandrijnen en het Egyptische
hinterland, de joodse gemeenschap en de komst van het christendom, Alexandrië als hoofdstad van het
christendom, de erfenis van het hellenisme. Info: zie hoger.

Le cheminement de l’imaginaire grec: la représentation du couple amoureux et celle des confins de la ter-
re habitée. Org.: CECAFOC. Collège Érasme, Place Blaise Pascal 1, 1348 Louvain-la-Neuve. 26/1/2005 van
14.00 tot 17.00 uur. Docent: M. Mund-Dopchie. Deze studienamiddag richt zich tot leerkrachten Grieks van
de 2de en 3de graad. Er wordt gewerkt rond concrete tekstfragmenten uit Homerus, de tragici, de Giekse ly-
riek, romans (het thema van het verliefde koppel), Herodotus, Atlantis bij Plato, Lucianus (het thema van de
grenzen van de aarde). Info: D. Xhardez; tel. 02 420 15 20; dxhardez@swing.be.

Een cultuurgeschiedenis van Byzantium. Org.: Amarant. De Cirk, 9000 Gent. 27/1, 3/2, 17/2, 24/2, 3/3,
10/3, 17/3, 24/3, 14/4 en 21/4/2005 van 10.00 tot 12.30 uur. Docent: F. Willems. 1 Diocletianus en Constan-
tijn: Diocletianus verdeelt het Romeinse Rijk in twee en Constantijn verplaatst zijn hoofdstad naar Byzanti-
um; 2 De doorbraak van het christendom: een kleurrijke periode met merkwaardige tegenkeizers, figuren als
Julianus de Afvallige ... De kerk zoekt en vindt haar eigen weg en Rome en Constantinopel groeien verder
uit elkaar; 3 Op weg naar Justinianus: de scheiding tussen Oost en West wordt definitief. Rome kwijnt weg,
maar Byzantium maakt een gouden eeuw door, zowel politiek als artistiek; 4 Heraclius en het iconoclasme:
de islam rukt op en de beeldenstorm veroorzaakt heel wat deining; 5 Bloei met Macedoniërs en Comnenen;
de eerste kruistochten; 6 Het langzame verval: op de nabloei van de Angeli volgen de ramp van de vierde
kruistocht en het Latijnse Keizerrijk; 7 Kerk en maatschappij: de orthodoxe kerk, met zijn ketterijen en beke-
ringsacties, zowel van Germanen als Slaven, maar ook bij de ondertussen grotendeels verdwenen christelijke
gemeenschappen in Azië; 8 Iconen en beeldende kunst; 9 Architectuur: een reis van Trier over Ravenna,
langs  Griekse  kloosters  en  langs  Constantinopel  naar  Syrië.  In  dit  onderdeel  van  de  cursus  worden  de
schijnwerpers ook gericht op mozaïeken en fresco’s; 10 Byzantium en het Westen: de invloed van Byzantium
reikt via Germanen en Ieren tot bij de Karolingische en Ottoonse renaissance. Info: zie hoger.

8 000 amforen onder zee: over handel in wijn, olijfolie en vissauzen in de Oudheid. Org.: Davidsfonds.
CC De Schakel, Schakelweg 8, 8790 Waregem. 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3 en 21/3/2005 van 14.00 tot 16.00
uur. Docent: P. Monsieur. 8 000 Italiaanse amforen. Dat is de kostbare lading van een Romeins scheepswrak
dat in de Franse Middellandse Zee, in de buurt van Giens, werd ontdekt. Het wrak is een van de vele mate-
riële resten die getuigen van een levendige wijnhandel in de Oudheid, gericht op de Keltische elite. De wij-
nen van Thasos en Chios waren in de klassieke Griekse tijd de befaamdste. Later kregen ze concurrentie van
Rhodos. Naast wijn werden ook andere voedingswaren verhandeld. Zo ligt in Rome de Monte Testaccio, een
40 meter hoge schervenberg met brokstukken van minstens 30 miljoen olijfolieamforen uit Andalusië. En in
Andalusië lagen dan weer fabrieken voor de productie van vissaus op basis van tonijn en makreel. Amforen
voor de export ervan zijn terug te vinden tot in onze gewesten. Scheepswrakken, amforen, namenstempels,
geschriften ... vertellen het boeiende verhaal van handel, concurrentie en voedingsgewoonten in de Griekse
en Romeinse wereld. Deze handel en consumptie van basisvoedsel zoals wijn, olijven en vis wordt gerecon-
strueerd aan de hand van de talloze archeologische vondsten. Info: L. Van Impe; tel. 056 60 80 26.

Beeldig Latijn: het gebruik van stripverhalen in de lessen klassieke talen. Org.: V.L.O.T. Koninklijk
Atheneum, Voskenslaan 60, 9000 Gent. 16/2/2005 van 14.00 tot 17.00 uur. Docenten: B. Gevaert en H. Ver-
reth. Toelichting en inschrijving: zie bijlage bij dit nummer.

Het oude Rome: een mentaliteitsgeschiedenis. Org.: Amarant. Cultuurcentrum, 9900 Eeklo; 16/2, 23/2, 2/3
en 9/3/2005 van 14.00 tot 16.30 uur. Academie, 2500 Lier; 17/2, 24/2, 3/3 en 10/3/2005 van 14.00 tot 16.30
uur. Docent: S. Dralans. Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 3. Info: zie hoger.

mailto:dxhardez@swing.be
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Le dispositif d’énonciation: méthode de lecture pour aider à produire un commentaire de texte. Org.: CE-
CAFOC. FUNDP, Faculté des Lettres, Rue Grafé 1, 5000 Namur; 18/2/2005 van 9.00 tot 12.00 en van 13.00
tot 16.00 uur. OF Facultés Universitaires Saint-Louis, Boulevard du Jardin Botanique 43, 1000 Brussel;
18/3/2005 van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Docent: J.-P. Laurent. Info: D. Xhardez; tel. 02 420 15
20; dxhardez@swing.be.

Redenaar, politicus en strafpleiter: Cicero in turbulent Rome. Org.: Davidsfonds en De Werf. CC De Werf,
Molenstraat 51, 9300 Aalst. 18/2, 4/3, 11/3 en 25/3/2005 van 14.00 tot 17.00 uur. Docent: R. Lesaffer. In de
1ste eeuw v.C. breidt het Romeinse Rijk zich razendsnel uit, maar de republiek wordt verscheurd door een
interne machtsstrijd. In deze turbulente tijden speelt Cicero een cruciale rol als politicus, strafpleiter en lite-
rator. Zijn werken zijn nog steeds een belangrijke bron van kennis over de burgeroorlogen, de filosofie, het
politieke bedrijf ... Aan de hand van Cicero’s publicaties en leven reconstrueert R. Lesaffer de laatste fase van
de Romeinse republiek. Een periode vol schandalen, vurige pleidooien en meedogenloze requisitoirs. Een
tijd die werd gedomineerd door de politieke ambities van spilfiguren als Catilina, Pompeius en Caesar. Info:
E. Van Schuylenbergh; tel. 053 77 40 12.

De waarheid achter Caesar: Romeinen in onze gewesten. Org.: Davidsfonds. Heilig-Grafinstituut, Baron
Dufourstraat, poort A, 2300 Turnhout. 23/2, 2/3, 9/3, 16/3 en 23/3/2005 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: H.
Thoen. Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 3. Info: F. Van Gerven; tel. 014 61 30 95.

Van de Griekse wijsheid tot de psychoanalyse van Freud: wat is er eigen aan de Europese cultuur en be-
schaving? Org.: Davidsfonds. CC de Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout. 23/2, 2/3, 9/3, 16/3 en
23/3/2005 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: J. Claes. Info: D. Vanhoutte; tel. 050 21 38 58.

Van Pythagoras tot Einstein en Bohr: de evolutie van onze kijk op de fysische wereld. Org.: Davidsfonds.
Klein Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten. 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 en 24/3/2005 van 14.00 tot 16.00 uur.
Docent: A. Dupré. Info: A. Livens; tel. 03 314 54 52.

Kreta: de wieg van Europa. Org.: Davidsfonds. Gemeenschapscentrum De Kruisboog, Minderbroeders-
straat, 3300 Tienen. 28/2, 7/3, 14/3 en 21/3/2005 van 13.30 tot 15.30 uur. Docent: J. Driessen. Kreta, ca. 3000
v.C. Op het bergachtige eiland ontwikkelt zich een van de belangrijkste beschavingen ter wereld: de minoï-
sche. Kleurrijke fresco’s, prachtig aardewerk, fascinerende resten van zgn. paleizen, het zijn enkele van de
vele archeologische getuigenissen die het eiland rijk is. Wie waren de Minoërs? Vanwaar kwamen ze? Welke
rol vervulden de ‘paleizen’ van o.a. Knossos, Phaestos, Malia en Zakros. Omstreeks 1530 v.C. wordt het na-
bijgelegen eiland Thera (Santorini) geteisterd door een enorme vulkaanuitbarsting. De reusachtige vloedgol-
ven en asregens overspoelen zelfs de kusten en havens van Kreta. Betekende deze natuurramp het einde van
de bloeiende minoïsche samenleving? Of bleef de minoïsche cultuur toch bestaan en wat was dan de impact
van de Santorini-uitbarsting? Archeologen doen voortdurend nieuwe ontdekkingen op Kreta. Theorieën
over de minoïsche beschaving, haar bloei en haar einde volgen elkaar in snel tempo op. Info: L. Mertens; tel.
016 81 34 80.

Amor-Roma: liefde en erotiek in Rome. Org.: Davidsfonds. Vormingsinstituut Guislain, J. Guislainstraat 43,
9000 Gent. 28/2, 7/3, 14/3 en 21/3/2005 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: T. Van Houdt. Het anagram Amor-
Roma werd al in de 1ste eeuw v.C. in de stenen van Pompeï gegrift. Het roept een beeld op van een wereld
waarin mensen leefden en liefhadden zoals wij dat doen, zij het dan met minder gêne, met meer vrijheid in
denken en doen. Klopt dat beeld van Rome wel? In welke mate verschilde het antieke Rome van de heden-
daagse wereld op het vlak van bevolking, denkbeelden en moraal? Drie thema’s staan in de cursus centraal:
seksualiteit, het huwelijk en het gezin. Vertrouwde termen, die evenwel misleidend zijn. Zo was het Ro-
meinse gezin een heel aparte entiteit, sterk verschillend van de moderne westerse familie. Bovendien hadden
intieme aspecten van het leven een uitgesproken publieke dimensie. Ze maakten deel uit van een levensstijl,
die aan een nauwgezette sociale controle onderworpen was. Info: J. De Grieve; tel. 09 230 55 33.

Waar Oost en West elkaar ontmoeten: Carthago en de Grieken. Org.: Davidsfonds. Ontmoetingscentrum,
Sint-Eligiusplein, 9620 Leeuwergem. 28/2, 7/3, 14/3 en 21/3/2005 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: R. Doc-
ter. Van de 8ste tot de 6de eeuw v.C. wordt het Middellandse-Zeegebied getekend door grote expansiegol-
ven van oost naar west. Feniciërs en Grieken lijken te wedijveren om de beste plekken aan de mediterrane
kusten. Dat is tenminste wat Homerus en andere antieke bronnen ons over deze kolonisten vertellen. Maar
recent archeologisch onderzoek in de Fenicische stad Carthago en in de oudste Griekse nederzetting in het
westen, Pithecusa, leverde verrassende conclusies. Bewijzen het antieke aardewerk en sporen van specifieke
rituelen dat men vredig naast elkaar leefde? Carthago is een stad met een rijke geschiedenis. Ze werd ge-
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sticht als Fenicische kolonie en groeide uit tot een machtige metropool. Wie waren haar inwoners? Wat zoch-
ten de kolonisten in het westen? Welke sporen lieten ze achter? Info: C. Cornette-Merchiers; tel. 09 360 22 02.

Receptie op locatie. Org.: Pedagogische Begeleiding bisdom Antwerpen. Antwerpen. 2/3/2005 van 10.00 tot
16.00 uur. Van 10.00 tot 12.00 uur krijgen de leerkrachten op 8 verschillende locaties in Antwerpen info over
één domein waarop de klassieke Oudheid nawerkt. Deze locaties zijn symbolisch: Paleis van Justitie (Ro-
meins recht), Opera (muziek), Studio Herman Teirlinck (toneel), Sint-Lutgardisschool (film), Plantin-
Moretus (humanisme), Rubenshuis (mythologie en Ovidius), Middelheim (beeldhouwkunst), historische
stadskern (architectuur en opschriften). Van 14.00 tot 15.00 uur is er een lezing rond receptie. Van 15.00 tot
16.00 uur is er een verwerkingsopdracht in groepjes. Info: DSKO (C. Verrept), Noorderlaan 108, 2030 Ant-
werpen; tel. 03 543 97 05.

Lezingen/Congressen

Pindarus, de zanger van Hellas. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-
en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 8/12/2004 om 20.00 uur. Spreker: P. Lateur. Info: koen.
detemmerman@ugent.be.

Thomas More, son imprimeur, son biographe et la Belgique. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel.
9/12/2004 om 19.30 uur. Spreker: C. Murphy. Info: www.erasmushouse.museum.

Romeinensymposium. Org.: VU Amsterdam. Medische Faculteit, Van der Broechhorststraat 7, Amsterdam
(NL). 10/12/2004 van 10.00 tot 16.50 uur. Metaaldepositie in Tiel-Passewaaij: het voorbeeld van de fibulae;
gedumpt brons en gedeponeerd goud: de moeizame interpretatie van een restgeulvulling in de Waalsprong
(Nijmegen); een geulcomplex uit de eerste helft van de 1ste eeuw te Utrecht-Hoge Weide; een depot met
bronzen vaatwerk uit Nistelrode; de askist van Bocholtz; een vergeten grafmonument uit Nieuwenhafen op-
nieuw bezien; het Romeinse castellum Albiniana te Alphen aan den Rijn: nieuw licht op de geschiedenis van
de West-Nederlandse limes; rituele depositiepatronen van dierlijke resten in de nederzetting Tiel-Passewaaij.
Info: www.acvu.nl.

Themadag: Caesar bij de Belgen. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut (lok. 0028), Erasmus-
plein, 3000 Leuven. 11/12/2004 van 10.00 tot 16.00 uur. 1 R. Nouwen: tussen 58 en 51 v.C. veroverde Caesar
Gallië ten koste van honderdduizenden mensenlevens; in zijn Commentarii geeft hij daarvan een ambtelijk
verslag, vooral met een militaire invalshoek; de verovering was voor Caesar echter ook een politieke nood-
zaak: militaire roem maakte immers integraal deel uit van een succesvolle politieke carrière in Rome; 2 H.
Thoen: er zijn weinig of geen archeologische vondsten bekend die onomstotelijk bewijzen dat Caesar ver-
antwoordelijk  was  voor  de  verovering  van  de  Belgae;  3  A.  Van  Doorselaer:  keizer  Augustus  kon  verder
bouwen op Caesars verovering van Gallië en organiseerde het gebied als een Romeinse provincie; het in
vraag stellen van Caesars aanwezigheid bij de Belgae past bij de moderne tendens tot al te overhaaste de-
mystificatie van de oudere onderzoeksresultaten; 4 Video Nieuwsflashes 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.

Romeins recht als motor van de Europese eenmaking: een nieuwe renaissance voor de grootste nalaten-
schap van Rome? Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letter-
kunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 15/12/2004 om 20.00 uur. Spreker: D. Heirbaut. Info: K. Verboven; tel. 09
264 39 89; koen.verboven@ugent.be.

De ster van Bethlehem: historische en chronologische achtergronden van Christus’ geboorte. Org.: NKV
Limburg. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 16/12/2004 om 20.00 uur.
Spreker: H. Hauben. Info: tel. 012 67 03 30; fax 012 67 03 33; grm@limburg.be; www.limburg.be/gallo.

Het mensbeeld in de Griekse cultuur. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 12/1/2005 om 20.00 uur. Spreker: J. Van Reeth. Info: zie hoger.

Limburg onder de loep: archeologie in Limburg 2004. Org.: NKV Limburg. Provinciaal Gallo-Romeins Mu-
seum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 20/1/2005 om 20.00 uur. Sprekers: L. Bogaert en A. Vanderhoeven. In-
fo: zie hoger.

mailto:detemmerman@ugent.be
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Grand Hotel Pompeï: woeker, welvaart en wellust in Romeins Campanië. Org.: NKV West-Vlaanderen.
Brugge; 25/1/2005. De Kring, Langemeersstraat 5, 8500 Kortrijk; 27/1/2005 om 20.00 uur. Spreker: K. Ver-
boven. Info: C. Vanassche; tel. 050 35 89 83.

De bibliotheek van Alexandrië. Org.: NKV Antwerpen. UA Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
22/1/2005 om 20.00 uur. Spreker: D. De Smet. Info: M. Van den Sande; tel. 03 449 23 58.

Sagalassos 2004. Org.: NKV Limburg. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren.
17/2/2005 om 20.00 uur. Spreker: M. Waelkens. Info: zie hoger.

L’institution imaginaire de la démocratie dans la tragédie athénienne. Maison des Médecins, Rue du Parc
45, 6000 Charleroi. 18/2/2005 om 19.30 uur. Spreker: S. Klimis. Info: www.alexandrelegrand.be.

Erasmus’ gesprekken: van didactische dialoog tot polemische satire. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Mgr.
Sencie-instituut (lok. 0028), Erasmusplein, 3000 Leuven. 22/2/2005 om 20.00 uur. Spreker: J. De Landtsheer.
Info: zie hoger.

De bibliotheek van Plantin. Org.: NKV Antwerpen. UA Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
23/2/2005 om 20.00 uur. Spreker: D. Imhof. Info: zie hoger.

Sporen van de godin: tussen mythe en materie. Org.: NKV West-Vlaanderen. Brugge; 1/3/2005 om 20.00
uur. De Kring, Langemeersstraat 5, 8500 Kortrijk; 3/3/2005 om 20.00 uur. Spreker: L. De Block. Info: zie hoger.

Mythen en metamorfosen in Musica. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 2/3/2005 om 20.00 uur. Spreker: I. Bossuyt. Info: zie hoger.

Cyprus honderd eeuwen tussen Oost en West. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut (lok.
0028), Erasmusplein, 3000 Leuven. 16/3/2005 om 20.00 uur. Spreker: H. Hauben. Info: zie hoger.

Oorsprongsmythen en de romanisatie van inheemse gemeenschappen in Gallië en Germania Inferior.
Org.: NKV Limburg. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 17/3/2005 om
20.00 uur. Spreker: N. Roymans. Info: zie hoger.

La jeune fille et la mort: croyances et rituels funéraires à Athènes au 5e siècle. Maison des Médecins, Rue
du Parc 45, 6000 Charleroi. 18/3/2005 om 19.30 uur. Spreker: M. Katchadourian. Info: www.alexandrelegrand.be.

Het Etruskisch: een mysterie? Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkun-
de, Koningstraat  18, 9000 Gent. 23/3/2005 om 20.00 uur. Spreker: K. Wylin. Info: zie hoger.

Patrimonium in manuscriptis conservatum. Org: Euroclassica. Internationaal Centrum van de Kroatische
Universiteiten, Don Frana Bulica 4, Dubrovnik (HR). 29/3 tot 1/4/2005. Info: www.euroclassica.net.

Tentoonstellingen

In de ban van het spel. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Tot 20/12/2004. Deze
tentoonstelling geeft een beeld van loterijen en kansspelen door de eeuwen heen en schetst de geschiedenis
van de Nationale Loterij tot op heden. Ook enkele Griekse stukken worden geëxposeerd. Info: tel. 02 507 84
44; www.bozar.be.

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

Romeinen in Friesland. Fries Museum, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden (NL). Tot 9/1/2005. Toelichting:
zie Prora, jg. 9 (2004), nr. 3. Info: tel. + 31 58 255 55 00; fax + 31 58 213 22 71; info@friesmuseum.nl;
www.friesmuseum.nl.

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

http://www.alexandrelegrand.be.
http://www.alexandrelegrand.be.
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Forum 04: aktuelle Grabungen und Forschungen aus der Region Trier. Rheinisches Landesmuseum, Wei-
marer Allee, Trier (DE). Tot 9/1/2005. Info: www.landesmuseum-trier.de.

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

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

Letters proeven, prenten smaken. Museum Plantin-Moretus, Antwerpen. Tot 16/1/2005. Een letterproef is
een catalogus van de lettersoorten die men voor een drukwerk kan kiezen. Christoffel Plantijn beschikte
rond 1585 over een letterproef van 90 letterreeksen ontworpen door de beste letterontwerpers en graveurs
van die tijd, voor het Latijnse alfabet, maar ook voor Griekse, Gotische, Hebreeuwse en Syrische teksten en
voor muziek. Plantijn wist echter ook al hoe belangrijk illustraties voor boeken waren. Vandaar dat er in het
tweede luik van de tentoonstelling ontwerptekeningen, koperplaten en houtblokken te zien zijn waarmee
men in de 16de en 17de eeuw boeken verluchtte. Info: tel. 03 221 14 50.

Moeders, godinnen en sultanes.  Paleis  voor  Schone  Kunsten,  Ravensteinstraat  23,  1000  Brussel.  Tot
16/1/2005. Deze centrale tentoonstelling in het Brusselse Turkijefestival belicht markante vrouwenfiguren,
van  de  moedergodin  uit  de  prehistorie  tot  de  haremvrouw  uit  de  verfijnde  Ottomaanse  hofcultuur.  De
klasieke Oudheid komt aan bod in de afdelingen Godin (Cybele, Aphrodite, Artemis ...), Mythologische en lite-
raire figuren en Amazones. Info: tel. 02 507 82 00; www.bozar.be.

Een zee van toegelaten lust. Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28-30, 2000 Antwerpen. Tot 30/1/2005. In het
kader van Antwerpen Wereldboekenstad worden de bibliotheken van vijf bekende Vlaamse abdijen (Averbode,
Bornem, Postel, Tongerlo en Westmalle) in de schijnwerpers geplaatst. Info: www.abdijbibliotheken.be.

Hannibal ad portas: Macht und Reichtum Karthagos. Badisches Landesmuseum, Schloss, 7631 Karlsruhe
(DE). Tot 30/1/2005. Info: www.landesmuseum.de.

Le verre dans tous ses éclats: du commerce du verre antique à ses reflets photographiques. Musée Archéo-
logique d’Istres, Place du Puits Neuf, 13800 Istres (FR). Tot 30/1/2005. Info: tel. + 33 4 42 55 50 08.

Regards sur l’archéologie en Bourgogne.  Musée  Archéologique,  Rue  du  Dr.  Maret,  21000  Dijon  (FR).  Tot
15/2/2005. De schijnwerpers worden o.a. gericht op Alesia, het Gallische oppidum van Bibracte, het heilig-
dom en het militaire kamp van Mirebeau. Info: tel. + 33 3 80 30 88 54.

Liberchies entre Belgique et Germanie. Musée, Place de Liberchies, 6238 Liberchies. Tot 5/3/2005. Info: tel.
071 84 05 71.

Die Welt von Byzanz: Europas östliches Erbe. Archäologischer Staatssammlung, München (DE). Tot 3/4/2005.

Le vin: nectar des dieux, génie des hommes. Musée Gallo-Romain, Rue Cléberg 17, 69005 Lyon (FR). Tot
3/4/2005. Info: tel. + 33 4 72 38 49 30.

Pompeji. Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim (DE). Tot 17/4/2005.

Illusion d’antique. Musée-site Départemental d’Archéologie, Rue de Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). Tot
30/4/2005. Info: tel. + 33 3 27 63 13 95.

La navigation en Méditerranée, des origines au 19e siècle. Musée Départemental des Merveilles, Avenue
du 16 Septembre 1947, 06430 Tende (FR). Tot 30/4/2005. Info: tel. + 33 4 93 04 32 50.

Rockox’ huis volgeboekt: de bibliotheek van de Antwerpse burgemeester en kunstverzamelaar Nicolaas
Rockox (1560-1640). Rockoxhuis, Keizerstraat 12, 2000 Antwerpen. Van 23/2 tot 15/5/2005. In de Grootboe-
ken en Journaals, die vandaag nog bewaard worden in het archief van het Museum Plantin-Moretus, staat
Rockox tussen 1594 en 1631 ongeveer 90 maal vermeld als afnemer van een 160-tal diverse boeken. Hij kocht
er werken van o.a. Justus Lipsius, Abraham Ortelius, Hubertus Goltzius, Rembertus Dodoens ... Hij verleen-
de ook zijn diensten bij het tot stand komen van meerdere numismatische publicaties. Ook bedachten meer-
dere humanistische auteurs in hun publicaties Rockox met een dedicatie. Ten slotte wordt ook het Liber ami-
corum van Nicolaas Rockox geëxposeerd met opdrachten van o.a. Lipsius en Ortelius. Info: tel. 03 201 92 71;
www.rockoxhuis.be.

http://www.landesmuseum-trier.de.
http://www.bozar.be.
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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. Toelich-
ting: zie Prora,  jg. 9 (2004), nr. 2. Op bepaalde zondagen zijn er 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.

Von Anfang an: Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4,
50667 Köln (DE). Van 11/3 tot 28/8/2005.

Le vin: nectar des dieux, génie des hommes. Musée Gallo-Romain, Chemin de la Plaine, 69560 Saint-
Romain-en-Gal (FR). Tot 15/9/2005. Info: tel. + 33 4 74 53 74 01.

Toneel

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

Britannis (naar Racine). CC Casino, 8670 Koksijde; 11/2/2005 om 20.00 uur. Cultureel Centrum, Kerkplein
5, 9160 Lokeren; 5/3/2005 om 20.00 uur. CC Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 19/5/2005 om
20.00 uur. Corpusfestival, 8000 Brugge; 20/5/2005 om 20.00 uur. Ensemble Leporello. De voorstelling her-
schrijft en bespeelt historische feiten uit de regeerperiode van de Romeinse keizer Nero. Het is een wreed-
aardige hofintrige die door 11 acteurs in korte rijmende verzen wordt uitgesproken en uitgezongen. Info: tel.
02 223 27 08; www.ensembleleporello.be.

Aulularia (Plautus). Collège Saint-Augustin, Chaussée d’Ath 1, 7850 Edingen; 18/2 en 19/2/2005 om 20.00
uur. Facultés Universitaires Saint-Louis, Broekstraat 107, 1000 Brussel; 13/4/2005 om 20.15 uur. Les Latini.

Atreus & Thyestes. Stuk, Soetezaal, Naamsestraat 96, 3000 Leuven; 8/3 en 9/3/2005 om 20.30 uur. CC De
Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 15/3/2004 om 20.15 uur. Kaaitheaterstudio’s, Onze-Lieve-
Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel; 16/3 en 17/3/2005 om 20.30 uur. De Werf, Werfstraat 108, 8000
Brugge; 26/3/2005 om 20.30 uur. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 29/3 en 30/3/2005 om
20.00 uur. Dood Paard. Oscar van Woensel en Gillis Biesheuvel schreven een nieuwe tekst gebaseerd op de
bloedige broedermythe, waarin de strijd om de macht steeds meer gruwelijke slachtoffers maakt, waarin een
niets ontziende wreedheid de enige taal is waarnaar de ander luistert. Dood Paard vertaalt de oude mythen
naar onze eigen tijd, naar vertrouwde conflicten en verlangens, naar onze eigen mythen. Info:
www.doodpaard.nl.

Muziek/Ballet

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. Toelichting: zie Prora, jg. 9 (2004),
nr. 3. Info: tel. 03 248 28 28; www.desingel.be.

Orfeo (G.B. Pergolesi). Koninklijk Conservatorium, Regentschapsstraat 30, 1000 Brussel. 4/12/2004 om
20.00 uur. Il Giardino Armonico. Daarnaast staan nog heel wat werken van Italiaanse componisten op het
programma.

Daphnis et Chloé, suite n° 2 (M. Ravel). Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen;
4/12/2004 om 15.00 uur. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 9/12/2004 om 20.00
uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 10/12/2004 om 20.00 uur. De Filharmonie. Daarnaast wor-
den  nog  andere  werken  uitgevoerd;  deze  verschillen  naargelang  de  locatie.  Info:  tel.  02  507  82  00;
www.bozar.be.

Dido. Muziektheater Transparant. Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 11/12/2004 om 20.00
uur, 12/12/2004 om 15.00 uur, 27/1/2005 om 10.30 en 14.00 uur, 28/1/2005 om 10.30 en 14.00 uur. Opéra,
Lille (FR); 7/1/2005. CC 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
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16/1/2005 om 15.00 uur. CC Leuven, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 9/3/2005 om 20.00 uur. Doelgroep:
+10. 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. Samen met
een veelkleurig muzikaal en vocaal ensemble maakt Jan Van Outryve een nieuwe muzikale versie van dit
oude verhaal. Info: www.transparant.be.

Lapsus animae. CC Hoeve Dieseghem, 2640 Mortsel. 7/1/2005 om 20.30 uur. Eléonor. Deze uitvoering
maakt van 13 eeuwen Latijnse poëzie muzikale en tijdloze versprekingen van de ziel. Latijn wordt een passi-
onele taal, waar gegoocheld wordt met exotische en poëtisch klinkende klanken. Meeslepend en melodieus,
speels, ritmisch en mediterraans zindert deze combinatie van zang en instrumentale virtuositeit. Het geheel
is verfrissend-creatief. Een visuele projectie maakt vervlogen teksten en een dode taal springlevend en maakt
het geheel verbeeldingrijk.

Bacchus et Ariane (A. Roussel). Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 8/1/2005
om 20.00 uur. Symfonieorkest van de Munt. Daarnaast worden uitgevoerd: L’apprenti sorcier van P.  Dukas,
Klavierkonzert Nr. 23 KV 488 van W.A. Mozart en La Valse van M. Ravel. Info: tel. 02 507 82 00; www.bozar.be.

Coriolanus (L. van Beethoven). Oude Mechelse Vleeshalle, Huidevettersstraat 7, 2800 Mechelen. 3/2/2005.
Beethoven Academie. Daarnaast worden uitgevoerd: het Pianoconcerto nr. 24 van W.A. Mozart en de Symfo-
nie nr. 3 van L. van Beethoven. Info: tel. 015 71 59 01.

Icarus’ flight (A. Laporte). Concertvereniging KCB, Kleine Zavel 5, 1000 Brussel. 24/2/2005 om 20.00 uur.
Daarnaast staan nog andere werken van André Laporte en Steine van Peter Eotvos op het programma. Info:
www.cb.be.

Funerali d’Achille / Funerali d’Alessandro Magno (G. Scelsi). Théâtre Marni, Vergniesstraat 25, 1050 Brus-
sel. 26/2/2005 om 19.30 uur. Ensemble Musiques Nouvelles. Daarnaast staat nog ander werk van G. Scelsi
op het programma.

Bacchus et Ariane (A. Roussel). Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 11/3/2005
om 20.00 uur en 13/3/2005 om 15.00 uur. CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 14/3/2005 om
20.15 uur. Nationaal Orkest van België. Daarnaast worden enkele aria’s van W.A. Mozart uitgevoerd. Info:
tel. 02 552 04 60; www.nob-onb.be.

Euridice. Muziekcentrum Frits Philips, Eindhoven (NL). 31/3/2005 om 20.00 uur. De Nederlandse Bachver-
eniging. Info: www.bachvereniging.nl.

Gemeld

De archeokit. Tot 4/2/2005: Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Liedekerke, GOB Opwijk, Museum voor
Oudere Technieken Grimbergen. Van 11/2 tot 1/4/2005: GOB Sint-Pieters-Leeuw, GOB Tienen, GOB Asse,
GOB Tremelo. Van 8/4 tot 1/7/2005: GOB Beersel, GOB Glabbeek, GOB Ternat. De archeokit werd  in  op-
dracht van de provincie Vlaams-Brabant ontwikkeld door Mooss vzw om zo kinderen op een spelende ma-
nier bewust te maken van de archeologische realiteit in Vlaanderen. De thema’s werktuigen en gebruiks-
voorwerpen, wonen, voeding en sterven worden duidelijk en eenvoudig voorgesteld doorheen de tijd, vanaf
de steentijd tot het heden. De kit bevat voorwerpen, tekeningen, foto’s en informatiefiches. Via doe-
opdrachten en denkvragen ontdekken de kinderen meer over archeologie, vondsten, sporen en gebruiken
van de mensen in de verschillende perioden. Bovendien is de kit uitgerust met een educatieve werkmap
voor de leerkrachten. Info: H. Degryse, Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven; tel. 016 26
76 10; www.vlaams-brabant.be/cultuur.
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