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REDACTIONEEL

Beste collega’s

Onlangs heeft een andere leerkrachtenvereniging twee succesvolle studiedagen georganiseerd over de mo-
gelijkheden van hun vak om bij te dragen tot het (begeleid) zelfstandig leren van leerlingen. Het lijkt een pa-
radox te zijn dat in een tijd waarin de jeugd zo vrijgevochten is, zoveel mag en weet, zij toch geleidelijk aan
moet leren zelfstandig te leren. Misschien zijn jongeren toch niet zo volwassen als zij lijken. Zij zijn wel op de
hoogte van allerlei zaken die in mijn jeugd (oeps, wat word ik oud) zorgvuldig uit mijn blikveld gehouden
werden door ouders en school. Onze jongeren klinken dikwijls heel volwassen. Zou het kunnen dat zij, on-
danks alles, toch niet op hun leeftijd kunnen vooruitlopen? Dat hun ontwikkeling volgens tijdsporen loopt
die niet zo erg beïnvloed worden door hun ‘weten’?

Bovendien blijkt uit onderzoek dat men moet nadenken over de manier waarop men leert. Ook voor zeer
goede leerlingen is het besef hoe men dingen leert niet vanzelfsprekend. Zo blijken een aantal goede tot
hoogbegaafde leerlingen na het basisonderwijs, of zelfs later, na de humaniora, problemen te krijgen omdat
zij niet kunnen leren. Bijvoorbeeld informatie zoeken, selecteren, beoordelen vraagt een aantal technieken en
vaardigheden die niet aangeboren zijn, maar geoefend moeten worden. En als men de goede informatie
heeft, wat doet men er dan mee? Hoe verwerk en bewerk je die tot ‘kennis’?

Op de eerder vermelde studiedagen werden vele workshops georganiseerd door vakcollega’s die ervaring
hadden met begeleid zelfstandig leren. Andere collega’s konden zo leren, inspiratie opdoen en naar huis
gaan om zelf iets te proberen dat past in hun eigen schoolcontext. De V.L.O.T. zou graag dezelfde inspiratie
kunnen meegeven aan al haar leden, maar de acht mensen die deel uitmaken van het bestuur, hebben daar-
voor slechts beperkte mogelijkheden. Niet alleen is de ervaring van deze acht mensen niet uitgebreid ge-
noeg, maar er is ook steeds een gebrek aan middelen en mankracht. Wij staan dus ten zeerste open voor uw
ideeën en hulp om deze ideeën te realiseren.

Onze voorbije studiedag, op woensdag 9 november in Sint-Niklaas, handelde niet over een didactische aan-
pak of methode, maar over de plaats die oude talen kunnen innemen in de vorming van leerlingen. Want
dat mogen we toch niet vergeten: we leren leerlingen niet alleen Griekse en/of Latijnse teksten vertalen, we
leveren ook een bijdrage tot hun vorming. En dan is het noodzakelijk dat wij erover nadenken waar we naar-
toe willen. Wat willen we precies bereiken met onze vorming? Hoe doen we dat dan? En hoe communiceren
we dat naar derden?

Als vereniging mogen we ons in elk geval bijzonder gelukkig prijzen met de belangstelling voor deze na-
scholing. Maar liefst 114 collega’s namen eraan deel. Dat wijst erop dat we een belangrijk thema hebben
aangesneden waar veel leerkrachten mee zitten en graag enige hulp bij krijgen. Ook de reacties die we van
de aanwezigen hebben gekregen, waren positief. Na het enorme werk dat we aan de voorbereiding van die
studiedag hebben gehad, doet ons dat veel plezier. We gaan nu proberen om de opmerkingen en suggesties
van de collega’s, in de mate van het mogelijke, te verwerken in de definitieve versie van de PowerPoint-
presentatie en folder. We hopen die spoedig aan de deelnemers te kunnen bezorgen.

De maand december is voor de V.L.O.T. een belangrijke maand. In dit nummer vindt u immers een over-
schrijvingsformulier voor de betaling van het lidgeld. De activiteiten die de V.L.O.T. kan organiseren, han-
gen o.a. van uw bereidwilligheid af om uw lidmaatschap te hernieuwen. We rekenen op u.

December is ook een feestelijke maand. Na de examens krijgt iedereen een verdiende vakantieperiode. In
naam van het bestuur wens ik u dan ook prettige feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar.

Chris Van Woensel
Voorzitter
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VERENIGING

Lustrumviering 10 jaar V.L.O.T.

Op 1 februari 2006 bestaat de Vereniging van Leerkrachten Oude Ta-
len officieel 10 jaar. Dat willen we uiteraard niet onopgemerkt laten
voorbijgaan. Omdat elke vereniging, ook de onze, maar bestaat
dankzij haar leden, willen we dat samen met jullie vieren. Daarom
organiseren we op zaterdag 18 maart 2006 in het Jubelpark te Brus-
sel een namiddagprogramma voor het hele gezin. Het gaat om een
zoekspel in en rond de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschie-
denis. Het spel is geschikt voor alle leeftijden (ook kinderen zijn dus
welkom), heeft verschillende moeilijkheidsgraden en bestaat uit zo-
wel denk- als doeopdrachten. Het houdt verband met de klassieke
oudheid en is  nadien bruikbaar  in  de klas  (u krijgt  al  het  materiaal
mee  naar  huis  en  kunt  het  daarna  nog  gebruiken  voor  bv.  een  be-
zoek met leerlingen aan het museum). Voor de winnaar wordt een
prijs voorzien. Na afloop van het spel trekken we naar een restau-
rant voor een gezellig etentje om de dag af te sluiten.

Concreet zie het programma voor die dag eruit als volgt:

• 14.00 uur: algemene vergadering:
     – aanvaarding van de definitieve agenda
     – inhoudelijk jaarverslag
     – goedkeuring van de jaarrekening 2005 en de begroting 2006
     – kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2005
     – gedachtewisseling over de werking van de vereniging
     –  varia
• 15.00 uur: zoekspel (samenkomst aan de ingang van het Jubelparkmuseum)
• 17.00 uur: etentje bij Chez Léon in de Beenhouwersstraat
     (aperitief aangeboden door de V.L.O.T.)

Alle precieze details verneemt u in het maartnummer van Prora.

De deelname aan de algemene vergadering is gratis. Voor het zoekspel vragen we 3 euro per persoon (toe-
gang tot het museum en spelmateriaal inbegrepen – bedrag ter plaatse te betalen). Het etentje bij Chez Léon
is alleen te betalen voor volwassenen (kinderen onder de 12 jaar eten gratis).

U bent niet verplicht het hele programma te volgen. Het is perfect mogelijk slechts één of twee van de activi-
teiten bij te wonen. Om alles in goede banen te kunnen leiden en de nodige reserveringen te kunnen maken,
zouden we u willen vragen in te schrijven voor 15 februari 2006. Dat kan schriftelijk met het bijgevoegde in-
schrijvingsstrookje, elektronisch op onze website www.vlot-vzw.be of telefonisch bij Joeri Facq (09 348 54 55,
buiten de schooluren). Om organisatorische en praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt, dus tij-
dig inschrijven is de boodschap.

We kunnen van deze lustrumviering naar aanleiding van 10 jaar V.L.O.T. maar een geslaagde dag maken als
onze leden – jullie dus – talrijk aanwezig zijn. De activiteiten zijn geschikt voor het hele gezin, dus breng ge-
rust uw partner en/of kinderen mee. Voor leerkrachten is het bovendien een ideale gelegenheid om met col-
lega’s uit alle delen van Vlaanderen in een feestelijke en ontspannen sfeer van gedachten te wisselen.

Heel graag tot dan!

10

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

De perceptie van de Feniciërs bij de Grieken
Wim Broekaert

‘(…) Phoenices, sollers hominum genus, et ad belli pacisque munia eximium; litteras et litterarum operas, aliasque
etiam artes, maria navibus adire, classe confligere, imperitare gentibus, regnum proeliumque commenti’ (Pompo-
nius Mela, 1, 12)

1 Voorafgaande opmerkingen

Vooraleer dieper in te gaan op de vraag op welke manier de Feniciërs naar voren treden uit de Griekse bron-
nen, is het nodig een aantal bemerkingen te maken bij dit probleem.

Ten  eerste  is  het  zo  dat  van  de  Fenicische  beschaving  nagenoeg  geen  literaire  bronnen  uit  de  eerste  hand,
d.w.z. van de Feniciërs zelf, tot ons zijn gekomen1. Hoewel we beschikken over enkele duizenden inscripties,
in  de  eerste  plaats  uit  Carthago,  is  hun  informatieve  waarde  voor  een  reconstructie  van  de  samenleving
waarin zij kaderden gering: zij komen vooral voor op votiefgeschenken en grafmonumenten en geven dik-
wijls weinig meer dan de namen van mensen of goden, de titels of beklede ambten en dergelijke vrij geïso-
leerde gegevens2. Willen we ons dus een beeld vormen van de Fenicische wereld op basis van literaire
teksten (de archeologie even buiten beschouwing gelaten), dan zijn we vooral aangewezen op teksten uit
andere culturen, m.n. Egypte, het Nabije Oosten, Griekenland en Rome. Dit brengt met zich mee dat het
moeilijk is het opgehangen beeld in deze teksten te toetsen aan de (een?) werkelijkheid, omdat het nauwe-
lijks te confronteren is met de manier waarop de Feniciërs zichzelf zagen of wensten te presenteren. Het kan
dus interessant zijn het oordeel van de Griekse wereld te plaatsen tegenover dat van andere volkeren, in het
bijzonder van de Romeinen, al moet wel worden opgemerkt dat hun beeld te situeren is in het hele discours
rond de Punische oorlogen, bijgevolg uitgesproken gekleurd is en vooral betrekking zal hebben op de Feni-
cische kolonie Carthago.

Daarom denk ik ten tweede dat het nuttig kan zijn in een overzicht van het beeld van de Feniciërs in de
Griekse literatuur ook de inwoners van Carthago hierin te betrekken. Een aantal (veronderstelde) karakteris-
tieken die aan de Feniciërs worden toegeschreven, keren bij de Griekse auteurs immers ongewijzigd terug in
de voorstelling van de Carthagers.

Ten derde zijn de contacten tussen de Feniciërs en de Grieken ouder dan de eerste literaire getuigenissen
daarover.  Reeds  in  de  tweede  helft  van  het  2de  millennium  v.C.,  en  in  het  bijzonder  in  de  14de  en  13de
eeuw, toen aan Griekse zijde de Myceners het oostelijke bekken van de Middellandse Zee bevoeren, moeten
tussen beide volkeren nauwe relaties bestaan hebben3. De talrijkste literaire getuigenissen van die contacten,

1 Dat de Feniciërs een uitgebreide historiografische, religieuze en wetenschappelijke literatuur hadden is uit
voldoende bronnen bekend. Bovendien genoot die een voortreffelijke reputatie. Ik beperk me tot een ver-
wijzing naar het beroemde boek van Mago over de landbouw, dat volgens Plinius (Naturalis historia, 18, 5,
22) bijna integraal in het Latijn werd vertaald, en dit ondanks het feit dat Cato reeds zijn De agricultura ge-
schreven had! De Fenicische literatuur werd zelfs zo hoog aangeslagen dat de kronieken van de koningen
van Tyrus naar het Grieks werden vertaald (althans volgens Flavius Josephus, Contra Apionem,  1,  18)  en
een verwijzing naar een Fenicische bron ging dienen als een middel om zijn eigen werk meer geloofwaar-
digheid te verlenen (vgl. Augustinus, Epistulae, 17, 2). Omdat de Feniciërs alles op vergankelijk materiaal
schreven, i.c. leder- en papyrusrollen, is hun literatuur niet bewaard. Vgl. Latacz, 1990, blz. 11.

2 Mazza, 1988, blz. 548.
3 Latacz, 1990, blz. 12.
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of liever van het treffen en de daaruit voortvloeiende concurrentiestrijd, dateren pas uit een latere periode,
die inzet met de werken van Homerus. Daarom zal het steeds nodig zijn de verschillende manieren waarop
de Griekse cultuur tegen de Feniciërs aankijkt nauwkeurig te beoordelen door de context waarin het beeld
tot stand is gekomen te analyseren. Het spreekt voor zich dat, wanneer we de Feniciërs ontmoeten als con-
currenten van de Grieken in de handel of tegenstanders in de oorlog, de berichtgeving over hen uitgespro-
ken negatief zal zijn1.

2 Tussen loven en laken: Feniciërs in de Griekse literatuur

Gewoontegetrouw vertrekken we voor een overzicht bij de twee dichtwerken van Homerus, die niet alleen
de eerste beschrijvingen geven van de contacten tussen de Griekse en Fenicische wereld, maar tevens door
hun autoriteit in de latere Griekse maatschappij hun beeld doorgegeven hebben aan de volgende generaties2.

In het oudste epos, de Ilias,  krijgt de lezer een ronduit positief beeld van het Fenicische volk. Deze getuige-
nissen dateren duidelijk uit een periode waarin de Feniciërs nog geen grote pogingen ondernamen ten koste
van de Griekse invloedssferen een handelsimperium in het mediterrane gebied uit te bouwen. Homerus
noemt hen trouwens niet Feniciërs, maar Sidoniërs, de inwoners van Sidon, een van de belangrijkste steden
van de Levantkust3. Verschillende passages in de Ilias prijzen de uitzonderlijke handigheid van de Sidoniërs
(Feniciërs) in het vervaardigen van kunstvoorwerpen. Zo kiest Hecabe in het volgende fragment een gewaad
uit Sidon als geschenk voor de godin Athena bij een offerplechtigheid:

’ ,
’ 

, 
,

’ ,
,

’ . 4

‘Zelf daalde ze af naar de welriekende voorraadkamer waar haar kleurrijke gewaden lagen, het hand-
werk van vrouwen uit Sidon, die de godgelijke Alexander zelf uit die stad had meegebracht toen hij op
de brede zee voer, nadat hij Helena, dochter van een edele vader, had ontvoerd. Een van die gewaden
zocht  Hecabe  uit  als  geschenk  voor  Athena,  het  mooiste  en  grootste  kleed  met  prachtig  borduurwerk,
schitterend als een ster, het onderste van de stapel.’

De gewaden uit Sidon waren, zo blijkt onmiskenbaar uit de passage, in aristocratische kringen zeer gegeerd,
zodanig zelfs dat Alexander (Paris) vrouwen uit Sidon (  ... ) had meegebracht (of geroofd?
gekocht?) om de stoffen in Troje zelf, in het paleis, te vervaardigen5. Die kleren pasten ongetwijfeld bij de
waardigheid van het Trojaanse koningshuis en werden bovendien mooi genoeg geacht om aan Athena, de
voornaamste godin van Troje6, als offer te worden aangeboden.

Ook in de edelsmeedkunst genoten de Feniciërs volgens de homerische helden grote faam:

’ ’ 
’ 

, ’ 
, ,

1 Aubet, 2001, blz. 3.
2 Mazza, 1988, blz. 550 spreekt in deze context over ‘Sinnbilder’.
3 Ook in de Hebreeuwse bronnen van die tijd is er sprake van de ‘ idonim’, de Sidoniërs. Vgl. Bonfante, 1941,

blz. 1.
4 Ilias, 6, 288-295.
5 Latacz, 1990, blz. 14. Het is bekend dat Feniciërs ook in andere delen van de Helleense wereld tijdelijk ver-

bleven of  zich zelfs  gingen vestigen als  handwerkslieden.  Vgl.  Gehrig,  1990,  blz.  27-28 en 30;  Snodgrass,
1994, blz. 2.

6 Vgl. het belang van het beeld van Athena, het palladion, in het avontuur van Diomedes en Odysseus (de
Dolonie), verteld in boek 10 van de Ilias.
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’ ’ ,
’ , 

.
,

.1

‘Toen loofde de zoon van Peleus andere prijzen uit voor het hardlopen, nl. een mooi vervaardigd zilveren
mengvat waarin wel zes maten konden; in pracht overtrof het verreweg alle andere op aarde, want zeer
bekwame Sidoniërs hadden het met zorg vervaardigd. Feniciërs brachten het over de nevelige zee naar
onze havens en gaven het als geschenk aan Thoas. Euneüs, zoon van Jason, schonk het als prijs voor
Priamus’ zoon Lycaon aan de held Patroclus. Ter ere van zijn vriend loofde Achilles dit vat als prijs uit
voor wie het snelst zou lopen.’

Opmerkelijk is vooral dat in dit fragment een onderscheid wordt gemaakt tussen de makers van het kunst-
voorwerp (de Sidoniërs) en de handelaars (de Feniciërs)2. Het is niet helemaal duidelijk of het gemaakte on-
derscheid beantwoordt aan de werkelijkheid of ingegeven is door een poëtisch streven naar variatie. Door-
gaans worden immers de Sidoniërs en Feniciërs aan elkaar gelijkgesteld3.

Het mengvat, dat een hele voorgeschiedenis meekrijgt en dus al het patina van ouderdom met zich mee-
draagt, moet een aanzienlijke waarde hebben gehad: de tweede en derde prijs (en dus uiteraard minder
waardevol) in de lijkspelen waren nl. respectievelijk een os en een half talent goud. Dit maakt duidelijk in
welke mate het Fenicische vakmanschap in de Griekse wereld werd geapprecieerd.

Die handigheid van de Feniciërs is trouwens niet alleen in de vroegste Griekse literatuur, bij Homerus, geat-
testeerd, maar ook in het Oude Testament is herhaaldelijk sprake van hun uitzonderlijke vaardigheid, in het
bijzonder op het vlak van de edelsmeedkunst4.

In de Odyssea klinkt dit positieve beeld nog even door. Het zijn opnieuw de Sidoniërs die geroemd worden
om hun kundige metaalbewerking. Wanneer nl. Telemachus Menelaüs opzoekt, wil de laatste de konings-
zoon een geschenk meegeven en biedt hem drie paarden en een span aan. Telemachus bedankt daarvoor,
omdat Ithaca geen geschikte omgeving is om paarden te houden. Daarop antwoordt Menelaüs:

’, ’ ,
, .

, ’ ,
’ ,

, ’ 
’ ’ .5

‘Van de geschenken die in mijn huis als schatten liggen, zal ik je het mooiste en kostbaarste geven. Ik zal
je een kunstig vervaardigd mengvat geven. Het is helemaal van zilver en de randen zijn met goud afge-
zet, een werkstuk van Hephaestus. De held Phaedimus, koning van de Sidoniërs, gaf het me toen ik bij
hem kwam en zijn huis me herbergde. Dat wil ik je nu schenken.’

Opnieuw een prachtig kunstvoorwerp, dat zeker evenveel waard moet zijn geweest als het vorige aanbod
van Menelaüs (hij kon uiteraard geen minder waardevol cadeau aanbieden) en bovendien een (gast)ge-
schenk dat koningen en koningszonen onder elkaar kunnen uitwisselen.

Een heel opmerkelijk voorbeeld van de Fenicische vaardigheid en haar (hoogstwaarschijnlijke) receptie door
de Grieken biedt ook het beroemde verhaal over Odysseus’ huwelijksbed6. Zoals bekend had Odysseus dat
zelf uit een olijfboom vervaardigd en ingelegd met goud, zilver en ivoor. In 1966 werd een bed van Fenici-

1 Ilias, 23, 740-749.
2 Pastor Borgoñon, 1988-1990, blz. 106, noot 353; Latacz, 1990, blz. 14.
3 Zie daarvoor Pastor Borgoñon, 1988-1990, blz. 106-107.
4 Zo bv. 1 Kon. 5, 20 en 7, 40-45.
5 Odyssea, 4, 613-619.
6 Odyssea, 23, 181-204.
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sche makelij gevonden dat met de beschrijving in de Odyssea een verbluffende gelijkenis vertoonde. Het is
zeker niet onmogelijk dat de Griekse epische traditie Odysseus, die immers conventioneel toch alle vaardig-
heden tot in de perfectie beheerste, zijn bed liet maken volgens een Fenicische techniek, een duidelijke aan-
wijzing voor het respect dat voor deze bedrevenheid werd betoond1.

Uit al deze voorbeelden blijkt reeds in de homerische periode een duidelijke waardering en bewondering
voor Fenicisch vakmanschap. Kunstvoorwerpen uit Fenicië circuleerden aan de Griekse koningshoven en
waren voor de aristocratie geliefde geschenken die vaak werden uitgewisseld. Vanuit die optiek kan men
het moeilijk eens zijn met de bewering van Boardman ‘that it is only after Greeks establish themselves on the Syr-
ian coast that Greece begins to receive and appreciate eastern products’2. Voor Boardman staat het buiten kijf dat al-
leen een Grieks initiatief de katalysator kan zijn voor een culturele uitwisseling met de Feniciërs. Zoals we
verderop nog zullen zien, was het beeld van de Feniciërs, vaak hun evenwaardige concurrenten op zee, dat
de Grieken ophingen allerminst positief. Dat zij als eersten de aanzet gaven tot de contacten met het Oosten
is het beeld dat de Grieken zelf graag willen geloven én anderen laten geloven. Boardman lijkt al dan niet
bewust in de Griekse propagandaval te zijn getrapt die iemand als Plato zo mooi heeft gespannen3. Mochten
de Grieken immers om welke reden ook zelf iets aan een ander volk hebben ontleend, dan gold toch zeker
wel de volgende bewering:

’ , .

‘Laten we opmerken dat wat de Grieken ook overnemen van andere volkeren, zij er uiteindelijk iets be-
ters van maken.’

Het is eerlijker en correcter te stellen dat Feniciërs en Grieken in deze periode zeker elkaars gelijke waren in
het maritieme verkeer en uitwisselen van (culturele) invloeden, of misschien zelfs eerder dat de Fenicische
impact in de wederzijdse beïnvloeding de Griekse overtrof4.

Ook in het volgende fragment van de Odyssea komen de Feniciërs positief naar voren. Wanneer Odysseus in
zijn moeilijkheden een beroep doet op Fenicische zeelieden, komen zij nauwkeurig hun belofte na en be-
roven hem niet, terwijl zij dit toch zeer gemakkelijk hadden gekund:

’ 

’ 
, .

’ 
’ , ’ .

.
’ , 

,
’ .
’ ,

’ 
, .

’ 
.5

‘Dadelijk ging ik naar een schip, richtte mijn smeekbede tot de fiere Feniciërs en gaf hen een deel van de
rijkelijke buit. Ik vroeg hen me naar Pylus te brengen of naar het heilige Elis, waar de Epeiërs regeren. De
krachtige wind dreef hen echter uit koers, het was geen opzet, ze wilden me niet bedriegen. We kwamen
hier vannacht met veel moeite aan. We roeiden met veel inspanning naar de haven en dachten niet aan
eten, al hadden we nog zo’n honger. We gingen allen van boord en legden ons te rusten. De zoete slaap
overviel  me,  uitgeput  als  ik  was;  zij  laadden mijn goederen uit  hun gewelfde schip en legden ze  op de
plaats  waar  ik  zelf  op het  strand lag.  Zij  reisden weg naar  hun mooi  gelegen Sidon.  Ik  bleef  achter  met
een hart vol zorgen.’

1 Niemeyer, 1984, blz. 70; Latacz, 1990, blz. 19. Afbeeldingen van het bed bij Niemeyer, 1984, blz. 71.
2 Boardman, 1999, blz. 38. Vgl. ook id., 1999, blz. 55.
3 Epinomis, 987d.
4 Muhly, 1970, blz. 58; Snodgrass, 1994, blz. 2-3.
5 Odyssea, 13, 272-286.
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Toch moet erop gewezen worden dat het feit dat Odysseus zo expliciet vermeldt dat zij hem niet wilden be-
driegen door van hun reisplan af  te  wijken en dit  buiten de wil  van de Feniciërs  om gebeurde,  er  toch op
wijst dat dergelijke praktijken wel eens moeten zijn voorgekomen; nu evenwel waren zij correct opgetreden.
Eenzijdig positief is het oordeel misschien niet echt te noemen.

Reeds in de volgende zang slaat het beeld van de Feniciërs helemaal om en ontmoeten we voor het eerst de
voorstelling van de geslepen, op winst beluste en onbetrouwbare koopman die voor niets terugdeinst. Het is
dit portret dat in de oudheid zal uitgroeien tot een cliché dat, hoewel het Griekse normensysteem steeds ne-
gatief geoordeeld heeft over al wie – vreemdeling of Griek – in maritieme handelsactiviteiten betrokken was,
in het bijzonder van toepassing was op de Feniciër1. Odysseus verwoordt het als volgt:

,
, ’ 

’ , ’ 
, ’ .
’ .

’ 
,

’ ,
, ,

’ .2

‘Er kwam een Feniciër, een echte knibbelaar, naar me toe, een bedrieger die al veel mensen kwaad had
gedaan. Hij overhaalde me handig mee te gaan naar Fenicië, waar zijn huis en bezittingen waren. Daar
bleef ik een vol jaar bij hem. Maar toen de maanden en dagen voorbij waren, het jaar rond was en de lente
kwam, overhaalde hij me met leugens en nam me mee naar Libië op een schip dat de zee doorklieft, zo-
gezegd om met een lading te helpen, maar in werkelijkheid zou hij me daar voor een goede prijs probe-
ren te verkopen.’

Dit uitgesproken pejoratief beeld van de bedrieglijke Feniciër komt nog het best tot uiting in het tragische
verhaal van Eumaeus, de zwijnenhoeder op Ithaca, die toch van koninklijke afkomst was, maar door het
toedoen van Feniciërs in die ellendige situatie terechtkwam:

,
, ’ .

’ ,

’ . 3

‘Toen kwamen Feniciërs aan, grote zeevaarders maar echte knibbelaars, met talloze snuisterijen aan
boord van hun zwart schip. In het huis van mijn vader leefde een Fenicische vrouw, knap, groot en vaar-
dig in zeer mooi handwerk. De geslepen Feniciërs palmden haar in.’

Typisch is dat de Fenicische als  wordt gekenmerkt. Opmerkelijk is ook dat zowel in deze
passage als in de voorafgaande de Feniciërs aangeduid worden als , een bij Homerus en verder in de
hele Griekse literatuur zeldzaam woord dat in de Odyssea zelfs alleen voor Feniciërs wordt gebruikt4.

is afgeleid van  (‘knabbelen, opeten’) en tekent mooi de geldzucht en gierigheid van de koop-
lieden5.  In de twee verzen krijgen de begrippen en  bijzondere nadruk, niet alleen omdat ze
als markeringspunten aan het begin van de hexameter staan, maar ook omdat ze de verzen laten beginnen
met een zware spondee i.p.v. de verwachte dactylus, een onmiskenbare manier om het oordeel van de lezer
over de Feniciërs te sturen.

1 Vgl. Aubet, 2001, blz. 127-128.
2 Odyssea, 14, 288-297.
3 Odyssea, 15, 415-420. Ik citeer alleen de relevante passages uit het lange verhaal.
4 Wathelet, 1974, blz. 11.
5 De Nederlandse term ‘knibbelaar’ draagt in zich dezelfde dubbele betekenis van knabbelen en gierig zijn.
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Vervolgens wordt het beeld na deze aanloop heel wat minder lovend: de zeelieden deden haar het voorstel
na hun commerciële activiteiten met hen terug te varen naar haar thuisland. De vrouw stemde in en voegde
eraan toe:

, ’ .
’ 

’ ,
, 

’ , ’ 
, ’ .1

‘Ik zal ook al het goud meenemen dat ik te pakken krijg om dat als vaargeld te geven. In het paleis zorg
ik voor het zoontje van mijn meester, een schrander jongetje, dat altijd met me naar buiten loopt. Hem zal
ik naar het schip brengen, hij zal jullie een zeer grote winst opleveren, bij wie jullie hem ook verkopen.’

Toen de Feniciërs hun waren hadden verkocht, stuurden ze een van hen naar het paleis (een  bij
Homerus, een listige zwendelaar dus). Hij gaf een teken aan de vrouw en zij nam enkele bekers en Eumaeus
mee.

In dit verhaal komen vooreerst enkele traditioneel positieve eigenschappen van de Feniciërs naar voren (hun
roem als zeevaarders en handwerkslieden), naast talrijke negatieve die in de verdere Griekse literatuur met
een zekere regelmaat opnieuw zullen opduiken: de geslepenheid die zij aan de dag leggen om winst te ma-
ken, hun oneerlijkheid en optreden als ontvoerders en slavenhandelaars. Het oordeel dat Homerus in die
verzen velt, is illustratief voor de verdere Griekse literatuur: de Feniciërs zijn uitmuntende handwerkslieden
en verdienen alle lof, zolang zij maar geen bedreiging vormen voor de handelsbelangen van de Grieken.
Wanneer  dit  laatste  wel  gebeurt  en  zij  op  een  terrein  komen  dat  de  Grieken  voor  zich  willen  houden  (of
hadden willen houden), zal de Griekse wereld de Feniciërs uitgesproken vijandig benaderen2. Boardman
besluit m.i. dan ook volkomen onterecht: ‘It is unwise to blame Homer for some imagined Greek antagonism to
them in antiquity; it is simply not there, though he makes them as suspect in an aristocratic society as were all trades-
men (…).’3 Ik hoop niet dat de auteur zich beperkt heeft tot een lezing van Homerus en op basis daarvan ge-
concludeerd heeft dat het negatieve beeld van de Feniciërs volkomen te verklaren is vanuit een sociaal per-
spectief, vanuit een aristocratische maatschappij waarin handelaars als minderwaardig werden beschouwd.
Ten eerste zal, zoals verder zal blijken, dat negatieve oordeel nooit uit de Griekse literatuur verdwijnen (al
evenmin als de appreciatie van de positieve eigenschappen van de Feniciërs). Ten tweede blijft de sociale af-
keuring die een handelaar te beurt valt in de Griekse wereld een constante in de teksten4,  ook in  de latere
veranderde en meer democratische samenleving, en ik denk niet dat dit gegeven alléén in staat is het Griekse
oordeel over de Feniciërs te verklaren.

Vertrekkend van die dubbele houding bij Homerus, die in zijn epen zowel de capaciteiten en verdiensten
van de Feniciërs roemt als hun (al dan niet gefingeerde of overdreven?) tekorten en fouten vermeldt, is het in
de volgende paragrafen de bedoeling een overzicht te geven van het voortleven van de tweevoudige reputa-
tie van het Fenicische volk in de posthomerische Griekse wereld.

De Feniciërs hebben, zoals reeds bij Homerus, in de eerste plaats naam en faam verworven als producenten
van kostbare geweven en geverfde stoffen. De 5de-eeuwse komediedichter Hermippus bv. noemt als typi-
sche  voorwerpen  waarvoor  Carthago  bekend  is,  haar  tapijten  en  kleurrijke  kussens  (

)5. Maar het bekendste en in de oudheid zeer vermaarde product van de Fenicische nijverheid is
natuurlijk de purperrode verfstof, teken van rijkdom, smaak en aanzien. Volgens de antieke etymologie, ge-
volgd door het merendeel van de moderne onderzoekers, zouden de Feniciërs zelfs hun naam te danken
hebben aan de verfstof:

, , .6

1 Odyssea, 15, 448-453.
2 Muhly, 1970, blz. 21.
3 Boardman, 1999, blz. 274.
4 Vgl. Reed, 2003, blz. 43-61.
5 Fragment 63, r. 23.
6 Philoxenus, Fragmenta, 622, 3. Vg. Aubet, 2001, blz. 6-7. Een aantal geleerden, onder wie Bonfante, keren de

etymologische theorie om en stellen dat in het Grieks het woord precies werd afgeleid van ,
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‘Feniciërs: het woord is afgeleid van , wat “rood” betekent, een synoniem van .’

Purperen stoffen worden dikwijls zelfs expliciet aangeduid als ‘Tyrisch purper’1. Volgens Strabo maakte
precies die purperen kleurstof gecombineerd met de reeds bekende handigheid van de inwoners van Tyrus
de stad rijk:

.  (...) -
, .2

‘Het purper van Tyrus wordt immers beschouwd als verreweg het mooiste van alle. (...) Hoewel het grote
aantal verfplaatsen het leven in de stad onaangenaam maakt, maakt deze handigheid <van haar inwo-
ners> haar rijk.’

Dit purper werd na verloop van tijd een dergelijk prestige toegemeten dat in de Romeinse periode alleen de
keizer, senatoren en priesters de Tyrische kleur mochten dragen3. In de hele oudheid zal de roem van het
purper en de vaardigheid waarmee de Feniciërs de stoffen met die kleur bewerkten, onaangetast blijven.

Homerus roemde tevens de bekwaamheid van de Feniciërs in het bewerken van edelmetalen: zij waren ge-
kend om hun handigheid in het vervaardigen en verfraaien van gouden, zilveren en bronzen voorwerpen.
De koloniestichtingen van de Feniciërs in metaalrijke gebieden als Sicilië, Spanje en Thasus houden daarmee
duidelijk verband4. Nog in de keizertijd klinkt de roem van de Feniciërs door als uiterst bekwame ambachts-
lieden. Wanneer Flavius Josephus verhaalt over de bouw van de tempel onder Salomo, vermeldt hij dat de
koning een inwoner van Tyrus ontbood:

, , ’ 
.5

‘Die man was bekwaam in elk soort werk, maar zijn specialiteit was het bewerken van goud, zilver en
brons. Hij vervaardigde alles rond de tempel overeenkomstig de wil van de koning.’

Volgens de Griekse bronnen blonken de Feniciërs niet alleen uit in de meer verfijnde kunsten en handwerk.
Ook bij grotere ondernemingen wordt hun praktisch en organisatorisch talent geprezen. Zo vermeldt Hero-
dotus dat, toen de Perzen tijdens de voorbereiding van hun invasie in Hellas een kanaal bij de Hellespont
lieten graven, zij het werk opdeelden en telkens een deel toewezen aan een ander volk dat met hen was op-
getrokken. Elke groep had af te rekenen met instortingen tijdens het graafwerk, behalve de Feniciërs, want:

.

‘De Feniciërs  legden hierbij  dezelfde vaardigheid aan de dag als  bij  al  de andere zaken die  zij  onderne-
men.’

Vermeldenswaard is tevens dat, in meer abstracte zin, ook op staatkundig vlak de Feniciërs een goede naam
genoten. Zo konden de interne organisatie, de staatsvorm en voorzieningen van Carthago de goedkeuring
wegdragen van de Grieken:

, ’ 
. (...) ’ -

, , , .6

‘De  Carthagers  lijken,  in  vergelijking  met  anderen,  een  behoorlijke  en  goed  georganiseerde  staatsstruc-
tuur te hebben, waarbij sommige aspecten nog het meest lijken op de Laconische. (...) Ook hebben zij veel
goede maatschappelijke instellingen. Een bewijs voor hun evenwichtige staatsorde is dat het volk de

dat dan weer van Illyrische oorsprong zou zijn. Een belangrijk argument is dat namen van kleuren en stof-
fen wel vaker afgeleid worden van de naam van een volk (bv. turkoois). Voor deze discussie, zie Bonfante,
1941, blz. 3-5 en Muhly, 1970, blz. 24-34.

1 Bv. Chariton, De Chaerea et Callirhoe, 6, 4, 2; Flavius Philostratus, Epistulae, 54, 6.
2 Geographica, 16, 2, 23. Vgl. ook Plinius, Naturalis historia, 9, 60, 3.
3 Mazza, 1988, blz. 554.
4 Niemeyer, 1984, blz. 21; Latacz, 1990, blz. 12.
5 Antiquitates Iudaicae, 8, 76.
6 Aristoteles, Politica, 2, 8, 1. Zie ook Polybius, Historiae, 4, 51, 1-5.
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structuur van de samenleving blijft aanvaarden en dat er geen tiran of noemenswaardige opstanden be-
staan.’

2.1 De Feniciërs als zeevaarders

Bijzonder beroemd waren de Feniciërs echter om de tweede grote positieve eigenschap die Homerus hen
toeschrijft, nl. hun behendigheid op zee als zeevaarders, ontdekkers en kooplieden. In de Griekse literatuur
verschijnen zij als de onbetwiste heersers van de zee die de verste delen van de wereld bevoeren en verken-
den en talrijke gebieden koloniseerden1. Uiterst pregnant klinkt het in een scholion bij een reeds eerder geci-
teerd vers van Homerus:

.2

‘Als eersten doorkruisten de Feniciërs de zeer uitgestrekte zeeën.’

Herodotus vat in de volgende woorden de Fenicische activiteit over zee kernachtig samen:

, 
, , 

 [ ] .3

‘Zij kwamen van de zogenaamde Rode Zee naar deze zee en installeerden zich in die gebieden die ze ook
vandaag nog bewonen. Dadelijk ondernamen zij verre zeereizen. Ze brachten Egyptische en Assyrische
goederen naar andere streken en deden zo ook Argos aan.’

De antieke bronnen zijn  het  eens over  het  Fenicische meesterschap op zee en de ouderdom van haar  kolo-
nies, maar m.i. valt het toch op dat de Griekse teksten zich meestal beperken tot een opsomming of voorstel-
ling van de verwezenlijkingen van de Feniciërs, zonder zich echt in lovende termen daarover uit te laten, zo-
als ze dat veel duidelijker deden waar het de reputatie van hun stoffen en edelsmeedkunst betrof. In se geen
houding waarover men zich moet verwonderen, omdat de Grieken zelf bekend stonden als grote zeevaar-
ders en dus zeer begrijpelijk hun concurrenten op zee niet te veel wilden prijzen, maar de eer liever voor
zichzelf wilden houden. Verder zullen we zien dat de Griekse bronnen dikwijls (of veeleer) zullen proberen
de Fenicische ondernemingen op zee zo zwart mogelijk voor te stellen door hun waarde als handelspartners
aan te vallen.

De Feniciërs golden niet alleen als uiterst bekwame zeelieden in vredestijd, ook wanneer er oorlog heerste,
was hun vloot door de voortreffelijke bouw van de schepen, de ervaring van de opvarenden en hun superi-
eure techniek een geduchte tegenstander:

.  (...)  
, 

’ , -
, 

.4

‘In snelheid overtroffen <de Puniërs de Romeinen> gemakkelijk door hun uitmuntende scheepsbouw en
de training van de bemanning. (...) Wanneer zij immers door vijanden bedreigd werden, trokken zij zich
dankzij hun snelheid weer veilig terug in de open zee. Dan keerden zij zich om, voeren rond de voorste
schepen van hun achtervolgers en vielen hen dan weer in de flank aan. Ze ramden onophoudelijk <de
vijandige schepen>, die moesten draaien en problemen ondervonden door het gewicht van hun vaartui-
gen en het gebrek aan ervaring bij de bemanning, en brachten veel schepen tot zinken.’

Voor de meest lovende uitingen is het wachten op Polybius en Strabo:

(...)  (...) . (...) , 
, , , 

1 Hetzelfde oordeel vindt men terug in het Oude Testament (zie bv. Ezech. 27, 3-9; vgl. Mazza, 1988, blz.
557) en de Latijnse literatuur (zie bv. Curtius Rufus, Historiae, 4, 4).

2 Ilias, 23, 744.
3 Historiae, 1, 1.
4 Polybius, Historiae, 1, 51, 4-6.
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 (...).1

‘(...)  de  Carthagers  (...),  die  van oudsher  de onbetwiste  heerschappij  over  de zee hebben.  (...)  Wat  nu de
meer gedetailleerde verschillen betreft, zoals bijvoorbeeld de manier van oorlog voeren, waren de Car-
thagers  op  zee  natuurlijk  superieur  in  training  en  uitrusting,  omdat  ervaring  daarin  van  oudsher  de
kracht van hun land is en zij zich het meest van alle mensen met zeevaart bezighouden (...).’

,  ’  ,   (...) -
, -

, .2

‘<Het Fenicische volk> kwam de problemen te boven door zijn zeemanschap, waarin de Feniciërs de an-
dere volkeren in het algemeen altijd hebben overtroffen, en zijn verfplaatsen voor het purper. (...) Volgens
de overlevering zijn de inwoners van Sidon bekwaam in vele en mooie kunsten, zoals ook de dichter
zegt3.  Daarnaast  beoefenen  zij  ook  de  astronomie  en  rekenkunst,  waarbij  zij  vertrokken  van  praktische
berekeningen en het varen bij nacht. Elk van deze wetenschappen is immers van belang voor handelaars
en scheepseigenaars.’

2.2 De Feniciërs als handelaars

Vooral de roem van de Feniciërs als gewiekste kooplieden was (en is) legendarisch. Handel drijven was vol-
gens Diodorus de drijfveer voor hun verre reizen en koloniestichtingen:

’ , -
. ’ , 

, , . (...) , -
,  (...).4

‘De Feniciërs, die van oudsher steeds maar op zee varen om handel te drijven, stichtten vele kolonies in
Libië en niet weinig in de westelijke streken van Europa. Daar al hun ondernemingen naar wens verlie-
pen, verzamelden zij grote rijkdommen en vatten het plan op de zee voorbij de zuilen van Hercules op te
varen,  die  men oceaan noemt.  (...)  Naar  het  schijnt  hebben de geweldige Feniciërs  van bij  het  begin be-
grepen waar winst te halen was (...).’

Vooral de gedachte, verwoord in de slotzin, dat de Feniciërs dankzij hun inzicht, flexibiliteit5 en vooruit-
ziendheid ( en  lijkt de factor toeval immers uit te schakelen) succesvol waren in al
hun handelsondernemingen zal de Grieken, zelf actieve handelaars, hoog hebben gezeten. Vermoedelijk ke-
ken zij vaak vol afgunst naar hun belangrijkste concurrenten in het maritieme handelsverkeer. Het ontdek-
ken en economisch ontsluiten van nieuwe gebieden en het optreden als handelspartner van en tussenper-
soon tussen talloze landen zal een taak geweest zijn die de Grieken liever voor zichzelf hadden gereserveerd.
Ik denk dat Diodorus hen niet toevallig noemt: in dit woord schuilen nl. zowel bewondering (‘knap’,
‘vindingrijk’) als jaloezie en vrees (‘geducht’, ‘verschrikkelijk’).

Meestal bleef de concurrentiestrijd evenwel niet zo subtiel. Door laster en (al dan niet terechte) beschuldi-
gingen probeerden de Grieken de naam van de Feniciërs als handelspartners te bekladden. Dit aspect was
reeds aanwezig in de Odyssea, in het verhaal van Eumaeus (zie hoger), en zal vanaf dan in de Griekse litera-
tuur herhaaldelijk aan bod komen.

Zo waren volgens Herodotus de Feniciërs de oorzaak van alle twisten tussen de Grieken en het Oosten, i.c.
de Perzen. Toen zij als kooplieden in Hellas waren aangekomen, gebeurde immers het volgende:

 (...) 
.  ’  ,  ,  

, 

1 Polybius, Historiae, 1, 20, 12; gevolgd door id., 6, 52, 1.
2 Strabo, Geographica, 16, 2, 23-24.
3 Een verwijzing naar Ilias, 23, 743.
4 Bibliotheca historica, 5, 20, 1; gevolgd door id., 5, 38, 3.
5 Blijkens de reeds geciteerde passages van Homerus waren de Feniciërs actief in het verhandelen van uit-

eenlopende goederen, zonder werkelijke specialisatie. Zie daarvoor Crielaard, 1992-1993, blz. 247.
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,  .  
, ’ . , 

’ .1

‘De Perzische geleerden zeggen nu dat de Feniciërs aan de basis liggen van het conflict. (...) Aangekomen
in Argos stelden zij hun waren tentoon. Op de vijfde of zesde dag na hun aankomst, toen bijna al hun
goederen waren verkocht, kwamen veel vrouwen naar het strand, onder wie de dochter van de koning.
Volgens de Perzische en de Griekse overlevering was haar naam Io, de dochter van Inachus. Toen zij bij
de achtersteven van het schip stonden te onderhandelen over de goederen die ze het liefst wilden, spoor-
den de Feniciërs elkaar aan hen te grijpen. De meeste vrouwen ontsnapten, maar Io en enkele andere
werden geroofd en in het schip gegooid, dat dan wegvoer naar Egypte.’

Zoals reeds bij Homerus het geval was, verschijnen de Feniciërs in dit verhaal opnieuw als ontvoerders, on-
betrouwbare handelaars en gewetenloze schurken. Indirect spreekt uit de tekst van Herodotus natuurlijk de
boodschap dat eenieder die met de Feniciërs handel drijft, wel eens hetzelfde lot zou kunnen wachten. Dit
beeld over de Feniciërs ankerde zich zo vast in het Griekse wereldbeeld, dat het cliché van de op winst be-
luste, gierige Fenicische koopman zonder scrupules zelfs uitgroeide tot een traditionele figuur in de kome-
die. Uiterst treffend in zijn beknoptheid is het volgende fragment:

.2

‘Ik word dadelijk een echte Feniciër: met mijn ene hand geef ik, met mijn andere neem ik!’

Het is bekend dat de komediedichters Alexis en Menander elk een stuk schreven getiteld , ‘De
Carthager’3. Beide komedies zijn helaas, op een aantal fragmenten na, verloren. Ze moeten echter wel als
voorbeeld gediend hebben voor Plautus’ bewerking, Poenulus.

Het verwijt van gierigheid en zucht naar rijkdom, nauw verwant met het koopmanschap, werd, blijkens Po-
lybius, min of meer als karakteristiek voor de Feniciërs en de Carthagers in het bijzonder gezien:

 ( ) -
.  ’   (...)   (...)  -

,  ,  
.4

‘Hij [= Hannibal] schijnt inderdaad uitzonderlijk belust op geld te zijn geweest, net als zijn vriend Mago,
die de leiding had in Brettia. Dit feit is me door de Carthagers zelf verteld. (...) Ik heb het bovendien meer
in detail vernomen van Masannisa, toen hij een verantwoording gaf van de geldzucht van alle Carthagers
in het algemeen, en in het bijzonder van Hannibal en Mago, bijgenaamd de Samniet.’

Het bedrog en de listen die de Feniciërs, zo wordt de lezer verteld, in het handelsverkeer toepasten, kwamen
hen ook in de oorlog van pas. Een steeds opduikende beschuldiging aan het adres van de Feniciërs, en meer
bepaald de Carthagers, is het feit dat zij voor verdragen geen respect lijken te kunnen opbrengen. Wanneer
Appianus de oorlog verhaalt tussen Rome en Carthago, spreekt het voor zich dat de Carthagers uiterst nega-
tief worden afgeschilderd. Twee verwijten die in zijn werk over de vijand herhaaldelijk terugkeerden, hun
wreedheid en trouweloosheid, komen in het volgende fragment ter sprake:

(...) , ,  ,
, . . (...) 

.  (...) ,  ,   (...) 
5

1 Historiae, 1, 1.
2 Fragmenta comicorum anonymorum, 334.
3 Mazza, 1988, blz. 560.
4 Historiae, 9, 25, 1-4. Vgl. ook Cicero, Republica, 3, 3.
5 Libyca,  272  e.v.  Uit  de  talloze  voorbeelden  in  de  Latijnse  literatuur  van  woordbreuk  door  de  Carthagers

vermeld ik Cicero, De lege agraria, 2, 95 en Livius, Ab urbe condita, 22, 6, 11-12. De trouweloosheid van de
Puniërs was bij de Romeinen zo legendarisch dat in hun taal de ironische term fides Punica ingang vond.
Over de wreedheid van de Carthagers, vgl. eveneens Livius, Ab urbe condita, 21, 4, 7-9 en 23, 5, 12-13.
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‘(...) de Carthagers, die in hun dagen van voorspoed tegenover iedereen onrechtvaardig en hooghartig
waren, maar nu, wanneer het lot hen in de steek heeft gelaten, als smekelingen komen, zullen dadelijk de
overeenkomst breken, zodra ze maar de kans hebben. Eerbied voor verdragen of respect voor eden ken-
nen zij niet. (...) zij die in Sicilië, Spanje, Italië, zelfs in Afrika, tegenover ons en alle anderen steeds weer
een verdrag sloten en het dan telkens braken, zij die verschrikkelijk en wreed optraden. (...) Welk ver-
drag, welke eed hebben zij niet gebroken? (...) Zullen wij dan de wreedste mensen op aarde tot onze
vrienden en bondgenoten maken?’

De wreedheid van de Carthagers wordt in de antieke bronnen eveneens verbonden met de religieuze ge-
woonte mensenoffers te brengen. Dit cultusgebruik werd in de Helleens-Romeinse wereld beschouwd als
abnormaal en barbaars en versterkte alleen maar het beeld van de Carthagers als een ruw en bijna primitief
volk:

-
.   , , -

.   ,
 (...)  .  

.1

‘De mensen die op Sardinië wonen en van Carthaagse afkomst zijn, kennen een bepaald barbaars ge-
bruik, dat zich sterk van de Griekse onderscheidt. Op vastgelegde dagen offeren zij immers aan Cronus
niet alleen de mooiste van hun gevangenen, maar ook oude mensen van meer dan zeventig jaar. Voor
wie geofferd wordt, schijnt wenen schandelijk en laf te zijn, maar blij zijn en lachen (...) moedig en goed.
Daarom wordt, naar men zegt, een geveinsde lach in moeilijke omstandigheden “sardonisch” genoemd.’

Het  is  maar  de vraag in  hoeverre  we hier  te  maken hebben met  een bewust  negatieve propaganda die  een
zeer schrikwekkend beeld geeft van een leefwereld die de antieke auteurs misschien niet uit de eerste hand
kenden.

Ook bij de Griekse historici van de hoge keizertijd leeft een overwegend negatieve inschatting van de Fenici-
ers verder, al moet gezegd worden dat hier ongetwijfeld enige invloed van Romeinse zijde heeft meege-
speeld,  waar  vooral  de Carthagers  nog steeds golden als  erfvijanden.  Zo spreekt  Plutarchus eeuwen na de
val van Carthago over haar inwoners als volgt:

, , , , , 
, , , .2

‘Het karakter van het Carthaagse volk is anders: zij zijn wreed en somber, onderworpen jegens hun mees-
ters, maar hard tegenover hun dienaars, zeer laf in momenten van vrees en zeer heftig in hun woede,
koppig eens ze een beslissing hebben genomen en zonder smaak of verfijning in vermaak en genot.’

3 Besluit

Uit de geciteerde fragmenten blijkt duidelijk dat de berichtgeving over de Feniciërs in de Griekse, maar ook
in andere literaturen verre van objectief is, of zelfs maar poogt te zijn. Steeds aarzelt ze tussen het ten hemel
prijzen van de verwezenlijkingen en talenten van de Feniciërs en het veroordelen en zwartmaken van een
concurrent in het gebied van de Middellandse Zee3. Natuurlijk worden vele getuigenissen vertekend door
de oorlogen die tussen de Feniciërs en het Griekse en Romeinse volk woedden en kunnen we in talrijke ge-
vallen spreken van een bewust negatieve propaganda.

Dat besefte Polybius reeds, die de partijdigheid van de teksten die over de Fenicische gemeenschap tijdens
de Punische oorlogen schreven onmiskenbaar betreurde. Men kan dan ook niet anders dan het ten volle eens
zijn met zijn slotwoorden in de volgende passage:

1 Odyssea,  20, 302. Zie voor een levendige beschrijving van het ritueel ook Plato, Republica, 337a, Diodorus,
Bibliotheca, 20, 14, 4-6, en Plutarchus, De superstitione, 13.

2 Praecepta gerendae reipublicae, 3, 6 = 799D1 (Steph.).
3 Vgl. Mazza, 1988, blz. 567.
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‘Een niet minder belangrijk motief dan de voorafgaande dat mij ertoe aanzette bij deze oorlog te blijven
stilstaan, was dat de personen die naar men dacht met de grootste autoriteit daarover konden schrijven,
Philinus en Fabius, volgens mijn mening de waarheid niet hebben verteld. Ik beschuldig deze mensen er
nu niet van vrijwillig onjuist te zijn geweest, gelet op hun karakter en principes, maar ik vind dat ze als
het ware als minnaars zijn opgetreden. Immers, gezien zijn overtuiging en constante partijdigheid vond
Philinus dat de Carthagers in alles wijs, goed en moedig handelden en de Romeinen omgekeerd, terwijl
Fabius het tegenovergestelde daarvan dacht. (...) Wanneer iemand evenwel met het oog van een histori-
cus de zaken wil benaderen, moet hij al deze zaken achterwege laten, dikwijls met de hoogste lof zijn vij-
anden prijzen en eren, wanneer hun daden dat vragen, en vaak zijn dichtste vrienden ronduit bekritise-
ren en laken, wanneer de fouten van hun handelingen dat aangeven. Zoals immers een levend wezen dat
het zicht is kwijtgeraakt helemaal uitgeschakeld is, zo blijft van de geschiedenis die van waarheid is be-
roofd niets over dan een nutteloos verhaal.’
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Soms kan men de oudheid even aanraken: een spectaculaire vondst
aan de Via Appia in 1485

Tim Wauters

1 Inleiding

Ik ben ervan overtuigd dat het behandelen van Neolatijnse teksten een meerwaarde kan bieden in het Latijns
literatuuronderricht,  niet  alleen aan de universiteit,  maar  ook in  het  secundair  onderwijs.  De argumentatie
en een aantal ideeën daaromtrent heb ik verwoord in een voorgaande editie van Prora.1

Voor iemand die niet aan de bron zit, is het niet altijd even gemakkelijk om Neolatijnse teksten in handen te
krijgen. Vandaar mijn voornemen om voortaan in dit tijdschrift geïnteresseerden min of meer korte teksten
aan te reiken, die in de klas (of thuis als zelfstandige vertaaloefening) gelezen kunnen worden als uitbreiding
bij de literaire genres epistolografie, historiografie, filosofie en satire. Ik leg de nadruk op kunnen, omdat – in
tegenstelling met Nederland, waar omstreeks 1990 een component ‘receptie’ in het onderwijs klassieke talen
ingevoerd werd – het lezen van auteurs uit de middeleeuwen of de renaissance in Vlaanderen niet verplicht
is, alleen aanbevolen.

Deze bijdrage behandelt een brief uit het einde van de 15de eeuw, die qua inhoud fascinerend en qua moei-
lijkheidsgraad geschikt is voor de tweede graad. Gezien het genre van de tekst sluit hij aan bij het hoofdstuk
epistolografie, eveneens voorzien voor de tweede graad.

2 Korte inhoud

Half april 1485 stootten werklieden op zoek naar marmer aan de Via Appia op een sarcofaag. Toen die geo-
pend werd, bleek de inhoud verrassend en macaber tegelijkertijd. Ze troffen het lijkje van een jong Romeins
meisje aan, dat tot ieders verbazing nagenoeg intact bewaard gebleven was. Zo goed geconserveerd zelfs dat
het volgens de getuige Bartolomeo della Fonte leek alsof het meisje pas dezelfde dag begraven was (ac si eo-
dem puella die sepulta esset). Twee dagen later werd ze naar het Palazzo dei Conservatori gebracht en daar ten-
toongesteld. Dagenlang stroomde een massa volk toe (maximo populi concursu) om zich aan dit unicum te
vergapen. Pas toen haar gezicht zwart begon uit te slaan door contact met de lucht, gaf paus Innocentius VIII
de opdracht het meisje opnieuw te begraven in de buurt van de Porta Pinciana.

Groot was de teleurstelling bij de humanisten toen ze merkten dat de inscriptie op de sarcofaag zodanig
vervaagd was dat  het  onmogelijk  was uit  te  maken wie dat  meisje  met  haar  ‘bleek gezichtje,  lange zwarte
haren in  een dot,  kleine oortjes,  kort  voorhoofd,  zacht  neusje,  witte  tanden en roze lippen’  was.  Uit  welke
familie ze stamde, hoe oud ze was en in welke eeuw precies ze geleefd had, het bleef (en blijft) een raadsel.
Alleen de uiterlijke kenmerken van de sarcofaag maakten duidelijk dat die in de Romeinse periode te date-
ren was en het lijkje dus meer dan een millennium oud moest zijn.

Wie de brief leest, zal vlug opmerken dat de schrijver de schoonheid van het meisje idealiseert. Dat past ge-
heel in de humanistische traditie. De eigen tijd is verdorven, het verleden is glorieus. Haar schoonheid
kwam symbool te staan voor de vergane glorie van het verleden, toen alles beter, fijner en mooier was.

3 De auteur en ontvanger van de brief

De auteur van de brief, de Florentijnse humanist Bartolomeo della Fonte (1445-1513), of Bartholomaeus Fon-
tius, zoals hij zijn naam latiniseerde, was docent Grieks aan de Academia Platonica van Firenze.2 In zijn oude
dagen trad hij als bibliothecaris in dienst aan het koninklijk hof te Boedapest.1

1 Zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 1, blz. 4-11.
2 Diep  onder  de  indruk  van  de  lessen  over  de  filosofie  van  Plato,  die  de  naar  Italië  uitgeweken  Griek  uit

Constantinopel, Georgios Gemistos Plethon, in Italië gegeven had (1438), vatte Cosimo de’ Medici het plan
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De ontvanger van de brief, Franciscus Saxettus of Francesco Sassetti (1421-1490), was een invloedrijk bankier
met  grote  interesse  in  de  oudheid  (antiquitatis noscendae percupidus, aldus Fontius), die filialen van de de’
Medici leidde in Avignon, Genève en Lyon.

4 De epistolografie in de renaissance: een contextualisering

Vooraleer over te gaan tot de brief is het, om hem te kunnen kaderen in de ruimere context van de renais-
sanceliteratuur, niet onbelangrijk eerst even stil te staan bij de epistolografie van de humanisten.

De Latijnse (maar evenzeer anderstalige) briefschrijfkunst was tussen de 14de en 18de eeuw een extreem
populair literair genre.2 Het  aantal  bewaarde brieven,  in  handschrift  of  gepubliceerd,  moet  in  de honderd-
duizenden geschat worden. Wellicht overschrijden ze zelfs het miljoen. De correspondentie van Erasmus
omvat 3 165 epistels (maar hij schreef en ontving er ongetwijfeld veel meer)3, van Lipsius rond de 4 3004, van
Hugo Grotius 7 7255 en van Erycius Puteanus, de opvolger van Lipsius aan de universiteit van Leuven, om
en bij de 20 0006! Verwonderlijk is dat niet. Geobsedeerd als ze waren door de imitatio en aemulatio van de an-

op om in Firenze een Griekse academie op te richten naar het model van de antieke platonische academie.
Hij stond daartoe een van zijn villa’s in Montevecchio af. Onder zijn patronage (later onder die van Loren-
zo de’ Medici) en door het charisma van de Platovertaler en grondlegger van het humanistisch neoplato-
nisme, Marsilio Ficino, verwierf dit intellectueel centrum een enorme faam en uitstraling tot in alle uithoe-
ken van Europa. Kristeller spreekt van een ‘considerable intellectual force’, waarvan de invloed zich uitstrekte
tot diep in de 16de eeuw. Deze academie dient echter niet begrepen te worden als een georganiseerd insti-
tuut, zoals de latere academies in de 16de eeuw, maar veeleer als een verzamelplaats voor alle humanisten
die zich wensten toe te leggen op de Griekse taal, literatuur en filosofie. Centrum van de geleerdencirkel
was zonder twijfel Marsilio Ficino. Bekende leden van deze academie waren o.a. Angelo Poliziano en Gio-
vanni  Pico  della  Mirandola.  Hoewel  meer  dan  een  eeuw  oud  is  het  boek  van  A. della Tore, Storia
dell’Academia Platonica di Firenze, Firenze: G. Carnesecchi, 1902, nog steeds het standaardwerk i.v.m. de ge-
schiedenis van deze academie. Indrukwekkend helder en bondig is het artikel The Platonic Academy of Flo-
rence van P.O. Kristeller, in P.O. Kristeller, Renaissance thought and the arts. Collected essays, Princeton: Prin-
ceton University Press, 1965, blz. 89-101.

1 Er  is  heel  weinig  moderne  literatuur  over  Fontius.  Ik  verwijs  hier  toch  naar  het  oude  werk  van  C.
Marchesi, Bartolomeo della Fonte (Bartholomaeus Fontius). Contributo alla storia degli studi classici in Firenze
nella seconda metà del Quattrocento, Catania: Giannotta, 1900.

2 Voor een beknopt overzicht (maar met uitgebreide bibliografie) van de epistolografie in de renaissance, zie
J. IJsewijn & D. Sacré, Companion to Neo-Latin studies. Part II: literary, linguistic, philological and editorial ques-
tions. Second entirely rewritten edition, Leuven: Leuven University Press, 1998, blz. 218-228. Zeer summier en
kernachtig, is P. Van Tieghem, La littérature latine de la Renaissance. Etude d’histoire littéraire européenne, Ge-
nève: Slatkine, 1966 (herdruk van de editie van 1944), blz. 220-222. Een goede inleidende essaybundel van
specialisten terzake is J. Worstbrock (ed.), Der Brief im Zeitalter der Renaissance, Mitteilung der Kommission
für Humanismusforschung, IX, Wienheim: Verlag Chemie, 1983.

3 Moderne standaardeditie: P.C. Allen, H.M. Allen & H.W. Garrod, Opus epistularum Desiderii Erasmi Rotero-
dami, Oxford: Clarendon, 1906-1947, 12 volumes.

4 Voor een inventaris, zie A. Gerlo & H.D.L. Vervliet, Inventaire de la correspondance de Juste Lipse (1564-1606),
Antwerpen: Editions Scientifiques Erasme, 1968. Sedert 1978 wordt op initiatief van Gerlo en Vervliet de
integrale correspondentie van Lipsius tekstkritisch en van commentaar voorzien uitgegeven bij de Ko-
ninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Het is een mastodont-
project. Tot nu toe zijn delen I (1564-1583), II (1584-1587), III (1588-1590), V (1592), VI (1593), VII (1594), XIII
(1600) verschenen. IV (1591), X (1597), XI (1598) en XV (1603) zijn in voorbereiding.

5 Gestart in 1928 is de integrale tekstkritische editie sinds kort voltooid: P.C. Molhuysen, B.L. Meulenhof, P.
Witkam, C.M. Ridderikhof & H.J.M. Nellen (ed.), Briefwisseling van Hugo Grotius, Den Haag: Nijhoff, 1928-
2001, 17 volumes.

6 Zie de introductie van D. Sacré in de Acta Puteana. Proceedings of the international colloquium Erycius Putea-
nus (1574-1646), Leuven/Antwerp, 7-9 november 1996, in Humanistica Lovaniensia, XLIX (2000), blz. 169.
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tieke leermeesters,1 hernamen de humanisten elk literair genre dat ook in de oudheid bestond. De antieken
schreven brieven, de humanisten dus ook; veel humanisten, dus ook veel brieven.

Er zijn door Neolatijnvorsers verscheidene typologieën in de humanistische epistolografie voorgesteld, de
ene al nuttiger dan de andere. Om te beginnen kunnen we twee soorten brieven onderscheiden: fictieve en
niet-fictieve.  Elk van beide kunnen,  op basis  van hun inhoud,  nog onderverdeeld worden in  subtypes met
specifieke karaktertrekken. De fictieve brieven (in navolging bv. van Ovidius’ Heroides, maar niet noodzake-
lijk metrisch) laat ik hier buiten beschouwing, vermits ze louter een literaire en stilistische waarde hebben.
Toch kan ik niet nalaten te wijzen op een merkwaardig iets in dit genre, nl. het feit dat sommige humanisten
hun brieven bijtijds richtten tot de klassieke auteurs zelf. De brief van het heden naar het verleden! Francesco
Petrarca was hier de trendsetter. Zijn brief Ad Marcum Tullium Ciceronem,  geschreven ‘vanuit de wereld der
levenden’ (apud superos), werkte aanstekelijk.2 Ook  in  de  hedendaagse  postmoderne  literatuur  zien  we  dit
fenomeen nog af en toe opduiken. Het meest recente voorbeeld, voor zover ik weet, is de Letter to Horace van
de Russisch-Amerikaanse dichter en essayist Joseph Brodsky (1940-1996), die in het december 1995/januari
1996-nummer van The Boston Review gepubliceerd werd.

De niet-fictieve zijn voor de hedendaagse lezer interessanter: ze laten ons toe de humanist in al zijn talenten
en gebreken te leren kennen, ze leggen ook voor ons die boeiende tijden bloot waarin de humanisten hun
dagdagelijkse leven volbrachten. Een omvangrijke groep in de niet-fictieve brieven vertoont een autobiogra-
fisch en historisch karakter. We worden op de hoogte gesteld van en leven mee met vriendschappen en lief-
des, drama’s en vreugdes in het familieleven, persoonlijke bekommernissen en problemen, geboortes en
overlijdens, politieke omstandigheden enz. Een tweede groep overschrijdt het persoonlijke en verheft zich
tot een wetenschappelijk karakter. De brief was m.n. hét medium bij uitstek om collega-humanisten over
heel Europa op de hoogte te brengen van de resultaten van eigen onderzoek. Naast het autobiografisch-
historisch karakter van de brief is dit een tweede aspect: de brief als ‘exchange of learning’, waarin literatuur,
filologie, filosofie, archeologie, codicologie, numismatiek, epigrafie, natuurwetenschap enz. aan bod komen.
De respublica litterarum was één grote familie, waarvan de leden, d.w.z. de humanisten, zich met elkaar on-
derhielden per brief. Het is dan ook begrijpelijk dat hedendaagse onderzoekers voornamelijk vanuit de cor-
respondentie vertrekken om de biografie en geleerdennetwerken van de bestudeerde humanist te reconstru-
eren.3 Ten derde en ten slotte heeft prof. Aloïs Gerlo in een studie over de brieven van Erasmus terecht ge-
wezen op de journalistieke waarde die de humanistenbrief in zich kan dragen. ‘Het (lezen van Erasmus’ brie-
ven)’, schrijft hij, ‘betekent tenslotte: kennismaken met Erasmus als journalist, aangezien zijn “open brieven”, die on-
derwerpen behandelen welke in het brandpunt van de actualiteit staan, zeer vaak te vergelijken zijn met de editorialen
van onze grote kranten, en wanneer ze lang zijn, met brochures en tijdschriftenartikelen van onze tijd.’4

De bloei van de epistolografie in de renaissance werd ingeluid door de herontdekking van de brieven van
Cicero door Petrarca in 1345. De aartshumanist zag zich terstond geïnspireerd, publiceerde zelf een bundel
Epistulae ad familiares5 en zette daarmee de toon voor de komende generaties humanisten. Iedere humanist
die zichzelf als dusdanig wou presenteren, werd geacht stilistisch verfijnde brieven te (kunnen) produceren.
De kunst van het briefschrijven vormde spoedig een belangrijk onderdeel in het humanistisch onderwijscur-
riculum. Talloos zijn de schoolboeken die in het spoor van Erasmus’ Opus de conscribendis epistolis (1522), Vi-

1 De imitatio et aemulatio veterum houdt in dat de humanisten de antieken trachtten te evenaren of, indien
mogelijk, te overstijgen in de Latijnse (en Griekse) stilistiek en literatuur. Deze obsessie belette overigens
de creatie van nieuwe literaire genres. Pas met de romantiek zien we daarin vooruitgang. Voor een be-
spreking van dit thema, zie J. IJsewijn & D. Sacré, o.c., blz. 1-9 en 15-20.

2 Het gaat om brief 24, 3 uit de Epistulae ad familiares. Wie die in Nederlandse vertaling wil lezen, kan terecht
bij  D.  den  Hengst  (ed.), Van Homerus tot Van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling.
Lampas jubileumnummer, Muiderberg: Dick Coutinho, 1992, blz. 106-109 (de Latijnse tekst is eveneens op-
genomen).

3 Uitmuntend  voorbeeld  van  een  ‘epistolografische  biografiereconstructie’  is  het  werk  van  F.F.  Blok, Isaac
Vossius en zijn kring. Zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden. 1618-1655, Groningen: Eg-
bert Forsten, 1999. Formidabele lectuur!

4 A. Gerlo, Erasmus’ brieven, een zelfportret zonder weerga,  in  A.  Gerlo, Erasmus van Rotterdam. Zeven studies,
Brussel: Universiteitspers, 1988, blz. 8.

5 Moderne editie: V. Rossi, Le Familiari, Firenze: G.C. Sansoni, 1933-1942, 4 volumes (dl. I van de Edizione na-
zionale delle opere di Francesco Petrarca).
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ves’ gelijknamige traktaat (1536) en Lipsius’ Epistolica institutio (1591)1 in heel Europa van de drukpersen
denderden.

Net als Plinius, Fronto en Sidonius Apollinaris, die de beste uit hun brieven hadden gelicht, gebundeld en
gepubliceerd ad posteritatem, dachten de humanisten bij het schrijven eveneens aan publicatie met het oog op
roem bij het nageslacht. Nog tijdens hun leven maakten zij  een strenge selectie uit hun correspondentie om
die onder weinig originele titels als Epistularum libri, Epistulae selectae, Centuriae2 e.d. te publiceren. Merk ik
op dat bij het lezen van humanistische brieven – en evengoed bij de epistels uit de oudheid – zeer voorzich-
tig omgesprongen moet worden met het uitmaken van wat waarheid en wat onwaar is. Met het oog op hun
faam bij het nageslacht waren de auteurs niet zelden geneigd zichzelf in een roemrijker daglicht te stellen
dan in werkelijkheid het geval was. Retoriek, literaire en wetenschappelijke reputatie, vriendschappen en
patronages e.d. spelen daarin een grote rol. Men duidt dit fenomeen tegenwoordig aan met de term ‘self-
presentation’. ‘Wie schreef wat, voor wie, wanneer en waarom?’ is de vraag die steeds in het achterhoofd van
de vorser moet sluimeren.3

Onder de bekendste en interessantste briefverzamelingen noem ik hier die van de Italianen Enea Silvio Pic-
colomini, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini en Pietro Bembo.4 Befaam-
de briefcollecties uit onze streken zijn die van Erasmus (natuurlijk), Augerius Busbecquius, Nicolaus
Clenardus, Justus Lipsius, Hugo Grotius en Marnix van Sint-Aldegonde.5 Ik beperk me tot de meest geken-

1 Moderne edities: Erasmus, De conscribendis epistulis, ed. J.C. Margolin (in de reeks Erasmi opera omnia, Am-
sterdam: North-Holland Publishing Company, dl. I-2, 1971, blz. 153-579); Johannes Ludovicus Vives, De
conscribendis epistulis,  ed. C. Fantazzi, dl. 3 in Selected works of J.L. Vives, Leiden: E.J. Brill, 1989; Justus Lip-
sius:  R.V.  Young  &  M.T.  Hester, Principles of letter-writing: a bilingual text of Justi Lipsi Epistolica institutio,
Carbondale: Southern Illinois University Press, 1996.

2 Centuriae zijn bundels van telkens honderd brieven, die een bepaald aspect uit het leven of de werkzaam-
heden van de humanist belichten. Beroemdste voorbeeld van dit soort selectie zijn de centuriae van Justus
Lipsius.

3 In  mei  2000  is  over  dit  thema  in  Leuven  en  Brussel  een  colloquium  gehouden.  Voor  de  acta,  zie  T. Van
Houdt, J. Papy, G. Tournoy & C. Matheeusen (ed.), Self-presentation and social identification. The rhetoric and
pragmatics of letter-writing in early modern times, Leuven: Peeters, 2002 (Supplementa Humanistica Lovaniensia,
18).

4 Ik verwijs hier uitsluitend naar de moderne edities, vermits die toegankelijker zijn dan de 14de-, 15de-,
16de- of 17de-eeuwse edities. Aeneas Sylvius (paus Pius II): R. Wolkan, Der Briefwechsel des Enea Silvio Pic-
colimini, in Fontes rerum Austriacarum, dl. 61-62, Wien, 1909 en dl. 67-68, Wien, 1912-1918; Marsilio Ficino:
nog geen voltooide moderne editie, maar wel een anastatische herdruk van de editie Basel, 1576: Marsilio
Ficino. Opera omnia. Con una lettera introductiva di Paul Oskar Kristeller e una premessa di Mario Sancipriano,
Torino: Bottega d’Erasmo, 1962, dl. I, blz. 607-954 (sedert 1975 zijn leden van de Language Department van
de School of Economic Science in Londen bezig met een Engelse vertaling van de brieven; vol. 7 is in 2004
verschenen); Angelo Poliziano: nog geen voltooide moderne editie, maar Shane Butler van de University
of Pennsylvania is momenteel bezig een editie voor te bereiden in de reeks The I Tatti Renaissance Library;
de publicatie is voorzien begin 2006; Coluccio Salutati: F. Novati, Epistolario di Coluccio Salutati,  Roma: Ti-
pografi del Senato, 1891-1911, 5 delen; Poggio Bracciolini: H. Harth, Poggio Bracciolini. Lettere, Firenze: Leo
S. Olschki Editori, 1984-1987, 3 delen; Pietro Bembo: E. Travi, Pietro Bembo. Lettere, Bologna: Commissione
per i Testi di Lingua, 1987-1993, 4 volumes.

5 Van iedere genoemde de biografie schetsen zou hier te veel plaats innemen. Ik verwijs naar het Nieuw Ne-
derlands biografisch woordenboek,  ed.  P.C.  Molhuysen,  Amsterdam:  Israel,  1974,  10  volumes  +  register,  of
naar het internet. Moderne edities van hun correspondentie: Erasmus: P.C. Allen, H.M. Allen & H.W. Gar-
rod, Opus epistularum Desiderii Erasmi Roterodami, Oxford: Clarendon, 1906-1947, 12 volumes; Augerius
Busbecquius: geen uitgave van zijn integrale correspondentie, wel een vertaling van zijn beroemde brieven
over zijn diplomatieke reis naar het Ottomaanse Rijk: J.B. Howaert, R.E. Jones & B.C. Weber, Letters of Ogier
Ghislain de Busbecq to the Holy Emperor Maximilan II. Newly translated and edited from the Latin text, New York:
Bookman, 1961; Nicolaus Clenardus: A. Roersch, Correspondance de Nicolas Clénard, Brussel: Paleis der Aca-
demiën,  1940-1941,  3  delen;  Justus  Lipsius:  zie  hoger;  Hugo  Grotius:  zie  hoger;  Marnix  van  Sint-
Aldegonde: project van het Instituut voor de Studie van de Renaissance en het Humanisme van de VUB,
gestart door prof. Aloïs Gerlo en voortgezet door zijn opvolger prof. Rudolf De Smet. De integrale editie is
voorzien in 5 delen, waarvan in resp. 1990, 1992 en 1996 de eerste drie reeds verschenen zijn onder de titel
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de, maar ik hoef er nauwelijks op te wijzen, denk ik, dat de briefwisseling van nog eens honderden andere
humanisten nog onaangeroerd in de bibliotheken en archieven, verspreid over heel de wereld, liggen te
wachten op een onderzoeker die de tijd en het geld heeft om ze van onder het stof te lichten.

Gezien de gigantische overvloed aan brieven zagen de humanisten zelf ook wel in dat de publicatie van de
integrale correspondentie onmogelijk (en zelfs onzinnig) was. Dat gaf aanleiding, vooral op het einde van de
17de en begin 18de eeuw, tot het ontstaan van briefanthologieën, waarin de lezer een ruime keur aan brieven
uit een ruime keur aan humanisten werd aangeboden. Exemplarisch is de bloemlezing van Petrus Burman-
nus sr., die in de 5 delen (4 184 blz.) van zijn Sylloge epistolarum a viris illustribus scriptarum (Leiden, 1727) een
paar duizend brieven van tientallen humanisten opnam. Ook nu nog worden af en toe dergelijke anthologie-
en gepubliceerd, meestal ter inleiding voor studenten Neolatijn.1

De Latijnse briefschrijfkunst is vandaag nog niet uitgestorven. Er zijn nog verscheidene geleerden – al zijn ze
dun gezaaid – die elkaar bij gelegenheid aanschrijven in de taal van de Romeinen. Ik heb geen weet van een
anthologie van hedendaagse Latijnse epistolografie. In zekere zin is de e-mailgroep Grex Latine Loquentium
een voortzetting van de klassieke en humanistische epistolografie, zij het nu in elektronische vorm.

5 De brief

Laat ik terugkeren naar de brief van Fontius. Dit verslag is niet de enige getuigenis van de vondst. Verschil-
lende kronieken2 en zelfs dichters berichtten erover. Die kronieken laten ons toe hier en daar extra commen-
taar te voorzien.3

Bartholomaeus Fontius Francisco Saxetto S[alutem]
Petiisti a me, Saxette carissime, cadaver ut illud femineum in Appia via nuper inventum, cuiusmodi esset, tibi signifa-
cerem. Qua sane in re non solum probo, sed etiam laudo vehementer studium tuum in tantis occupationibus antiquit-
atis noscendae percupidum. Sed vellem aequare posse scribendo cadaveris huius formam et venustatem, quae incredibi-
lis videretur fideque ad posteros careret, nisi totam urbem testem haberet.4

Nam ut rem totam ordine tibi aperiam, operarii quidam fundamenta sepulchrorum ad inquirenda marmora ad sextum
ab urbe lapidem in via Appia eruentes munitum undique latericium arcum humi decem depressum pedes cum evertis-
sent, marmoream capsam adinvenere. Qua aperta, cadaver in faciem cubans odoro oblitum cortice repertum est digito-
rum duorum ad crassitudinem. Capsa quoque omnis interior eisdem erat odoribus tanquam tectorio quodam circumlita.
Eo suave fragranti amoto cortice5 facies, ut a capite ordiar, erat suppallida, ac si eodem puella die sepulta esset. Capilli
et longi et nigri cuti tenaciter adhaerentes in nodum torti comamque in geminam puellari more distincti reticulo erant
Serico6 intertexto auro obvoluti. Aures exiguae, frons brevis, supercilia nigra, decentes oculi albidique intus7 appare-
bant. Nasus quidem integer atque adeo mollis, ut digito pressus flecteretur et cederet. Labra erant in rubro pallentia,
dentes nivei et exigui, lingua tota a palato coccinea. Genas, mentum, collum, iugulum spirantis credas. Brachia integra
humeris pendentia, quacunque duceres, sequebantur. Manus in longitudinem patentes digitique teretes et oblongi cum
translucidis unguibus atque adeo haerentes et firmi, ut velli ab internodiis8 nequirent. Pectus autem et stomachus ven-

Marnixi Epistulae: de briefwisseling van Marnix van Sint-Aldegonde. Aan deel 4 wordt thans de laatste hand
gelegd, de publicatie volgt in 2006 (ed. prof. Rudolf De Smet i.s.m. dr. Filip Vanhaecke).

1 Een voorbeeld is Frans Felix Blok, Seventy-seven Neo-Latin letters. An anthology, Groningen: Bouma’s Boek-
huis, 1985.

2 Bv. de Diarium urbis Romae van Stephanus Infessura, opgenomen in L.A. Muratorius, Rerum Italicarum
scriptores, dl. III, 2, Mediolani, 1734, kol. 1192E-1193D.

3 De brief werd uitgegeven en van een inleiding en commentaar voorzien in bovengenoemd werk van F.F.
Blok, blz. 61-63.

4 Sed ... haberet: vgl. Infessura, kol. 1193C: Et erat adeo pulchra et formosa, quod vix scribi seu dici potest; et si dice-
retur aut scriberetur, a legentibus, qui eam non viderunt, minime crederetur.

5 Nl. restanten van bloemen.
6 Sericus, -a, -um: Chinees, maar hier in de betekenis van ‘uit zijde vervaardigd, zijden’.
7 Waarschijnlijk bedoelt Fontius dat onder de oogleden (intus) het wit van het oog nog zichtbaar was.
8 Internodiis: de vingers waren kennelijk in elkaar gehaakt (zoals nu gebruikelijk is bij het afleggen van een

lijk).
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terque se in latitudinem coaequabant et odoro amoto cortice candicabant. Cervix quidem et renes sedesque statum suum
et gratiam obtinebant. Coxarum quoque ac feminum1 crurumque ac pedum decus viventis faciem praeferebat.
Ad summam et formosissima simul et generosissima haec puella florente adhuc Roma urbe apparet. Sed cum insigne
monumentum, quod supra terram extabat, multis ante nos saeculis eversum fuerit, nullo titulo apparente et nomen et
genus et aetas latet huius tam insignis et admirandi cadaveris.2 Quod XVIII. Cal. Maii,3 anno a nativitate Christi quin-
to et octogesimo supra mille quadringentos, Innocentii vero octavi anno pontificatus primo repertum, biduo post dela-
tum est in Capitolium maximo populi concursu iussu conservatorum urbis. Vale.
Roma, XV. Cal. Maii, 1485

Van Vergilius’ Bucolica tot L’eau des collines van Marcel Pagnol: het
continuüm geïllustreerd

Kathleen Schepens

1 Woord vooraf

Wat streven wij, leerkrachten klassieke talen, na als we met jonge mensen Latijnse literatuur lezen? Een ant-
woord kreeg ik via de verfilmingen van de roman L’eau des collines van de Franse schrijver, cineast en verta-
ler Marcel Pagnol. Deze films, Jean de Florette en Manon des sources, ademen een bucolische sfeer zonder
weerga. Zo subtiel doordrongen van klassieke invloeden, dat had ik nog niet te vaak gezien. Bij het bekijken
ervan voelde ik dat intuïtief aan. Later werd mijn vermoeden bevestigd dat er sprake was van diepgaande
inspiratie door en integratie van het klassieke voorbeeld door de ontdekking dat Pagnol een vertaling op zijn
naam heeft van Les Bucoliques. Het voorwoord van die vertaling leest als een ode aan Vergilius’ Bucolica. Het
geeft inzicht in wat een ‘klassieker’ in de letterlijke zin bij zijn lezer kan teweegbrengen en wat wij leerkrach-
ten bij onze leerlingen kunnen bereiken: onze teksten moeten hen onder de huid gaan zitten.

Om het simpel te zeggen: na de lectuur van pakweg de eerste ecloge zullen de leerlingen niet meer achteloos
een stukje land ‘met vertrouwde beekjes en heilige bronnen’ betreden – want water is een kostbaar goed –,
zal voor hen elke ‘kruin van een breedgetakte beuk’ het beeld oproepen van een musicerende Tityrus in op-
perste gelukzaligheid – van otium ging niet alleen 2 000 jaar geleden een onweerstaanbare aantrekkings-
kracht uit (lees de tekst dus bij voorkeur voor de zomervakantie ...) – en zullen de meer gevoelige zielen elke
‘kale rots’ beschouwen als misschien ooit het toneel van hartverscheurend geitenverdriet – want de dingen
zijn niet altijd (alleen) wat ze lijken ...

Natuurlijk is dit overdreven, maar wat wij wel nastreven, is dat onze leerlingen na de lectuur van de ecloge
weer een stuk bewuster in het leven staan. Voor minder dan dat mogen we niet gaan. Dat zoiets mogelijk is,
bewees Marcel Pagnol, maar dat het niet eenvoudig te realiseren is, ondervinden wij dagelijks in de realiteit
van de klaspraktijk. Daarom deze proeve tot integratie van de eerste ecloge van Vergilius’ Bucolica. Met dank
aan Marcel Pagnol!

2 De eerste ecloge

Vooraf wordt de eerste ecloge gelezen. Een korte inleiding op auteur en genre zal volstaan. Het is heel goed
mogelijk om een aantal passages in vertaling te lezen. Een zestigtal verzen in het Latijn lezen (de eerste 52 en
de laatste 8) schept net die afstand die we nodig hebben om de tekst achteraf ten volle te kunnen smaken
(lees: maakt de tekst niet onmiddellijk toegankelijk, wat goed is – voor wat hoort wat ...).

1 Van femur (‘dij, dijbeen, heup’), dat naast femoris eveneens feminis als genitief enkelvoud heeft.
2 Sed ... cadaveris: uit Infessura, kol. 1193B, vernemen we dat sommigen geloofden dat zij Cicero’s dochter Ju-

lia  was.  Anderen  dachten  op  basis  van  een  lectuur  van  de  sterk  vervaagde  inscriptie  (Fontius  overdrijft
dus met zijn nullo titulo apparente) aan Julia, dochter van een zekere Claudius. Men schatte haar leeftijd tus-
sen 12 en 15 jaar.

3 Volgens Fontius werd het lijk dus op 14 april ontdekt. Alle andere bronnen vermelden 18 april.
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Het verdient aanbeveling de leerlingen vooraf in te lichten dat er na de lectuur film op het programma staat
en dat die films zullen worden ingeschakeld in wat ik noem ‘alternatieve tekstanalyse’.

2.1 Na de lectuur

Nu wordt er film gekeken.1 Ook hier zal een korte inleiding op het werk van Marcel Pagnol volstaan. Na die
inleiding kan de eerste opdracht uitgevoerd worden (zie hieronder).

Ik toon Jean de Florette integraal en uit Manon des sources de relevante scènes. Als er tijd is, kunnen beide films
integraal vertoond worden. Het is wel belangrijk dat de leerlingen vooraf weten waarop ze moeten letten.
De motieven die ze moeten bespreken, krijgen ze dus vooraf op papier. Een andere werkwijze is ook moge-
lijk. Laat de leerlingen bv. clusters van personages maken die met elkaar in relatie staan en laat hen die rela-
ties typeren om hen van daaruit zelf de motieven te laten vinden die in de films aanwezig zijn. De opdrach-
ten krijgen een zodanige vorm dat ze kunnen worden opgevat als groepswerk (aanbevolen).

2.2 Eerste opdracht: het voorwoord uit Marcel Pagnols Les Bucoliques2

PRÉFACE (EXTRAITS)

’Et ego in Arcadia … Moi aussi j’ai gardé les chèvres avec Ménalque, et j’ai cherché ce bouc perdu, et j’ai lancé des pier-
res bourdonnantes avec une adresse assez grande pour ne pas atteindre le vagabond … Sur les collines de Provence,
dans les ravins de Baume Sourne, au fond des gorges de Passe-Temps, j’ai suivi bien souvent mon frère Paul, qui fut le
dernier chevrier de l’Etoile. (...)

Il portait la grande houlette en bois de cade, formosum paribus nodis atque aere, et comme Ménalque, il savait jouer de
l’harmonica, qui n’est rien d’autre qu’une flûte de Pan perfectionnée: au lieu de calamos coniungere plures, ainsi que
Pan instituit, je l’avais acheté pour lui dans un bazar d’Aubagne: la soudure métallique y remplaçait la cire fauve, mais
les fines languettes de cuivre donnaient des sons d’une mélancolie poignante. (...)

J’allais le voir souvent, dans son royaume des garrigues: nul ne savait jamais où il était. Je le cherchais, guidé parfois
par le son lointain de l’harmonica, souvent, au printemps, par l’odeur du bouc, toujours par ma tendresse fraternelle,
plus sûre qu’un pendule de sourcier. (...)

L’excuse de cette traduction en vers français des Bucoliques - qui est peut-être la cinquantième - c’est qu’elle ne prétend
pas à l’érudition: c’est celle du frère d’un berger, qui aida la mère chevrotante, qui soigna le sabot du bouc, qui a cueilli
toutes les plantes de Virgile, et qui a vu monter la lune dorée à travers les branches de l’olivier.’

Het zal zeker nodig zijn hulp te bieden bij de lectuur van het voorwoord. De leerkracht geeft uitleg waar no-
dig, bv. met betrekking tot Arcadië en Pan, en de leerlingen buigen zich even over het volgende. Wie is
Ménalque en  waar  komen  de  Latijnse  citaten  uit  Pagnols Préface vandaan? Vragen en opmerkingen daarbij
kunnen zijn:

– Et ego in Arcadia: wat bedoelt de auteur daarmee? Pagnols Arcadia is uiteraard de ...
– Menalcas: personage uit Vergilius, Bucolica, 5de ecloge.
– Formosum paribus nodis atque aere (5de ecloge): vertaling?
– Vergilius, Bucolica, 2de ecloge, v. 32-33: Pan primum calamos cera coniungere plures | instituit, Pan curat oves

oviumque magistros. Vertaling?

Het zal de leerlingen duidelijk zijn dat Marcel Pagnol zijn moedertaal en het Latijn zowaar door elkaar ge-
bruikt en dat zijn leefwereld doordrongen is van wat hij ooit bij Vergilius las. Hiermee is de toon gezet en
zijn de leerlingen nieuwsgierig geworden naar meer sporen van dat wondere verschijnsel dat we ‘integratie’
zullen noemen.

1 Over de meerwaarde van het inschakelen van het medium film in lessen, in het kader van wat men ‘con-
textueel leren’ noemt, vind je achtergrondinformatie op de website www.digischool.nl/gs/community/
histoforum/daens/contextueel.htm.

2 Les Bucoliques (Virgile), édition originale, Paris: Grasset, 1958.

http://www.digischool.nl/gs/community/
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2.2 Tweede opdracht: ga na hoe de volgende motieven aan bod komen in de eerste ecloge en de Franse
verfilmingen van L’eau des collines

Hier geef je de leerlingen best de opdracht contrastief te werken met behulp van schema’s. Zoals boven
reeds werd aangegeven, kunnen de leerlingen eerst de clusters van personages uit de films maken om zelf
de motieven te vinden.

Hierna som ik de motieven op die kunnen worden besproken. Merk op dat de uitwerking beperkt is tot die
aandachtspunten die een eerste inzicht in de eerste ecloge als bucolische literatuur met zijn typische motie-
ven én in  de films garanderen.  De leerkracht  kan hier  zo ver  in  gaan als  hem zinvol  en noodzakelijk  lijkt.
Ook de mate van sturing hangt af van het individuele inzicht van de leerkracht. Mijn ervaring leert mij dat je
hier toch best de nodige begeleiding biedt, bv. met invulbladen.

• De rol van water
– Vergilius: de aanwezigheid van bronnen en beken maakt Tityrus’ landerijen net zo begeerlijk voor

Meliboeus.
– Films: van meet af aan is duidelijk dat water de motor is van het drama.

• Het landschap
– Laat de leerlingen nagaan hoe bij Vergilius het landschap slechts stap voor stap wordt onthuld. Intro-

duceer hier ook de begrippen ‘cultuurlandschap’ (rust en orde) en ‘rustiek landschap’ (onrust en ver-
warring).

– Films: de leerlingen moeten verwoorden hoe de ‘Provence’ als het ware de rol vervult van een perso-
nage in de films. Zonder de Provence geen film! Maar zij is niet altijd lieflijk en coöperatief, wel inte-
gendeel. Graag vermeld ik hier nog dat elke scène waarin een kudde geitjes over het scherm trekt, bij
de leerlingen een gevoel van herkenning zal opwekken (ze hebben immers de eerste ecloge gelezen).
Veelbetekenende blikken in de richting van de leerkracht zullen uw deel zijn!

• De stad
– Vergilius stelt het beeld van de grootstad Rome in scherp contrast met natuur en platteland. Laat de

leerlingen vinden dat hij dat doet d.m.v. een vergelijking, geen beschrijving. Vervolgens werk je het
gegeven van de ingrata urbs uit.

– Films: laat nagaan op welke manier ‘de stad’ aan bod komt.  Ook hier is de urbs bij momenten best in-
grata of wordt ze althans zo voorgesteld. De leerlingen moeten uit de films de scènes kunnen halen die
daarover gaan.

• De parallel tussen mens en natuur
– Vergilius: de natuur maakt het mogelijk inzicht te krijgen in de psychologie van de personages en

heeft ook deel aan hun emoties. In de tekst zijn daar treffende voorbeelden van te vinden. Typisch zijn
ook de associaties cultuurlandschap – Tityrus en rustiek landschap – Meliboeus.

– Films: ook hier is er identificatie mogelijk, maar bemerk de subtiele omkering bij Pagnol. Onze wereld
is er in tussentijd inderdaad een stuk complexer op geworden. De plattelanders Papet en Ugolin zijn
niet langer meer te associëren met authenticiteit en zuiverheid. Ondanks zijn geaffecteerde taal en
ronkende volzinnen is de stadsmus Jean de ware natuurmens, of toch niet? Zeer illustratief voor de
typisch  bucolische  parallel  tussen  mens  en  natuur  (i.c.  de  dieren)  is  natuurlijk  de  scène  waar  Jean
zwoegend water haalt. Hij zwoegt en zweet, maar zijn ezeltje is er minstens even erg aan toe: het zal
door al dat zwoegen vermoedelijk van uitputting sterven.

• Godsdienstigheid
– Het ‘do ut des-principe’ dat bij Vergilius aanwezig is, is dat ook in de films. Wat te denken wanneer

Jean het uitschreeuwt tot God als het onweer aan de verkeerde kant van de berg blijft: ‘Je suis déjà bos-
su’ (‘Heb ik nog niet genoeg gegeven?)? Hier kunt u ook uitweiden over het gegeven fontes sacri.1

• Liefde
– Aanwezig bij Vergilius, maar als ‘locus communis’ en niet in hogere mate dan door het genre vereist.

1 Op het internetadres www.lyceendm.net/expolatin.htm vond  ik  een  mooie  website  over  ‘Water  in  de
oudheid’. Je vindt er ook vele verwijzingen naar passages bij auteurs die relevant zijn voor het thema.

http://www.lyceendm.net/expolatin.htm
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– In de films wordt het motief echter ingeschakeld voor het krijgen van genoegdoening na geleden on-
recht en dit zelfs op meerdere niveaus. Laat ook niet na te wijzen op Ugolins aanvankelijke kijk op de
liefde. Als hij ‘gevoelens’ heeft, gaat hij gewoon naar de meisjes in Aubagne. Weet hij veel wat hem
nog te wachten staat!

Andere bucolische motieven: otium, muziek ... Laat de leerlingen hier gerust hun gang gaan!

Motieven die sterk in de films aanwezig zijn, maar niet bij Vergilius, zijn natuurlijk schuld, boete en wraak.
Ook dat kunnen leerlingen zelf vinden.

Laat de leerlingen ook de thematiek verwoorden. Wat is de onderliggende thematiek van de eerste ecloge en
van Pagnol? Waartoe leiden dus al deze motieven? Geluk, ongeluk en onrecht zijn hier de gemeenschappe-
lijke factoren tussen Vergilius en de verfilmingen.

Tot slot moeten de leerlingen aangeven wat voor hen nu het begrip ‘continuüm’ inhoudt en wat ze hebben
bijgeleerd over bucolische literatuur.

De lessenreeks kan zeker uitgebreid worden, met name in de richting van de thema’s godsdienstigheid en
water. Een aantal brieven van Plinius1 lenen zich uitstekend voor verdere uitdieping van deze thema’s. Vak-
overschrijdend werken (waarbij het thema ‘water’ het meest voor de hand ligt) verdient aanbeveling. Hier
hangt de individuele leerkracht uiteraard af van de bereidheid van andere vakleerkrachten om samen te
werken.

Website van de V.L.O.T. vernieuwd
Wie de voorbije maanden een bezoek heeft gebracht aan de website van de V.L.O.T. zal misschien
gemerkt hebben dat die werd vernieuwd. Het uitzicht werd een beetje opgefrist en de teksten en ver-
wijzingen werden volledig herzien. De informatie werd beter ingedeeld in rubrieken, zodat de ge-
wenste gegevens nu nog sneller gevonden kunnen worden. Er zijn echter ook heel wat nieuwigheden,
die we hier in het kort even op een rijtje zetten.

Ten eerste werd er een informatieve tekst toegevoegd over onderwijs en klassieke talen in Vlaanderen.
De  bedoeling  daarvan  is  om  aan  websitebezoekers  die  niet  zo  vertrouwd  zijn  met  het  Vlaamse  on-
derwijssysteem uit te leggen hoe ons onderwijs in elkaar zit, wat daarin de plaats van de klassieke ta-
len is en hoe leerkrachten Latijn en/of Grieks opgeleid worden.

Ten tweede zijn er twee nieuwe interactieve rubrieken. Bij ‘Vraag en aanbod’ kunnen alle ‘zoekertjes’
die op een of andere manier te maken hebben met klassieke talen of cultuur een plaats krijgen. Hebt u
een vraag waarop u het antwoord maar niet kunt vinden? Bent u op zoek naar iets dat schijnbaar on-
vindbaar is? Wilt u een probleem voorleggen aan collega-classici? Of hebt u misschien zelf iets in de
aanbieding? Op dit ‘forum’ is het allemaal welkom. In de rubriek ‘Vacatures klassieke talen’ kunnen
schooldirecties zich aanmelden als ze op zoek zijn naar leerkrachten Latijn en/of Grieks. Wie zelf een
opdracht klassieke talen ambieert, kan hier kijken of er niets in de aanbieding is.

Tot slot is er voortaan ook een Franse en een Engelse versie van de website met daarin alle informatie
die voor anderstalige of buitenlandse bezoekers (en jawel, die hebben we) relevant kan zijn.

Nieuwsgierig? Neem dan vlug een kijkje op www.vlot-vzw.be.

1 Plinius, Epistulae VIII, 8 (over de bron van Clitumnus); Plinius, Epistulae IX, 39 en IV, 8 (over het verval van
de traditionele godsdienst). Duiding hierbij vindt u bij Jérôme Carcopino, Het dagelijks leven in het oude Ro-
me, blz. 150 e.v.

http://www.vlot-vzw.be.
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RECENSIES
Joeri Facq

Panorama van de klassieke wereld

Het boek Panorama van de klassieke wereld wordt in de promotiefolder aangekondigd als ‘een onorthodoxe
kijk op de wortels van onze beschaving’. De boekomslag lijkt die omschrijving alvast te bevestigen met een
poëtisch aandoende foto van het Forum Romanum in de ochtendschemering. Wie vervolgens het voorwoord
leest, krijgt een goed beeld van wat de twee auteurs – beiden werkzaam aan een ‘college’ in Cambridge –
zich vooropgesteld hebben. ‘De “klassieke wereld” is geen historisch curiosum dat ver van ons af staat, maar
een dynamisch geheel met flexibele grenzen in tijd en ruimte’. We horen het hen graag zeggen. Het boek is
dan ook niet chronologisch opgebouwd, maar heeft eerder een thematisch opzet.

Er komen 10 grote onderwerpen aan bod: (1) ‘Stervelingen: het lichaam in de klassieke oudheid’; (2) ‘Hogere
machten:  goden  en  helden’;  (3)  ‘Mythen  in  de  maak’;  (4)  ‘Ingrepen  in  de  natuur’;  (5)  ‘Politieke  dieren’;  (6)
‘Oikos en economie’; (7) ‘Filosofie en onderwijs’; (8) ‘Dionysos: Apollo’; (9) ‘De klassieke traditie in de kunst’;
(10) ‘De tegenwoordigheid van het klassieke verleden’. Het boek wordt afgesloten met een overzichtskaart
van de Grieks-Romeinse wereld, een tijdbalk (met de belangrijkste feiten op het vlak van ‘mensen en macht’,
‘filosofie en literatuur’ en ‘kunst en architectuur’), een alfabetische lijst met een korte verklaring van zo’n 200
historische beroemdheden (individuen, dynastieën en politieke groeperingen), een gelijkaardige lijst met
mythologische eigennamen, een verklarende woordenlijst met vaktermen uit de klassieke literatuur, ge-
schiedenis en archeologie, en tot slot een uitvoerige bibliografie en een alfabetisch register.

Hoewel de auteurs het gebruik van Griekse of Latijnse termen (weliswaar telkens met verduidelijking van
de precieze betekenis) niet schuwen, is dit boek prettig leesbaar geschreven en heel toegankelijk, ook voor
wie niet  vertrouwd is  met  de klassieke oudheid.  Eens je  aan een bladzijde bent  begonnen,  is  de verleiding
om voort te lezen moeilijk te weerstaan. De indeling binnen elk van de 10 grote hoofdstukken is duidelijk en
overzichtelijk, en de verschillende onderdelen sluiten naadloos op elkaar aan. Het boek bewandelt niet al-
leen de platgetreden paden, maar behandelt ook minder voor de hand liggende thema’s als vegetarisme,
landschap en tuinen, Dionysus vs. Apollo, de visie op kunst en nog veel meer. Origineel zijn de laatste twee
hoofdstukken: ‘De klassieke traditie in de kunst’ (over de rol die afbeeldingen speelden in de oudheid zelf)
en ‘De tegenwoordigheid van het klassieke verleden’ (over het voortleven van de oudheid in beeldende
kunsten, architectuur, films enz.).  Er is ook aandacht voor het doorleven van Griekse en Latijnse termen in
het Nederlands.

Op talrijke plaatsen doorheen het boek worden Griekse en Romeinse auteurs zelf aan het woord gelaten,
waarbij citaten van fragmenten uit hun werken een illustratie zijn bij het behandelde thema. Telkens wordt
de exacte referentie vermeld, zodat het eventueel mogelijk is de originele Griekse of Latijnse tekst op te zoe-
ken. Daarnaast wordt het boek ook opgeluisterd met 590 afbeeldingen (waarvan 400 in kleur). Uiteraard
ontbreken daarbij de echte ‘klassiekers’ niet, maar toch hebben de auteurs vaak gekozen voor originele en
verrassende foto’s of invalshoeken. Zo zijn er illustraties te vinden die in een werk over de klassieke oudheid
minder ‘alledaags’ zijn, wat dit boek alleen maar een meerwaarde geeft. De afbeeldingen zijn bovendien
voorzien van goede en uitvoerige bijschriften, die een perfecte aanvulling vormen bij de eigenlijke tekst.

Hoewel ik meen te mogen zeggen dat ik over een behoorlijk uitgebreide ‘klassieke’ bibliotheek beschik, heb
ik in dit Panorama van de klassieke wereld verschillende zaken gevonden die ik nog niet in andere boeken heb
zien staan.  Als  dit  werk zichzelf  op de achterkant  van de boekomslag aanprijst  als  ‘Fris,  veelomvattend en
gezaghebbend – Een imponerende kenschets van het tijdperk dat aan de wieg stond van de westerse be-
schaving’, zal ik dat dan ook niet tegenspreken. Al van bij de eerste oogopslag had ik een positieve indruk
van dit boek, en die is bij het doornemen ervan niet veranderd. Ik kan het aan iedereen met enige belangstel-
ling voor de klassieke oudheid dan ook ten zeerste aanbevelen.
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Nigel Spivey & Michael Squire
Panorama van de klassieke wereld
Ludion, Gent / Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam
2005 (origineel 2004)
Gebonden, 368 blz. (geïllustreerd)
ISBN 90 5544 586 X
€ 44,50

Website: www.ludion.be

Kijkwijzer in Rome: KCV in de praktijk

Deze Kijkwijzer in Rome komt tegemoet aan de Klassieke Culturele Vorming (KCV), die in Nederland als een
vak in het onderwijscurriculum is opgenomen. Toch is het boekje ook in Vlaanderen zeker bruikbaar. Het is
een goed uitgewerkte reisgids voor Rome, waarbij de stad in 11 regio’s is ingedeeld. Per regio komen de be-
langrijkste bezienswaardigheden aan bod.

Met het oog op gebruik door leerlingen is de informatie op een verstandige manier gedoseerd: genoeg om er
wat van op te steken, maar ook niet té uitvoerig, zodat het niet gaat vervelen. De besprekingen zijn – in de
mate van het mogelijke – opgebouwd rond keizers, pausen en/of kunstenaars.

Deze Kijkwijzer is echter meer dan een traditionele reisgids: aan de hand van een 300-tal gerichte vragen en
opdrachten wil hij de Romereiziger zoveel mogelijk zelf laten ontdekken. Hij helpt de lezer doelbewust te
kijken en de passende conclusies te trekken uit wat hij ziet. Het antwoord op de vraag niet gevonden? Geen
nood: achteraan in het boekje staan alle oplossingen.

Als naslagwerkje vind je achterin ook een tijdbalk, lijsten met keizers, pausen en kunstenaars (met chronolo-
gische situering), een verklarend woordenlijstje met kunsthistorische begrippen, een bibliografie en een alfa-
betisch register van de besproken bezienswaardigheden. Op de uitklapbare achterflap van het boekje staat
een rudimentaire stadsplattegrond van Rome.

Het werkje is geïllustreerd met een aantal zwart-witfoto’s van kunstwerken, architecturale grondplannen en
tekeningen. Hier en daar staan kadertjes met achtergrondinformatie over historische personages, culturele of
archeologische onderwerpen, mythologie enz.

Over de Eeuwige Stad bestaan er al een massa reisgidsen, waarvan sommige echt wel van heel goede kwali-
teit zijn. Omwille van het originele opzet van dit boekje – ‘ontdekkend leren’ door middel van vragen en
kijkopdrachten – lijkt deze Kijkwijzer in Rome mij toch een waardevolle aanvulling, die voor leerkrachten die
met hun leerlingen weleens op Romereis gaan beslist een aanrader is en niet in hun boekencollectie zou mo-
gen ontbreken.

Alexander Smarius & Adelheid Smarius
Kijkwijzer in Rome: KCV in de praktijk
ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen
2002 (1ste druk, 1ste oplage)
Paperback, 176 blz. (geïllustreerd)
ISBN 90 06 48016 9
€ 17,50

Website: www.romegids.nl

http://www.ludion.be
http://www.romegids.nl
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Studiedagen

Commentaire de texte: quels textes privilégier? Org.: CECAFOC. Collège Erasme, Place Blaise Pascal 1,
1348 Louvain-la-Neuve. 23/1/2006 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleiding: A. Lesage. Met deze vormingssessie
wil men de leerkrachten laten nadenken over de keuze van de teksten die men voorlegt aan de leerlingen.
De bedoeling is dat men een soort van corpus van teksten construeert. Info: www.segec.be/cecafoc.

Le personnage de Médée chez Euripide et Sénèque. Org.: CECAFOC. Collège Erasme, Place Blaise Pascal 1,
1348 Louvain-la-Neuve. 25/1/2006 van 14.00 tot 17.00 uur. Docenten: P.A. Deproost en A. Cheyns. Voor
leerkrachten klassieke talen. De bedoeling is het personage Medea te bestuderen zoals het verschijnt in de
tragedies van Euripides en Seneca en aan te tonen hoe elk van beide auteurs de mythe gebruikt en interpre-
teert in functie van zijn eigen ideeën. De twee lezingen worden parallel opgebouwd rond twee centrale the-
ma’s. Enerzijds zal gepoogd worden de verschillende facetten van de persoonlijkheid van Medea te belich-
ten: daarbij zal men nagaan hoe iedere auteur bepaalde specifieke trekken van Medea, die hij  terugvindt in
de mythologische traditie, sterker naar voren schuift dan andere. Anderzijds wordt getracht de strategieën te
detecteren die de heldin gebruikt om haar wraakzuchtig plan te realiseren en meer bepaald de behendigheid
waarmee ze haar omgeving manipuleert om haar doel te bereiken. Ten slotte zal men het belang afwegen
van invloed van de mythe en de tocht van de Argonauten bij de tragische schepping van het personage Me-
dea: men krijgt een verschillend resultaat bij beide auteurs. Info: www.segec.be/cecafoc.

Lectuurmethode. Org.: pedagogische begeleiding Antwerpen. DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.
22/2/2006 vanaf 9.00 uur. Info: ericvanhuffelen@skynet.be.

Klassieke talen en KCV in de tweede fase XX. Org.: Onderwijscentrum VUA. Onderwijscentrum VU, De
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (NL). 10/3/2006. In de lezingen wordt er ingegaan op wat de auteurs
Seneca en Plato een moderne leerling te bieden hebben. De workshop van P. Visser sluit mooi aan bij de le-
zing van V. Hunink over Seneca. Vertalen en vertaalvaardigheid vormt de rode draad tussen de workshops
van C. Fisser, A. van Hooff en R. Regtuit. M. Goris wijdt een workshop aan samenwerkend leren en de mo-
gelijkheden daarvoor binnen de klassieke talen. Romereizigers kunnen terecht in de workshop van A. Sma-
rius. Info: www.onderwijscentrum.vu.nl.

Egypte, Griekenland en Rome op het web: ICT over de oudheid voor beginners. Org.: PDCL i.s.m. REN.
KHLeuven, Departement Lerarenopleiding, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee. 22/3/2006 van 14.00 tot
17.00 uur. Docent: H. Verreth. In een eerste onderdeel wordt een overzicht geboden van de bronnen die op
het internet beschikbaar zijn voor geschiedenisonderwijs (geschiedenis van Egypte, Griekenland en Rome)
en  wordt  aangebracht  hoe  men  zelf  dergelijke  bronnen  kan  opsporen.  Daarbij  wordt  vooral  aandacht  be-
steed aan Nederlandstalige websites en aan websites die veel beeldmateriaal bevatten. In een tweede onder-
deel worden enkele voorbeelden gepresenteerd van het gebruik van internet in de klas aan de hand van
lesmateriaal dat op het internet beschikbaar is. Er wordt cursusmateriaal aangeboden. Info: www.pdcl.be.

Antike im Dialog: klassische Sprachen und Werteerziehung heute. Org.: Deutscher Altphilologenverband.
München. 18/4 tot 22/4/2006. Info: www.altphilologenverband.de.

Cursussen

Rond Minos, Ariadne, Daedalus: paleizen, steden en beschavingen van Kreta. Org.: Eekhoutcentrum en
UVT Davidsfonds. KULAK blok B, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. 20/1, 27/1, 3/2, 10/2 en 17/2/2006 van
14.00 tot 16.30 uur. Docent: K. van Steenhuyse. Info: www.eekhoutcentrum.be.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.segec.be/cecafoc.
mailto:ericvanhuffelen@skynet.be
http://www.onderwijscentrum.vu.nl.
http://www.pdcl.be.
http://www.altphilologenverband.de.
http://www.eekhoutcentrum.be.
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Het oude Rome, maatschappij van uitersten: een mentaliteitshistorische benadering. Org.: Amarant. Cul-
tuurcentrum, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. 4 dinsdagavonden vanaf 31/1/2006. Docent: S. Dralans. Info:
www.amarant.be.

De laatste Kelten: de opkomst en ondergang van Picten en Scotti. Org.: Amarant. 30 CC, Brusselsestraat 63,
3000 Leuven; 4 woensdagavonden vanaf 1/2/2006. Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt
5, 1000 Brussel; 4 woensdagavonden vanaf 8/3/2006. Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem;
4 woensdagavonden vanaf 19/4/2006. Docent: E. Claes. Info: www.amarant.be.

Macabere diviniteiten en machtige maagden: religie van Etrusken en Romeinen. Org.: Amarant. Hof van
Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 4 donderdagnamiddagen vanaf 2/2/2006. De Cirk, 9000 Gent; 4
donderdagavonden vanaf 2/2/2006. Docent: S. Dralans. Info: www.amarant.be.

Van de piramiden tot het Forum Romanum: een cultuurhistorisch overzicht van de oudheid. Org.: Ama-
rant. De Cirk, 9000 Gent. 10 woensdagavonden vanaf 15/2/2006, van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: P. De Smet.
Info: www.amarant.be.

Van Divina Commedia tot Mamma Medea: een literaire escapade in de voetsporen van de Grieken en de
Romeinen. Org.: Amarant. Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem; 6 woensdagavonden
vanaf 15/2/2006. De Cirk, 9000 Gent; 6 donderdagavonden vanaf 9/3/2006. Docent: J. Verheyen. Ken je de
songs van Bilitis? Of heb je in het Toneelhuis Mamma Medea gezien van Tom Lanoye of Thyeste van Hugo
Claus in de Munt? Sinds Dante al, sinds Shakespeare, Racine en Goethe heeft de Grieks-Romeinse literatuur
ons nooit met rust gelaten, ons steeds geïnspireerd tot nieuwe vragen en originele invalshoeken. Een chrono-
logische schets, van Alexander de Grote tot Angelina Jolie, biedt ons een referentiekader voor onze ontdek-
kingstocht doorheen de Europese literatuur. Theaterteksten van Shakespeare tot Tom Lanoye confronteren
ons met de existentiële vragen van de Griekse tragedie. Op dichtersvoeten trekken we naar de top van de
Parnassus: een poëtische ‘grand tour’ van Shelley, Keats en Hölderlin tot 20ste-eeuwse dichters als Elytis,
Kavafis of Christine D’Haen. In de historische roman van de 20ste eeuw herbeleven we de grootse momen-
ten uit de Grieks-Romeinse geschiedenis. Als zijsprongetjes verkent men even de wereld van de beeldende
kunsten, de taal van de politiek en de seksualiteit. Info: www.amarant.be.

Redenaar, politicus en strafpleiter: Cicero in turbulent Rome. Org: UVT Davidsfonds. Aleydis, Elisa-
bethlaan 103 B, 3200 Aarschot. 17/2, 24/2, 10/3 en 17/3/2006 van 14.00 tot 17.00 uur. Docent: R. Lesaffer. In-
fo: www.davidsfonds.be.

Polis, imperium en municipium: lokale samenlevingen in de antieke wereld. Org.: UVT Davidsfonds. Den
Hof, H. Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas. 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3 en 31/3/2006 van 14.00 tot 16.00 uur.
Docent: R. Duthoy. Info: www.davidsfonds.be.

De waarheid achter Caesar: Romeinen in onze gewesten. Org.: UVT Davidsfonds. UNIZO benedenzaal,
Arme-Klarenstraat 55, 8800 Roeselare. 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 en 30/3/2006 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: H.
Thoen. Info: www.davidsfonds.be.

Kreta: de wieg van Europa. Org.: UVT Davidsfonds. K.U.Brussel, Vrijheidslaan 17, 1081 Koekelberg. 6/3,
13/3, 20/3 en 27/3/2006 van 13.30 tot 15.30 uur. Docent: J. Driessen. Info: www.davidsfonds.be.

Waar Oost en West elkaar ontmoeten: Carthago en de Grieken.  Org.: UVT Davidsfonds. Academie voor
Muziek en Woord, Pastoor de Nevestraat 26, 9900 Eeklo. 7/3, 14/3, 21/3 en 28/3/2006 van 14.00 tot 16.00
uur. Docent: R. Docter. Info: www.davidsfonds.be.

Een vergeten beschaving: een cultuurhistorische benadering van de Etrusken. Org.: Amarant. Academie,
2500 Lier; 5 dinsdagnamiddagen vanaf 14/3/2006. KMKG, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 5 woensdagnamidda-
gen vanaf 15/3/2006. Docent: S. Dralans. Info: www.amarant.be.

Cyprus, het eiland van Aphrodite. Org.: Amarant. De Cirk, 9000 Gent; 1/4/2006. KMSK, L. De Waelplaats
7-9, 2000 Antwerpen; 22/4/2006. 30 CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 29/4/2006. Docent: K. van Steen-
huyse. Info: www.amarant.be.

http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
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Lezingen en congressen

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

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

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.
15/12/2005 om 20.00 uur. Spreker: P. Monsieur. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

Un parfum de Grèce, un goût d’Orient: étrangers et produits étrangers dans la communauté des artisans
de la Tombe. Org.: EGKE. KMKG, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 15/12/2005 om 18.30 uur. Spreker: L. Bavay.

Fouilles belges d’Apamée en Syrie: découvertes récentes. KMKG, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 18/12/2005
om 10.30 uur. Spreker: D. Viviers.

Grand Hôtel Pompeji: woeker, welvaart en wellust in Romeins Campanië. Org.: AVRA. UFSIA, Rode-
straat 14, 2000 Antwerpen. 21/12/2005 om 20.00 uur. Spreker: K. Verboven. Info: archeologie.antwerpen.be.

Vergilius, Georgica (leeskring). Org.: NKV Antwerpen. UA-stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
11/1, 1/2, 8/2, 8/3, 29/3, 26/4 en 3/5/2006. Begeleiding: H. Oudermans.

Hoogtepunten uit de Griekse sterrenkunde. Org.: NKV Antwerpen. UA-stadscampus, Rodestraat 14, 2000
Antwerpen. 25/1/2006 om 20.00 uur. Spreker: C. Waelkens.

Griekenland: antiek, Byzantijns en modern. De Cirk, Grote Schouwburg, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt.
31/1/2006 om 20.00 uur. Sprekers: J. & R. Thienpont - Vanden Branden. Info: www.cchasselt.be.

Vrouwen maken scènes: de rol van de vrouw in de Griekse tragedie. Hof van Watervliet, Oude Burg 27,
8000 Brugge; 7/2/2006 om 20.00 uur. De Kring, Langemeersstraat 5, 8500 Kortrijk; 9/2/2006 om 20.00 uur.
Spreker: L. Van der Stockt. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

Sagalassos 2005. Org.: NKV Limburg. Stadhuis, Feestzaal, Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren. 16/2/2006 om
20.00 uur. Spreker: M. Waelkens. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Carthago: recent onderzoek in een antieke wereldstad. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein,
3000 Leuven. 21/2/2006 om 20.00 uur. Spreker: R. Docter. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

Cicero, Pro Caelio. Org.: NKV Antwerpen. UA-stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 22/2/2006 om
20.00 uur. Spreker: R. Lesaffer.

Wie is hier de gek? Heilige dwazen in Byzantium en in Rusland. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 22/2/2006 om 20.00 uur.
Spreker: J. Vereecken. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Het Latijn van Montaigne. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Let-
terkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 8/3/2006 om 20.00 uur. Spreker: A. Roose. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

Limburg onder de loep: de verrassende resultaten van het archeologisch onderzoek in 2005. Org.: NKV Limburg.
Stadhuis, Feestzaal, Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren. 16/3/2006 om 20.00 uur. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Orpheus: de mythe van een prototypische muzikant door de eeuwen heen. Org.: NKV Antwerpen. UA-
stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 22/3/2006 om 20.00 uur. Spreker: D. Verbeke.

http://www.flwi.ugent.be/NKV.
http://www.griekenlandcentrum.ugent.be.
http://www.flwi.ugent.be/NKV.
http://www.cchasselt.be.
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http://www.galloromeinsmuseum.be.
http://www.flwi.ugent.be/NKV.
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http://www.galloromeinsmuseum.be.
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Het Antwerps, wereldtaal, oertaal: Johannes Goropius Becanus over de oorsprong van de taal. Org.: NKV
Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000 Leuven. 28/3/2006 om 20.00 uur. Spreker: T. Van Hal. Info:
www.flwi.ugent.be/NKV.

Tentoonstellingen

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.

Jean-Claude Golvin: peintre de la Gaule romaine. Musée d’Argentomagus, Les Mersans, BP 6, 36200 Saint-
Marcel (FR). Tot 18/12/2005. Info: tel. + 33 2 54 24 47 31.

Le vin ou les origines du vignoble en Gaule romaine. Musée Archéologique de Dijon, Rue Docteur Maret 5,
21000 Dijon (FR). Tot 31/12/2005. Info: www.musees-bourgogne.org.

Résidences des villes et des campagnes du Gers antique: domus et villa dans la cité élusate.  Musée Ar-
chéologique, 32800 Eauze (FR). Tot 31/12/2005. Info: tel. + 33 5 62 09 71 38.

Vivre et mourir à Segodunum durant l’Antiquité. Musée du Rouergue, Le Bourg, 12630 Montrozier (FR).
Tot 31/12/2005. Info: tel. + 33 5 65 70 75 00.

Verschüttet vom Vesuv: die letzten Stunden von Herculaneum. Pergamonmuseum, Bodestraße 1-3, 10178 Ber-
lin (DE); tot 1/1/2006. Focke Museum, Bremen (DE); van 28/1 tot 17/4/2006. Info: www.smb.spk-berlin.de.

100 000 Jahre Sex: über Liebe, Fruchtbarkeit und Wollust. Landesmuseum für Vorgeschichte, Palaisplatz
11, 01097 Dresden (DE). Tot 8/1/2006. Info: www.archsax.sachsen.de.

Imperium Romanum: Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau. Archäologisches Landesmuseum
Baden-Württemberg, Schlossplatz 2, Stuttgart (DE). Tot 8/1/2006. Info: www.imperium-romanum-2005.de.

De spiegelwereld van Asterix. Tour & Taxis, Havenlaan 86 C, 1000 Brussel. Tot 15/1/2006. Striptentoonstel-
ling naar aanleiding van de lancering van het 33ste Asterix-album.

Au coeur du verre: l’épave antique des Embiez. Musée des Tapisseries, Place des Martyrs de la Résistance,
13100 Aix-en-Provence (FR). Tot 15/1/2006. Info: tel. + 33 4 42 21 09 91.

Le boire et le manger à Lutèce. Crypte Archéologique, Place du Parvis de Notre-Dame, 75004 Paris (FR). Tot
15/1/2006. Info: tel. + 33 1 55 42 50 10.

Trésors antiques: bijoux de la collection Campana. Musée du Louvre, Aile Richelieu, Quai du Louvre,
75001 Paris (FR). Tot 16/1/2006. Info: + 33 1 40 20 50 50.

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

De queeste van de Argonaut. Drents Museum, Brink 1, Assen (NL). Tot 6/2/2006. 9 hedendaagse figuratie-
ve schilders en een beeldhouwer uit Nederland hebben een bijdrage geleverd aan het verhaal over de zoek-
tocht van Jason en de Argonauten naar het Gulden Vlies, waaronder Douwe Elias, Peter Hartwig en Pieter
Pander. Voor het nieuwe onderkomen van Kamerbeek Group, een landelijk opererende financiële dienstver-
lener, werden eind jaren ’90 op initiatief van het echtpaar Kamerbeek 9 kunstenaars aangetrokken om de
verschillende scènes uit het Griekse epos over de Argonauten te schilderen. Dit onderwerp kwam voort uit
het ontwerp van het nieuwe kantoorpand in Amersfoort, dat vanwege de gelijkenis met een zeeschip de Ar-
gonaut genoemd werd. Info: www.drentsmuseum.nl.

De Hunnen. Org.: Europalia Russia. KMKG, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Tot 26/2/2006. Toelichting: zie Pro-
ra, jg. 10 (2005), nr. 3. Info: www.europalia.be.

http://www.flwi.ugent.be/NKV.
http://www.musees-bourgogne.org.
http://www.smb.spk-berlin.de.
http://www.archsax.sachsen.de.
http://www.imperium-romanum-2005.de.
http://www.drentsmuseum.nl.
http://www.europalia.be.
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Imperium Romanum: Römer, Christen, Alamannen. Badisches Landesmuseum, Schloss, 76131 Karlsruhe
(DE). Tot 26/2/2006. Info: www.landesmuseum.de.

Grafvelden uit de ijzertijd en de Romeinse tijd. De Tiendschuur, Recollectenstraat 5, Weert (NL). Tot
19/3/2006. Info: www.museumweert.nl.

Forum Hadriani, de verloren stad. Museum Swaensteyn, Herenstraat 101, Voorburg (NL). Tot 26/3/2006.
Voor  het  eerst  wordt  in  een  grote  overzichtstentoonstelling  aandacht  besteed  aan  Forum  Hadriani,  naast
Nijmegen de enige stad in Nederland met stadsrechten.

Kleur bij de Grieken en Romeinen. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam
(NL). Tot 26/3/2006. Toelichting: zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 3. Info: www.uba.uva.nl/apm.

Alphabet(s). Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz. Van 28/1 tot
17/4/2006. Over de ontwikkeling van het alfabet. Info: www.musee-mariemont.be.

Alles geritzt: Botschaften aus der Antike. Archäologische Staatssammlung, Lerchenfeldstraße 2, 80538
München (DE). Tot 17/4/2006. Men kan zich het dagelijks leven van de Romeinen niet voorstellen zonder
schrift: gebeiteld in steen, gegraveerd op metaal, gekrast op wastafeltjes of geschreven op papyrus. Brieven,
vervloekingstafeltjes, toverspreuken, rekeningen, (handels)overeenkomsten, mededelingen van allerlei aard
bepaalden het leven zowel in het antieke Italië als in de provincies aan Rijn en Donau. De tentoonstelling
presenteert ook de belangrijkste vroegmiddeleeuwse runeninscripties. Info: www.archaeologie-bayern.de.

Nijmegen, oudste stad van Nederland. Museum het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Van
10/12/2005 tot 7/5/2006. Toelichting: zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 3. Info: www.museumhetvalkhof.nl.

Lugdunum: naissance d’une capitale. Musée Gallo-Romain de Lyon-Fourvière, Rue Cléberg 17, 69005 Lyon
(FR). Tot 8/5/2006. Info: www.musees-gallo-romains.com.

Kaiserbilder im Praetorium: Porträts aus einer norddeutschen Privatsammlung. Praetorium, Kleine Bu-
dengasse, 50667 Köln (DE). Tot 18/7/2006. Info: www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum.

Toneel

Grieks landschap (J. Houben). Augustijner Theater, IJzerenwaag 6, 2000 Antwerpen. 2/12, 3/12, 9/12 en
10/12/2005. Een hedendaagse vertelling in verschillende taferelen van enkele Griekse ‘conflicten’. Thebe is
(be)stuurloos, heeft geen koning meer. Polynices en Eteocles eisen beiden de kroon op. Hun zus Antigone
speelt daarbij scheidsrechter. Creon, een koning tegen wil en dank, Haemon, de vriend van Antigone, die
zich uitleeft in tennis, en Tiresias, de blinde krankzinnige profeet, zijn enkele historische figuren die even-
eens hun opwachting maken. Info: tel. 03 233 00 36.

Zomernachtliefde (W. Shakespeare). Dood Paard. Kaaitheaterstudio’s, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat
81, 1000 Brussel. 7/12 en 8/12/2005 om 20.30 uur. Info: www.doodpaard.nl.

J.C. (naar Julius Caesar van W. Shakespeare). Dood Paard. Kaaitheaterstudio’s, Onze-Lieve-Vrouw van
Vaakstraat 81, 1000 Brussel. 16/12 en 17/12/2005 om 20.00 uur. Info: www.doodpaard.nl.

Grieks (S. Berkoff). ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen. 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, 23/12/2005 om 20.15 uur, 11/12/2005 om 15.00 uur.
Info: www.tarsenaal.be.

Coriolanus (naar W. Shakespeare). Dood Paard. 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.

Ars amatoria: handleiding voor minnaars (Ovidius). Ron Cornet. CC, Minderbroedersstraat 15, 3300 Tie-
nen; 10/1/2006 om 13.10 uur. CC Plomblom, Graanmarkt 12, 9400 Ninove; 12/1/2006 om 13.30 uur. De Bie-

http://www.landesmuseum.de.
http://www.museumweert.nl.
http://www.uba.uva.nl/apm.
http://www.musee-mariemont.be.
http://www.archaeologie-bayern.de.
http://www.museumhetvalkhof.nl.
http://www.musees-gallo-romains.com.
http://www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum.
http://www.doodpaard.nl.
http://www.doodpaard.nl.
http://www.tarsenaal.be.
http://www.doodpaard.nl.
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korf, Kuijperstraat, 8000 Brugge; 14/2/2006 om 20.00 uur. De Kring, Langemeersstraat 5, 8500 Kortrijk;
16/2/2006 om 20.00 uur. Info: www.huubcolla.be.

Alcestis - Goat Song. De Roovers. Monty, Antwerpen; 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 18/1, 19/1, 20/1 en
21/1/2006. Theater Malpertuis, Tielt; 27/1/2006. CC Lokeren; 28/1/2006. CC De Bogaard, Sint-Truiden;
30/1/2006. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge; 7/2/2006. CC, Maasmechelen; 8/2/2006. De
Velinx, Tongeren; 9/2/2006. Aud. Limburghal; 10/2/2006. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent;
14/2, 15/2, 16/2 en 17/2/2006. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 22/2/2006 om 20.00 uur. De Wa-
rande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 23/2/2006. CC, Gemeenteplein, 1853 Strombeek-Bever; 24/2/2006
om 19.30 uur. CC De Schakel, Waregem; 25/2/2006. Stadsschouwburg, Leuven; 28/2 en 1/3/2006 om 20.00
uur. CC Muze, Heusden-Zolder; 2/3/2006. CC De Herbakker, Eeklo; 3/3/2006. KVS-Box, Arduinkaai 7,
1000 Brussel; 7/3, 8/3 en 9/3/2006 om 20.30 uur. Stadsschouwburg, Sint-Niklaas; 10/3/2006. Stadsschouw-
burg, Mechelen; 11/3/2006. In 438 v.C. schrijft de Griek Euripides zijn oudst bewaarde stuk Alcestis. Adme-
tus, de koning van Pherae, is gedoemd om jong te sterven. De god Apollo zorgt er echter voor dat Admetus
mag blijven leven op voorwaarde dat iemand zijn leven opoffert. Uiteindelijk biedt Alcestis, de vrouw van
de koning, zich uit vrije wil aan. Info: www.deroovers.be.

Julius Caesar (W. Shakespeare). Het Ongerijmde. CC, H. Kruisstraat 16, 2640 Mortsel. 3/2/2006.

Heliogabalus. Fanny & Alexander. Stuk, Naamsestraat 96, 3000 Leuven; 7/2, 8/2 en 9/2/2006 om 20.30 uur.
Bourla, Komedieplein 18, 2000 Antwerpen; 15/2 en 16/2/2006. Met dit toneelstuk dringt F&A dieper door in
het domein van een verwarde seksuele identiteit, van een ontregeld lichaam, van een ongebreidelde fantasie.
Op de scène staat een adolescent acteur-danser, die zich in de intimiteit van zijn kamer keizer van een losge-
slagen rijk waant. Hij spreekt natuurlijk Latijn (met boventiteling in het Nederlands). Maar dat is misschien
louter muziek, net als de thema’s van Mozarts Don Juan die binnenzweven. Info: www.toneelhuis.be.

Trojaanse vrouwen (Euripides, bewerking J. Boonen). Raamtheater op ’t Zuid, De Vrièrestraat 36, 2000
Antwerpen. 17/2/2006; speelperiode tot 31/3/2006, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 20.00
uur (niet op 1-4 maart), op donderdag 23/2 ook om 13.30 uur en op zondag 12/3 en 26/3 om 15.00 uur. In
zijn ‘Trojaanse vrouwen’ laat de Griekse toneelschrijver Euripides niet zien hoe gelukkig de overwinnaars
van de oorlog zijn, maar richt hij  zijn aandacht op de verliezers, de Trojanen, althans op hen die de slacht-
partij hebben overleefd: de vrouwen. Hij toont niets van het geweld zelf, maar laat zien tot welke gevolgen
en emoties onrecht en oorlog leiden. Na de val van Troje  bevinden een aantal vooraanstaande Trojaanse
vrouwen zich op het strand. Allemaal vertellen ze hun verhaal: Cassandra, de waanzinnig geworden pries-
teres van Apollo, die reeds vele malen het lot van Troje had voorspeld; Andromache, verteerd door verdriet
om de dood van haar man, staat nog een gruwelijker gebeurtenis te wachten; Helena verzoekt haar man
Menelaüs om vergiffenis; Hecabe, die het ene verlies na het andere lijdt, stort ten slotte in als ze haar stad in
vlammen ziet opgaan. Info: www.raamtheater.be.

Britannis (Racine, bewerking D. Opstaele). Ensemble Leporello. CC, H. Kruisstraat 16, 2640 Mortsel.
18/2/2006 om 20.15 uur. Info: www.ensembleleporello.be.

Antigone (Sophocles). De Tijd, Sint-Paulusstraat 23, 2000 Antwerpen. 24/2, 25/2, 28/2, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3,
7/3, 8/3, 9/3, 10/3 en 11/3/2006 om 20.00 uur. Gastregisseur Peter Van Kraaij werkte zich doorheen het re-
pertoire van Antigonebewerkingen en -vertalingen en is uiteindelijk opnieuw beland bij de versie van Sop-
hocles. De Nederlandse classicus Jan Pieters laat in zijn getrouwe vertaling van het stuk (1989) de geconstru-
eerde verzen van de Griekse tragedieschrijver tot hun recht komen. Info: www.detijd.be.

Titus. De Kopergieterij, Blekerijstraat 50, 9000 Gent; 24/2/2006. De Minnepoort, 3000 Leuven; 11/3/2006.
Doelgroep: + 10 jaar. Geïnspireerd op het harde leven van een slagerszoon, postkaarten van landen die niet
bestaan en met een knipoog naar Titus Andronicus. Info: www.dekopergietery.be.

Muziek en ballet

Semele (G.F. Händel). Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 13/12, 16/12, 21/12, 23/12/2005 om
19.30 uur, 18/12/2005 om 15.00 uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 4/1, 6/1, 10/1, 12/1, 13/1/2006
om 19.30 uur, 8/1/2006 om 15.00 uur. Toelichting: zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 3. Info: www.vlaamseopera.be.

http://www.huubcolla.be.
http://www.deroovers.be.
http://www.toneelhuis.be.
http://www.raamtheater.be.
http://www.ensembleleporello.be.
http://www.detijd.be.
http://www.dekopergietery.be.
http://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. In een eigentijdse herschrijving van deze tragedie
doet Cassandra haar verhaal bij monde van 12 dansers. Aanvankelijk was Cassandra vooral opgevat als een
vertellende voorstelling. Deze vorm werd gaandeweg gewijzigd doordat Anne Teresa en Jolente De Keers-
maeker, die beiden instaan voor de regie en de choreografie, er steeds meer dans aan toevoegden. Info:
www.demunt.be.

Neptune, Tone Poem (C. Scott). Orchestre Philharmonique de Liège et de la Communauté Wallonie-
Bruxelles. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 17/12/2005 om 20.00 uur. Daar-
naast staan op het programma: Four sea interludes from Peter Grimes van B. Britten en Klavierkonzert nr. 1 van
L. van Beethoven. Info: www.bozar.be.

Jupiter-Symphonie (W.A. Mozart). English Baroque Soloists. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat
23, 1000 Brussel. 27/1/2006 om 20.00 uur. Daarnaast staan op het programma: Symphonie nr. 39 en 40 van
W.A. Mozart. Info: www.bozar.be.

Der König Kandaules (von Zemlinsky). Opéra Royal de Wallonie. Théâtre Royal, Rue des Dominicains 1,
4000 Liège. 27/1/2006 om 20.00 uur; 29/1/2006 om 15.00 uur; 31/1, 2/2, 4/2/2006 om 20.00 uur. Info:
www.orw.be.

Il re pastore (W.A. Mozart). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 28/1, 31/1, 2/2, 4/2 en 8/2/2006 om 20.00
uur.  De  titel  verwijst  naar  de  herder  Amyntas,  de  rechtmatige  troonopvolger  van  Sidon,  die  door  Strato
werd verbannen. Alexander de Grote bevrijdt Sidon en wil Amyntas weer op de troon plaatsen, maar zoals
gangbaar in de filosofie van de verlichting wordt die verscheurd tussen zijn plichten als vorst en zijn gevoe-
lens. Alleen met zijn geliefde Elisa aan zijn zijde zal hij de kroon aanvaarden. Info: www.demunt.be.

Aci, Galatea e Polifemo (G.F. Händel). Gabrieli Consort and Players. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Ant-
werpen. 20/2/2006 om 20.00 uur. Händel wekt het verhaal uit Ovidius’ Metamorfosen tot leven met behulp
van drie solisten en een klein instrumentaal ensemble. De idyllische pastorale tussen de herder Acis en de
nimf Galatea wordt verstoord door het gruwelijke monster Polifemo, door Händel met de meest onmoge-
lijke vocale partij bedacht. Info: www.desingel.be.

L’incoronazione di Poppea (C. Monteverdi). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 12/3 en 19/3/2006 om
15.00 uur; 10/3, 14/3, 16/3, 21/3, 23/3 en 25/3/2006 om 19.00 uur. Info: www.demunt.be.

Daphnis et Chloé (M. Ravel). Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Paleis voor Schone Kunsten, Ra-
vensteinstraat 23, 1000 Brussel. 19/3/2006 om 15.00 uur. Daarnaast staat het Concerto voor viool op. 36 van A.
Schönberg op het programma. Info: www.nob-onb.be.

Ateliers

De Romeinen bij ons: help! Een Romeinse villa in mijn tuin. Museum Vander Kelen-Mertens, 3000 Leu-
ven. Tot 24/2/2006; van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Basisonderwijs; 90 min. In de buurt van
Leuven (o.a. Bierbeek) is een gedeelte van een Gallo-Romeinse villa opgegraven. De bewoners van die villa
nemen de leerlingen met een maquette en lokaal opgegraven gebruiksvoorwerpen mee naar de Romeinse
periode, die verrassend modern overkomt. Vooraf reserveren. Info: A. Liefsoens; tel. 016 22 69 06; fax 016 23
89 30; anne.liefsoens@leuven.be.

En toen kwamen de Romeinen. Museum Vander Kelen-Mertens, 3000 Leuven. Tot 24/2/2006; dinsdag tot
vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. 1ste graad secundair onderwijs; 90 min. Vooraf reserveren. Info: A. Liefsoens;
tel. 016 22 69 06; fax 016 23 89 30; anne.liefsoens@leuven.be.
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