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REDACTIONEEL

Beste collega’s

Het is half augustus en de reclamefolders ‘Terug naar school’ vallen al in de bus. Op het moment dat u dit
leest, is het schooljaar 2005-2006 begonnen. Klassenindeling en uurroosters, die bepalen hoe uw schooljaar er
gaat uitzien, zijn gekend. In naam van de raad van bestuur wens ik u een fijn schooljaar met geïnteresseerde
en vriendelijke leerlingen.

Ook de V.L.O.T. bereidt zich volop voor op het nieuwe schooljaar. De organisatie van een studiedag en een
algemene vergadering komen op dit moment op de eerste plaats. Bij de nascholing, waarover u op blz. 2 van
deze Prora alle informatie vindt, bieden we u nog een interessant extraatje: een tweedehandsboekenmarkt
waar u uit een ruim en gevarieerd aanbod van oude boeken (ons geschonken door een oud-leerkracht) de
werken van uw keuze gratis (!) kunt meenemen. Van de algemene vergadering, die gepland is op zaterdag
18 maart 2006 (datum nog onder voorbehoud), willen we dit jaar iets speciaals maken: de V.L.O.T. bestaat
immers tien jaar en dat willen we vieren, samen met u.

Zoals u in onze klassieke agenda (blz. 29-36) kunt lezen, staan er weer heel wat activiteiten op het getouw
die rechtstreeks te maken hebben met klassieke talen. Toch wil ik hier even uw aandacht vestigen op een ac-
tiviteit die u niet zo dadelijk in verband zult brengen met Latijn en Grieks.

Het is mijn persoonljke overtuiging dat leerkrachten – classici of niet – de grote maatschappelijke vragen van
onze tijd niet uit de weg mogen gaan. De discussies die in de moderne samenleving gevoerd worden, mogen
en moeten in de klas gebracht worden. Zeker in de derde graad, waar de leerlingen bijna volwassenen zijn,
geeft dat het onderwijs een meerwaarde. Gedenk Seneca’s uitspraak over schola en vita, u weet nog wel. Dit
is mijn uitgangspunt.

Leerkrachten klassieke talen kunnen daar een grote rol in spelen. In de teksten die wij lezen, zit alles vervat:
politiek, filosofie, recht, geschiedenis, zingeving ... Zij vormen een mooi uitgangspunt om ook de heden-
daagse discussiepunten ter sprake te brengen.

Op dit moment wordt er een vinnig debat gevoerd over de evolutieleer van Darwin en Intelligent Design. De
Nederlandse minister van Onderwijs heeft in verband daarmee nogal controversiële uitspraken gedaan. De
relatie mens-natuur, zingeving, wetenschappelijke kennis: het zijn allemaal onderwerpen die daar ook bij
komen kijken. Zeker geven teksten uit de Naturalis historia van Plinius de Oudere, fragmenten uit het werk
van Lucretius, Aristoteles, Plato, Augustinus en vele anderen de gelegenheid om deze onderwerpen in de
klas uit te diepen.

Om dat te kunnen doen moet men evenwel goed geïnformeerd zijn. Daarom dus wil ik graag uw aandacht
vestigen op twee activiteiten die u daarbij kunnen helpen. Van 10 september 2005 tot 29 januari 2006 organi-
seert Artes vzw Leuven een tentoonstelling ‘Leven in steen. Sporen van 4 miljard jaren evolutie’ (info:
www.artesleuven.be). De tentoonstelling vindt plaats in Museumsite Leuven. Aansluitend bij dit thema
worden workshops georganiseerd door de interdisciplinaire vakgroep voor lerarenopleiding (IDLO) van de
Vrije Universieit Brussel met als thema ‘Denken over evolutie in de klas’, niet specifiek voor biologen, maar
voor alle geïnteresseerde leerkrachten. De workshops hebben plaats op zaterdag 3 december 2005 in het Cul-
tureel Centrum Romaanse Poort te Leuven. Een boek met wetenschappelijke achtergrondinformatie, Evolutie
vandaag,  zal gepubliceerd worden. Vooral het eerste hoofdstuk van het boek, Over mythe en wetenschap, kan
vanuit antieke teksten benaderd worden. Misschien een mogelijkheid om te verbroederen met uw collega’s
natuur- en humane wetenschappen en levensbeschouwelijke vakken?

Chris Van Woensel
Voorzitter

http://www.artesleuven.be).
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VERENIGING

Nascholing ‘Latijn en Grieks in de 21ste eeuw’

Onder de titel ‘Latijn en Grieks in de 21ste eeuw’ organiseert de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen op
woensdag 9 november 2005 een nascholing over (de plaats van) de klassieke talen anno 2005. Daarbij willen
we een antwoord formuleren op drie  vragen:  wat  is  thans de inhoud van de vakken Latijn  en Grieks,  vol-
gens welke didactische methode(s) worden ze onderwezen en welke argumenten kunnen aangebracht wor-
den om leerlingen (en hun ouders) ervan te overtuigen Latijn en/of Grieks te (blijven) volgen?

Na een algemene inleiding, waarbij we zowel een academische theoreticus als een leerkracht uit de praktijk
over dit onderwerp aan het woord laten, stellen we u een werkdocument voor, dat door de raad van bestuur
van de V.L.O.T. werd ontwikkeld. Vervolgens willen we samen met de aanwezigen in discussie treden en
rond dit basisdocument werken om het aan te passen, bij te sturen, uit te breiden enz. Het moet iets worden
dat bruikbaar is voor alle leerkrachten, ongeacht hun onderwijsnet of school.

De uiteindelijke bedoeling is dat er op basis van de inbreng van de deelnemers een definitieve versie wordt
ontworpen, die zou bestaan uit een PowerPoint-presentatie (bruikbaar op opendeurdagen, infodagen enz.)
en een uitgebreide papieren promotiefolder (voor verspreiding naar een breed publiek). Als dank voor hun
aanwezigheid en bijdrage krijgen alle deelnemers achteraf een cd-rom met de presentatie en een exemplaar
van de folder toegestuurd.

NASCHOLING PRAKTISCH

Datum:   woensdag 9 november 2005

Plaats:   Koninklijk Atheneum, Parklaan 89, 9100 Sint-Niklaas

Programma:  14.00 uur: onthaal met koffie
     14.30 uur: inleiding
     14.40 uur: theoretisch gerichte uiteenzetting door prof. Freddy Decreus
     15.00 uur: praktisch gerichte uiteenzetting door classicus Marc Knecht
     15.20 uur: voorstelling van het werkdocument door de V.L.O.T.
     15.40 uur: koffiepauze
     15.50 uur: discussie rond het werkdocument van de V.L.O.T.
     17.00  uur:  einde

Prijs:    € 20,- voor niet-leden van de V.L.O.T.
     € 15,- voor leden van de V.L.O.T.
     €  5,-  voor  studenten
     (ter plaatse te betalen – materiaal, koffie en nascholingsattest inbegrepen)

Inschrijving:  – elektronisch via het formulier op www.vlot-vzw.be
     – schriftelijk via het bijgevoegde formulier
     – telefonisch op 09 348 54 55 (buiten de schooluren)

Info:    Joeri Facq, Naastveldstraat 140, 9160 Lokeren
     tel. 09 348 54 55, e-mail: joeri.facq@vlot-vzw.be

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

De Romeinse aristocratische houding tegenover (maritieme) handel in
de late Republiek en vroege Keizertijd: tussen fictie en realiteit

Wim Broekaert

1 Inleiding

In een maatschappij die door een sterk socio-economisch bepaald klassenbewustzijn wordt getekend en die
tevens begrippen als eer, fatsoen en gedragscode hoog in het vaandel draagt, wordt doorgaans binnen het
waardesysteem van de aristocratie van een dergelijke samenleving een vooraanstaand iemand geacht zijn
rijkdom te halen uit het bezit en het cultiveren van eigen landgoederen en domeinen. Alleen door te leven
van de opbrengst van zijn eigendommen kon een aristocraat, op welke sport van de maatschappelijke ladder
hij ook stond, binnen zijn leefgemeenschap op een sociaal aanvaarde manier zijn leven leiden. Dit is het
beeld dat we o.a. terugvinden bij de Franse en Engelse adel van de 18de eeuw, en als we mogen voortgaan
op wat de Romeinse literatuur ons vertelt, dan moeten we aannemen dat in het imperium een gelijkaardige
sociale code bestond. Het doel van dit artikel is te onderzoeken in hoeverre dit beeld inderdaad overeen-
stemde (of kon overeenstemmen) met de werkelijke situatie: was de Romeinse elite in handelszaken betrok-
ken en zo ja, hoe valt dit te rijmen met haar denigrerende houding in de bronnen?

2 Algemene opvattingen over handelsactiviteiten en de consequenties voor het eco-
nomische leven

Zoals de Romeinse ideologie betreffende handel uit de literaire bronnen tot ons spreekt, oordeelt zij overwe-
gend negatief over commerciële activiteiten, en dan nog in het bijzonder wanneer het de handel over zee be-
treft. De onzekere vaarroutes, de hoge financiële risico’s en de voortdurende onstandvastigheid van hun be-
staan en inkomsten zorgen er volgens de Romeinse visie voor dat wie zich inlaat met (maritieme) handel
nooit zeker is of hij vandaag niet zijn financiële en morele ondergang tegemoet vaart. Zelfs wie in de nabij-
heid van een haven woont en regelmatig in contact komt met schippers, heeft volgens Cicero heel wat te
duchten:

‘Est autem maritimis urbibus etiam quaedam corruptela ac mutatio morum; admiscentur enim novis sermonibus ac
disciplinis, et inportantur non merces solum adventiciae sed etiam mores, ut nihil possit in patriis institutis manere
integrum. Iam qui incolunt eas urbes, non haerent in suis sedibus, sed volucri semper spe et cogitatione rapiuntur a
domo longius, atque etiam cum manent corpore, animo tamen exulant et vagantur. Nec vero ulla res magis labefac-
tatam diu et Carthaginem et Corinthum pervertit aliquando, quam hic error ac dissipatio civium, quod mercandi
cupiditate et navigandi et agrorum et armorum cultum reliquerant.’1

‘Nu kennen steden bij de zee ook een zekere verdorvenheid en veranderende waarden. Ze raken immers
gewend aan nieuwe talen en gewoontes en er worden niet alleen koopwaren, maar ook gebruiken uit het
buitenland ingevoerd, zodat geen van de traditionele instellingen zuiver kan blijven. En verder blijven de
mensen die in die steden wonen niet thuis, maar een snel wisselende hoop en opvatting brengen hen ver
van huis. Ook wanneer ze met hun lichaam ter plaatse blijven, vertoeven hun gedachten elders en zwer-
ven <voortdurend> rond. Niets heeft vroeger zo sterk bijgedragen tot de ondergang van Carthago en
Corinthe, <steden> die al lang gevallen zijn, dan die dwaling2 en verstrooiing van hun burgers, omdat ze
door het verlangen handel te drijven en te gaan varen geen aandacht meer besteedden aan het bewerken
van het land en het beoefenen van de krijgskunst.’

1 Cicero, De re publica 2, 7. Vgl. tevens Juvenalis, Satyrae 14, 258-304; Plinius, Naturalis historia 2, 118.
2 Een poging om de dubbelzinnigheid in het Latijn te behouden. Error verwijst immers zowel naar ‘zwer-

ven, ronddwalen’ als naar ‘zich vergissen, dwalen’.
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Het waardesysteem van aristocraten als  Cicero,  waarin grondbezit  zonder  meer  het  hoogste  goed was dat
een man die zichzelf respecteerde kon nastreven, keurde handelsactiviteiten, de bijhorende inspanningen en
de voortdurende onzekerheid herhaaldelijk expliciet en in niet mis te verstane termen af. Er lijkt inderdaad
een diepe kloof te liggen tussen de elitaire wereld van de maatschappelijke top en die van de handelaars, die
althans in het openbaar niet overbrugd kan worden. Dit wordt mooi geïllustreerd door een passage bij Cice-
ro, waarin hij Sulpicius Rufus vraagt Titus Manlius, een handelaar, te helpen:

‘Gratissimum igitur mihi feceris, si huic commendationi meae tantum tribueris, quantum cui tribuisti plurimum, id
est, si T. Manlium quam maxime, quibuscumque rebus honeste ac pro tua dignitate poteris, iuveris atque ornaveris,
(...).’1

‘Je zal me dus een heel groot plezier doen, als je aan deze aanbeveling van mij de grootste waarde zou
hechten, dit wil zeggen, als je Titus Manlius zo goed mogelijk helpt en bijstaat met alle middelen die je,
overeenkomstig je eer en waardigheid, ter beschikking staan (...).’

Cicero schrikt er trouwens niet voor terug handelaars kortweg als bedriegers af te schilderen:

‘Sordidi etiam putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant; nihil enim proficiant, nisi admodum
mentiantur; nec vero est quicquam turpius vanitate.’2

‘Ook wie van handelaars iets koopt om onmiddellijk terug te verkopen, moet men minachten. Zij maken
immers geen winst, als ze niet vaak bedrog plegen, en niets is toch schandelijker dan leugenachtigheid.’

Een steeds terugkerend verwijt aan het adres van de handelaars is tevens dat zij  alleen op winst uit zijn en
dat de middelen daartoe voor hen van geen belang zijn; meer nog, daarvoor zouden zij zelfs de veiligheid
van hun schip en de passagiers zonder aarzelen in gevaar brengen:

‘Reliquum est, ut te hoc rogem et a te petam, ne temere naviges – solent nautae festinare quaestus sui causa – cau-
tus sis, mi Tiro – mare magnum et difficile tibi restat – (...).’3

‘Er rest me nog je met aandrang te vragen niet op goed geluk uit te varen. Zeelui hebben de gewoonte
zich te haasten om winst te maken. Wees voorzichtig, mijn beste Tiro, een wijdse en lastige zee wacht je
(...).’

Niet alleen handelaars (negotiatores en mercatores),  maar ook reders (navicularii) vinden bij Cicero doorgaans
geen genade. Het feit dat Verres, provinciegouverneur van Sicilië, voor zich een transportschip liet bouwen,
was voor Cicero de aanleiding om hem te vragen of hij dan helemaal geen rekening hield met zijn reputatie,
met de veroordeling van al wie hiervan op de hoogte zou komen:

‘Tu tibi hoc numquam turpe, numquam criminosum, numquam invidiosum fore putasti, celeberrimo loco palam tibi
aedificari onerariam navem in provincia quam tu cum imperio obtinebas? Quid eos loqui qui videbant, quid existi-
mare eos qui audiebant arbitrabare? Inanem te navem esse illam in Italiam adducturum? Naviculariam, cum Ro-
mam venisses, esse facturum?’4

‘Dacht je [= Verres] dan nooit dat dit voor jou een schande zou zijn, een reden voor verwijten en ergernis,
dat je openlijk, op een zeer drukke plaats een transportschip liet bouwen in de provincie waarover jij het
gezag  voerde?  Wat  dacht  je  dat  de  mensen  die  het  zagen,  zouden  zeggen?  Wat  dacht  je  dat  zij  die  het
hoorden, zouden denken? Soms dat je dat schip leeg naar Italië zou voeren? Of dat je een reder zou wor-
den, toen je terug naar Rome was gekomen?’

Kooplieden, handelaars en transporteurs zijn dus om verschillende redenen meer dan verdachte en te mij-
den figuren5. In een traag evoluerende, veelal immobiele maatschappij vormen zij een moeilijk te vatten
element van instabiliteit. Door hun reizen breken zij bovendien het kennismonopolie van de elite open en
vormen zo een moeilijk te controleren bevolkingsgroep.

1 Cicero, Ad familiares 13, 22 (mijn onderlijning).
2 Cicero, De officiis 1, 150.
3 Cicero, Ad familiares 16, 9. Hetzelfde idee wordt ook uitgedrukt bij Vegetius, 4, 39, en Plinius, Naturalis his-

toria 2, 125.
4 Cicero, In Verrem 2, 5, 46.
5 Schleich, 1983, blz. 88.
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Deze geringschattende toon die Cicero tijdens de laatste jaren van de Republiek aanslaat, verdwijnt hoege-
naamd niet in de Keizertijd. Zo spreekt ook Tacitus vol verontwaardiging over een nazaat van de beroemde
Gracchen die zich verplicht zag handel te drijven:

‘Mox per Africam ac Siciliam mutando sordidas merces sustentabatur.’1

‘Na zekere tijd zorgde hij voor een inkomen door in Afrika en Sicilië in verachtelijke goederen te hande-
len.’

De combinatie sordida merces die Tacitus hier gebruikt, keert trouwens herhaaldelijk terug in de literatuur, en
steeds in een context waar de nadruk wordt gelegd op de onbeduidendheid van de handelsondernemingen
of de verdachte reputatie van de koopman2. Pavis d’Escurac schreef hierover niet zonder reden: ‘Le dédain
professé à l’endroit du commerce et des commerçants n’est pas seulement un thème littéraire chez les auteurs latins, il
reflète un fait de mentalité qui a profondément influé sur l’histoire économique de la Rome antique.’3

Deze eenzijdig negatieve houding tegenover handelsondernemingen zal als literaire topos blijven voortleven
in de laatklassieke en christelijke literatuur. Bovendien zullen commerciële activiteiten dan niet alleen op so-
ciale, maar ook nog eens op morele gronden afgewezen worden4.

Tegenover de minderwaardige ondernemingen en het wisselvallige lot van de zeeman plaatst de aristocraat
natuurlijk een alternatief: de meest ideale en ook respectabele manier om geld te beleggen en te verdienen
blijft voor de (uiteraard voldoende kapitaalkrachtige) Romein een investering in gronden:

‘Omnium autem rerum, ex quibus aliquid adquiritur, nihil est agri cultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil
homine libero dignius.’5

‘Van alle manieren om rijkdom te vergaren is evenwel niets beter dan de landbouw, niets winstgevender,
niets aangenamer, niets dat een vrij man beter past.’

Een eigenaar van een landgoed is als ideaal een economisch onafhankelijk individu, een autarkische groot-
grondbezitter en een gentleman-rentenier, die zijn geciviliseerde levenswijze zelf kiest en organiseert, terwijl
de handelaar duidelijk niet meer is dan de slaaf van zijn beroep6.

De afkeer die de Romeinse elite tegenover handel cultiveerde, had niet alleen een sociaal bepaalde achter-
grond, maar werd tevens ingegeven door juridische factoren. Cruciaal daarbij is het zogenaamde plebiscitum
Claudianum of de lex Claudia van 219 v.C., voorgesteld door Quintus Claudius, waarover Livius schrijft:

‘(...) nouam legem, quam Q. Claudius tribunus plebis aduersus senatum atque uno patrum adiuuante C. Flaminio
tulerat, ne quis senator cuiue senator pater fuisset maritimam nauem, quae plus quam trecentarum amphorarum es-
set, haberet. Id satis habitum ad fructus ex agris uectandos; quaestus omnis patribus indecorus uisus.’7

‘(...) een nieuwe wet, die de volkstribuun Quintus Claudius had voorgesteld tegen de zin van de senaat.
Hij kreeg de steun van één senator, Gaius Flaminius. De wet schreef voor dat een senator of iemand
wiens vader lid van de senaat was geweest, geen zeeschip mocht bezitten met een capaciteit van meer
dan 300 amforen [= 8 ton]. Dit moest voldoende zijn om de opbrengsten van hun landgoederen te ver-
voeren. Alle opbrengsten <uit handel> vond men ongepast voor senatoren.’8

1 Tacitus, Annales 4, 13. Zie ook Juvenalis, Saturae 14, 204-205; Horatius, Epoden 1, 1, 53-54.
2 Cicero, De officiis 1, 151; Tacitus, Annales 4, 62, 2; Quintilianus, Institutio oratoria 1, 12, 17.
3 Pavis d’Escurac, 1977, blz. 342.
4 Voor de houding van de christelijke auteurs t.o.v. (de winsten in) het handelsbedrijf beperk ik mij tot een

verwijzing naar de literatuur en passages geciteerd bij De Salvo, 1987b, blz. 21-31, en 2002, blz. 309-310.
5 Cicero, De officiis 1, 151.
6 Schleich, 1984, blz. 38: ‘Handel ist ein Metier, Landwirtschaft eine Lebensform.’
7 Livius, Ab urbe condita 21, 63, 3-4.
8 Men gaat  er,  waarschijnlijk  terecht,  vanuit  dat  de zin quaestus omnis patribus indecorus uisus een anachro-

nistische toevoeging is van Livius, die misschien de ware toedracht van de wet zelf al niet meer goed be-
greep.
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Over de precieze motivatie van de wet bestaat dan ook nog steeds discussie1: was het plebiscitum een morele
poging de waardigheid van de senaat te beschermen tegen ‘oneervolle’ handelsondernemingen? Probeerde
Claudius de financiële middelen van de senatoren te reserveren voor investeringen in Italiaanse landgoede-
ren, om te verhinderen dat zij hun traditionele agrarische bezigheden zouden opgeven voor de (meer lucra-
tieve) maritieme handel?2 Of  wilde  hij  de  aristocratie  de  financiële  voordelen  van  de  handel  over  zee  ont-
zeggen?

Recent nog merkte Tchernia op dat de capaciteit van de overgrote meerderheid van de handelsschepen in de
3de eeuw kleiner moet zijn geweest dan 300 amforen die de wet vernoemt. Het was pas toen het graantrans-
port vanuit Sicilië op gang kwam dat grotere schepen werden gebruikt. Volgens hem hangt de wet dan ook
mogelijk samen met het verbod dat senatoren toen kregen op het aangaan van overheidscontracten: als ze
immers slechts kleine schepen konden inzetten, kwamen zij niet in aanmerking voor de vervoerscontracten
voor het Sicilische graan3.

In elk geval zijn de senatoren die een graantje willen meepikken van de winsten in de (groot)handel over zee
sindsdien aangewezen op anderen om hun economische belangen in deze sector te behartigen.

Uit de tekst blijkt trouwens ook al onmiddellijk dat in de 3de eeuw v.C. de senatoren zeker niet afkerig wa-
ren van de winsten die maritieme handel hen kon bezorgen. Zelfs de strengconservatieve Cato belegde, met
als tussenpersoon zijn vrijgelatene Quintio, zijn geld in de zeehandel:

. , 
, . 

, ’ .4

‘Hij beval de talrijke personen die geld leenden een gemeenschap te vormen, en toen er 50 waren en
evenveel schepen, nam hij één deel voor zijn rekening, vertegenwoordigd door zijn vrijgelatene Quintio,
die de mensen die het geld leenden, bijstond en met hen meevoer. Zo liep niet zijn hele investering ge-
vaar, maar slechts een klein deel, terwijl de winsten aanzienlijk waren.’

Voor Cato was deze manier van winst maken geen commerciële onderneming waarin hij zelf actief betrok-
ken was, maar eerder het opstrijken van de opbrengsten die nu eenmaal door handel en via anderen waren
bekomen. Het feit dat hij niet rechtstreeks in persoon deelhad aan de activiteit, is cruciaal en zal in de ko-
mende eeuwen in het Romeinse Rijk de regel voor aristocraten blijven.

Het is niet verwonderlijk dat de elite zal proberen om in de volgende eeuwen haar belangen in deze econo-
mische sector, die door de lex Claudia werden aangevallen,  veilig  te  stellen.  Al  mogen zij  dan sinds de 3de
eeuw v.C. niet meer in persoon schepen van een zeker tonnage exploiteren, de wet verbiedt geenszins dat zij
achter de schermen, via hun vrijgelatenen of clientes, in de handel over zee investeren en zo winst maken5.

In al deze fragmenten zien we hoe de auteurs, zonder uitzondering zelf leden van de Romeinse ‘upper-
class’, de handelsondernemingen en de personen in het handels- en transportwezen veroordelen. Een com-
binatie van sociale leefregels en het verbod zelf betrokken te zijn in het handelsbedrijf creëerde voor de aris-

1 D’Arms, 1981, blz. 31-32; De Salvo, 1987b, blz. 15, en 1992, blz. 63: ‘Il plebiscito dunque, seppure appare come
espressione tipica di una mentalità aristocratica tradizionalista, che vedeva ogni attività commerciale in deciso
contrasto con la dignitas del senatore romano, nasconde in realtà ben più precise motivazioni di vario genere, ma
prevalentemente d’ordine politico, su cui ancora si discute.’ Yavetz, 1962, blz. 325-330, geeft een overzicht van
de oudere voorgestelde hypothesen en hun vertegenwoordigers.

2 Onlangs nog verdedigd door El Beheiri, 2001, blz. 63, volgens wie de wet de bedoeling had de politieke en
financiële machtsbasis in Rome te versterken.

3 Deze theorie van Tchernia is voorlopig nog niet gepubliceerd. Mijn dank gaat uit naar dr. Verboven, die
me op de nieuwe ontwikkelingen attent maakte.

4 Plutarchus, Cato maior 21, 5-6. Vermoedelijk verdeelde Cato het te investeren geld over de 50 schepen, zo-
dat wanneer één schip verging, de winsten gerealiseerd door de andere het verlies compenseerden. Zie
ook de commentaar bij Pavis d’Escurac, 1977, bz. 351; Gabba, 1980, blz. 92-93; Rougé, 1980, blz. 293;
D’Arms, 1981, blz. 40-44; De Salvo, 1987b, blz. 17.

5 Pavis d’Escurac, 1977, blz. 345-346; Clemente, 1983, blz. 255.
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tocratie een barrière die in het openbaar onmogelijk kon worden doorbroken zonder dat men zijn eer, zijn
plaats in de samenleving op het spel zette.

Althans, dit is het beeld dat de bronnen ons graag voorhouden. Lange tijd hebben historici, vertrekkend van
dergelijke passages, een beeld van het Romeinse economische leven geschetst, waarin de agrarische activitei-
ten een dominante plaats innamen en handel een meer perifere positie1. Verschillende sociale klassen zou-
den volgens deze visie in verschillende economische sectoren actief zijn geweest: commerciële ondernemin-
gen zouden een zaak geweest zijn van de lagere klassen, vrijgelatenen en slaven, terwijl de elite zich toeleg-
de op het exploiteren van haar landgoederen. Op die manier zou een economische doorsnede van de samen-
leving niet meer zijn dan een spiegelbeeld van de sociale stratificatie. Voor ieder lid van de gemeenschap
zou de status die hij bekleedde bepalend zijn voor zijn mentaliteit en plaats in het economische gebeuren.

In de studie van de Romeinse economische en sociale wereld is men evenwel tot heel andere conclusies ge-
komen en in het recente onderzoek werden ernstige vraagtekens geplaatst bij de veel geciteerde bewering
van Cicero:

‘Homines tenues, obscuro loco nati, navigant, adeunt ad ea loca quae numquam antea viderunt, ubi neque noti esse
iis quo venerunt, neque semper cum cognitoribus esse possunt.’2

‘Het zijn mensen van geen belang, van een onbeduidende afkomst, die op zee varen. Zij gaan naar plaat-
sen die zij nooit tevoren zagen, waar zij niet gekend zijn door de mensen bij wie ze aankomen en niet al-
tijd personen kunnen vinden die voor hen instaan.’

Nog afgezien van het feit dat dergelijke losstaande beweringen steeds ingebed zijn in een bepaald discours
(Cicero spreekt niet steeds vanuit dezelfde positie3), moet er ook rekening mee worden gehouden dat de ge-
citeerde fragmenten misschien niet de ideologie representeren van de hele Romeinse toplaag en dat de kans
bestaat dat zij niet meer zijn dan een façade, door de aristocraten zelf opgetrokken en zorgvuldig in stand
gehouden.

Overigens waren die sociale regels i.v.m. handel en transport ook in de Oudheid al een vrij rekbaar begrip.
Cicero zelf staat nl. in principe niet afwijzend tegenover handelsondernemingen, als ze maar op grote schaal
worden ondernomen en tijdelijk zijn, als een soort voorbereiding op een investering van geld in gronden:

‘Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine
vanitate inpertiens, non est admodum vituperanda; atque etiam si satiata quaestu vel contenta potius, ut saepe ex
alto in portum, ex ipso se portu in agros possessionesque contulit, videtur iure optimo posse laudari.’4

‘Als handel nu op kleine schaal wordt bedreven, moet men haar verachten. Wanneer de onderneming
echter  groot  en omvangrijk  is,  van overal  veel  aanvoert  en veel  oplevert  zonder  bedrog,  mag men haar
zeker niet afkeuren. Als zij dan, voldaan van de winst, of eerder tevredengesteld, zoals dikwijls <ge-
beurt>, van de zee de haven binnenkomt en zich vanuit de haven transformeert in bezittingen in land,
dan schijnt zij met het volste recht lof te verdienen.’

Mercatura omvat in Cicero’s visie dus twee soorten handel, de ene van beperkte omvang, waarbij verschei-
dene producten werden opgekocht  en verder  lokaal  verhandeld,  en de andere,  de groothandel,  die,  vooral
over zee, op internationaal vlak werd bedreven. Precies die laatste ondernemingen zijn volgens hem winst-
gevend genoeg, zodat men snel de gerealiseerde opbrengsten kan transfereren naar een veiliger bestem-
ming, nl. landerijen en domeinen. Daarom kunnen bij Cicero groothandelaars wel degelijk respectabele

1 Dit is het duidelijkst in het werk van Finley. Zie daarover D’Arms, 1977, blz. 168-170, en 1981, blz. 14-15;
Schleich, 1983, blz. 75-76.

2 Cicero, In Verrem 2, 5, 167. Vgl. De Salvo, 1987b, blz. 10.
3 Zijn filosofische werken bestaan in de eerste plaats uit een receptie van Grieks gedachtegoed, wat hun

waarde als mogelijke spiegel van de Romeinse samenleving toch wel in perspectief zet. Schleich, 1983, blz.
86, trekt hieruit de conclusie dat passages uit het wijsgerige oeuvre van Cicero dan ook hoegenaamd niet
als bron kunnen dienen voor de studie van de Romeinse economische en morele waarden, een besluit dat
mij wel te radicaal lijkt.

4 Cicero, De officiis 1, 151. Vgl. Gabba, 1980, blz. 95; D’Arms, 1981, blz. 23-24.
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mensen zijn1. Aan dit morele onderscheid beantwoordde trouwens vooral in de Keizertijd een lexicaal on-
derscheid, nl. tussen mercator en negotiator. Met mercator duidde men onder de Republiek oorspronkelijk een
koopman of handelaar aan, die in tegenstelling tot een caupo op relatief grote schaal goederen verhandelde.
Een caupo daarentegen kon men het best vergelijken met de uitbater van een klein winkeltje. Doorgaans,
maar niet altijd, ondernam een mercator reizen om zijn waren aan de man te brengen. Personen die als negoti-
atores werden aangeduid, waren zakenlieden gespecialiseerd in bankverrichtingen en het verstrekken van
leningen. Zij konden ook in handelsactiviteiten betrokken zijn, maar dan op de achtergrond, als geldschie-
ters of stille vennoten van mercatores2.

Bij het begin van de 1ste eeuw n.C. wordt het verschil in betekenis steeds minder aangevoeld en de twee be-
grippen worden min of meer synoniemen. Zoals vroeger reeds de mercatores deden, gaven nu ook de negotia-
tores in de naam van hun beroep aan welke producten zij verhandelden (bv. negotiator frumentarius). Het ging
zelfs zo ver dat de term negotiator in de inscripties de bovenhand nam op het woord mercator.  Toch zijn  er
aanwijzingen dat beide niet helemaal dezelfde inhoud hadden. Een mercator was voor de Romeinen van de
Keizertijd een kleinhandelaar met een beperkt vermogen die eerder op lokale basis zijn producten kocht en
weer verhandelde en dus geen verre handelsreizen ondernam. Daarentegen waagden negotiatores zich vaak
aan grotere en meestal meer gerichte en gespecialiseerde handelsactiviteiten, die zich dikwijls op internatio-
naal vlak afspeelden3. In veel gevallen zijn zij betrokken bij de graanhandel4.

In  het  recente  onderzoek naar  de herkomst  van de rijkdom van de Romeinse aristocratie  werd dan ook de
stelling naar voor gebracht dat waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de vermogens van de elite de vrucht is
van investeringen in commerciële ondernemingen5. Het zou inderdaad eigenaardig zijn mocht een netwerk
van sociale codes de aristocratie hebben kunnen uitsluiten van de immense winsten die de handel en het
transport in de mediterrane wereld in het vooruitzicht stelden. Niemand beschikte immers over betere mid-
delen, relaties en startkapitalen om investeringen in deze sectoren winstgevend te maken. Hoewel dit op het
eerste gezicht in tegenspraak is met wat de bronnen vertellen, vond de elite het blijkbaar niet in strijd met de
heersende moraal te genieten van de grote winsten die via overzeese handel te maken waren, omdat alleen
zij werden geminacht die zich persoonlijk bezighielden met de handel en op kleine schaal goederen verkoch-
ten6.  Het is zeker niet zo dat het voor de hoogste klassen moreel niet aanvaardbaar zou zijn geld te verdie-
nen; van het grootste belang is evenwel op welke manier dat gebeurt. Polybius merkte dit waardesysteem bij
de Romeinen reeds op:

’ ’ ’ 
, .7

‘Bij hen [= de Romeinen] is niets schandelijker dan zich laten omkopen en winst willen halen uit onbeta-
melijke activiteiten. Ze hebben immers in dezelfde mate waardering voor het verdienen van geld op een
passende manier als ze winst maken uit verboden ondernemingen afkeuren.’

Gezien de morele veroordeling die hen te beurt zou kunnen vallen, moeten de aristocraten, wilden zij hun
deel opstrijken van de winsten gerealiseerd door handel en transport, achter de schermen, via tussenperso-
nen en stromannen hun geld in handelsondernemingen hebben belegd. De personen die daarvoor het meest
in aanmerking kwamen, waren natuurlijk hun vrijgelatenen, slaven en vermoedelijk in mindere mate de cli-
entes, zoals Gaius zelf al opmerkte:

1 Cicero, In Verrem 2, 5, 154.
2 Kneissl, 1983, blz. 74-75.
3 Rougé, 1966, blz. 274-291; D’Arms, 1981, blz. 25; Kneissl, 1983, blz. 78; vgl. Le Roux, 1986, blz. 260, noot 83:

‘(...) le negotiator est le marchand en gros tandis que le mercator est celui qui revend pour un juste prix’ en ‘Le nego-
tiator est au fond un intermédiaire, tandis que le mercator livre directement sa marchandise à la consommation’.

4 Sallustius, Bellum Iugurthinum 47; Caesar, De bello Gallico 7, 3; [Caesar], Bellum Africanum 36. Dit betekent
natuurlijk geenszins dat de negotiatores het  monopolie  bezaten op het  verhandelen van graan; mercatores
frumentarii zijn ons uit de inscripties bekend (CIL 6, 1620; 14, 161; 14, 303; 14, 4142; 14, 4234).

5 D’Arms, 1981, passim; De Salvo, 1992, blz. 61.
6 Pavis d’Escurac, 1977, blz. 344.
7 Polybius, Historiae 6, 56, 1-3. Hetzelfde idee wordt verwoord door Cicero in De officiis 1, 92.
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‘Frequenter accidit his, qui transmarinas negotiationes et aliis regionibus, quam in quibus ipsi morantur, per servos
atque libertos exercent (...).’ 1

‘Dit overkomt dikwijls mensen die hun overzeese handelsondernemingen in streken waar ze zelf niet
verblijven, aan slaven en vrijgelatenen toevertrouwen (...).’

Op die manier kon de elite naar de letter trouw blijven aan haar morele principes, zonder evenwel de grote
winsten van de maritieme handel te versmaden2.

Vooral op liberti zouden de toplagen van de samenleving gemakkelijk een beroep hebben kunnen doen, daar
zij ook na hun vrijlating zekere verplichtingen hadden tegenover hun vroegere meester: zo moesten zij de
winst die zij als vrije personen maakten met hem delen3. Dit systeem heeft veel historici ertoe gebracht te
veronderstellen dat het merendeel van de vrijgelatenen nooit echt zelfstandig en onafhankelijk waren, maar
dat ‘behind them lurked patrons exerting over them a high degree of control’4.  De vraag is of een dergelijke organi-
satie inderdaad de regel was. Kon een vroegere meester blijven rekenen op zijn vrijgelatenen voor zijn po-
tentiële ondernemingen? Zou hij zijn liberti voldoende kunnen motiveren om hem in handelszaken te blijven
vertegenwoordigen? En was dit systeem nog economisch rendabel?

Het waren dergelijke cruciale vragen die Garnsey deden besluiten dat vrijgelatenen zeker niet altijd slechts
instrumenten waren in de handen van hun patroni; integendeel, de relatie tussen een libertus en zijn vroegere
meester moet van een heel andere aard geweest zijn: ‘Freedmen were commonly employed as business agents.
Agency implies a relationship between social unequals which was frequently one of clientage. It does not necessarily
imply, however, close supervision and control by the master or patron.’5 Hoe de vrijgelatene zijn nieuw bestaan kon
inrichten, was van de houding van zijn patronus afhankelijk6. De relatie tussen beiden kon dus zeer verschei-
den vormen aannemen: sommige liberti zullen inderdaad vrijgelaten zijn op voorwaarde dat zij nog steeds
taken vervulden voor hun meester, anderen daarentegen die zonder condities de vrijheid kregen en ook over
een financiële zelfstandigheid konden beschikken, waren zelfs mogelijke concurrenten van de patroon.

Ondanks de afwijzende houding die we uit de bronnen zouden kunnen opmaken, moeten we er dus wel de-
gelijk rekening mee houden dat de inkomsten van de elite niet alleen bekomen werden door de exploitatie
van hun domeinen, maar evenzeer door de investering via derden in handel. Vera spreekt in deze context
dan ook zeker terecht van ‘la bipolarità dell’economia senatoria’7.

Finley en zijn volgelingen hadden dus tot op zekere hoogte gelijk toen zij stelden dat verschillende sociale
klassen beantwoordden aan verschillende economische sectoren: aan de oppervlakte, in de bronnen, zien we
hoogst uitzonderlijk een lid van de elite dat zich kenbaar maakt als een actieve navicularius of negotiator. Pas
wanneer we dieper graven en precies die mensen gaan bestuderen die in het handelsverkeer achtergrondfi-
guren lijken te vertegenwoordigen, blijkt dat aristocraten inderdaad betrokken waren, of tenminste konden
zijn, bij handelsondernemingen, maar de manier waarop zij daarin opereerden, is dikwijls moeilijk zichtbaar
voor de historicus.

1 Gaius, Digesta 40, 9, 10.
2 D’Arms, 1981, blz. 46: ‘The truth is rather that traditional values and actual conduct remained interdependent, in-

tegrated and at least formally compatible; and that this equilibrium – sometimes precarious – was achieved through
flexible adjustments of existing institutions, rather than by abandoning patria instituta ac mores in favor of a new
set of what we might call “economic” values.’  Schleich,  1984,  blz.  69:  ‘Die flexibele Ausgestaltung der Klientelbe-
ziehungen und vor allem die Vorzüge der Freilassungspraxis erlaubte den Oberschichten einen indirekten Zugriff
auf Handel und Wirtschaft, ermöglichte damit die Aufrechterhaltung senatorischen Selbstverständnisses und bot vor
allem Freigelassenen Möglichkeiten der Bereicherung und zum sozialen Aufstieg.’  Vgl.  ook  D’Arms,  1977,  blz.
175-177.

3 D’Arms, 1977, blz. 175; Schleich, 1984, blz. 63-65.
4 Garnsey, 1981, blz. 361, met verwijzingen naar oudere literatuur.
5 Garnsey, 1981, blz. 364-365.
6 De meester bepaalde immers de verplichtingen waaraan zijn vrijgelatenen moesten voldoen.
7 Vera, 1983, blz. 491.
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3 Trimalchio, een typevoorbeeld?

Wanneer in de geschiedenis van de Romeinse economie sprake is van vrijgelatenen en vertegenwoordiging,
duikt onmiddellijk de naam Trimalchio op. Of het leven van deze kleurrijke figuur uit de schelmenroman
van Petronius representatief is voor het bestaan van de talloze liberti in het Romeinse Rijk, is moeilijk te be-
oordelen, maar het blijft verleidelijk gebruik te maken van de geboden informatie1. Een poging om Trimal-
chio, het hoofdpersonage van de Cena, en in het bijzonder zijn economische positie en verwezenlijkingen te
interpreteren, blijft problematisch. Ongetwijfeld heeft Petronius bepaalde karakteristieken van zijn ‘held’
ontleend aan de dagdagelijkse Romeinse maatschappij – zijn werk en de daarin geschetste wereld moest
toch tot op zekere hoogte herkenbaar zijn voor zijn publiek – maar in welke mate zijn die met het oog op de
komische effecten uitvergroot en/of vervormd? Ondanks dergelijke problemen is geprobeerd om uit de be-
schrijving die Trimalchio geeft van de manier waarop hij zijn rijkdom vergaard heeft, informatie te distille-
ren over het economische leven in de vroege Keizertijd2.

Trimalchio, een intelligente slaaf vol ambities, had bij zijn meester snel de hoge functie van dispensator ver-
worven3: hij beheerde de financiën van de familia en deed als slaaf zo de nodige praktijkgerichte economi-
sche ervaring op die  hem later  beslist  geen windeieren zou leggen.  In  de volgende tekst  vertelt  hij  hoe hij
van eenvoudige vrijgelatene opklom tot welvarende gentleman:

‘Ceterum, quemadmodum di volunt, dominus in domo factus sum, et ecce cepi ipsimi cerebellum. Quid multa? Co-
heredem me Caesari fecit, et accepi patrimonium laticlavium. Nemini tamen nihil satis est. Concupivi negotiari. Ne
multis vos morer, quinque naves aedificavi, oneravi vinum – et tunc erat contra aurum – misi Romam. Putares me
hoc iussisse: omnes naves naufragarunt. Factum, non fabula. Vno die Neptunus trecenties sestertium devoravit.
Putatis me defecisse? Non mehercules mi haec iactura gusti fuit, tanquam nihil facti. Alteras feci maiores et melio-
res et feliciores, ut nemo non me virum fortem diceret. Scis, magna navis magnam fortitudinem habet. Oneravi rur-
sus vinum, lardum, fabam, seplasium, mancipia. Hoc loco Fortunata rem piam fecit: omne enim aurum suum, om-
nia vestimenta vendidit et mi centum aureos in manu posuit. Hoc fuit peculii mei fermentum. Cito fit quod di vo-
lunt. Vno cursu centies sestertium corrotundavi. Statim redemi fundos omnes, qui patroni mei fuerant. Aedifico
domum, venalicia coemo, iumenta; quicquid tangebam, crescebat tanquam favus. Postquam coepi plus habere quam
tota patria mea habet, manum de tabula: sustuli me de negotiatione et coepi <per>4 libertos fenerare.’ 5

‘Nu was ik, zoals de goden het wilden, de heer in huis, en kijk, zelfs de vertrouwenspersoon van mijn
meester. Om kort te zijn, hij maakte me samen met de keizer tot erfgenaam en ik kreeg een vermogen als
van een senator. Toch is niemand ooit tevreden. Ik wilde in de handel. Om jullie niet met meer details be-
zig  te  houden,  ik  liet  vijf  schepen bouwen en volstouwen met  wijn  –  toen was die  zijn  gewicht  in  goud
waard – en zond ze naar Rome. Je zou gaan geloven dat ik het zo gewild had, want al mijn schepen gin-
gen naar de kelder. Zonder te liegen, zo ging het. Op één dag maakte Neptunus me dertig miljoen sester-
tiën lichter. Maar denken jullie dat ik het hierbij liet? Nee verdorie, door dat verlies kreeg ik pas de smaak
te pakken, als was er niets gebeurd. Ik liet andere schepen bouwen, grotere en betere met gelukkiger
vooruitzichten, zodat iedereen moest toegeven dat ik van aanpakken wist. Je weet het, grote schepen
kunnen  wat  aan.  Opnieuw  liet  ik  ze  laden  met  wijn,  spek,  bonen,  parfum  en  slaven.  Op  dat  moment
toonde Fortunata zich een liefhebbende vrouw: ze verkocht immers al haar goud en kleren en drukte me
honderd goudstukken in de hand. Dat bleek de gist die mijn vermogen deed rijzen. Wat de goden willen,
gebeurt snel. Eén vaart bracht precies tien miljoen in het laatje. Onmiddellijk kocht ik alle stukken grond
terug die van mijn meester waren geweest. Ik liet een huis bouwen en kocht handelswaar en vee op.
Waar ik mijn hand ook oplegde, het groeide als een honingraat. Toen ik meer had dan mijn hele vader-
land, handjes af! Ik trok me terug uit de handel en ging mijn geld beleggen via mijn vrijgelatenen.’

1 Voor deze problematiek, zie Garnsey, 1981, blz. 371. Veyne, 1961, blz. 213, heeft het alleszins over ‘un ex-
cellent document d’histoire’.

2 D’Arms, 1981, blz. 100-101. Ik zal me vooral concentreren op het leven van Trimalchio als vrijgelatene.
Voor een beoordeling van de representativiteit van zijn bestaan als slaaf en zijn vrijlating, zie Veyne, 1961,
blz. 215-223.

3 Petronius, Satyricon 29.
4 Voor de niet onbelangrijke toevoeging van per, zie D’Arms, 1981, blz. 103, noot 28.
5 Petronius, Satyricon 76.
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Vanuit de veronderstelling dat Petronius Trimalchio afschildert als een would-be aristocraat, beantwoordt
het gegeven beeld in grote trekken aan het commerciële ideaal dat Cicero had geschetst: Trimalchio belegt
de winst die hij in de maritieme handel heeft gerealiseerd dadelijk in landerijen, omdat hij maar al te goed
beseft dat dit de manier is waarop iemand die geslaagd is in het leven zijn geld investeert. Het waren trou-
wens niet zomaar landerijen die hij terugkocht, maar de domeinen van zijn vroegere meester, die hij had ge-
erfd en verkocht om met het geld in de maritieme handel te gaan. Daarmee viel immers fortuin te maken. En
eens hij er de middelen toe had, kon hij zijn ideaal realiseren, het ideaal van iedere gegoede Romein: als au-
tarkisch rentenier leven van de opbrengst van zijn gronden1.

Cruciaal  is  zijn  slotopmerking:  toen hij  op land en op zee voldoende verdiend had om zich uit  het  actieve
zakenleven te kunnen terugtrekken, bleef hij zijn fortuin verder aanvullen door via zijn vrijgelatenen zijn
geld te investeren2. Trimalchio’s aanwezigheid was niet langer vereist bij het afsluiten van contracten, het
laden van het schip, het vervoeren en ontvangen van de producten, het uitbaten van handelszaken of wat
dan ook. Hij vertrouwt volledig op de bekwaamheid van zijn tussenpersonen, die de zorg voor alle prakti-
sche onderdelen op zich nemen. Het is deze laatste zin van de geciteerde tekst die in vele families van de
hoogste klassen de economische activiteit zal hebben gekenmerkt. Vermoedelijk was precies die fase in Tri-
malchio’s leven voor heel wat lezers van Petronius goed herkenbaar.

In de voorgaande paragrafen heb ik de mogelijkheid geopperd dat een aantal van de vrijgelatenen die actief
waren in handel en transport, in werkelijkheid (deels) als stromannen optraden voor hun vroegere meesters.
Kunnen we in de wereld van maritieme handel en transport enkele aanwijzingen vinden die deze veronder-
stelling ondersteunen? Omdat het begrip ‘aristocratie’ in een rijk als dat van Rome natuurlijk heel uiteenlo-
pende ladingen dekt, heb ik het praktijkonderzoek verdeeld over twee hoofdstukjes, die elk een andere in-
vulling van de gelaagde term ‘aristocratie’ zullen behandelen. Deel 4 onderzoekt de mogelijke betrokken-
heid bij transport van de lokale adel van een provinciestad, terwijl in deel 5 de commerciële belangen aan
bod komen van een lid van de hoogste regionen van de rijkselite.

4 De casus van de navicularii en de municipale aristocratie

Wanneer we de epigrafische getuigenissen van de navicularii, de Romeinse reders, onderzoeken en de status
van deze mensen nagaan, dan blijkt maar liefst 85 % van hen een verleden als slaaf te hebben3. De conclusie
dat het naviculariaat zo goed als uitsluitend in handen was van vrijgelatenen, was in het licht van de vorige
pagina’s min of meer te verwachten en hoeft dus zeker niet te verbazen. De vraag is of we nu de voorgestel-
de theorie van vertegenwoordiging kunnen toepassen op het geval van de navicularii.

Vanuit sociaal oogpunt was het zeker geen opmerkelijke vaststelling dat we onder de navicularii zoveel vrij-
gelatenen ontmoetten. Wanneer we dit gegeven evenwel vanuit de economische context van het naviculari-
aat benaderen, roept de conclusie van de vorige paragrafen toch een aantal vragen op. Het is immers zo dat
de exploitatie van een schip (of meerdere schepen) van de navicularius vooreerst aanzienlijke financiële re-
serves vraagt. De kans op een gedwongen verlies van (een deel van) de lading bij noodweer om het schip te
redden, de zogenaamde zeeworp, schipbreuk, piraterij of confiscatie was zeker niet onbestaande. Zoals we
gezien hebben, wist Trimalchio daar alles van. Mocht een mislukte onderneming telkens het failliet van een
navicularius hebben betekend omdat hij zijn totale kapitaal op deze ene kaart had gezet4, dan zou de Romein-
se maatschappij economisch bijzonder kwetsbaar en zelfs bijna niet leefbaar zijn. Voor de aanvoer van pro-
ducten voor de annona, de door de overheid georganiseerde bevoorrading van Rome, alleen al moet een
aanzienlijk aantal reders beschikbaar zijn geweest.

1 Veyne, 1961, blz. 237: ‘Notre affranchi avait hâte de vivre noblement et son activité toute provisoire de marchand
n’avait jamais tendu qu’à ce but; car l’étalon du succès personnel n’était pas l’argent, mais la richesse foncière.’

2 Waarin hij investeert, zegt Petronius er jammer genoeg niet bij. Vermoedelijk zullen mensen als Trimal-
chio hun geld verdeeld hebben onder beleggingen in handel en grond. Vgl. D’Arms, 1981, blz. 105-107.

3 Ik presenteer dit cijfer als het resultaat van een onderzoek dat deel uitmaakt van mijn scriptie. Een be-
spreking van de methodologie en de gevolgde onderzoeksmethode zouden ons hier te ver leiden.

4 Hopkins, 1999-2000, blz. 6: ‘After all, a single 400-tonne ship laden with wheat arriving in a port near Rome was
worth 1 million HS, the minimum qualifying fortune for a senator (...).’



12

Ten tweede moet wie een rederij van een zekere omvang wil opzetten, over een niet onaanzienlijk startkapi-
taal  kunnen beschikken.  Het  is  waar  dat  een navicularius in theorie niet de eigenaar van het schip, de zgn.
dominus navis, moet zijn, maar ik veronderstel dat dit in vele, zoniet de meeste gevallen wel zo was. Het aan-
kopen of laten bouwen van een schip betekende hoe dan ook een grote investering1. Daarbij kwamen nog de
kosten voor het werven van de bemanning en eventuele herstelwerkzaamheden.

Het is duidelijk dat niet om het even wie een dergelijke onderneming kon beginnen. De navicularii moeten
op welke manier dan ook in staat zijn geweest een aanzienlijk kapitaal voor hun activiteiten vrij te maken en
financiële risico’s aan te gaan. Vanzelfsprekend zou het onjuist zijn te veronderstellen dat de investeringen
van iedere reder met elkaar te vergelijken zouden zijn. Het al dan niet bezitten van de schepen, de omvang
van de boten, het aantal, de vervoerde producten e.d.m. zijn allemaal beslissende factoren die het financiële
gewicht van de onderneming bepalen, maar hoe dan ook, het naviculariaat moet duidelijk niet zomaar voor-
bestemd geweest zijn voor de armere bevolkingslagen.

Wanneer we deze vaststelling confronteren met het besluit van het onderzoek naar de sociale achtergrond
van de reders, dan is het m.i. toch opmerkelijk dat blijkbaar zoveel vrijgelatenen in staat waren deze financi-
ele lasten te dragen. Keren we nog even terug naar het reeds geciteerde verhaal van Trimalchio: na zijn vrij-
lating begon hij onmiddellijk zijn vermogen te investeren in maritieme handel. Belangrijk is hierbij dat hij
kon steunen op de erfenis van zijn vroegere meester, zodat het startkapitaal, nodig voor de eerste stappen in
de wereld van navicularii en negotiatores, al dadelijk voorhanden was. Deze situatie zal voor veel slaven aan
de vooravond van hun vrijlating een droom, maar slechts zelden een realiteit geweest zijn. Het beeld dat
Trimalchio schetste van de vrijgelatene die onmiddellijk in de handel overzee kan beleggen, kan onmogelijk
representatief geweest zijn voor de gewone navicularius.  Hoe  kunnen  we  dan  het  overwicht  van  vrijgela-
tenen met het nodige kapitaal in het naviculariaat verklaren?

Een eerste mogelijkheid is dat alleen die vrijgelatenen het tot navicularius brengen die in andere economische
sectoren hun sporen hebben verdiend. Liberti die geruime tijd actief zijn geweest in andere beroepen en op
die manier een voldoende groot kapitaal hebben gerealiseerd om een deel te investeren in het naviculariaat,
zouden de lasten en risico’s die het beroep van navicularius met zich meebrengt, kunnen dragen. Men zou in
zo’n geval bijna kunnen spreken van een promotie op de economische ladder voor die vrijgelatenen. Dit
veronderstelt wel dat een voldoende aantal vrijgelatenen steeds weer die financiële zelfstandigheid kan be-
reiken en dat het bevoorradingssysteem van Rome afhankelijk is van de commerciële capaciteiten en het
welslagen van de ondernemingen van die personen. Deze eerste verklaring gaat uit van een complete onaf-
hankelijkheid van de betreffende vrijgelatenen: zij zijn als het ware ‘selfmade men’ die als bekroning van
hun economische activiteiten in de rederij beginnen te investeren.

Een tweede interpretatie vertrekt evenwel vanuit een verschillende beginsituatie. Het is immers ook moge-
lijk dat veel vrijgelatenen navicularius kunnen worden omdat zij hetzij financieel, hetzij qua materiaal (i.c.
een schip) gesteund worden door anderen. Precies voor het samenbrengen van het nodige startkapitaal zou
deze steun een immens verschil maken: de libertus kan dan onmiddellijk na zijn vrijlating met de vereiste
steun in  de rug navicularius worden. In zo’n geval is de vroegere meester de meest voor de hand liggende
investeerder, die zodoende achter de schermen van de potentiële rijkdom kon profiteren die de maritieme
handel te bieden had. De libertus beheerde zo de investering van zijn vrijlater en deelde met hem de op-
brengsten volgens een vooraf bepaalde verhouding. Dit schema impliceert dat de vrijgelatene tot op zekere
hoogte wel afhankelijk blijft van zijn vroegere meester, een situatie die mogelijk ten koste gaat van de moti-
vatie van de libertus, die uiteindelijk toch nog altijd in zekere mate voor een ander blijft werken.

Die twee verklaringsmodellen vertegenwoordigen in principe de extremen van de mogelijkheden die ie-
mand tot een navicularius konden maken: enerzijds de zelfstandige vrijgelatene, die zijn plaats te midden van
de reders zelf veroverd heeft en aan zijn eigen prestaties te danken heeft, en anderzijds de afhankelijke vrij-
gelatene, die min of meer bij gratie van zijn vrijlater navicularius kan worden. Ongetwijfeld zullen in de Ro-
meinse geschiedenis heel wat navicularii via een van beide wegen gekomen zijn tot het beroep dat zij ons in
een inscriptie meedelen. Toch is het m.i. mogelijk de twee modellen zodanig te combineren dat we ervan uit

1 Sirks, 1980, blz. 286: ‘There is no need of reminiscing that the building of a ship meant investing a lot of capital.
Unfortunately we do not possess reliable figures, but it is clear that only the wealthier people were able to make that
investment.’
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kunnen gaan dat de voorgestelde verklaringen in het leven van een navicularius niet meer dan verschillende
fases van zijn carrière vertegenwoordigen.

Veronderstellen we dat een slaaf zich in dienst van de meester onderscheidt door zijn ondernemingszin en
succes bij commerciële activiteiten en dat de meester na de vrijlating van de man besluit een deel van zijn
kapitaal in de handel te blijven investeren met de libertus als tussenpersoon. Hij voorziet de vrijgelatene van
de nodige ondersteuning om vaste voet te krijgen naast de andere navicularii en bespreekt de verdeling van
de winsten. Als de libertus herhaaldelijk succes heeft met de ondernemingen, laat hij niet alleen de investe-
ringen van zijn meester renderen, maar realiseert voor zichzelf ook een kapitaal dat hij kan gebruiken om
misschien een tweede beroep te beginnen. Zo zien we dat in CIL 6, 9682 een lid van het corpus naviculariorum
maris Hadriatici, een vereniging van reders te Ostia die vermoedelijk nauw betrokken was bij de wijnhandel,
zich ook aanduidt als negotians vinarius. Misschien oefende deze navicularius dit nevenberoep uit in het ver-
lengde en als aanvulling van zijn naviculariaat. Als het de libertus voor de wind blijft gaan, zal het aandeel
van de investeringen ten opzichte van de ondernemingen die hij voor zichzelf uitvoert, steeds kleiner wor-
den, zodat hij na geruime tijd als een onafhankelijke navicularius kan optreden. De investeringen voor ande-
ren vallen niet noodzakelijk weg, maar hij heeft die ook niet meer nodig om zijn beroep te kunnen uitoefe-
nen. Zo is de vrijgelatene van een kleine afhankelijke navicularius uitgegroeid tot een zelfstandige onderne-
mer. Dit derde, meer dynamische verklaringsmodel heeft het voordeel dat het enerzijds uitgaat van een con-
stante input van te investeren kapitaal, zodat vrijgelatenen het niet noodzakelijk pas na een geslaagde carriè-
re tot navicularius kunnen brengen, en dat het anderzijds niet nodig is achter iedere navicularius een inves-
teerder te postuleren die de reder blijvend domineert en controleert. Bovendien illustreert dit de mogelijke
chronologische evolutie in de carrière van de navicularius: begonnen als kleine afhankelijke ondernemer kan
hij na verloop van tijd onafhankelijk zijn economische zaken regelen.

We kunnen zelfs verder gaan en veronderstellen dat succesvolle navicularii uiteindelijk een gelijkaardige rol
gaan innemen als hun vroegere meesters: wanneer ze het gemaakt hebben in de rederij, kunnen ze zelf als
investeerders van anderen, van hun eigen vrijgelatenen gaan optreden. Ik neem aan dat vooral de kinderen
van geslaagde navicularii via liberti hun geld blijven beleggen in die economische sector die de basis was van
de familierijkdom. Op die manier is trouwens de cirkel rond en is de continuïteit in het naviculariaat verze-
kerd: de meester introduceerde zijn libertus in de martieme handel en na een geslaagde carrière zette die zijn
vrijgelatenen opnieuw op hetzelfde spoor. Een dergelijke organisatie heeft het grote voordeel dat de opge-
dane kennis en ervaring, de handelscontacten en bekendheid bij mogelijke klanten en handelspartners steeds
worden doorgegeven, zodat de nieuwe reder reeds met een zekere voorsprong aan zijn beroep kan begin-
nen. Ik geloof trouwens dat we via dit systeem het voorkomen in Gallië kunnen verklaren van hele families
die als navicularii op de Middellandse Zee voeren1.

In  navolging van de voorgestelde economische organisatie van het naviculariaat stel ik voor een bijkomend
terminologisch onderscheid te maken dat rekening houdt met de financiële situatie waarin de navicularius
zich bevindt. Het kan m.i. nuttig zijn de navicularii die alleen nog maar geld in de rederij investeren te onder-
scheiden van de reders die zelf nog de vaarten organiseren, in afwachting van het moment waarop zij als het
ware kunnen promoveren tot het volgende stadium van investeerders. Voor de eerste categorie lijkt me de
term ‘passieve navicularii’ geschikt, terwijl we dan uiteraard de tweede groep ‘actieve navicularii’ kunnen
noemen.

In de praktijk is het onderscheid tussen actieve en passieve navicularii natuurlijk niet zo gemakkelijk te ma-
ken. Het is bovendien ook vooral een theoretisch onderscheid, want het is best mogelijk dat in één persoon
zowel de ‘actieve’ als de ‘passieve’ reder kunnen samengaan. Toch wil ik een voorbeeld geven van een Galli-
sche familie op wie we deze terminologie wel degelijk kunnen toepassen.

In het Narbo van de 2de eeuw n.C. ontmoeten we verschillende leden van de familie van de Fadii2. De be-
kendste vertegenwoordiger is wel Sextus Fadius Secundus Musa3, geattesteerd in CIL 12, 4393. Hij was pa-

1 Zo o.a. de Fadii, die verder nog aan bod komen.
2 CIL 12, 4274; 4392; 4486; 4528; 4800-4811; 5138; 5258; ILGN 587.
3 Héron de Villefosse, 1915, blz. 158, baseerde zich nog op de Griekse naam Musa om te veronderstellen dat

Fadius Secundus een vrijgelatene moet zijn geweest, ‘un parvenu (...), qui, grâce à son intelligence, était arrivé
à la fortune après son affranchissement’. Cels, 1978, blz. 114-117, heeft evenwel overtuigend aangetoond dat
het cognomen Musa niet per definitie wijst op een serviele achtergrond. Cognomina werden in een familie
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tronus van het collegium fabrorum subaedianorum, een vooraanstaande municipale magistraat van de Gallische
havenstad en een lokale aristocraat.

Sexti Fadii vinden we echter niet alleen in de inscripties uit Gallië, maar zij komen ook voor op de tituli picti
van de amfoorscherven van Monte Testaccio1, en wel precies op die tituli picti die de negotiator of navicularius
aanduidden die voor het transport van de amforen zorgde. Zo is uit CIL 15, 3855-3861 een zekere Sextus Fa-
dius Anicetus bekend, uit CIL 15, 3862 een Sextus Fadius Paonus, uit CIL 15, 3863-3873 een Sextus Fadius
Secundus en uit CIL 15, 3874 twee niet nader aangeduide Fadii, die blijkbaar samen opereerden. Al deze
mensen behoorden tot de familie van de Gallische Fadii en transporteerden Spaanse olijfolie naar Italië. Dit
wordt nog eens onderstreept door de aanwezigheid van Fadii in Baetica, het gebied waar de olie werd ge-
produceerd (CIL 2, 1495), en in Ostia, het uiteindelijke doel van de handelsreis (CIL 14, 994-996; 4563).

Uit deze kleine epigrafische getuigenissen kunnen we een heel economisch netwerk reconstrueren, dat zich
uitstrekte van Spanje over Zuid-Gallië tot Ostia. Het kan geen twijfel leiden dat de lokale aristocraat Sextus
Fadius Secundus Musa een deel van zijn vermogen vergaarde en opnieuw investeerde via de navicularii die
we op de tituli picti ontmoetten. Zelf duidde hij zich in zijn inscriptie natuurlijk niet aan als navicularius: hij
was immers in Narbo een ‘homme arrivé’, een invloedrijk lid van de gemeenschap dat zich zelf niet inliet
met de praktische organisatie van de maritieme handel, maar dit overliet aan zijn talrijke vrijgelatenen. Deze
laatsten kunnen we zeker ‘actieve navicularii’  noemen, terwijl iemand als Sextus Fadius Secundus Musa op
de achtergrond als stille vennoot, als ‘passieve navicularius’ betrokken blijft in het naviculariaat.

5 De gens Sestia en de aristocratie op rijksniveau2

In de vorige paragrafen hebben we gezien hoe lokale vooraanstaande figuren ondanks de sociale reglemen-
teringen toch de hand konden leggen op de winsten gerealiseerd in handel en transport. De vraag is nu of
dit alleen een zaak was van de plaatselijke elite, dan wel of het mogelijk is het bekomen beeld te extrapoleren
naar andere aristocratieën, naar elites op andere maatschappelijke niveaus. Waren m.a.w. ook de leden van
de hoogste kringen van het imperium op een of andere manier in het handelsbedrijf betrokken?

In  44  v.C.  bedankte  Cicero  zijn  vriend  Atticus  voor  zijn  optreden cum Cosano,  met  de  man  van  Cosa3. Be-
doeld is  Publius  Sestius,  die  Cicero in  56  met  zijn  rede Pro Sestio verdedigd had.  Dit  is  af  te  leiden uit  een
opmerking in een andere brief uit 44, waarin Cicero vertelt dat Sestius te laat terugkwam uit Cosa om hem
nog in Rome te ontmoeten4. We weten van deze Sestius dat hij verschillende hoge ambten heeft bekleed: zo
was hij in 63 quaestor, in 57 tribunus plebis, in 54 of 50 praetor en in 49-48 proconsul van Cilicië5.

Zoals blijkt uit de brieven van Cicero moet de man eigendommen hebben bezeten in Cosa, maar het is niet
duidelijk of Sestius daar een buitenverblijf had of domeinen die een economische functie hadden. Voor het
oplossen van die vraag kunnen we een beroep doen op de onderwaterarcheologie en amfoorstudies. In 1952
werd nl. bij  Marseille een wrak ontdekt van een Romeins transportschip met aan boord 1 700 wijnamforen,
waarvan het merendeel op de hals de stempel SES of SEST droeg, dikwijls vergezeld van een symbool6.

dikwijls ‘gerecycleerd’: zo was het mogelijk dat een kleinzoon, die een volwaardig Romeins burger was,
het cognomen van zijn  grootvader  kreeg,  die  een libertus was. Vgl. ook de onderzoeksresultaten voor het
cognomen Secundus bij Duthoy, 1989, blz. 193. Hoewel het dus mogelijk is dat hoger in de stamboom van
de Fadii serviel bloed te vinden is, kan van Fadius Secundus niet gezegd worden dat hij  een vrijgelatene
is. De tribus-vermelding, zijn rijkdom en sociale positie doen eerder vermoeden dat we hier te maken heb-
ben met een vrijgeboren nazaat van een libertus.

1 Een kunstmatig gevormde berg tussen Ostia en Rome die volledig bestaat uit scherven van amforen die
gebruikt waren om olie naar Italië te brengen. Op die amforen werden heel wat gegevens aangeduid, zo-
als het gewicht, de producent, de transporteur e.d.

2 De periode waarop we ons zullen concentreren, behoort nog tot de Republiek, zodat ‘rijksniveau’ mis-
schien geen gelukkige term is. De bedoeling is het onderscheid aan te geven met de municipale elites.

3 Cicero, Ad Atticum 15, 29, 1.
4 Cicero, Ad Atticum 15, 27, 1.
5 D’Arms, 1980, blz. 81.
6 D’Arms, 1980, blz. 82, met verdere literatuur.
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Dankzij de context waarin ze zijn gevonden, is het mogelijk de amfo-
ren te  plaatsen in  een periode die  loopt  van het  einde van de 2de tot
het midden van de 1ste eeuw v.C. Dergelijke amforen, met dezelfde
stempels en symbolen, zijn ook bekend uit vooral Italië en Gallië. De
grootste  concentratie  vinden  we  evenwel  in  Cosa,  dicht  bij  de  haven
van de stad1.  Wanneer we nu de gegevens bij  Cicero en de informatie
van de archeologie combineren, kunnen we niet anders dan besluiten
dat de bezittingen van de Sestii in Cosa betrokken waren bij de wijn-
handel tussen Italië en het zuiden van Gallië. De veronderstelling dat
deze familie belangen moet hebben gehad in de productie en het ver-
schepen van Italiaanse wijn, wordt ondersteund door een andere pas-
sage bij Cicero, die aantoont dat de zoon van Publius Sestius, Lucius,
rond 44 v.C. verschillende schepen bezat2. Blijkbaar heeft Lucius de
winstgevende ondernemingen van zijn familie voortgezet.

Dat de aristocratische Sestii zelf niet actief bij het transport betrokken
waren, spreekt voor zich. Dit aspect zullen zij aan de slaven en vrijge-
latenen uit hun familia hebben overgelaten, zoals dat ook bij de muni-
cipale elites het geval was. In elk geval blijkt eens te meer dat leden
van de elite er geen graten in zagen de sociale codes in het geheim te
doorbreken en te profiteren van de winstgevende maritieme handel.

6 Conclusie

Zowel de theoretische beschouwingen als de twee gevalstudies leren dat de houding die de Romeinse au-
teurs tegenover handel en transport innemen, vaak niet meer was dan een literaire camouflage, een conven-
tionele façade die eeuwenlang zorgvuldig in stand werd gehouden, maar die in werkelijkheid een complexe-
re realiteit verborg: de aristocraten waren wel degelijk betrokken bij commerciële handelsondernemingen, zij
het nooit in eigen persoon of op een manier die voor de historicus gemakkelijk te achterhalen is. Zij gingen
via tussenpersonen, vertegenwoordigers en stromannen te werk en wisten zo hun geld te investeren in een
lucratieve sector van het Romeinse economische leven.

Een dergelijk onderzoek leert ons niet alleen iets over de organisatie van handel en transport in de mediter-
rane wereld, maar ook over de sociale wetten en codes die de maatschappij van Rome structureerden en
welke gevolgen dit  had voor  het  beeld dat  in  de literaire  bronnen tot  ons is  gekomen.  Willen we dit  beeld
toetsen aan de historische realiteit, dan is het duidelijk dat een interdisciplinaire aanpak in zo’n geval onont-
beerlijk is: met name de (onderwater)archeologie vormt een welkome en interessante aanvulling van de in-
formatie die we uit de literatuur kennen.
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Latijn leren lezen en begrijpen
Robert Vermeersch

1 Inleiding

Latijn leren lezen en begrijpen is wat we onze leerlingen willen bijbrengen. Wat volgt bedoelt na te gaan wat
een lezer moet kunnen om bv. Caesars De bello Gallico V, 44, 1-13 te begrijpen. Wat is de minimale kennis die
moet worden aangeboden in handboeken, geformuleerd in de eenvoudigste bewoordingen? En welke is de
minimale kunde die moet worden ingeoefend tot ze spontaan wordt toegepast?2 In tweede orde kan het hel-

1 Een pdf-versie van de tekst is te raadplegen op www.stanford.edu/group/sshi/Conferences/1999-2000/
empires/hopkins.pdf.

2 Uiteraard impliceert dit een strategie: o.a. in de eerste jaren de leerlingen geen minder frequente taalfeiten
en uitzonderingen laten leren (de woorden ‘uitzondering’ en ‘onregelmatig’ zijn te mijden; in een spraak-
kunst, die een cataloog is, hebben die zin, maar in een taal zijn geen uitzonderingen, alleen verschijnselen
die oorzaken hebben). In dit artikel wordt alleen gepoogd een begin van inventaris op te maken van basis-
kennis en -kunde, die dagelijkse praktijk moet worden in de eerste jaren en hopelijk zodanig beklijft dat ze
vlotte lectuur in de tweede en derde graad mogelijk maakt. Dat dit vaak niet het geval is, moet ons tot na-
denken stemmen en tot onderzoek van de oorzaken: wat doen we verkeerd? Kan het zijn dat we te veel

http://www.stanford.edu/group/sshi/Conferences/1999-2000/
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pen om te weten wanneer een klas die tekst zonder veel moeilijkheden aankan of welke nieuwe kennis er
eventueel uit geïnduceerd kan worden. Het is om deze tekst te lezen bv. niet nodig een infinitiefzin te kun-
nen detecteren en behandelen, de conjunctief presens te herkennen, de mogelijke betekenissen van de con-
junctief in de onafhankelijke zin te kennen, de genitief enkelvoud van de voornaamwoorden te herhalen ...
Wie nog nooit met deponente werkwoorden te maken had, vindt hier een goed opstapje.

De bedoeling is om de tekst in maximum twee lesuren te lezen. Over welke vaardigheden moeten de lezers
beschikken? Uiteraard moeten ze zich vanaf de eerste les geleidelijk de gewoonte eigen hebben gemaakt elk
woord te determineren, d.w.z.
– de woordsoort noemen (uit betekenis en/of vormkenmerken opgemaakt);
– van verbuigbare woorden de uitgang herkennen, naamval, getal en genus noemen (liefst zonder een pa-

radigma te moeten opzeggen);
– van werkwoordsvormen persoonsuitgang en wijze- of tijdskenmerk noemen, uit de perfectumstam of het

participium perfectum de infinitief presens kunnen terugvinden1;
– zich van dit woord de grondbetekenis herinneren of van onbekende woorden de nominatief enkelvoud

(eventueel langs de stam) oproepen en in woordenlijst/woordenboek opzoeken.

De tekst2 in cijfers

Er zijn 192 woorden (-que werd als woord gerekend); 174 komen uit Reperio en/of Verba. Er wordt veronder-
steld dat (in het derde jaar) de meeste woorden uit Reperio en/of Verba gekend zijn. Ze kunnen best vooraf
opgefrist/overhoord worden. Omdat de volle aandacht naar het determineren moet gaan, is het niet goed
dat de lezer door onbekende woorden wordt gehinderd. Glossen kunnen helpen bij woorden die nog niet
gekend zijn, maar het procédé is algauw aanleiding tot een onkritisch raden en aaneenbreien van domme
zinnen. Dat is niet het doel van de studie van Latijn!

termen gebruiken, waardoor enkelen door de bomen het bos niet meer zien? Bv. betrekkelijke en vragen-
de voornaamwoorden moeten uiteraard als zodanig benoemd worden, omdat ze in de syntaxis een cruci-
ale rol (kunnen) spelen, maar de andere? Kan het zijn dat we te veel slaaf van de spraakkunst zijn? Doen
we er goed aan alle mogelijke betekenissen van de conjunctief in de hoofdzin bij elkaar aan te bieden, alle
voornaamwoorden op een rijtje omdat ze in hetzelfde hoofdstuk van de spraakkunst staan?

1 We maken geen thema’s meer, we schrijven (helaas) geen Latijnse verhandelingen meer, aan de universi-
teit krijgen de eerstejaars sedert vele jaren niet meer de opdracht een dozijn hexameters in elkaar te knut-
selen. De meeste leerkrachten hebben daaruit de terechte conclusie getrokken dat alleen het herkennen
van de perfectumstam en het participium passief ingeoefend en getest moest worden met bv. de opdracht
‘geef de infinitief presens waar dixi, tuli, posui ... bij hoort, en de betekenis’ (in die zin ook Verba lijst V blz.
155 e.v. ‘Perfectumstammen en participia perfecta’). Niet zo enkele handboeken! Ze gaan nog door met
werkwoordsvormen uit ‘hoofdtijden’ te distilleren, uit presensvormen perfectumvormen te laten bouwen,
gerundiumgroepen om te zetten in gerundivumconstructies en omgekeerd. En waartoe zoveel tijdverlies?
Er is nog veel plaats voor nutteloze termen in de prullenbak! Misschien beleven we dan binnenkort dat de
verschrikking die de leerlingen reeds in de eerste bladzijde van een of ander handboek te verwerken krij-
gen, hun bespaard blijft: lijsten ‘hoofdtijden’, je zou voor minder afhaken. En zo ooit een supinum wordt
ontmoet, dan maken we een voetnoot, liefst met een minder buitenissige naam.

2 Als tekst werd die van de Budé-uitgave (1964) genomen. De uitgever blijkt echter zijn best te doen om de
lectio difficilior van enkele manuscripten te verkiezen boven latere correcties, hoe goed die ook onder-
bouwd zijn. Dus werd in § 2 quinam vervangen door uter alteri;  in § 3 werd tuae pro laude virtutis vervan-
gen door tuae probandae virtutis en in § 4 in eam ingevoegd voor inrumpit, om de spraakkunst te doen klop-
pen.  In  §  10  lijkt illum veruto transfixum arbitrantur een ingeslopen uitleg te zijn, tenzij de vijand Pullo zo
toegetakeld vindt dat hij niet gevaarlijk meer is; maar dat hij dood is, kunnen ze niet denken: ze zien hem
nog staan friemelen om zijn zwaard te pakken te krijgen! Het is in dit verhaal vol actie de enige passage
waar gedachten (en dan nog van de vijanden) worden uitgedrukt; elders moeten woorden en daden de
motieven en emoties van de protagonisten doen vermoeden, wat de leerkracht de kans geeft tot het stellen
van interessante begripsvragen. Ten slotte is in § 12 deiectus door delatus vervangen: de vijanden zijn te ver
om Vorenus te doen vallen (paulum propellit); pas na zijn val, die hij aan zijn onstuimigheid te wijten heeft,
naderen ze en omsingelen hem.
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2 Voorbereiding van de lectuur

2.1 Vocabularium

Er komen 21 nieuwe woorden voor, gemiddeld één per regel, wat veel is. Hopelijk hebben onze lezers gelei-
delijk geleerd om nieuwe woorden uit bekende stammen te begrijpen, om bv. in concidere cadere te zien. Zo
kunnen enkele woordbetekenissen, in een oefening vooraf, afgeleid worden uit bekende woorden: anteferre,
circumsistere, comminus (< manus; vgl. ‘handgemeen’ en ‘lijf-aan-lijf’), concidere, controversia, deferre, defigere,
existimatio, exanimare (anima = ‘adem, levensgeest’), irrumpere, mediocris, percutere, procurrere, propellere, prote-
gere, simultas, subsequi, subvenire, succurrere, traicere, transfigere/transfixus.

Onze lezers hebben misschien niet veel militaire termen moeten leren, maar hier hebben ze best een concreet
beeld voor ogen van pilum, scutum, gladius, vagina en balteus (een plaatje zullen ze gemakkelijk van het inter-
net halen; aan welke kant droeg een Romeinse soldaat zijn zwaard?). Verutum kan elke soort steekwapen zijn
geweest, maar werd hier blijkbaar geworpen. De vindingrijkheid van de mens om anderen van kant te ma-
ken  is  eindeloos  ...  (intra/extra) Munitio(nes) < munire < moenia is een technische term, concreter synoniem
voor castra.  Voor de enkele woorden die dan nog onbekend zijn, is een interlineaire glosse de laatste oplos-
sing. Woordenschat in voetnoot leidt van woordgroepen en structuur af.

Om de motieven van de personages te begrijpen is ook een korte uitleg over de bevordering van centuriones
aangewezen. Op die manier krijgen enkele minuten ‘antieke cultuur’ een functie bij het lezen van tekst, be-
klijven dan ook beter ... en vergen/verliezen minder tijd. Over het algemeen kan veel kennis over de Ro-
meinse wereld beter door tekstlectuur opgedaan worden. We lezen bv. over het trieste lot van ambitieuze
pasbevorderden in De bello Gallico VI, 40, 7. Wie meldt nog andere parallelteksten?

2.2 Morfologie

De tekst bevat zowat alle gewone uitgangen van substantieven, adjectieven en bijwoorden. Vooral datief-
vormen zijn relatief talrijker dan elders (wie alles over de datief wil herhalen, leest ook § 14). Eén vorm van
de  conjunctief  plusquamperfectum  en  één  van  het  futurum  simplex  kunnen  in  voetnoot  of  als  glosse  ver-
klaard worden1. Er komen vier losse ablatieven voor, alle voortijdig, en twee nd-vormen (één zelfstandig, één
in een congruerende groep).

2.3 Lectuur

Lectuur wordt hier opgevat als een methode die de tekst als basis neemt en de spraakkunst dienend op de
achtergrond houdt. Die methode leert de lezer signalen zien zoals die een Romein toelieten een tekst te lezen
en te begrijpen. We lezen zoals híj (ipse) las, zoals wij Nederlands lezen, van links naar rechts: telkens vatten
onze ogen één of meer woorden, onze hersenen oordelen of en tot waar het gelezene een zinvolle groep uit-
maakt. Soms vergissen we ons en strookt de verdere tekst niet met wat we hadden aangenomen, en dan
gaan we even terug ... maar goede auteurs produceren geen dubbelzinnige teksten.

Analytisch lezen vanuit het gezegde is in die betekenis geen ‘lectuurmethode’, maar een manier van lezen
die uitgaat van de spraakkunstige analyse. Daarbij moeten de lezers eerst naar ‘het’ gezegde/werkwoord
gaan zoeken; intussen gaan ze gedachteloos (?) aan de rest van de tekst en wat die aan inlichtingen bevat
voorbij, om ze achteraf weer in stukken en brokken in te bouwen in een Nederlandse structuur door middel
van een reeks vragen op grond van o.a. de valentie van het werkwoord. Hopelijk is die dan dezelfde als die
van het Nederlandse equivalent; anders moeten telkens weer lijstjes bijgeleerd worden ...2 Ofwel produceert

1 Een van de vijf futura simplicia bij Caesar; een argument om in handboeken de conjunctief imperfectum
(1059) en plusquamperfectum (328), zelfs presens (432), die bijna alle ‘grammaticale’ conjunctieven zijn, te
behandelen voor het futurum simplex, zodat meer teksten uit Caesar vroeger leesbaar worden en er min-
der verwarring kan ontstaan tussen de vormen van futurum simplex en conjunctief presens.

2 Nu weet ieder die ook maar één blik werpt in een woordenboek dat de valentie bij de meeste werkwoor-
den wisselend is. Er zijn werkwoorden die perfect begrijpelijk zijn zonder onderwerp, andere die een lij-
dend voorwerp eisen of er geen hebben, bivalente die soms trivalent zijn, en vooral: de betekenis in de zin
wordt daardoor beïnvloed (zie bv. Michel-Groeninckx § 332). Logisch: het was de schrijver/spreker pre-
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de medelijdende leerkracht een tekst waar ‘de zinskernen’ worden afgezonderd, bv. vet gedrukt, wat de
leerlingen minder zelfstandig maakt. Als dan nog, om een tekst vlugger te kunnen verwerken, de zinnen
over werkgroepen verdeeld worden, gaat de context helemaal verloren: wat de ene groep heeft opgemerkt,
wordt niet gevaloriseerd door de andere (hoewel groepswerk meestal stimulerend is en beter individuele
controle en feedback toelaat).

2.4 Werkvormen

Een tekst kan mondeling in de klas verwerkt worden, maar hoe weten we wat er in al die hoofden omgaat?
De activiteit ‘Latijn lezen’ bestaat uit woordgroepen vormen (voorzetselgroepen, congruerende groepen,
substantief met bijvoeglijke bepaling, gelijkwaardige elementen rond nevenschikkende voegwoorden ...). In
principe wordt dan een zin door één of meer leerlingen luidop in groepen gelezen. Daarbij worden uit de
vormen de functies opgemaakt en een typevertaling gegeven (vaak alleen de woordorde ‘vernederlandst’).
Voor het begrip worden voornaamwoorden e.a. geconcretiseerd en verwachtingen geformuleerd over de
verdere tekst. Daarna kan de tekst, aangepast aan de context, weergegeven worden in verschillende varian-
ten: hoe drukken we vandaag uit wat we in die zin hebben gevonden? Er wordt gedurende de lectuur geen
vertaling neergeschreven, maar er worden des te meer vragen gesteld. Een toets kan nagaan welke groepen
de lezer(es) vormt, welke vragen hij zich daarbij stelt enz.

Een rijke, gedrongen tekst als de voorgestelde kan beter schriftelijk door groepjes lezers verwerkt worden.
Dan  kan  een  kopie  van  de  tekst,  zin  voor  zin,  ter  hand  gesteld  worden,  waarop  de  lezers  steeds  eerst  de
groepen aanduiden.

2.5 Inzichten en gewoontes

Inzichten en gewoontes waarvan wordt ondersteld dat ze in vorige jaren werden aangescherpt en die hier
toepassing vinden:

(a) Ontmoet je een voorzetsel, lees dan door tot een substantief/voornaamwoord in de accusatief of abla-
tief. Kijk na of er een bijvoeglijke bepaling volgt die past/zin heeft bij dat substantief/voornaamwoord.

(b) Wat congrueert, spreekt/geeft uitleg over hetzelfde (vooral bruikbaar bij participia).
(c) De nominatief is de naamval van het onderwerp (met alles wat ermee congrueert, in de eerste plaats het

naamwoordelijk deel van het gezegde)1.
(d) De accusatief drukt een richting/beweging uit en duidt zo een lijdend voorwerp aan waarop de hande-

ling zich richt2.

cies  om die  betekenis  te  doen.  Eén voorbeeld in  verband met  zin 1:  ook bij  het  enkelvoudig werkwoord
propinquare vinden we een datief: bv. ille ... ripae propinquat (Vergilius, Aeneis VI, 410) en domui ignis propin-
quat (Tacitus, Annales XV, 39: ‘het vuur nadert het huis’ – is ‘huis’ hier een lijdend voorwerp of kan er een
woord als ‘aan’ zijn weggelaten?). Maar bij Sallustius vinden we amnem propinquare en in Tacitus, Annales
XII, 13 campos propinquare (waar de accusatief een richting aanduidt; we kunnen weergeven met ‘naderen
tot’ – heeft dit iets te maken met het vreemde propius Ambiorigem van Caesar?). Elders volgt er een lijdend
voorwerp en is propinquare dus transitief: bv. Vergilius, Aeneis X, 254: tu rite propinques augurium; we moe-
ten dan wel weergeven met ‘verhaast goedgunstig a.u.b. (de realisatie van) het voorteken’. Voor de leer-
lingen genereert het aanwenden van de valenties bij de lectuur een aangroei van termen en geheugen-
werk, en dit kan de verwarring die we bij zovelen in de latere jaren merken alleen maar vergroten. Het
suggereert een vaste betrekking tussen werkwoord en voorwerp(en) en miskent het belang van de con-
text.  Citaat,  weliswaar  uit  het  verwante gebied van de taalpsychologie,  maar  ons onderwerp hier  kan er
zijn voordeel mee doen: ‘De laatste jaren is men afgestapt van de vroegere statische benadering van con-
cepten, waarbij alles draaide rond de categorisatie van concepten. Recentelijk bestudeert men ook de in-
vloed van context. Er bestaan wel formele modellen, maar die gaan hoofdzakelijk over relatief geïsoleerde
woorden. Het optimisme van een halve eeuw geleden, toen het werk van Chomsky sommigen deed jube-
len dat een volledige formele beschrijving van het taalproces binnen bereik lag, is daarom volledig ver-
dwenen.’ (prof. G. Storms, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, over semantiek).

1 Zie Panhuis § 123.
2 Zie Panhuis § 146.
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(e) De ablatief drukt een verwijdering, een plaats of een tijd uit, en geeft ook allerlei soorten uitleg bij het
gezegde1. De typevertaling kan vaak de voorzetsels ‘met, door, wegens’ gebruiken.

(f) De genitief vormt een naamwoordgroep met een substantief, waarbij hij allerlei soorten uitleg geeft2.
(g) De datief noemt een betrokkene of belanghebbende bij het gezegde (vaak een samengesteld werk-

woord) of bij een adjectief3. De typevertaling gebruikt ‘aan, voor, bij’.
(h)  Bij  een  voornaamwoord  wijzen  het  getal  en  het  genus  op  de  persoon/zaak  naar  wie/wat  dat  voor-

naamwoord verwijst of wie/wat dat voornaamwoord vervangt.
(i) Ook bij het betrekkelijk voornaamwoord qui gaan  we  naamval,  getal  en  genus  na,  en  zoeken  in  het

voorgaande een substantief/voornaamwoord met hetzelfde getal en genus: daarover is het dat de bij-
voeglijke bijzin uitleg geeft.

(j) Nevenschikkende voegwoorden verbinden gelijkwaardige elementen (woordsoorten, functies, zinnen).
Gelijkaardige woordsoorten/groepen/zinnen die niet verbonden zijn door een nevenschikkend voeg-
woord, kunnen niet dezelfde functie hebben4.

2.6 Commentaar bij de tekst

In de commentaar bij de tekst wordt geregeld naar de toepassing van deze activiteiten verwezen. Daarnaast
worden suggesties gedaan voor vragen die over (een deel van) een zin gesteld kunnen worden:

(V) gaat over voorspellend/verwachtend lezen;
(C) over het leggen van verbanden, concretiseren van (voornaam)woorden ...;
(O) over ontledend lezen, wanneer de determinering wat moeilijker is, de woordsoort niet dadelijk te zien is;
(W) over keuzes bij de weergave.

De leerkracht kan de vragen natuurlijk uitbreiden en aanpassen aan het niveau van de klas, of geleidelijk in-
dividuele leerlingen van bepaalde types vragen vrijstellen, als ze bewezen hebben dat ze die gewoonlijk aan
zichzelf stellen. De rest van de commentaar is niet bestemd voor de leerlingen. Ze kunnen misschien dienstig
zijn om in het algemeen de lectuur toegankelijker te maken, niet slordiger (wat tegenwoordiger soms ‘crea-
tiever’ wordt genoemd).

3 De tekst: Caesar, De bello Gallico V, 44, 1-13

In 54 v.C. heeft het legioen onder bevel van Quintus Cicero ergens rond Binche (?) zijn winterkwartieren be-
trokken en werd daar door de Nerviërs belegerd. Er waren al veel verliezen geleden en hulp bleef uit ...

[1] Erant in ea legione fortissimi viri centuriones qui primis ordinibus adpropinquarent, Titus Pullo et Lu-
cius Vorenus.

Erant. Daar er geen thema(tisch onderwerp)5 voorafgaat, begint hier een nieuw deel in de tekst. (V) We ver-
wachten een meervoudig onderwerp. We willen de woordorde behouden om beter de gedachtegang van de

1 Zie Panhuis § 162.
2 Zie Panhuis § 125.
3 Zie Panhuis § 136.
4 De lezer onderscheidt uiteraard een conjunctief van een indicatief, maar moet niet weten in welke bijzin-

nen de Romeinen gewoonlijk de conjunctief gebruikten. Bij de voorlopige verwoording wordt in deze
tekst alleen rekening gehouden met de tijdsverhouding tot het ‘hoger/regerend’ werkwoord: imperfec-
tum (3 keer) wijst op gelijktijdigheid, plusquamperfectum (1 keer) op voortijdigheid. De eventuele bijbe-
tekenis  van de conjunctief  (zie  Panhuis  §  371)  kan best  na de lectuur overwogen worden,  als  de context
duidelijk is. Van de vormen van participia wordt ondersteld dat ze worden herkend. Ze eerst ‘presens’ en
‘perfectum’ noemen is misleidend: het ene bevat wel de presensstam, maar het andere niet de perfectum-
stam. Daarenboven moet achteraf erkend worden dat met presens eigenlijk ‘gelijktijdig’ wordt bedoeld en
met perfectum ‘voortijdig’. Het is ernstiger van meet af aan ‘gelijktijdig’ resp. ‘voortijdig’ te gebruiken. Zo
slaan we een hinderlijke  stap over  en geven de afkortingen GPA en VPP minder  aanleiding tot  verwar-
ring. Voor- en gelijktijdigheid zijn trouwens ook bij de infinitiefzin basisconcepten.

5 Zie Panhuis § 383.
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schrijver  te  vatten.  Het  Nederlands  vraagt  hier  ‘er’  (‘voorlopig  onderwerp’),  omdat  een  zin  niet  met  een
werkwoord kan beginnen, behoudens inversie.

In ea legione. (C) Ea verwijst concreet naar ...? Zie (a).

Fortissimi viri centuriones ... Titus Pullo et Lucius Vorenus. Zie (b) en (j). (C) Welke van de betekenissen van or-
do (‘orde, rij, rang’) past in deze context? (W) Er is geen reden om de woordorde (de gedachte van de schrij-
ver) om te gooien. De datief in samenhang met een samengesteld werkwoord (met vaak figuurlijke beteke-
nis) heeft niet de semantische waarde van richting; de weergave ‘die kandidaat waren voor de hoogste ran-
gen’ lijkt dus beter dan ‘die naderden tot ...’.

Primis ordinibus (O) zou ablatief meervoud (7 keer in De bello Gallico) of datief meervoud (1 keer) kunnen zijn.
(g) Hier volgt direct een samengesteld werkwoord waar een datief bij past1.

De zin, die een nieuwe episode inleidt, begint met het meest algemene ‘Er waren’, perkt steeds meer het aan-
tal mogelijke actoren in (dat is misschien ook de betekenis van de conjunctief2) en eindigt bij de twee prota-
gonisten.

[2] Hi perpetuas inter se controversias habebant uter alteri anteferretur, omnibusque annis de locis summis
simultatibus contendebant.

Weten en kunnen: (b), (d) en (e). Een adjectief noopt tot doorlezen tot aan een congruerend substantief of
vormt een congruerende groep met een voorgaand substantief/voornaamwoord.

Hi is ‘thematisch’ (c) en herneemt ...? (V) De persoonsvorm zal meervoud zijn.

Perpetuas, de voorzetselgroep inter se, geklemd tussen adjectief en substantief, is dus een bijvoeglijke bepa-
ling. (W) De hele groep kan evengoed weergegeven worden door ‘voortdurende onderlinge onenigheid’ (het
enkelvoud is bij ons gebruikelijk). De accusatief past als lijdend voorwerp bij het actieve habebant; het Neder-
lands zet het lijdend voorwerp graag na het werkwoord, behalve bij inversie. Voor de weergave kan het dus
volstaan de woordorde aan te passen.

Met uter (V) begint een vraagzin, een explicitering van controversias. (O) Alteri kan hier dus geen nominatief
meervoud zijn, maar sluit als datief aan bij het samengestelde anteferretur en geeft het een figuurlijke beteke-
nis:  ‘wie  van  beiden  t.o.v.  de  andere  werd  vooropgezet’.  Vandaag  zeggen  we:  ‘wie  men  boven  de  andere
verkoos’. De zin Hi ... anteferretur is  af.  (V)  Met -que in  de  groep omnibus annis begint  dus  een  tweede  zin.
Daarin helpt de loco om verwarring tussen twee ablatiefgroepen te vermijden.

[3] Ex his Pullo, cum acerrime ad munitiones pugnaretur, ‘Quid dubitas,’ inquit ‘Vorene? Aut quem locum
tuae probandae virtutis expectas? Hic dies de nostris controversiis iudicabit.’

Bruikbaar bij zin 3: de nd-vorm is een bijvorm van de infinitief actief; de weergave eist ‘te’ + actieve noem-
vorm  of  ‘het’  +  actieve  noemvorm.  Hij  kan  zelfstandig  of  bijvoeglijk  (in  een  groep)  voorkomen.  Zo  de nd-
vorm met esse is verbonden, kunnen we in het Nederlands ook de koppelwerkwoorden ‘staan’ of ‘vallen’
gebruiken. Caesari omnia uno tempore erant agenda: ‘Voor Caesar was/stond/viel alles tegelijk te doen’3. Het
element -im + uitgang van de o/a-verbuiging of -e van het bijwoord wijst op een superlatief; -im als eindele-
ment kenmerkt een bijwoord (welke kwade geest doet ons nu eerst aan turrim en vim denken?).

Ex his is thematisch en (C) herneemt ...? Ook Pullo is thematisch en komt dus voor de bijzin4. Het Nederlands
begint wel best met de bijzin, en we sparen Pullo op tot we ‘zijn’ werkwoord in de 3de persoon enkelvoud
ontmoeten.

Inquit behoort niet tot de vraag quid dubitas; (V) aut kondigt dus een tweede vraag aan. (O) Quem locum is dus
vragend: dit laat ons toe weer te geven met een inversie, zodat de woordorde weer behouden blijft.  (F) De
genitiefgroep tuae probandae virtutis kan alleen een uitleg zijn bij locum (C: kies je de betekenis ‘plaats’ of ‘ge-
legenheid’?). (W) ‘Op welke gelegenheid om jouw moed te bewijzen wacht je?’.

1 Zie Panhuis § 136 (nabijheid) en 138c, Michel-Groeninckx § 332.
2 Zie Panhuis § 371.
3 Meer voorbeelden in Prora, jg. 5 (2000), nr. 2, blz. 20 e.v.
4 Zie Panhuis § 387c.
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[4] Haec cum dixisset, procedit extra munitiones quaeque pars hostium confertissima est visa, in eam in-
rumpit.

Haec is thematisch (zie bij zin 2). Haec komt in De bello Gallico 13  keer  voor  als  nom. enk.  vr.  (steeds in  een
groep substantief + voornaamwoord of onderwerp + koppelwerkwoord + naamwoordelijk deel van het ge-
zegde), 26 keer als nom. mv. onz. en 44 keer als acc. mv. onz. Bij dixisset past  acc. onz. mv.; er is geen sub-
stantief/voornaamwoord in het onz. mv. dat hernomen kan worden of waarnaar haec kan verwijzen, dus
herneemt haec de inhoud van de vorige zin(nen).

De (onafhankelijke) zin procedit extra munitiones is af. Om dat vast te stellen is het aangewezen eerst die zin te
laten weergeven: die zou met een punt kunnen worden afgesloten. (V) -que verbindt dus twee gelijkwaardi-
ge, onafhankelijke zinnen; (O) met quae begint dus geen bijzin bij een antecedent en (V) het verwacht een
substantief in de nom. enk. vr. om mee te congrueren1.

[5] Ne Vorenus quidem sese tum vallo continet, sed omnium veritus existimationem subsequitur.

(f) Omnium is genitief; (O) het congrueert niet, maar is zelfstandig (als substantief gebruikt); de genitief sig-
naleert een bijvoeglijke bepaling en eist doorlezen tot het substantief existimationem.

Veritus is een voortijdig participium passief, gekenmerkt door -t-/-s- met uitgangen van de o/a-verbuiging.
Maar aangezien het in de groep omnium existimationem vastzit, hoort het lijdend voorwerp erbij. Daardoor
wordt veritus (vereri) herkend als een transitief/actief werkwoord (deponent). (b) Veritus congrueert met
Pullo en wijst hem aan als degene die de handeling verricht2. De voortijdigheid wordt in het Nederlands niet
zo strikt weergegeven als in het Latijn. Met varianten ‘maar hij [= Pullo] vreesde het oordeel van allen en
ging mee’ (waarbij het tweede als gevolg van het eerste wordt gevoeld) of wat uitdrukkelijker ‘maar omdat
hij vreesde voor zijn reputatie ...’ of ‘uit vrees dat men gering over hem zou denken ...’ of ...

Middels een glosse is de lezer nu klaar om ook subsequitur als een deponent werkwoord aan te nemen, hoe-
wel er geen lijdend voorwerp meer bij hoort. (C) Wie is onderwerp van subsequitur?

[6] Mediocri spatio relicto Pullo pilum in hostes immittit atque unum ex multitudine procurrentem traicit;
quo percusso et exanimato hunc scutis protegunt hostes, in illum universi tela coniciunt neque dant progre-
diendi facultatem.

Een congruerend participium in de ablatief (relicto, percusso, exanimato) is meestal het signaal voor een ‘losse
ablatief’3. Is een onafhankelijke zin niet het vlotst?

(V) Wat zal de auteur beschrijven na atque?

(B) Ex multitudine zit geklemd tussen unum en procurrentem; het is dus een bijwoordelijke bepaling bij die
werkwoordsvorm.

Quo (percusso et exanimato). Een schijnrelativum4 leidt een onafhankelijke zin in. Indien de lezers dat niet
merken aan de interpunctie of er nog niet mee weten om te gaan, moet een glosse uitkomst bieden. (C) Quo
herneemt wel unum (procurrentem).

(C) Ook hunc verwijst naar diezelfde, laatstgenoemde, zodat in illum verwijst naar ‘die andere’, eerstge-
noemde, nl. Pullo.

(f) (W) Progrediendi facultatem: ‘de kans om vooruit te gaan’. Zie bij zin 3.

[7] Transfigitur scutum Pulloni et verutum in balteo defigitur.

Hier en in de volgende zinnen staat het gezegde nadrukkelijk voorop en in het presens: actie!

Transfigitur: ‘Doorstoken wordt het schild ...’. (W) Kunnen varianten gevonden worden in het Nederlands?

(d) (O) Pulloni: ‘bij Pullo’, of ‘Door het schild van Pullo boort zich een spies’. Maar laat geen vertaling op-
schrijven, anders zal bij de toets wel iemand Pulloni als genitief determineren. Zo beginnen moeilijkheden.

1 Zie Panhuis § 374 en 384d; Michel-Groeninckx § 288 opm. en 289b.
2 Voor de weergave, zie Panhuis § 349 en 362.
3 Zie Panhuis § 352. Voor de weergave, zie bij zin 5.
4 Zie Panhuis § 374; Michel-Groeninckx § 542.
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[8] Avertit hic casus vaginam et gladium educere conanti dextram moratur manum, impeditumque hostes
circumsistunt.

Avertit ... vaginam is een volledige zin; met et begint dus een tweede. (C) Wat wordt met hic casus bedoeld?
Wat te kiezen als betekenis van casus: ‘val, geval, toeval, ongeval, tegenslag ...’?

Gladium kan geen onderwerp van educere zijn wegens de betekenis daarvan; we lezen dus een werkwoord-
groep infinitief + (modaal) werkwoord. (O) Hoe zie je dat moratur een actieve betekenis heeft/deponent is?

(d) (O) Conanti is datief van een gelijktijdig participium actief. Typevertaling: ‘bij (hem) die probeerde’, ‘toen
hij probeerde’, ‘bij zijn poging’ ... Niettegenstaande de interpunctie lijkt conanti een verband te leggen met
Pulloni.

Dextram is  een  adjectief  in  de  acc.  enk.  vr.;  het  kan  niet  congrueren  met  een  substantief/voornaamwoord
daarvoor; er moet dus een groep gevormd worden met een volgend congruerend substantief.

Een passieve vorm gelinkt aan een accusatief/lijdend voorwerp wijst op een deponent werkwoord.

[9] Succurrit inimicus illi Vorenus et laboranti subvenit.

(b) (g) Na succurrit kan alleen een enkelvoud als onderwerp fungeren; (O) illi kan dus alleen dat. enk. zijn en
past bij inimicus, dat daardoor tot adjectief wordt gestempeld: ‘de hem vijandig gezinde’, ‘zijn concurrent’ ...

(C) Illi verwijst naar ...? Laboranti: vgl. conanti in zin 8. Een samengesteld werkwoord heeft vaak een figuur-
lijke betekenis: ‘Zijn concurrent Vorenus snelt toe en komt hem ondersteunen omdat hij het moeilijk heeft/in
zijn netelige toestand.’

[10] Ad hunc se confestim a Pullone omnis multitudo convertit.

(a) Sese is bij Caesar altijd, se meestal accusatief (398 tegen 51 ablatief); (V) se doet dus een transitief/actief
werkwoord verwachten en a Pullone kan dus geen handelend voorwerp zijn.

De ablatief is vooral de naamval van bijwoordelijke bepalingen. Hij drukt verwijdering uit, met of zonder
voorzetsel (a Pullone), plaats en tijd zo het substantief dat kan betekenen (annis, vallo).

(O) Omnis, adjectief, kan niet anders dan met multitudo congrueren en belet de lezer er een ablatief in te zien.

[11] Gladio comminus rem gerit Volusenus atque uno interfecto reliquos paulum propellit;

[12] dum cupidius instat, in locum delatus inferiorem concidit.

Cupidius, een comparatief die geen ‘tweede lid’ vindt, wordt weergegeven door ‘te/erg/tamelijk hartstochte-
lijk’1. Wat past het best bij de context (o.a. het karakter van de centuriones)?

Inferiorem kan niet anders dan met locum congrueren; zoals in het Nederlands is geen tweede lid gebruikelijk
bij ‘lager gelegen plaats’: ‘hij struikelt in een kuil en valt.’

[13] Huic rursus circumvento fert subsidium Pullo, atque ambo incolumes compluribus interfectis summa
cum laude sese intra munitiones recipiunt.

(O) (C) Huic verwijst naar ...? De datiefweergave wordt (voorlopig) ‘aan hem’. Het bijwoord rursus sluit aan
bij het participium circumvento, dat een groep vormt met huic: ‘wanneer hij op zijn beurt omsingeld wordt,
biedt Pullo hem steun’ (vgl. zin 8).

4 Conclusie

Mijn excuses voor de pietepeuterige commentaar, die u zeker heeft verveeld. Het is immers allemaal zo van-
zelfsprekend. Met een tiental ‘regels’, of liever ‘manieren van doen’, is die tekst te lezen en te begrijpen.
Voorwaarde is echter dat we ons beperken tot wat er echt toe doet: nauwkeurig observeren, determineren,
woordgroepen vormen, de voornaamste functies thuiswijzen en zeggen waabij ze horen, een typevertaling
formuleren. De tientallen soorten ablatieven onderscheiden brengt weinig of niets bij tot de leesbekwaam-
heid; op analysevragen kan alleen na de vertaling geantwoord worden, aangezien daar in de Latijnse tekst

1 Zie Panhuis § 348.
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zelden een onderscheid te merken is. Soorten ablatieven onderscheiden op grond van de Nederlandse weer-
gave is een nutteloze en heikele onderneming. Dat doen we pas na de lectuur, als we tijd hebben en er vraag
naar is (en als we tijd hebben, zijn er zoveel andere interessante teksten te lezen!). Een tweede voorwaarde is
dat we, volgens het gevleugelde woord van een bekend pedagoog, ‘zelf niet doen wat de leerlingen hoeven
te doen’. Laten we ze dan trainen, niet om neer te pennen en werkbladen in te vullen, maar om te lezen.
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TOERISME

Andiamo in Italia!
Lieve Van Gerwen

‘Certi ricordi bastano a profumare un’anima per sempre.’ (Gabriele d’Annunzio)

‘Sommige herinneringen zijn voldoende om een hart gelukkig te maken ...’ Nog vol enthousiasme van de af-
gelopen reis naar Italië (paasvakantie 2005) heb ik dit artikel neergeschreven. Vaak vraagt men zich wellicht
af of zo een reis nog nodig is in schoolverband. Onze jongeren hebben geld en mogelijkheden genoeg om
zelf  Italië  grondig  te  verkennen.  Spreekt  die  cultuur  en  geschiedenis,  soms  van  lang  vervlogen  tijden,  hen
nog wel voldoende aan? Is het verantwoord om voor een tiendaagse cultuurreis meer dan 750 euro te vragen
aan ouders en leerlingen? Wat is nadien de impact van zo een reis? Kritische vragen genoeg, maar na de
derde reis naar Italië op rij en de achtste in totaal (waarvan één als leerling) blijf ik een warme pleitbezorger
voor deze traditionele cultuurreis als bekroning van zes jaar secundair onderwijs. Wat leerlingen tijdens de-
ze tien dagen voorgeschoteld krijgen aan moois en interessants, zullen zij nooit meer aan dit tempo en met
een dergelijke intensiteit meemaken. Het zal hen doen verlangen om terug te komen, het zal hen, bij het be-
kijken van de foto’s, met nostalgie doen terugdenken aan vroegere klasgenoten, vriendschapsbanden en za-
lige momenten van onbezorgd genieten. Vooraleer te lyrisch te worden neem ik jullie echter graag mee op
onze reis naar Italië anno 2005. Misschien kan het inspirerend werken om ook zelf te beginnen aan een der-
gelijke reis of kan het tot nieuwe ideeën leiden voor een reeds bestaande reis. Aarzel zeker ook niet om eigen
goede reistips of -suggesties of interessante websites aan ons mee te delen: we publiceren ze graag!
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Op paaszondag vertrokken we om 6 uur ’s morgens met 62 leerlingen en 4 collega’s met de bus naar Italië.
Ons reisprogramma zag eruit als volgt:

Dag 1: heenreis
Busreis via Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland naar eindbestemming Piacenza (aankomst rond 21 uur).

Dag 2: Piacenza – Pisa – Firenze
Op de middag bereiken we Pisa en brengen een bezoek aan de Dom, het Baptisterium, de Campanile en
Camposanto. Rond 17 uur rijden we door naar Firenze, waar we logeren in de nabijheid van het historische
centrum. Na het avondmaal is er nog tijd voor een vrije verkenning van de stad.

Dag 3: Firenze
In vier groepjes, onder begeleiding van een leerkracht die tevens gids is, wordt Firenze doorkruist. Er wordt
een bezoek gebracht aan de Santa Maria Novella, de Accademia, de San Marco (dit jaar niet omdat we helaas
geen reservatie konden krijgen), de San Lorenzo en de Medicikapel, de Dom (met beklimming van de koe-
pel),  het  Baptisterium  en  de  Santa  Croce.  De  wandeling  gaat  natuurlijk  ook  langs  de  meest  historische  en
schilderachtige plekjes als de Piazza della Signoria, de Piazza della Repubblica, de Ponte Vecchio en de Uffi-
zi, die we de volgende dag bezoeken. ’s Avonds zijn de leerlingen vrij in Firenze en wordt er verbroederd op
het plein voor de Santa Croce.

Dag 4: Firenze – Siena – Rome
In de voormiddag worden naar keuze één of twee musea bezocht: de Uffizi en voor hen die willen het we-
tenschapsmuseum, naast het Uffizi gelegen, met o.a. een interessante collectie instrumenten van Galileo Ga-
lilei.  Op de middag trekken we te voet op de heuvel waar het kerkje San Miniato al Monte nog op het pro-
gramma staat. We picknicken aan het standbeeld van de David op de Piazzale Michelangelo met een schitte-
rend  uitzicht  over  Firenze.  Daar  pikt  de  bus  ons  op  en  we  rijden  door  naar  Siena.  We  bezoeken  daar  het
schelpvormige plein en de Dom met bijhorend museum, omdat we daar na een korte klim weer een mooi
uitzicht hebben over Siena en omstreken. Daarna brengt een rit van ongeveer 4 uur ons naar Rome.

Dag 5: Rome
In  de voormiddag bezoeken we de Capitolijnse  Musea en het  Forum Romanum. Daarna zijn  de leerlingen
vrij om te eten en een wandeling af te werken die hen langs verschillende hoogtepunten zal brengen: de Pi-
azza Venezia, de Sant’Ignazio, het Pantheon, de Piazza Colonna, de Trevifontein, de Piazza del Quirinale, de
Piazza di Spagna, het Mausoleum van Augustus (de Ara Pacis staat nog steeds in de steigers; men is er een
heel nieuw museum aan het opbouwen), de Piazza del Popolo ... ’s Avonds genieten we in een smaakvol ka-
der van een uitgebreid diner en van operaliederen uit de bekendste werken van Italiaanse componisten ge-
bracht door niet onverdienstelijke zangers.

Dag 6: Rome
In  de voormiddag verkennen we het  christelijke  Rome:  de Vaticaanse Musea en de Sint-Pietersbasiliek.  De
musea worden door ons gegidst, de Sint-Pieter door leerlingen. In de namiddag krijgen de leerlingen een
tweede wandeling voorgeschoteld die hen zal leiden langs o.a. de Engelenburcht, de Piazza Navona, de Lar-
go Argentina, de Piazza Farnese, de Piazza Mattei, het theater van Marcellus, het Tibereiland, de joodse wijk,
de Santa Maria in Cosmedin en de Aventijn met de Santa Sabina en de boog van Janus; tot slot werpen we
nog een blik op de overblijfselen van de Cloaca Maxima. ’s Avonds wordt er uitgerust in het hotel, dat bui-
ten het centrum ligt om de kostprijs te drukken.

Dag 7: Rome – Assisi
In  de voormiddag gidsen leerlingen ons door  het  Colosseum; nadien is  er  keuze tussen een bezoek aan de
Palatijn,  de San Clemente of  de San Pietro in  Vincoli.  Dan gaat  het  te  voet  naar  de thermen van Caracalla,
waar een tweede picknick ons wacht. Daarna gaan we richting catacomben, waar een enthousiaste jonge pa-
ter ons rondleidt in de catacomben van Sint-Callistus. Ondertussen is het al laat geworden en wordt het stil-
aan tijd om door te reizen naar Assisi. We komen aan tegen valavond en zien vanuit de bus het verlichte As-
sisi op de heuvel liggen.
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Dag 8: Assisi – Ravenna
De volgende morgen wippen we eerst nog even binnen in de Santa Maria degli Angeli en dan gaan we te
voet de heuvel op naar het klooster van San Damiano. Vervolgens volgen we een uitgestippelde wandeling
door Assisi en worden we langs de belangrijke punten van Franciscus’ leven geleid. We eindigen de wande-
ling aan de basiliek van Franciscus. Daarna gaat het richting Ravenna, waar we nog net op tijd komen om de
San Apollinare in Classe te bezoeken en een frisse duik in zee te nemen.

Dag 9: Ravenna – Venetië
De voormiddag brengt ons langs verschillende schitterende mozaïeken in de San Vitale, het Mausoleum van
Galla Placidia, de San Apollinare Nuovo, het Baptisterium van de Arianen en van Neonianus. Na een vrije
maaltijd rijden we door naar onze laatste bestemming in Italië: Venetië.

Dag 10: Venetië
’s Morgens nemen we de overzet van het Lido di Jesolo naar het historische Venetië. Ook hier ligt ons hotel
niet in het centrum wegens een te hoge kostprijs. Vanop de boot krijg je wel een schitterend zicht op Venetië.
Ook hier volgen we een uitgestippelde wandeling en wordt er nog een beetje gegidst door de leerkrachten.
Maar we laten vooral de sfeer van Venetië voor zichzelf spreken. Om 16 uur verzamelen we met zijn allen op
het San Marcoplein voor de traditionele groepsfoto. Dan nemen we via het Canal Grande voorgoed afscheid,
een schitterende afvaart! Daarna begint een lange busreis, nog even onderbroken voor een avondmaal aan
het Comomeer.

Dag 11: terugreis
En zo komen we moe maar zeer tevreden terug aan in onze vertrouwde stad rond het middaguur.

Dit programma is al aan ontelbare veranderingen onderhevig geweest. Ook nu denken we eraan de tweede
vrije wandeling in Rome te veranderen door een vrije keuze tussen enkele musea of andere bezienswaardig-
heden. We hadden vroeger ook de neiging om het programma te vol te stoppen door o.a. nog San Gimigna-
no te programmeren. De ervaring leerde ons echter dat de leerlingen, zeker naar het einde toe, stilaan verza-
digd geraken. Napels en Pompeï staan niet op het programma om de prijs niet op te drijven. In Rome heb-
ben we dan wel gekozen voor een avond met uitgebreid diner en live operamuziek, tot grote tevredenheid
van de leerlingen, die nochtans geen grote operafans zijn.

Als zeer positief ervaren we ook de verschillende taken die de leerlingen vrijwillig of minder vrijwillig op
zich nemen. Elke ochtend en avond wordt de bus in- en uitgeladen volgens een beurtrol. Elke ochtend is er
een verantwoordelijke  die  kijkt  of  iedereen tijdig  aan het  ontbijt  verschenen is,  kwestie  van op tijd  aan het
gevulde programma te kunnen beginnen. Om de lange busreizen aangenamer te maken nemen we ook een
heleboel films mee, Italiaanse en andere, waarin de leerlingen ook de nodige inspraak hebben. Er zijn ook
leerlingen die ons informeren over Italiaanse muziek, keuken, politiek, geografie enz. Daarnaast neemt iede-
re leerling ook een gidsbeurt op zich. We verdelen de grote groep altijd in vier kleinere groepen die de leer-
lingen op voorhand hebben samengesteld. Zo kan iedereen de gegeven uitleg goed verstaan. Alleen Firenze,
Assisi  en Venetië  worden door ons gegidst,  evenals  enkele  musea.  Er  is  wel  enige ondersteuning nodig bij
het voorbereiden van de gidsbeurten en dan blijven ze nog van wisselende kwaliteit. Maar de leerlingen zijn
er (nadien toch) heel enthousiast over.

Tot  slot  nog  een  overweging  van  Herman  Hesse:  ‘Wat is het nu eigenlijk wat ons, reislustigen, drijft? Waarom
leggen we jaar in, jaar uit zovele honderden mijlen af, daar- en daarheen, staan wij dankbaar en blij voor de bouwwer-
ken en schilderijen van rijkere tijden, waarom kijken wij nieuwsgierig naar het leven van andere volkeren, die ons niets
aangaan? Volgens mij beschouwen en beleven wij vreemde landen in wezen als zoekers naar het ideaal van het mens-
dom. Daarin worden wij bevestigd en gesterkt door een figuur van Michelangelo, door muziek van Mozart, een Tos-
caanse dom of een Griekse tempel, en deze bevestiging en rechtvaardiging van ons verlangen naar een zin, een diepe
eenheid, een onsterfelijkheid van menselijke cultuur is datgene waar wij tijdens onze reizen bijzonder intens van genie-
ten, ook als we er niet bewust aan denken.’
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RECENSIE

Woordenboek Grieks-Nederlands
Joeri Facq

In maart 2004 verscheen bij de Nederlandse educatieve uitgeverij Eisma Edumedia (Leeuwarden) een gloed-
nieuw woordenboek Grieks-Nederlands, dat intussen al aan zijn derde oplage toe is. Omdat Wolters’ woor-
denboek Grieks-Nederlands, dat bij wijze van spreken al uit de prehistorie dateert en als het ware in eeuwen
niet meer werd herzien, in Vlaanderen waarschijnlijk als enige wordt gebruikt, zou ik hier een alternatief
willen voorstellen.

Informatie van de uitgever

Het woordenboek Grieks-Nederlands is een beperkt lexicon dat is toegespitst op de huidige praktijk van het
onderwijs Grieks. Om het lexicon overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om het woordenboek uitslui-
tend van toepassing te laten zijn op auteurs die in het huidige onderwijs Grieks centraal staan. Verder zijn
niet alle woorden die door deze auteurs worden gebruikt opgenomen en is een beperking aangebracht in de
hoeveelheid betekenissen die worden opgegeven.

Het woordenboek bestaat uit drie delen:
– het eigenlijke lexicon, dat alle woorden bevat die meer dan 10 keer voorkomen bij Homerus, Herodotus,

Euripides, Plato (vroege en middendialogen), Lysias en gedeeltelijk ook Sophocles, of die bij ten minste
twee van deze auteurs samen gemiddeld meer dan 15 keer voorkomen, alsook veel voorkomende eigen-
namen (toegespitst op de zes genoemde auteurs);

– een lijst van losse werkwoordsvormen, met uitzondering van sigmatische aoristen en futura en regelma-
tige perfecta, met verwijzing naar de grondvorm;

– een overzicht van de Attische vormleer en van bijzonderheden in het taaleigen van Homerus en Herodotus.

Opbouw en vormgeving

Na een vrij uitvoerige handleiding ‘voor de gebruiker’, waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe het woorden-
boek Grieks-Nederlands is opgebouwd en hoe woorden erin teruggevonden kunnen worden, volgt de ei-
genlijke woordenlijst. Die oogt heel overzichtelijk: de trefwoorden zijn in het blauw gedrukt; stamtijden bij
werkwoorden staan onder het trefwoord en onder elkaar; de betekenis(sen) vindt men in een tweede kolom;
wanneer er bij een woord meerdere betekenissen zijn, staan die netjes onder elkaar afgedrukt; dat is ook het
geval bij de concrete voorbeelden waarin het trefwoord voorkomt (voorbeelden die trouwens ook met een
bolletje zijn aangeduid). Op de voorkant van het woordenboek en op de zijkant van elke bladzijde staan de
letters van het Griekse alfabet, zodat het opzoeken van een woord heel gemakkelijk wordt.

Achter het lexicon volgen een 50-tal bladzijden met werkwoordsvormen. Het gaat om een alfabetische lijst
met de eerste persoon enkelvoud en de infinitief van onregelmatige en/of moeilijk herkenbare futura, aoris-
ten en perfecta, waarbij men in de tweede kolom kan vinden om welke tijd het gaat en van welk werkwoord
die afkomstig is. Voor leerlingen die moeite hebben met stamtijden, is dit zeker een handig hulpmiddel. He-
lemaal achteraan staat ten slotte nog een beknopt overzicht van de morfologie van het Attisch, alsook een
aantal bladzijden met bijzonderheden in het taaleigen van Homerus en Herodotus.

Er is veel aandacht besteed aan de vormgeving en uitvoering van het woordenboek. In verband daarmee
toch twee kritische opmerkingen, aangezien het boek naar eigen zeggen in de eerste plaats bestemd is voor
leerlingen. Het gaat om een paperbackuitgave: de kartonnen kaft is weliswaar vrij stevig en geplastificeerd,
maar voor veelvuldig gebruik en transport in een boekentas (u weet ook wat leerlingen daar allemaal in
proppen, en vooral hoe) was een harde kaft toch beter geweest. Om dezelfde reden vrees ik dat het ‘bijbel-
papier’ waarop het woordenboek gedrukt is, snel tekenen van gebruik zal vertonen. Niettemin is dit een heel
verzorgde uitgave.
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Praktijktoets

Om de bruikbaarheid van dit woordenboek Grieks-Nederlands aan de praktijk te toetsen, heb ik het ‘onder-
worpen’ aan twee willekeurige Griekse teksten: Homerus, Ilias VI, 440-473 (een fragment uit het afscheid van
Hector en Andromache) en de ‘eed van Hippocrates’ (uit het Corpus Hippocraticum). Ik heb bewust gekozen
voor zowel een auteur die voorkomt in de selectie van het woordenboek als voor een tekst die daar volledig
buiten staat. Op die manier is na te gaan of de beperkingen die in acht werden genomen bij de samenstelling
van het woordenboek, de bruikbaarheid niet in de weg staan.

De beide teksten tellen elk  ca.  250 woorden.  In  de tekst  van Homerus heb ik  er  daarvan 13 niet  gevonden:
,  (wel , zelfde betekenis), , , ,  (wel , zelf-

de betekenis), , , , , ,  en ; met andere homerische adjec-
tieven had het woordenboek geen probleem. Voor  en  vond ik geen passende betekenis. Ander-
zijds stonden 6 woordcombinaties uit de tekst letterlijk in het woordenboek: , ,

’ ’ , ,  en .

Zoals enigszins te verwachten was, deed de tekst van Hippocrates het minder goed, want 22 woorden ston-
den niet in het woordenboek: , ,  (wel ), , , , ,

 (wel ), , , , , , , , , ,
(wel ), , ,  en . De opgegeven betekenis van , ,  en

 was in de context weinig bruikbaar. De uitdrukking  stond dan weer letterlijk in het
woordenboek.

Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat de woorden , , ,  en  ook niet in
Wolters’ woordenboek te vinden zijn, maar dan nog blijft het feit dat zowat 7 % van de woorden niet in dat
van Eisma Edumedia staat. Wanneer men in acht neemt dat bepaalde woorden in de teksten verschillende
keren voorkomen, loopt het aantal ‘onvindbare’ woorden zelfs op tot 10 % of meer. Met Ionische vormen
heeft het woordenboek echter over het algemeen geen enkel probleem.

Pluspunten zijn dat er bij de Griekse trefwoorden ‘moderne’ vertalingen worden opgegeven en dat er ook
aandacht besteed is aan de grammaticale constructies bij woorden (bv. werkwoorden met een vaste naam-
val),  wat  de  bruikbaarheid  zeker  ten  goede  komt.  Tijdens  de  lectuur  heb  ik  ook  de  lijst  met  werkwoords-
vormen achteraan in het woordenboek uitgeprobeerd: dit werkt feilloos en is een grote hulp bij het determi-
neren van moeilijk herkenbare stamtijden.

Beoordeling

Na de praktijktoets van Hupperts’ woordenboek Grieks-Nederlands blijf ik een beetje met een dubbel gevoel
zitten. Als het doel is dat leerlingen met behulp van dit woordenboek zelfstandig Griekse teksten kunnen
aanpakken, lijkt er me toch een probleem te ontstaan. Te veel woorden staan er niet in, zodat de hulp van de
leerkracht of van een uitgebreider woordenboek nodig blijft. Op het vlak van vormgeving en overzichtelijk-
heid scoort het wel heel goed, want er is veel aandacht besteed aan een gebruiksvriendelijke en moderne
uitvoering. De uitgangspunten van dit woordenboek (zie hoger) zijn prima en bij de vertalingen is er ge-
streefd naar hedendaags Nederlands, maar het lexicon had iets uitvoeriger mogen zijn. Ik zou van dit woor-
denboek dan ook graag een ‘dikkere’ versie zien verschijnen. Wie rekening houdt met enige beperkingen,
kan een aankoop toch overwegen, want dit woordenboek heeft zeker zijn sterke punten.

Charles Hupperts
Woordenboek Grieks-Nederlands
Eisma Edumedia BV, Leeuwarden (NL)
2004 (1ste druk), 2005 (herdruk)
Paperback, 512 blz.
ISBN 90 76589 27 5
€ 32,50
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KLASSIEKE AGENDA
André Vancutsem | agenda@vlot-vzw.be

Studiedagen

Zwischen PISA und Athen: antike Philosophie im Schulunterricht. Org.: Universität Hamburg. Warburg-
Haus, Heilwigstraße 116, 20249 Hamburg (DE). 16/9 en 17/9/2005. Toelichting: zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 2.
Info: www.ganph.de.

Globalisering. PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent. 28/9/2005 van 14.00 tot 17.00 uur. Vakoverschrij-
dende nascholing voor de vakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst en klassieke talen. In-
fo: pedic@vsko.be.

Studiedag ALO-mentoren: begeleid zelfstandig leren in het talenonderwijs. Erasmusgebouw, Blijde-
Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 8/10/2005 van 9.15 tot 16.00 uur. Op het programma staan ook twee work-
shops i.v.m. klassieke talen: Leren lezen: van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd proces (T. Van Houdt & E.
Van de Walle); Studiewijzers ontwerpen voor lectuurreflectie op Griekse en Latijnse literaire teksten (M. Vercruys-
se). Info: www.kuleuven.be/vliebergh.

Keizer Heliogabalus: een vreemde danser in Rome. Org.: Thiasos. Stuk-auditorium, Naamsestraat 96, 3000
Leuven. 11/10/2005 van 13.30 tot 18.00 uur. Deze studiedag wordt georganiseerd naar aanleiding van de
theatervoorstelling die in februari 2006 in première gaat. De valse Antoninus: beeld en werkelijkheid van Helioga-
balus in de Oudheid (M. Icks); De zonnige zijde van de munt: de zonnegod en de zonnesymboliek op de Romeinse
rijksmunt in de 3de eeuw (J. Van Heesch); Heliogabalus en het sacrale in de roman ‘De berg van licht’ van Louis Cou-
perus (C. De Westenholz); De lichamen van Artaud: over ‘Héliogabale ou l’anarchiste couronné’ (E. Jans); over het
theaterproject Heliogabalus. Info: users.telenet.be/nkv.

Vivre l’Antiquité au musée. Org.: CECAFOC. Facultés Universitaires Saint-Louis, Rue du Marais 109, 1000
Brussel. 19/10/2005 van 14.00 tot 17.00 uur. Kennismaking met verschillende Belgische musea met collecties
uit de Grieks-Romeinse Oudheid en hun educatieve aanbod. Richt zich in het bijzonder tot de leerkrachten
oude talen. Info: www.segec.be/cecafoc.

Teksten lezen – en dan? Lectuurreflectie in de schoolvakken Latijn en Grieks. Org.: Eekhoutcentrum.
KULAK, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. 22/10/2005 van 9.30 tot 16.30 uur. Deze dag richt zich op de praktijk
van het tekstonderzoek. Welke didactische gevolgen heeft het onderscheid tussen tekstsoort en tekstgenre?
Wat wordt bedoeld met een intratekstuele, contextuele en intertekstuele invalshoek? Prof. T. Van Houdt zal
in zijn referaat de toepassingsmogelijkheden van de pragmatiek in de schoolvakken Latijn en Grieks nader
verkennen. Daarna richten de workshops zich op concrete didactische modellen (met P. Thoen, D. Panhuis,
R. Stroobandt, C. Plets, M. Berger, M. Vercruysse en D. De Gheest). Info: www.eekhoutcentrum.be.

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw. Org.: V.L.O.T. - Koninklijk Atheneum, Parklaan 89, 9100 Sint-Niklaas.
9/11/2005 van 14.00 tot 17.00 uur. Sprekers: F. Decreus en M. Knecht. Toelichting: blz. 2 in deze Prora. Info:
www.vlot-vzw.be.

Colloquium didacticum neolatinum. Org.: Orbis Neolatinus. Erasmusgebouw, Blijde-Inkomststraat 21, 3000
Leuven. 12/11/2005 van 10.00 tot 16.30 uur. Sprekers: E. De Bom, K. Delcroix, T. Deneire, N. Golvers, T. Van
Hal, T. Van Houdt, J. Papy, D. Sacré, M. Verweij, A. Visser, T. Wauters. Onderwerpen: Galileo, Sidereus Nun-
cius; Chinese landschappen; een Europese Neolatijnse anthologie; poëzie en poetica; Goropius Becanus; Pico
della Mirandola en Juan Luis Vives; Last samoerai in de klas (Bernhardus Varenius Descriptio regni Iaponiae);
emblemata; sneeuwlandschappen in poëzie (van Bernerius tot Calcagnini). Info: M. De Schepper; Huys-
manslaan 37, 2620 Hemiksem; marcus.de.schepper@telenet.be.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.ganph.de.
mailto:pedic@vsko.be
http://www.kuleuven.be/vliebergh.
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.eekhoutcentrum.be.
http://www.vlot-vzw.be.
mailto:marcus.de.schepper@telenet.be
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Antiek erfgoed in het christendom. PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent. 23/11/2005 van 14.00 tot 17.00
uur. Spreker: R. Lenaers. Uitgangspunt zijn enkele antieke teksten om na te gaan op welke wijze de profane
Oudheid het christendom fundamenteel heeft beïnvloed. In een tweede deel volgt een gedachtewisseling
over het referaat. Tot slot geeft de spreker zijn visie weer over de plaats van klassieke talen in het onderwijs.
Info: pedic@vsko.be.

Cursussen

De waarheid achter Caesar: Romeinen in onze gewesten. Org.: Davidsfonds. CC, Dieplaan 2, 3600 Genk.
20/9, 27/9, 4/10 en 11/10/2005 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: H. Thoen. Met een bezoek aan het Gallo-
Romeins Museum te Tongeren op 18/10. Info: www.davidsfonds.be.

Latijnse kring. Org.: De Werf. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 20/9, 27/9, 11/10, 18/10, 25/10 en
8/11/2005 van 10.00 tot 11.30 uur. Begeleiding: G. De Cock. Info: www.ccdewerf.be.

Mythos en logos: de fantasie of de rede? Een overzicht van de mythologie. Org.: Amarant. CC De Werf,
Molenstraat 51, 9300 Aalst. 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11 en 16/11/2005 van 14.00 tot 16.30
uur. Docent: K. Haemers. Info: www.amarant.be.

Van de piramiden tot het Forum Romanum: een cultuurhistorisch overzicht van de Oudheid. Org.: Ama-
rant. 30CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 24/11, 1/12 en
8/12/2005 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: K. Vansteenhuyse. Toelichting: zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 2. Info:
www.amarant.be.

Het Rijk Gods op aarde?! Een cultuurgeschiedenis van Byzantium. Org.: Amarant. 30CC, Brusselsestraat
63, 3000 Leuven. 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11 en 1/12/2005 van 10.00 tot 12.30
uur. Docent: F. Willems. Info: www.amarant.be.

Vrouwen en macht. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 26/9, 3/10, 10/10, 17/10 en
24/10/2005 van 19.30 tot 22.00 uur. Diependael, ’t Plein 1, 2800 Mechelen; 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 en
7/11/2005 van 19.30 tot 22.00 uur. Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22/1, Antwerpen; 10/10, 17/10,
24/10, 7/11 en 14/11/2005 van 19.30 tot 22.00 uur. Volgende vrouwen komen aan bod: Cleopatra, Agrippina
de Jongere, Margareta van Oostenrijk, Madame de Pompadour en koningin Victoria. Info: www.amarant.be.

Over koningen, krijgers en Kelten: de metaaltijden in Europa en onze gewesten. Org.: Davidsfonds. CC
Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde. 27/9, 4/10, 11/10, 18/10 en 25/10/2005 van 14.00 tot 16.00 uur.
Docent: J. Bourgeois. Info: www.davidsfonds.be.

Het verhaal van Astarte, Isis, Kali en Eva: de moedergodin van de Oudheid tot nu. Org.: Amarant. Muse-
um van Deinze en de Leiestreek, L. Mathyslaan 3-5, 9800 Deinze; 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11,
16/11, 23/11 en 30/11/2005 van 14.00 tot 16.30 uur. Docenten: P. De Smet en V. Delaey. Info: www.amarant.be.

Europa in de ban van de Kelten: een geschiedenis van de klassieke Keltische wereld. Org.: Amarant. CC
Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. 28/9, 5/10, 12/10, 19/10 en 26/10/2005 van 19.00 tot 21.30 uur. Docent:
E. Claes. Info: www.amarant.be.

Geesten en goden uit de Oudheid: inleiding tot de religie van de Romeinen. Org.: Davidsfonds. CC, Ge-
meenteplein, 1853 Strombeek-Bever. 12/10, 19/10, 26/10, 16/11, 23/11 en 30/11/2005 van 14.00 tot 16.00
uur. Docent: H. Hauben. Info: www.davidsfonds.be.

Macabere diviniteiten en machtige maagden: religie van Etrusken en Romeinen.  Org.:  Amarant.  CC
Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist; 7/11, 21/11, 28/11 en 5/12/2005 van 14.00 tot 16.30 uur. Huis
van de Sport, Boomgaardstraat 22/1, Antwerpen; 8/11, 22/11, 29/11 en 6/12/2005 van 14.00 tot 16.30 uur.
CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 8/11, 15/11, 22/11 en 29/11/2005 van 19.30 tot 22.00 uur. CC,
Kerkplein 5, 9160 Lokeren; 10/11, 17/11, 24/11 en 1/12/2005 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: S. Dralans. In-
fo: www.amarant.be.

mailto:pedic@vsko.be
http://www.davidsfonds.be.
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Kreta: de wieg van Europa. Org.: Davidsfonds. Dienstencentrum, Schoolstraat 44, 2970 Schilde. 14/11,
21/11, 28/11 en 5/12/2005 van 13.30 tot 15.30 uur. Docent: J. Driessen. Info: www.davidsfonds.be.

Griekse kring. Org.: De Werf. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12 en
20/12/2005 van 10.00 tot 11.30 uur. Begeleiding: W. De Bruyne. Info: www.ccdewerf.be.

Lezingen en congressen

Latijnse leeskring: Ovidius’ Metamorfosen. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg
27, 8000 Brugge. Elke tweede dinsdag van de maand van 14.15 tot 16.15 uur. Op 9/11/2005 houdt W. Ver-
baal een lezing Ars legendi: lezen in en als Latijn. Info: thomas.kemseke@collegewaregem.be.

Alexander de Grote: genie of genocide? Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tonge-
ren. 15/9/2005 om 20.00 uur. Spreker: W. Clarysse. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Quelques aspects des religions antiques. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140
Morlanwelz. 17/9/2005 van 10.00 tot 17.00 uur; 18/9/2005 van 14.30 tot 17.00 uur.  Spreker: F. André. Info:
www.musee-mariemont.be.

Alexander de Grote, genie of genocide? Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 27/9/2005. De
Kring, Langemeersstraat 5, 8500 Kortrijk; 29/9/2005. Spreker: W. Clarysse. Info: thomas.kemseke@collegewaregem.be.

Dionysus, waer bestu bleven? Leven en sterven voor een Griekse god. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI,
Erasmusplein, 3000 Leuven. 11/10/2005 om 20.00 uur. Spreker: L. Van der Stockt. Info: users.telenet.be/nkv.

Alexander de Grote, genie of genocide? Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Nederland-
se Taal- & Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 12/10/2005 om 20.00 uur. Spreker: W. Clarysse. Info:
www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Romeinse munten, getuigen van hun tijd: een kennismaking. Org.: AVRA. UFSIA, Rodestraat 14, 2000
Antwerpen. 19/10/2005. Spreker: L. Giebens. Info: archeologie.antwerpen.be.

Le bois dans tous ses états: découvertes récentes faites en Suisse. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2,
7800 Ath. 22/10/2005. Spreker: U. Leuzinger. Info: www.ath.be/culture/Espace Gallo romain.

De Republiek der Letteren ... de republiek der geletterden. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Aca-
demie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 26/10/2005 om 20.00 uur. Spre-
ker: Y. Maes. Info: users.pandora.be/nkv.

Herodotus in Byzantijnse context. Org.: NKV Antwerpen. UFSIA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
26/10/2005 om 20.00 uur. Spreker: W.J. Aerts. Info: users.telenet.be/nkv.

Archéologie des textes latins. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. Vanaf november 2005. Leiding:
J.-M. Mandosio. Centraal staat De natura deorum van Cicero. De bedoeling van dit seminarie is de teksten te
lezen in hun materiële verschijningsvorm; hierbij verklaart men de afkortingen die door de drukkers ge-
bruikt worden en men probeert de handgeschreven notities te begrijpen. Verder vertaalt en commentarieert
men de teksten. Info: www.erasmushouse.museum.

Een zelfbewuste vrouw, twee misnoegde mannen en een levensgevaarlijke ezel. Org.: NKV Vlaams-
Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000 Leuven. 8/11/2005 om 20.00 uur. Spreker: R. Smolders. Info: users.telenet.be/nkv.

De Romeinse wereld in de film. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 9/11/2005 om 20.00 uur. Spreker: H. Verreth. Info:
users.telenet.be/nkv.
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Landschap in verandering: nieuwe inzichten in het onderzoek naar de brons- en ijzertijd in de Lage Lan-
den. Org.: NKV Limburg. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 17/11/2005.
Spreker: L. Van Impe. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

De agonie van de hond: over het naturalisme in de Griekse literatuur. Org.: Griekenlandcentrum. Ko-
ninklijke Academie voor Nederlandse Taal- & Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 23/11/2005 om
20.00 uur. Spreker: P. Borghart. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Het geheime leven van de Byzantijn. Org.: NKV Antwerpen. UFSIA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
23/11/2005 om 20.00 uur. Spreker: B. Janssens. Info: users.telenet.be/nkv.

Wijn, vissaus en olijfolie geïmporteerd in amforen: romanisatie in Gallia Belgica.  Org.:  NKV  Oost-
Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent.
30/11/2005 om 20.00 uur. Spreker: P. Monsieur. Info: users.telenet.be/nkv.

Keltische munten uit Gallië. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000 Leuven. 6/12/2005 om
20.00 uur. Spreker: F. Willems. Info: users.telenet.be/nkv.

Griekse beginselen en Victoriaanse vriendschappen. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- & Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 14/12/2005. Spreker: H. van Dolen. In-
fo: www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Grand Hotel Pompeï: woeker, welvaart en wellust in Romeins Campanië. Org.: AVRA. UFSIA, Rodestraat
14, 2000 Antwerpen. 21/12/2005. Spreker: K. Verboven. Info: archeologie.antwerpen.be.

Tentoonstellingen

Liberchies, entre Belgique et Germanie: guerre et paix en Gaule romaine. Musée de Liberchies, Place de
Liberchies 5, 6238 Liberchies. Tot 30/9/2005. Info: tel. 071 84 05 71.

La musique dans la Grèce antique. Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Rue de la Vieille Charité 2,
13002 Marseille (FR). Tot 30/9/2005. Info: tel. + 33 4 91 14 58 59.

Beweiss, wie weit der Römer Macht ... Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Van 16/9
tot 16/10/2005. Een overzicht van 500 jaar archeologisch onderzoek naar de aanwezigheid van de Romeinen
in Baden-Württemberg. Info: www.museen-aalen.de.

Tabula rasa: l’artisanat du bois. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. Tot 22/10/2005. In de
archeologie is hout een van de zeldzaamste materialen. Het is een vergankelijk materiaal, dat niet bestand is
tegen een langdurig verblijf in de bodem. Toch kan het in bepaalde omstandigheden (in vochtige bodem, af-
gesloten van de lucht) bewaard blijven. Zo werden er in Oberwinterthur en Eschenz onlangs een hele reeks
stukken ontdekt die in perfecte staat waren. Zij werpen een nieuw licht op bepaalde aspecten van het am-
bachtelijke en dagelijkse leven in de Romeinse tijd. De Gallo-Romeinen gebruikten het als brandstof in de
woning en de industrie, als constructiemateriaal voor woningen, voor kanalisatie, voertuigen, vaartuigen ...
Het diende ook voor de vervaardiging van werktuigen, wapens, schoeisel, meubelen, muziekinstrumenten,
vaten, keukengereedschap ... Op de tentoonstelling zijn heel wat houten voorwerpen te zien: tonnen, korven,
borstels, zolen, dozen, klossen, beeldjes en vooral wastafeltjes. Info: www.ath.be/culture/Espace Gallo romain.

Franz Cumont et Mariemont. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz.
Tot 30/10/2005. Info: www.musee-mariemont.be.

Le vin, nectar des dieux. Musée de Bibracte, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray (FR). Tot 13/11/2005. Info:
www.bibracte.fr.

Maternité et petite enfance en Gaule romaine.  Musée du Malgré-Tout,  Rue de la  Gare 28,  5670 Treignes.
Tot 18/12/2005. Info: users.skynet.be/cedarc.
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Verschüttet vom Vesuv: die letzten Stunden von Herculaneum. Pergamonmuseum, Bodestraße 1-3, 10178
Berlin (DE). Van 23/9/2005 tot 1/1/2006.

Portraits du premier siècle de l’empire romain. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse
(FR). Tot 29/1/2006. Info: tel. + 33 5 61 22 31 44.

De Hunnen. Org.: Europalia Russia. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000
Brussel. Van 20/10/2005 tot 26/2/2006. De tentoonstelling heeft vooral oog voor de prehistorie en de ge-
schiedenis van het eerste Hunnenrijk in de regio van het Bajkalmeer en de vallei van de Selenga, waar op-
gravingen belangrijke overblijfselen hebben blootgelegd. Wapens, gespen, paardenbitten, juwelen en dage-
lijkse gebruiksvoorwerpen getuigen van de leefgewoonten en de sociale ordening van deze bijzondere be-
schaving. Info: www.europalia.be.

Imperium Romanum: Römer, Christen, Alamannen. Badisches Landesmuseum, Schloss, 76131 Karlsruhe
(DE). Van 22/10/2005 tot 26/2/2006. Info: www.landesmuseum.de.

Kleur bij de Grieken en Romeinen. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam
(NL). Van 2/12/2005 tot 26/3/2006. Het is bijna onvoorstelbaar dat de witmarmeren of kalkstenen beelden
en de kleikleurige kleine beeldjes uit de Oudheid vaak waren beschilderd met felle, bonte kleuren. Ook an-
tieke tempels werden beschilderd. De Oudheid was dus veel kleuriger dan wij denken. Op de tentoonstel-
ling wordt dat geïllustreerd door vele kleurige bruiklenen uit binnen- en buitenland. Er zijn onder andere
een aantal grote beelden te zien die volledig zijn beschilderd met opvallende kleuren. Verder ziet men er
Grieks aardewerk, fijne terracotta figuurtjes, Etruskische askisten en versieringen van Etruskische tempels.
Alles is gegroepeerd rond drie thema’s: tempels, goden en graven. Info: www.uba.uva.nl/apm.

Nijmegen, oudste stad van Nederland. Museum het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Van
10/12/2005 tot 7/5/2006. Nijmegen was niet alleen de belangrijkste Romeinse stad van Nederland, maar
ook de oudste. Het museum heeft het bewijs daartoe in handen met een Romeinse godenpijler, gevonden op
het Kelfkensbos, de plek waar het museum in 1999 is komen te staan. Aan de hand van een aantal personen
die uit de archeologische en historische bronnen bekend zijn, wordt het verhaal verteld over de ontwikke-
ling van Nijmegen vanaf de Romeinse tijd tot in de Middeleeuwen. Men kan er onder meer de resultaten
bewonderen van archeologisch onderzoek naar het Romeinse verleden in de afgelopen 25 jaar in Nijmegen
en in de Waalsprong, de nieuwbouwwijk aan de overzijde van de rivier. Info: www.museumhetvalkhof.nl.

Toneel

Orfee (J. Buytaert). Theater Froe Froe. CC Middelkerke; 4/9/2005 om 15.00 uur. CC Merksem; 10/9 om
15.00 uur. CC Geel; 27/9/2005 om 10.00 en 14.00 uur, 28/9 om 10.00 uur, 29/9 om 10.00 en 14.00 uur. CC
Hasselt, 2/10/2005 om 15.00 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 4/10/2005 om 10.00 en 13.45 uur,
5/10 om 10.00 uur. CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 6/10/2005 om 10.00 en 13.45 uur. CC
Mol; 11/10/2005 om 10.00 en 14.00 uur. CC Heusden-Zolder; 13/10/2005 om 10.00 uur. CC Heist-op-den-
Berg; 18/10/2005 om 10.00 en 14.00 uur; 19/10 om 10.00 uur. 1ste graad SO; 60 min. Een beeldend en muzi-
kaal poppen- en theaterspektakel. Info: www.froefroe.be.

Andromak (P. en L. Perceval – naar Racine). Het Toneelhuis. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brus-
sel. 29/9 en 1/10/2005 om 20.30 uur. Info: www.kaaitheater.be.

Zomernachtliefde (W. Shakespeare). Dood Paard. Stuk, Naamsestraat 96, 3000 Leuven; 5/10/2005 om 20.30
uur. Monty, Antwerpen; 4/11 en 5/11/2005 om 20.30 uur. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent;
18/11 en 19/11/2005 om 20.00 uur. Kaaitheaterstudio’s, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel;
7/12 en 8/12/2005 om 20.30 uur. Info: www.doodpaard.nl.

Titus (naar Titus Andronicus van W. Shakespeare). Dood Paard. Monty, Antwerpen; 2/11/2005 om 20.30
uur. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 16/11 en 17/11/2005. Kaaitheaterstudio’s, Onze-Lieve-
Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel; 14/11 en 15/11/2005. Een veldheer keert na een jarenlange oorlog
terug naar Rome als een menselijk wrak en belandt midden in de verkiezingsstrijd. Als hij daarin wordt
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meegesleurd en zich ermee gaat bemoeien, blijkt het leed waarvan hij verlost dacht te zijn, zich thuis te ver-
menigvuldigen. Titus is een voorstelling over geweld en lust, haat en nijd, oorlog en trauma’s, jaloezie en
wraak, moord en doodslag, vaders en zonen, list en bedrog, oorzaak en gevolg. Info: www.doodpaard.nl.

J.C. (naar Julius Caesar van W. Shakespeare). Dood Paard. Monty, Antwerpen; 3/11/2005 om 20.30 uur.
Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 15/11/2005 om 20.00 uur. Kaaitheaterstudio’s, Onze-Lieve-
Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel; 16/12 en 17/12/2005 om 20.30 uur. Centraal staat de samenzwering
tegen een van de machtigste mannen uit de westerse geschiedenis en de onmiddellijke gevolgen van de op
hem gepleegde moord. Men ziet mensen in de hoogste regionen van de politiek en kan moeiteloos conclude-
ren dat zij gedreven worden door persoonlijke motieven en het algemeen belang over het hoofd zien. Info:
www.doodpaard.nl.

Médée-Matériau (naar H. Müller). Org.: Europalia Russia. Regie: A. Vassiliev. De Singel, Rode Zaal, Des-
guinlei 25, 2018 Antwerpen. 15/11, 16/11 en 17/11/2005 om 20.00 uur. Spreektaal Frans; Nederlandse verta-
ling. In deze monoloog, die een hedendaagse variant is op de mythe van Medea, blikt de protagoniste terug
op  de  vernedering  die  Jason  haar  aandeed  door  uit  machtsoverwegingen  te  trouwen  met  de  dochter  van
Creon en haar te verstoten. Niet alleen wordt zij verbannen, maar ook gedwongen afstand te doen van haar
twee kinderen. Daarop geeft Medea Jasons nieuwe vrouw een bruidsjurk die vlam vat en vermoordt de twee
kinderen.  Het  woord  is  de  grote  kracht  van  Medea.  Ooit  heeft  zij  vaderland,  volk  en  familie  verraden  en
zweeg zij uit liefde voor Jason. Nu is taal haar ultieme wapen. De Franse actrice Valérie Dréville vertolkt de
rol van Medea. Beelden van de zee en kille ijspiramides op het videoscherm achter haar onderstrepen het
drama dat zich voltrokken heeft. Info: www.desingel.be.

Prometheus. In Vitro/Daphne Kitschen & Jan Dekeyser. Vooruit, Domzaal, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000
Gent. 16/11 en 17/11/2005 om 20.00 uur. In Vitro brengt de figuur van Prometheus en Lucifer samen. Met
teksten van o.a. Aeschylus, Cicero, Goethe, Kadare en Benjamin vertellen ze het verhaal op een bijzonder
beeldrijke manier opnieuw. Info: www.vooruit.be.

De Ilias, zang XXIII (Homerus). Org.: Europalia Russia. Regie: A. Vassiliev. De Singel, Rode Zaal, Desguin-
lei 25, 2018 Antwerpen. 22/11, 23/11 en 25/11/2005 om 20.00 uur. Spreektaal Russisch; boventiteling Neder-
lands/Frans. Veertig vertolkers brengen een fragment uit de gelijknamige mythe over de Trojaanse oorlog.
Gedurende vele jaren heeft Vassiliev dit grootschalig theaterproject voorbereid, via talrijke workshops over
heel de wereld, tot en met Japan. De voorstelling is dan ook erg oosters van inslag, met invloeden van de Ja-
panse martiale kunsten en het No-theater. Nadruk ligt op ruimtelijkheid, beweging en verklanking van de
gebeurtenissen via ongewoon stemgebruik en koorpartijen. De gevechtsscènes komen tot uitdrukking via
pure beweging en aan de hand van abstracte  en natuurlijke  attributen zoals  stokken en wimpels.  Vassiliev
koos zang XXIII, waarin de Griekse held Achilles onversaagd de dood van zijn vriend Patroclus wreekt en
de Trojaanse leider Hector ten val brengt. Info: www.desingel.be.

Grieks (S. Berkoff). ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen. 24/11, 25/11, 26/11, 29/11, 30/11, 1/12,
2/12, 3/12, 7/12, 8/12, 10/12, 13/12, 14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 20/12, 21/12, 22/12 en 23/12/2005 om
20.15 uur, 11/12 om 15.00 uur. Een waarzegster op de kermis jaagt een vader de stuipen op het lijf: zijn zoon
zal met zijn moeder trouwen en zijn vader ombrengen. Geschrokken verlaat de zoon het ouderlijk huis. Am-
bitieus bouwt hij elders aan een glansrijke carrière, tot het verhaal van de waarzegster weer opduikt. Grieks
of Oedipus anno 2005. Info: www.tarsenaal.be.

Coriolanus (naar W. Shakespeare). Kaaitheaterstudio’s, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel.
9/12 en 10/12/2005 om 20.30 uur. Centraal staat de generaal Coriolanus, die in conflict komt met zijn eigen
stad en zijn eigen karakter. Info: www.doodpaard.nl.

Muziek en ballet

Heliogabal. Bourla, Komedieplein 18, 2000 Antwerpen; 8/9, 10/9, 13/9, 15/9, 21/9, 23/9, 24/9 en
25/9/2005. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel. Stadsschouwburg, Kortrijk; 26/9/2005. Vooruit,
Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 29/9/2005. Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent;
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30/9/2005 om 13.30 uur (voor jongeren). Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge; 1/10/2005. CC
De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 12/10/2005 om 20.15 uur. Info: www.toneelhuis.be.

Six metamorphoses after Ovid opus 49 (B. Britten). Org.: Klarafestival van Vlaanderen. Paleis voor Schone
Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 14/9/2005 om 12.30 uur. Samen met ander werk voor piano, ho-
bo en klarinet. Info: www.klarafestival.be.

Ariadne auf Naxos (R. Strauss). Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 17/9, 20/9 en 23/9/2005
om 20.00 uur, 25/9 om 15.00 uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 4/10, 6/10, 7/10, 11/10, 13/10
en 15/10/2005 om 20.00 uur, 9/10 om 15.00 uur. Deze opera is ontstaan uit de samenwerking tussen Richard
Strauss  en librettist  Hugo von Hofmannsthal.  Deze geraffineerde opera,  waarin de mythe van Ariadne op
het eiland Naxos de leidraad is, is theater-in-het-theater. Een ‘nouveau riche’ trakteert zijn gasten op een
opera die hij, tot ontsteltenis van de operazangers en de componist, wil laten volgen door een commedia
dell’arte-spektakel. Na veel drukte wordt besloten om opera seria en opera buffa gelijktijdig te vertonen. De
confrontatie tussen Ariadne, die rouwt om haar verloren liefde, en de speelse Zerbinetta, die leven en liefde
luchtig opneemt, staat niet alleen voor het contrast tussen tragedie en komedie, maar vormt tevens het kader
voor reflecties over artistieke integriteit en het absolute versus het relatieve. Info: www.vlaamseopera.be.

Het monster van het Labyrinth (F. Groothof). Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 18/9/2005 om 15.00
uur. Toelichting: zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 2. Info: www.concertgebouw.be.

Thyeste (J. Van Vlijmen). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 27/9 en 29/9/2005 om 20.00 uur, 2/10 om
15.00 uur, 4/10, 6/10 en 7/10/2005 om 20.00 uur. Thyestes werd verbannen uit Argos, nadat hij het gulden
vlies had ontvreemd en de vrouw van zijn broer, koning Atreus, had verleid. Atreus laat zijn broer terugke-
ren onder het voorwendsel dat hij hem vergiffenis zal schenken. Thyestes toont berouw en de broers beloven
hun haat te laten varen, maar Atreus neemt wraak. Hij doodt de kinderen van Thyestes en biedt hem als een
gruwelijk banket hun resten aan. Jan Van Vlijmen en Hugo Claus inspireerden zich voor deze opera op de
mythe die aan de basis ligt van de vloek van de Atriden. Het is een ontstellend stuk, dat wordt gedragen
door extreme gevoelens van liefde en haat en door een onstilbare honger naar macht. Van Vlijmen concen-
treerde zich in zijn muziek op de gewelddadige en wrokkige confrontatie tussen de twee broers, die wordt
verklankt in een polyfone partituur: een chromatische schriftuur voor Atreus’ hysterie en razernij, een moda-
le voor de lijdzame Thyestes. Info: www.demunt.be.

Orfeo (C. Monteverdi). Théâtre de Namur, Place du Théâtre 2, 5000 Namur. 5/10/2005 om 20.30 uur. Info:
www.theatredenamur.be.

Daphnis et Chloé (M. Ravel). Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 13/11/2005
om 20.00 uur. Daarnaast staan nog op het programma: Scaldis van  J.  Van  der  Roost  en Rhapsodie van S.
Rachmaninov. Info: www.bozar.be.

La clemenza di Tito (W.A. Mozart). Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
15/11/2005 om 19.00 uur. Titus wordt verraden door zijn beste vriend en moet afrekenen met politieke com-
plotten en amoureuze intriges. Hoe kan een heerser die leeft in het licht van de rede, abstractie maken van
de conflicten en dilemma’s die zijn hart en geest verscheuren? Door mildheid en vergevingsgezindheid, zo
luidt  het  antwoord  in  de  opera  seria  die  Mozart  enkele  maanden  voor  zijn  dood  componeerde.  Info:
www.demunt.be.

Semele (G.F. Händel). Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 13/12, 16/12, 21/12 en 23/12/2005
om 19.30 uur, 18/12 om 15.00 uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 4/1, 6/1, 10/1, 12/1 en
13/1/2006 om 19.30 uur, 8/1 om 15.00 uur. Händel schreef Semele na zijn Italiaanse opera’s in een periode
dat hij  voornamelijk oratoria componeerde. Door het grote belang van het koor en door de rijkdom aan be-
geleide recitatieven zijn er zeker banden met onmiddellijk voorafgaande werken als The Messiah en Samson.
De Thebaanse koningsdochter Semele gaat volledig op in haar passie voor de oppergod Jupiter. Jupiters
echtgenote Juno wil zowel de ontrouw van haar man als de machtshonger van Semele bestraffen. Händels
fabel over ijdelheid en carrièrisme zou zinspelen op buitenechtelijke verhoudingen van koning George II –
een subtekst die regisseur Robert Carson vertaalde naar huwelijksperikelen in het huidige Engelse konings-
huis. Info: www.vlaamseopera.be.
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Cassandra speaking in twelve voices (tekst: O. Van Woensel). Rosas. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20,
1000 Brussel; 15/12, 16/12 en 17/12/2005 om 20.30 uur. Cassandra, dochter van koning Priamus van Troje,
weigert zich te geven aan de god Apollo. Uit wraak begiftigt Apollo haar met de gave in de toekomst te
kunnen kijken. Tegen wil en dank wordt Cassandra getuige van een bloeddorstige strijd, en er is niemand
die  haar  gelooft.  In  een eigentijdse  herschrijving van deze tragedie  doet  Cassandra haar  verhaal  bij  monde
van twaalf dansers. Aanvankelijk was Cassandra vooral opgevat als een vertellende voorstelling. Deze vorm
werd gaandeweg gewijzigd doordat Anne Teresa en Jolente De Keersmaeker – die beiden instaan voor  de
regie en de choreografie – er steeds meer dans aan toevoegden. Info: www.demunt.be.

Reizen en uitstappen

Villers-la-Ville en Ath (Espace Gallo-Romain). Org.: NKV West-Vlaanderen. 1/10/2005. Info: thomas.
kemseke@collegewaregem.be.

Macedonië: 4 000 jaar Griekse geschiedenis en beschaving. Org.: Amarant. Van 28/10 tot 6/11/2005. Bege-
leiding: C. Pistolas. Info: www.amarant.be.

Romeins en middeleeuws Trier. Org.: Amarant. 11/11 en 12/11/2005. Info: www.amarant.be.

Evenementen

Gallo-Romeins weekend. Gemeenschapscentrum ’t Forum (Oosthove), Speiestraat 16, 8940 Wervik. 1/10 en
2/10/2005. Römercohorte (Leverkusen); Les enfants de Finn (Keltische stam); Quintus Spurius Ligustinus
(B. Van Daele: archeoloog gespecialiseerd in Romeinse wapenrusting); Gallo-Romeinse markt (smid, edel-
smid, leerbewerker ...); boeken- en stripbeurs (thema klassieke Oudheid); spellenbeurs (gezelschapsspellen
i.v.m. de klassieke Oudheid); Black Raven (oude Keltische verhalen); Luchtar en Birute (houtsnijwerk, we-
ven, spinnen, wol verven); Taberna Romana; Romeinse maaltijd. Info: www.viroviacum.be/grw.htm.

CIRCE – A Classics & ICT Resources Course for Europe

Van 31 juli tot 6 augustus 2006 wordt in het Corpus Christi College in Oxford (GB) de cursus CIRCE –
A Classics & ICT Resources Course for Europe gegeven. Daarin wordt het gebruik van de computer en
het internet in de lessen klassieke talen toegelicht. De cursus is heel praktijkgericht: ze behandelt tal-
rijke computerprogramma’s, elektronische informatiebronnen en multimediale leermiddelen. De be-
doeling is dat de deelnemers een grote bagage aan ICT-vaardigheden opbouwen.

Het gaat om een Comenius-cursus, waarvoor geïnteresseerden een beurs kunnen aanvragen. Het aan-
tal plaatsen is beperkt en de aanvraag- en inschrijvingsprocedure vraagt enige tijd, vandaar deze
vroege aankondiging. Het volledige programma, alle praktische details, de administratieve modalitei-
ten en een inschrijvingsformulier zijn te vinden op de website www.oudheid.be/agenda/circe.pdf.
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