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REDACTIONEEL

Beste collega’s

In dit redactioneel nog even een paar woordjes over onze studiedag Latijn en Grieks in de 21ste eeuw. Voor wie
er  niet  kon  zijn:  u  vindt  een  uitgebreid  verslag  in  het  tijdschrift  van  de  Vereniging  Vlaamse  Leerkrachten
(www.vvl-onderwijs.be), V.V.L. Ideeën, januari – februari 2006, blz. 3-7. Wie geïnteresseerd is om de Power-
Point-presentatie en de folder die ontworpen werden naar aanleiding van die nascholing te bestellen, vindt
daarover alle informatie op blz. 2 van deze Prora.

In Kerk & Leven van 11 januari 2006 (blz. 7) staan in een interview van L. Wouters met Wim Verbaal lovende
woorden over het lezen van Latijnse teksten, die ik u niet wil onthouden (bij het maken van een PowerPoint-
presentatie moet men beknopt blijven en vallen bij de selectie die men doorvoert toch wel belangrijke dingen
weg): ‘Latijnse teksten lezen blijft een uitdaging en is vaak een ware worsteling. Je kunt niet alles meteen begrijpen, zo-
dat je anders leert denken. Om de tekst te kunnen vertalen, moet je in de gedachtegang van de auteur proberen te treden
en de dialoog aangaan met stemmen uit het verleden. Die ontmoeting met mensen uit een andere tijd geeft je een diepere
kijk op je eigen wereld. Het maakt je weerbaar tegen modetrends, slogans, tegen alles wat van voorbijgaande aard is.’

Dit fragment wordt echter niet alleen geciteerd omwille van de positieve opmerkingen die gemaakt worden
over het lezen van antieke teksten. Er is nog een andere reden: het niet kunnen aangaan van een dialoog met
een stem uit het heden. Een van de leden van de V.L.O.T. heeft immers zijn lidmaatschap opgezegd met een
uitgebreide motivatie daarbij. Hij is het grondig oneens ‘met de talrijke vernieuwingen die thans op georchestreer-
de wijze opgedrongen worden aan classici in hun klaspraktijk.’ De verschillende universiteiten krijgen daarbij de
zwartepiet toegespeeld, maar ook de V.L.O.T. krijgt een flinke veeg uit de pan. Wij zouden ons kritiekloos
achter de opgelegde vernieuwingen scharen. Welke vernieuwingen bedoeld zijn, wordt niet vermeld, maar
mijn bijdrage (welke?) over zelfstandig begeleid leren was ‘de druppel die de emmer deed overlopen.’

De raad van bestuur heeft zich dan ook terecht gebogen over de verwijten die ons toegestuurd werden. En
de beste oplossing leek ons te zijn dit ex-lid uit te nodigen zijn stellingen verder uit te bouwen met argumen-
tatie en dat in Prora te publiceren, of indien hij dat niet zag zitten, eventueel op een studiedag of andere bij-
eenkomst een aanzet tot discussie te geven. Tot onze spijt is er op dit voorstel niet gereageerd. De dialoog
die men in zo’n situatie moet aangaan, is dus blijkbaar niet mogelijk.

De raad van bestuur als bestuur van een vereniging van leerkrachten en dus professionals neemt evenwel
het duidelijke standpunt in om geen standpunt in te nemen betreffende vernieuwingen en nieuwe trends.
We brengen ze wel voor het voetlicht om mensen aan het denken te zetten over wat ze aan het doen zijn en
wat er in de rest van het onderwijs gebeurt. Het is dan ook hun goed recht om na deze reflectie tot de con-
clusie te komen: ‘Ik doe het goed zoals het is, zelfs beter’. Uiteraard bestaat de raad van bestuur uit mensen
met eigen ervaringen en ideeën. Hun bijdragen in Prora zullen dan ook gekleurd zijn door een eigen invul-
ling. Maar als bestuur en dus als vereniging laten we de keuze aan de lezers! Zijzelf moeten beslissen of ze
meegaan met anderen in nieuwe denkwijzen over onderwijs of niet.

Tot slot een fragment uit Quintilianus, ‘De opleiding tot redenaar’, vertaald door Piet Gerbrandy, 2001, blz.
40-41: ‘Bovendien, het grootste deel van de tijd moet besteed worden aan zelfstandige studie in afzondering. De leraar
gaat er immers niet naast staan als het kind schrijft, uit zijn hoofd leert of nadenkt; voor iemand die een van deze dingen
doet, is bemoeienis van wie ook hinderlijk. Lectuur vereist ook niet altijd dat iemand leiding geeft of uitlegt. (...) Het is
dus maar een korte tijd dat de leraar bezig is de taak voor de hele dag uit te delen; daardoor kan ook leerstof die leerlin-
gen persoonlijk wordt bijgebracht, toch meer kinderen bereiken.’

Zou begeleid zelfstandig leren dan toch niet zo nieuw zijn?

Chris Van Woensel
Voorzitter

http://www.vvl-onderwijs.be),
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VERENIGING

Promotiemateriaal ‘Latijn en Grieks in de 21ste eeuw’

Naar aanleiding van de nascholing Latijn en Grieks in de 21ste eeuw op 9 november 2005 ontwikkelde de Ver-
eniging van Leerkrachten Oude Talen een PowerPoint-presentatie en een folder waarin het wat, hoe en
waarom van de klassieke talen anno 2006 voorgesteld worden. Ze kunnen door alle geïnteresseerden besteld
worden tegen betaling van de productie- en verzendingskosten.

De structuur en de inhoud van de PowerPoint-presentatie en de folder zijn gelijklopend. De folder is in feite
een uitvoerig uitgeschreven tekst van de inhoud van de PowerPoint-presentatie. Beide geven een antwoord
op drie vragen: wat is de inhoud van Latijn en Grieks, hoe wordt die inhoud aangeleerd en waarom zouden
leerlingen ervoor kiezen? Het materiaal is geschikt voor alle scholen, ongeacht het onderwijsnet en/of het
gebruikte handboek.

De PowerPoint-presentatie wordt geleverd op cd-rom in twee versies: een met Latijn én Grieks en een met
alleen Latijn (voor scholen waar geen Grieks gegeven wordt). De folder (alleen beschikbaar met Latijn én
Grieks) telt 8 blz. in A5-formaat; hij is geïllustreerd en uitgevoerd op dik gekleurd papier in zwart-witdruk.

Tarieven (alleen geldig voor verzending in België)

product productie verzending TOTAAL
folder € 0,40 € 0,78 € 1,18
cd-rom € 0,70 € 0,92 € 1,62
folder + cd-rom € 1,10 € 1,38 € 2,48

Meerdere exemplaren

Voor de verzending van meerdere exemplaren die tegelijk worden besteld, wordt het tarief bepaald door het
totale gewicht van de zending. Ter informatie: 1 folder weegt ca. 15 g, 1 cd-rom weegt ca. 85 g. De hieronder
opgegeven aantallen folders en cd-roms per gewicht zijn slechts indicatief; het reële tarief is ook afhankelijk
van het gewicht van het verpakkingsmateriaal.

gewicht verzending aantal folders aantal cd-roms
tot 50 g € 0,78 max. 3 n.v.t.
tot 100 g € 0,92 max. 6 max. 1
tot 350 g € 1,38 max. 23 max. 4
tot 1 kg € 2,30 max. 66 max. 11

Zodra de dikte van de zending 3 cm overschrijdt (ongeacht het gewicht), wordt ze beschouwd als Kilopost
en zijn de tarieven als volgt:

gewicht verzending aantal folders aantal cd-roms
tot 2 kg € 3,70 max. 133 max. 23
tot 5 kg € 7,40 max. 333 max. 58

De prijzen van een Postpac (doos voor verzending) variëren tussen € 1,15 en € 1,65.

Bestellingen
• bij voorkeur via de website www.vlot-vzw.be > Informatie > Promotiemateriaal
• bij Joeri Facq, Naastveldstraat 140, 9160 Lokeren, tel. 09 348 54 55, e-mail: joeri.facq@vlot-vzw.be

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


3

DIDACTIEK

Woordvolgorde: theorie en onderwijspraktijk1

Dirk Panhuis

De woordvolgorde (of beter: de volgorde van de zinsdelen) in de Latijnse zin zal hier eerst behandeld wor-
den aan de hand van een voorbeeld. Op basis daarvan komt er dan een theoretische synthese van de norma-
le woordvolgorde. In het derde deel komen de emotieve en bijzondere woordvolgordes aan bod. Vervolgens
wordt er ingegaan op de vraag waarom die inzichten niet eerder zijn (her)ontdekt. In het vijfde deel wordt
de vraag beantwoord wanneer en hoe leerlingen met deze taalverschijnselen rekening kunnen leren houden.

1 Daedalus op Kreta

In zijn Metamorphoses (VIII, 159-168) vertelt Ovidius hoe de beroemde architect Daedalus in opdracht van
Minos op Kreta een labyrint bouwt voor de Minotaurus. Dan volgt het verhaal van Theseus die de Minotau-
rus doodt en met Ariadne Kreta ontvlucht (v. 169-182). De daarop volgende verzen/zinnen luiden:

(1) Daedalus interea Creten longumque perosus
exsilium tactusque loci natalis amore
clausus erat pelago. ‘Terras licet, inquit, et undas
obstruat, at caelum certe patet. Ibimus illac.’

‘Daedalus, die Kreta en zijn lange ballingschap beu was en door heimwee naar zijn geboorteland werd ge-
plaagd, was afgesloten door de zee. “Laat hij (Minos) land en zee versperren,” zei hij, “maar de hemel staat
zeker open. We zullen langs daar gaan.”’ (Ovidius, Metamorphoses VIII, 183-186)

In v. 183 verwijst de dichter eerst naar twee thema’s die al eerder aan bod zijn gekomen: Daedalus en het tus-
sentijdse verhaal (interea) over Theseus en Ariadne. Door deze twee thema’s te herhalen vertelt Ovidius ons
niets nieuws, vermits ze bekend zijn uit de voorafgaande context. Maar met die twee woorden in het begin
van de zin biedt hij de lezer twee ankers om het nieuwe verhaal te verbinden met wat de lezer al weet. Het
eerste thema (het eigenlijke thema: Te) brengt ons weer bij de man die nu het hoofdpersonage van het ver-
haal zal zijn; het tweede thema situeert ons verhaal t.o.v. het vorige: het verloopt tezelfdertijd. In de rest van
de zin krijgen we meer nieuws over de gemoedsgesteldheid van Daedalus (afkeer, heimwee) en zijn geïso-
leerde positie op het eiland. Deze nieuwe informatie zou je een ‘uitspraak’ of ‘gezegde’ of ‘commentaar’ over
het ‘onderwerp’ kunnen noemen. Om alle verwarring met de syntactische noties ‘onderwerp’ en ‘gezegde’ te
vermijden gebruiken we respectievelijk de communicatieve termen ‘thema’ en ‘rhema’. Deze commentaar of
rhema’s over het thema Daedalus stuwen het verhaal verder en creëren een dynamisch proces in het verhaal.

Tussen al deze nieuwe stuwende elementen zijn sommige gewichtiger dan andere. Daedalus’ gemoedsge-
steldheid is zeker nuttige informatie, omdat die de reden voor zijn plan is, maar het gewichtigste punt (het
eigenlijke rhema) is dat Daedalus van zijn geboorteland is afgesneden door de zee: clausus erat pelago. Deze
informatie  en  vooral  het  laatste  woord  zal  ons  brengen  bij  de  metamorfose  van  mensen  die  door  de  lucht
vliegen. Uit de daaropvolgende zin blijkt dat pelago het eigenlijke rhema (Re) is waarop het vooral aankomt.
Daarom staat pelago achteraan in de zin.

In de volgende samengestelde zin gaat Ovidius/Daedalus verder door te zeggen dat er te land of ter zee
niets kan worden gedaan, maar dat de lucht/hemel openstaat. In de eerste van de twee nevengeschikte zin-
nen is het eerste deel, terras et undas, impliciet bekend, vermits iedereen weet dat Kreta een eiland is; het ge-

1 Dit artikel is een iets uitgebreidere versie van de inleiding gehouden op de Dag van de Klassieke Talen te
Kortrijk op 22 oktober 2005.
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zegde obstruat is een nuttige herinnering aan zijn penibele toestand en oorzaak van zijn vindingrijkheid en is
dus rhematisch. Nieuw en verrassend is de contrasterende aankondiging in het zinnetje caelum certe patet.
Dat stuwt het verhaal ineens sterk voort. Dat is dynamisch. Het eerste woord (caelum) is weinig informatief:
het is een bekend deel van het heelal en wordt al bijna uitgelokt door terras et undas. Het rhema is het verras-
sende certe patet. In de laatste zin is het onderwerp ‘wij’ zo bekend dat het niet wordt uitgedrukt (al is Icarus
nog niet vermeld). Ibimus en illac zijn  beide  nieuw  en  rhematisch,  maar  vooral illac, nochtans verwijzend
naar een bekend gegeven (caelum), is het eigenlijke rhema, het zinsdeel waar het op aan komt in deze meta-
morfose.

De dichter heeft dus in elk van de zinnen een bepaald perspectief in zijn mededeling gecreëerd: de zin ver-
loopt in elk van de besproken zinnen fundamenteel van het thema (startpunt, gespreksonderwerp, bekend
of als bekend verondersteld) in het begin naar het rhema (nieuwe, meest relevante en dynamische informa-
tie) op het einde.

2 Normale woordvolgorde

2.1 Een zin heeft niet alleen een semantisch-syntactische structuur, maar ook een communicatieve struc-
tuur. Deze beide moeten van elkaar worden onderscheiden. In het Latijn is de tendens om van het thema of
gespreksonderwerp ook het syntactisch onderwerp te maken minder sterk dan in het Nederlands. Maar ook
in het  Nederlands vallen de twee niet  altijd  samen.  (In  de eerste  twee voorgaande Nederlandse zinnen be-
staan de thema’s uit een onderwerp, in de twee andere uit een bijwoordelijke bepaling.)

2.2 Een zin gaat altijd over een of ander thema of gespreksonderwerp. Dit is een bekend of als bekend ver-
ondersteld zinsdeel. Zo’n thema is nodig voor de toegesprokene of lezer om te weten waarover het verder
zal gaan. Een thema brengt geen nieuwe informatie aan en is dus informatief minder gewichtig, maar wel
onmisbaar omdat het het anker is waarmee de zin verbonden is met zijn context. Zonder een thema gaat de
rest  van de zin over  niets!  Indien het  thema niet  expliciet  wordt  ingeleid,  zoals  hierboven wel  het  geval  is
door de inleidende nota over Metamorphoses VIII, 159-182, zal de lezer (bv. de leerling) die de tekst over Dae-
dalus voor het eerst onder ogen krijgt, automatisch veronderstellen dat in het begin van de tekst Daedalus het
thema (hoofdpersonage) van het verhaal is.

2.3 In het tweede deel van de zin wordt dan iets gezegd over het thema. Die commentaar of dat rhema is
het dynamisch element dat de communicatie verder stuwt. We spreken dan van een communicatieve dy-
namiek (CD) in de zin. Zonder een rhema verneemt men niets nieuws en dat is natuurlijk niet de bedoeling
in de communicatie. De term rhema ( ) in het Grieks kan betekenen ‘woord, gezegde, spreekwoord, frase,
werkwoord, predicaat, predicaatsadjectief’. De term ‘gezegde’ of ‘predicaat’ is stilaan een syntactische term
geworden, de term rhema is nu voorbehouden aan het dynamisch element in de communicatieve structuur
van de zin. Op dezelfde manier is de dubbelzinnige term , ‘onderliggende’, ‘subiectum’, nu gede-
finieerd als het syntactisch onderwerp en het thema (vgl.  met de wortel th -) als een communicatieve
term.

2.4 De tweedeling in de zin in een thematisch en een rhematisch deel betekent niet dat er syntactisch ge-
zien slechts twee zinsdelen zijn. Eén of meer zinsdelen kunnen thema’s zijn en één of meer kunnen rhema’s
zijn. We maken in de eerste zin over Daedalus nu even abstractie van de twee bijvoeglijke bepalingen binnen
het onderwerp (die gaan van Creten tot amore)1. In elk geval telt die eerste zin vier zinsdelen: twee thema’s en
twee rhema’s. De thema’s zijn Daedalus (het eigenlijke thema: Te) en interea (een situeringselement). Zo’n si-
tueringselement is ook nodig om de zin te verankeren in zijn context van ruimte en tijd. Het tweede deel in
de zin, het rhematische deel, bevat (afgezien van de twee rhematische bijvoeglijke bepalingen) het rhema
clausus erat en het eigenlijke rhema pelago.

1 Het is hier niet de bedoeling in dit artikel in te gaan op de interne communicatieve structuur van de sub-
stantiefgroep. In het lange onderwerp is Daedalus een bekend gegeven, terwijl de twee bijvoeglijke bepa-
lingen duidelijk veel nieuwe informatie verschaffen – die dan ook na het thema en de kern van de substan-
tiefgroep staat. Voor de volgorde van kern en bijvoeglijke bepaling, zie o.a. Adams (1976).
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2.5 De communicatieve structuur van een zin van vier of meer zinsdelen kan schematisch als volgt worden
voorgesteld:

Te – T – ... ... – R – Re

De tweedeling waarvan sprake hierboven moet dus eigenlijk worden genuanceerd en vervangen door een
graduele stijging van de communicatieve dynamiek: een ‘lineaire modificatie’ (Bolinger 1952) van elk zins-
deel door het volgende. Ook zijn er soms ‘overgangselementen’ (‘transitions’,  Firbas  1971),  die  net  op  de
grens tussen thema en rhema in liggen: denken we hierbij aan het koppelwerkwoord, dat geen betekenis
heeft en alleen informatie verschaft over tijd en wijze en, dikwijls ten overvloede, over persoon en getal van
het onderwerp.

Als we de communicatieve dynamiek (CD) van een zin op de verticale as van een assenstelsel zetten en het
verloop van de zin van begin tot einde (van links naar rechts) op de horizontale, bekomen we de volgende
grafiek:

CD
+

   –

begin      einde van de zin

2.6 Deze universele communicatieve structuur moet voor sommige Latijnse auteurs bijgesteld worden. Ju-
ridische en historische schrijvers (in de eerste plaats Caesar en Sallustius) hebben een sterke tendens om het
werkwoord achteraan in de zin te zetten. Bij die schrijvers staat het werkwoord dus vaak achteraan ongeacht
zijn graad van communicatieve dynamiek. Deze syntactische beperking op communicatieve structuur1 is
niet absoluut, maar kan schematisch als volgt worden voorgesteld:

Te – T – ... ... – R – Re | WW.

3 Emotieve volgorde

3.1 De normale  woordvolgorde (T –  R of  T –  R | WW) wordt  wel  eens omgedraaid als  de spreker  in  een
emotionele bui er eerst het allergewichtigste, het rhema, uitflapt. Daarna moet hij er natuurlijk ook de min-
der rhematische en thematische elementen aan toevoegen: anders weet de toegesprokene niet waarover dat
emotionele rhema gaat.

1 Het Nederlands laat de spreker/schrijver nog veel minder vrijheid om het werkwoord in te passen in de
communicatieve dynamiek wegens de zogenaamde tangconstructie. In een hoofdzin moet de persoons-
vorm op de tweede plaats in de zin staan, de rest van de werkwoordelijke groep (participia, infinitieven ...)
achteraan. In een bijzin moet de volledige werkwoordsgroep achteraan staan. Noteer dat die regel soms
kan worden overschreden indien men het rhema (omwille van de lengte en/of de hoge graad van com-
municatieve dynamiek) toch absoluut achteraan wil zetten. (Zie de vertaling van het einde van de eerste
zin van Ovidius hierboven en verder de voetnoot op blz. 9.)

Te

T

...

...

 R

Re
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In een woordenwisseling tussen de slaaf Tranio (T.) en de bankier Misargyrides (M.) heeft de bankier al en-
kele malen gevraagd om de betaling van de interest (fenus) op het kapitaal (sors) dat Philolaches, de zoon des
huizes, heeft geleend (Plautus, Mostellaria 560-591). Dan verloopt de discussie als volgt (v. 592-596):

(2) T.: Sortem accipe.
M.: Immo fenus, id primum volo.
T.: (...) (Philolaches) non dat, non debet.
M.: Non debet?
T.:  Ne frit quidem ferre hinc potes. (frit = ‘sikkepit’)

Tranio stelt voor dat Misargyrides het kapitaal zou aanvaarden, wetende dat Misargyrides door de aanvaar-
ding van de terugbetaling van het kapitaal juridisch geen recht meer heeft om de achterstallige interest op te
eisen. Vermits Misargyrides al enkele malen het werkwoord reddere heeft gebruikt en al enkele malen om de
interest heeft gevraagd, is accipe wellicht thematisch (of weinig rhematisch) en sortem in elk geval het eigen-
lijke rhema. Tranio volgt dus niet het gewone T-R-schema, maar komt met een nieuw en ongewoon voorstel
waarin het reddere/accipere geen punt van discussie is, maar wel de kwestie fenus of sors (rhema): ‘Aanvaard
het KAPITAAL’ of ‘HET KAPITAAL, aanvaard DAT’, maar niet ‘AANVAARD het kapitaal’ (Panhuis 1982,
blz. 71). Maar de bankier antwoordt niet rustig in de T-R-orde met een stijgende graad van communicatieve
dynamiek (weergegeven door de toenemende grootte van de letters): (Ego) PRIMUM VOLo FENUS, ‘Ik WIL
EERST DE INTEREST’. In zijn woede roept hij om de interest. Dit rhema staat niet aan het einde van de zin in
de normale woordvolgorde, maar in een zin met een emotieve woordvolgorde. Het emotieve karakter van
het rhema wordt nog verhoogd door het uitroepende partikel immo. Na dat emotieve rhema moet Misargy-
rides natuurlijk ook nog de minder rhematische en thematische elementen geven: IMMO FENUS, ID PRIMUM
VOLo. Het thematische onderwerp (de uiteraard bekende spreker) is niet uitgedrukt, tenzij in de congruentie
van de uitgang van het werkwoord. In de laatste regel doet Tranio ook kregelig en kortaf. In plaats van het
normale ‘Je KRIJGT GEEN SIKKEPIT’ zegt hij: ‘GEEN SIKKEPIT MEENEMEN VAN HIER KAN je’.

De discussie gaat nog even door, afwisselend in de normale en de emotieve volgorde, in voorbeeld (3), typo-
grafisch weergegeven door respectievelijk de stijgende en dalende grootte van de letters; de persoonsuitgan-
gen die verwijzen naar de bekende gesprekspartners, de thema’s ‘ik’ en ‘jij’, zijn in gewone kleine letters ge-
zet:

(3) M.: QUIN NON PETo
SORTEM; ILLUC PRIMUM, FENUS, REDDENDUM EST mihi.
T.: (...)
M.: CEDO FENUS, REDDE FENUS, FENUS REDDite!
DATURINE EStis FENUS ACTUTUM mihi?
DATUR FENUS mihi? (Plautus, Mostellaria 599-605) 1

De emotieve volgorde ziet eruit als volgt:

Re – R – ... ... – T – T

3.2 De emotieve woordvolgorde is per definitie uitzonderlijk en daarom zo opvallend. Toch staat in een ty-
pische vragende zin het vraagwoord (quis, quantus, cur, quando, quomodo ...) of, in een ja/nee-vraag, het be-
vraagde woord (met het vraagpartikel) op de eerste plaats in de zin. In de laatste twee zinnen van Plautus
hierboven gaat de vraag over ‘to give or not to give’. Dit eigenlijke rhema staat vooraan, de eventuele overi-
ge rhema’s (‘interest’ en ‘onmiddellijk’) volgen en het thema (de spreker) sluit de rij. De thematische toege-
sprokenen (‘jullie’ als onderwerp van daturine estis of als handelende persoon bij het passieve werkwoord da-
tur) worden niet uitgedrukt. In de vraagzinnen in (4) staan de vraagwoorden dus in hun stereotiepe positie
vooraan in de zin:

(4) UBINAM GENTIUM SUmus?
QUAM REM PUBLICAM HABEmus?
IN QUA URBE SUmus? (Cicero, In Catilinam I, 9)

1 Voor meer discussie over deze twee passages, zie Panhuis 1982, blz. 52-54.
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3.3 Combinaties van de normale en emotieve volgorde komen ook voor. Niet alleen in vragende zinnen,
maar ook soms in mededelende zinnen staat het eigenlijke rhema vooraan, vervolgens meestal het thema en
daarna nog een of meer rhema’s in stijgende graad van communicatieve dynamiek. (Een niet-uitgedrukt on-
derwerp zoals tu in de eerstvolgende zin in (5) is uiteraard thematisch, evenals de werkwoordsuitgang die
ermee congrueert.) Zowel de eerste plaats in de zin als de laatste lijken met elkaar te wedijveren om het ge-
wichtigste zinsdeel aan te trekken:

(5) QUO USQUE TANDEM ABUTEre, Catilina, PATIENTIA NOSTRA?
QUAMDIU ETIAM FUROR ISTE TUUS nos ELUDET? (Cicero, In Catilinam I, 1)

Voorafgaand aan zin (6) wordt Tiberius plots door zijn moeder Livia teruggeroepen naar (de villa bij) Nola,
waar Augustus op zijn sterfbed ligt. Men weet niet of hij Augustus nog levend of dood heeft aangetroffen:

(6) ACRIBUS namque CUSTODIIS domum et vias SAEPSERAT LIVIA. ‘Want het was met scherpe wachtposten
dat het huis en de wegen waren afgezet door Livia.’ (Tacitus, Annales I, 5, 6)

Domus et vias is het thema, een gegeven dat als vanzelfsprekend kan worden afgeleid uit de villa bij Nola en
dat op zichzelf het verhaal niet verder stuwt. Saepserat is rhematisch (nieuw; verschaft meer informatie dan
domus et vias). Livia wordt hier door Tacitus niet beschouwd als een bekend gegeven (al is ze natuurlijk wel
bekend als ‘de vrouw van Augustus’), maar als een gewichtig rhema. Op het einde van de zin komt de aap
uit de mouw: wie zit er achter die geheimzinnigdoenerij en misschien ook achter het overlijden van Augus-
tus? Het eerste zinsdeel acribus custodiis is ook een rhema (de reden waarom men niet precies weet hoe alles
verlopen is). Als zodanig had dit zinsdeel ook achteraan kunnen staan; het hyperbaton (zie verder onder 5.3)
wijst ook op een gewichtig zinsdeel. Tacitus lijkt wel twee opvallende plaatsen in de zin nodig te hebben om
zijn visie op de feiten weer te geven. Noteren we nog dat een gekloofde zin (‘het was namelijk met scherpe
wachtposten dat ...’) zeer geschikt is om een rhema vooraan in de zin tot zijn recht te laten komen als het
gewichtigste element in de communicatie. De volgorde van de zinsdelen in Tacitus kan het best met behoud
van de gradatie in communicatieve dynamiek in het Nederlands worden weergegeven door een passieve
zin. Vooral de eindpositie van Livia (zij het in een andere syntactische functie) is daarbij belangrijk. In het al-
gemeen geldt trouwens de regel dat in de vertaling de communicatieve structuur (op tekstniveau) voorrang
heeft boven de syntactische (op zinsniveau).

In Plautus’ Mostellaria wordt Theopropides bij zijn terugkeer uit het buitenland afgeschrikt om zijn huis bin-
nen te gaan door een spookverhaal dat hem opgedist wordt door zijn slaaf Tranio. In zijn huis zou een man
vermoord zijn die nu zijn huis weer voor zich opeist. Vol schrik reageert Theopropides na dat verhaal:

(7) GUTTAM HAUD HABEo SANGUINIS.
VIVUM me ACCERSUNT ACCHERUNTEM MORTUI.

‘Ik HEB GEEN  DRUPPEL  BLOED  meer.  LEVEND  word  ik ALS BEWONER VAN DE ONDERWERELD ONTBODEN
DOOR DE DODEN.’ (Plautus, Mostellaria 508-509)

De combinatie van de normale en emotieve woordvolgorde ziet eruit als volgt:

Re – Te – T – ... – R – R

of in een grafiek:

CD
+

   –

begin      einde van de zin

Te

T

...

R

R

Re
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4 Waarom zo syntactisch?

Uit het voorgaande blijkt dat in de communicatieve structuur van de zin de functie van de zinsdelen nauwe-
lijks van belang is. Hoe komt het dan dat spraakkunsten en handboeken voor het middelbaar onderwijs pro-
beren een volgorde aan te geven gebaseerd op de woordsoort en/of de functie, dus op morfologische en/of
syntactische criteria (Janssens-Van de Vorst-Geerebaert 1982, par. 427 e.v.; Verdoolaege 1993, par. 801 e.v.)?

Klassieke filologen zijn sinds lang bezig met fonologie en morfologie (al dan niet historisch) en de school-
boeken zijn daarop gebaseerd (zie Panhuis 1999). Sinds het structuralisme van het midden van de 20ste
eeuw is de syntactische benadering van de zin steeds belangrijker geworden in de Latijnse taalkunde. De
laatste drie decennia is er ook veel wetenschappelijke belangstelling voor tekstlinguïstiek, ‘discourse studies’,
pragmatiek, intra- en intertekstualiteit ... De woordvolgorde als suprasententieel verschijnsel in context past
in dit kader. Het hoort niet thuis in de stilistiek en moet evenmin occasioneel op een ad-hocbasis behandeld
worden in termen van (fonologische/prosodische) ‘nadruk’, ‘beklemtoning’, ‘mise en relief’ enz.1

Weil (1844) maakte reeds een duidelijk onderscheid tussen een syntactische structuur en een communicatie-
ve (bij Weil: ‘logische’) structuur gebaseerd op ‘la marche des idées’, wetende dat de twee in mindere of meer-
dere mate kunnen samenvallen. Volgens hem begint de zin met ‘le point de départ’ om te eindigen met ‘le but
du discours’. Hij noteerde ook dat de normale volgorde omgekeerd is in de ‘ordre pathétique’.

Von der Gabelentz (1875, blz. 137) had een goed inzicht in de graduele toename van rhematiciteit (niet zijn
term) naarmate de zin vordert. Von der Gabelentz (1869) introduceerde ook de termen ‘psychologisch on-
derwerp’ (voor Weils ‘point de départ’ en het moderne ‘thema’) en ‘psychologisch gezegde’ (voor Weils ‘but
du discours’ en het moderne ‘rhema’). De term ‘psychologisch onderwerp’ (trouwens ook ‘logisch onder-
werp’) is lange tijd meegegaan en goed bekend geweest bij classici. Bij Scherer (1975, blz. 178, 218 en 220)
treffen we naast het modernere ‘Thema’ ook nog Weils ‘das Ziel der Aussage’ aan.

Helaas heeft de eendimensionale syntactische benadering in de 20ste eeuw de overhand gekregen. Walker
(1918, blz. 644-645) protesteerde reeds tegen die puur syntactische benadering: ‘I do not believe that Caesar and
Cicero knew that the subject should stand first. The rule may be the best that we can do for pupils who are asked to
translate into Latin wholly detached sentences from a composition book; but I believe that Caesar and Cicero, if reque-
sted to translate the same sentence, would ask what came before them. Neither Caesar nor Cicero has left us a single
completely detached sentence; that is a sentence not connected with some other thought already expressed or in his
mind. (...) In fact, if one will check off with pencil and paper all the sentences in a few pages of Caesar, not merely the
striking sentences, he will find that the great majority begin with whatever word links the thought of the sentence with
that of the preceding sentence, whether the linking word is subject or ablative or verb.’

Gedurende de periode van historische en structuralistische taalkunde (met inbegrip van de transformatione-
le-generatieve grammatica) werd taal meer en meer gezien als ‘langue’, een systeem van relaties tussen delen.
Dat  was  toen  nodig,  maar  hield  ook  een  groot  gevaar  in:  ‘Language is no longer treated as a “form of life”, as
Wittgenstein would call it, but as a self-sufficient system of inner relationships. At this extreme point language as dis-
course has disappeared.’ (Ricoeur 1976, blz. 6).

Weils ideeën werden weer opgenomen door de Praagse School. Mathesius (1929) ontdeed zich van de psy-
chologische terminologie, gebruikte de term ‘thema’ en analyseerde woordvolgorde als een van de subsys-
temen van de taal. Hij maakte dus een onderscheid tussen woordvolgorde en formele/syntactische zinsont-
leding. De terminologie ‘theme – transition – rheme’, ‘communicatieve dynamiek’ en ‘functional sentence per-
spective’ zijn van zijn leerling Jan Firbas (o.a. 1971). Voor Latijn en Grieks, zie Panhuis (1981, 1982, 1984a,
1984b en 1998, hoofdstuk 18)2.

1 Een complimentje tot een gastvrouw zoals Dit dessert is verrukkelijk, bevat als eerste deel een thema (het bij
alle disgenoten welbekende dessert waarvan men nu net geniet) en als tweede deel een rhema (wel het
gewichtigste deel, maar niet benadrukt). Nadruk ontstaat pas door een bijzondere fonologische/prosodi-
sche/ritmische uitspraak: Dit dessert is vér-rúk-ké-líjk. Terminologische hygiëne is dus de boodschap. Dit
sluit niet uit dat nadruk en andere middelen gebruikt kunnen worden om een communicatieve structuur
als het rhema weer te geven in een vertaling. Zie verder onder 5.3.

2 Een uitgebreider historisch overzicht is te vinden in Panhuis (1982, blz. 2-3 en 6-9).
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Na de periode van taalkunde waarin taal tot ‘langue’ en grammatica tot syntaxis werd gereduceerd, is er nu
weer plaats voor de studie van de taal als ‘parole’ met al zijn subsystemen. Die benadering doet recht aan de
complexiteit en de creatieve mogelijkheden van taal en is uiteraard verrijkend, ook voor leerlingen.

5 Woordvolgorde in het middelbaar onderwijs

5.1.1 In de eerste graad van het middelbaar onderwijs zal er niet systematisch over de woordvolgorde ge-
sproken worden. Er zijn andere prioriteiten en in sommige leerboeken is het Latijn niet authentiek genoeg.
Toch kan de leerkracht in een aantal gevallen van meet af aan de leerlingen op het goede spoor zetten en hen
laten wennen aan de juiste benadering en terminologie. De leerlingen hoeven die niet te ‘kennen’, maar ze
krijgen zonder het te weten wel een gevoel voor samenhang in een tekst. Die anticipatie is dan mooi meege-
nomen voor later. Ook zal de leerkracht erop letten dat de verschillende subsystemen van de taal niet door
elkaar worden gehaald (zie ook Scherer 1975, blz. 178). Mogelijkheden die zich in de eerste graad aanbieden,
kunnen de volgende zijn.

5.1.2 Bij de begripscontrole van aanwijzende voornaamwoorden zal de leerkracht steeds vragen naar wie/
wat het voornaamwoord verwijst. De bijkomende uitleg, vooral bij voornaamwoorden in het begin van de
zin, kan zijn: ‘De schrijver herhaalt met dat voornaamwoord zeer kort over wie hij het nog steeds heeft, wat
zijn gespreksonderwerp is, welk het thema van enkele opeenvolgende zinnen in de tekst steeds is.’ (De
naamval van dat voornaamwoord is niet belangrijk voor de tekstcohesie, voor de syntaxis van de zin ui-
teraard wél.) Indien het voornaamwoord verwijst naar een van de laatste substantieven in de vorige zin, kan
de leerkracht erop wijzen dat het substantief dat op het einde van de vorige zin als een nieuw personage/
gegeven werd gepresenteerd (de term ‘rhema’ wordt best niet gebruikt in de eerste graad), als een bekende
wordt hernomen onder de vorm van een voornaamwoord dat nu het gespreksthema vooraan in de zin is.
M.a.w. de termen ‘onderwerp’ en ‘gespreksonderwerp/thema’ worden uit elkaar gehouden door middel
van een terminologie die de leerling in een niet-technische betekenis wel passief begrijpt, maar niet actief als
leerstof hoeft te kennen.

5.1.3 Een gelijkaardige benadering is aangewezen bij uitleg over een niet-uitgedrukt onderwerp. Een expli-
ciet onderwerp (of een ander zinsdeel) is in het Latijn soms niet nodig omdat de lezer weet wat nog steeds
het thema van de zin is.

5.1.4 In een zin als (8) wordt de plaats van ego vaak verklaard als ‘Het onderwerp ego staat helemaal voor-
aan omdat dat het onderwerp is van hoofdzin én bijzin’:

(8) Ego, cum te quaererem, ancillae tuae credidi. (Cicero, De oratore II, 276)

Het gaat hier echter niet om het onderwerp dat vooraan staat, maar om het thema van hoofd- en bijzin. Als
men dat onderscheid vanaf het begin maakt1,  komt de leerling niet  in  de problemen bij  de  lectuur van de
zinnen (9) en (10).

Een kolossale  leeuw stapt  de arena in  en trekt  de aandacht  van het  publiek;  daarna worden ook enkele ad
bestias veroordeelde slaven in de arena gebracht, waaronder een zekere Androclus:

(9) Hunc ille leo, ubi vidit procul, repente quasi admirans stetit. (A. Gellius, Noctes Atticae V, 14)

Vooraan staan twee thema’s: de pas vermelde Androclus en de drie en vier zinnen eerder vermelde leeuw.
De syntactische functies van die twee thema’s zijn niet relevant voor de plaats vooraan in de zin2.

1 (Als) men dat onderscheid VANAF HET BEGIN MAAKT ... is correct met een stijgende intonatie op het rhema
(in hoofdletters). Omwille van het rhematische karakter van de tijdsbepaling ‘vanaf het begin’ mag dit zins-
deel, zelfs tegen de algemene syntactische regel van de Nederlandse bijzin in, achter het gezegde staan:
Als men dat onderscheid MAAKT VANAF HET BEGIN ... Achteraan in de bijzin zal dat zinsdeel nog beter au-
tomatisch met een stijgende intonatie gelezen worden. Vooraan staan de thema’s men (de reeds bekende
leerkrachten) en dat onderscheid (het in de vorige zin gemaakte onderscheid niet ... maar).

2 Voor Scherer (1975, blz. 220) zijn dergelijke woorden toch wel iets speciaals, nl. ‘als Thema dem Satz voraus-
geschickt’.
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(10) Caesari, cum id nuntiatum esset (...), maturat ab urbe proficisci. (Caesar, De bello Gallico I, 7, 1)

In zin (10) is er geen onderwerp dat vooraan staat, maar wel een meewerkend voorwerp. Het is dus niet de
functie of de naamval die van belang is, maar het gespreksonderwerp of thema dat vooraan staat. Enigszins
omslachtig kan die vermelding van Caesar (voor het eerst in het boek en in dit hoofdstuk) vertaald worden
als ‘Om het nu over Caesar te hebben, toen hem ...’ Voor meer uitleg, o.a. over de komma na het thematische
aanloopje, zie Panhuis (2004, blz. 8) en A.N.S. (1997, blz. 1388-1396).

5.1.5 At ille is een veel voorkomende wending in een verhaal om terug te grijpen naar een eerder thema dan
het thema van de vorige zin. At geeft de wending aan, ille verwijst naar iemand die eerder (verder weg)
vermeld staat dan het laatste genoemde thema. De uitleg wordt dus gegeven in de relevante termen van
tekstlinguïstiek, zelfs als die thema’s syntactisch het onderwerp zijn.

5.2 In de tweede graad kan er expliciet over de woordvolgorde gesproken worden. De syntaxis is dan ge-
kend en er is tijd om aandacht te schenken aan de communicatieve structuur van de zin. Een geschikte tekst
is het portret van Catilina in Sallustius, Catilina 5. Een volledige lesvoorbereiding is te vinden in Panhuis
(1995).  De  T-R-structuur  van  elke  zin  is  daar  reeds  uitgelegd.  In  (11)  geven  we  alleen  de  structuur  van  de
tekst in zijn geheel. Die kan tijdens de mondelinge uitleg zin per zin op het bord worden geschreven of aan
de leerlingen worden uitgedeeld.

(11) Tekststructuur van Sallustius, Catilina 5:

1 L. Catilina (...) FUit MAGNA VI ET ANIMI ET CORPORIS, SED INGENIO MALO PRAVOQUE.

2 Huic ab adulescentia BELLA INTESTINA, CAEDES, RAPINAE, DISCORDIA CIVILIS GRATA fuere,

ibique ø IUVENTUTEM SUAM EXERCUIt.

3 Corpus PATIENS INEDIAE, ALGORIS, VIGILIAE SUPRA QUAM CUIQUAM CREDIBILE EST.

4 Animus AUDAX, SUBDOLUS, VARIUS, CUIUSLUBET REI SIMULATOR AC DISSIMULATOR.

ø ALIENI APPETENS;

ø SUI PROFUSUS;

ø ARDENS IN CUPIDITATIBUS;

ø SATIS ELOQUENTIAE, SAPIENTIAE PARUM.

5 Vastus animus IMMODERATA, INCREDIBILIA, NIMIS ALTA SEMPER CUPIEBAT.

6 Hunc post dominationem L. Sullae LUBIDO MAXUMA INVASERAT REI PUBLICAE CAPIUNDAE,

   NEque ø id quibus modis adsequeretur, DUM SIBI REGNUM PARARET, QUICQUAM PENSI HABEBAT.

7 AGITABATUR MAGIS MAGISQUE (...) animus ferox INOPIA REI FAMILIARIS ET CONSCIENTIA SCELERUM, QUAE (...)

8 INCITABANT ø praeterea CORRUPTI CIVITATIS MORES, QUOS (...) VEXABANT.

In teksten wordt het rhema van een zin vaak weer opgenomen als thema in de volgende zin. Op die manier
worden de zinnen in een verhaal aan elkaar geregen, zoals in (11) par. 2 en het tweede deel van par. 6. Maar
een thema kan ook voorkomen als thema van verscheidene opeenvolgende zinnen. Dat is het geval in het
portret van Catilina in par. 1 en 2 en vervolgens vanaf par. 4.

Bij de tekststructuur in (11) geven we nog enkele verhelderingen en opmerkingen:

a De grootte van de letters correspondeert met de graad van communicatieve dynamiek.
b De pijlen wijzen erop dat het rhema van één zin weer opgenomen wordt als het thema in een volgende

zin.
c Het teken ø verwijst naar een niet-uitgedrukt thema (ongeacht zijn naamval).
d In par. 2 is ab adulescentia een thematisch situeringselement. Idem voor post ... in par. 6.
e Het thema animus in par. 4 wordt vaak niet uitgedrukt. Het wordt wel hernomen in par. 5 en 7.
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f Of hunc in  par.  6  verwijst  naar Catilina of animus, is niet helemaal duidelijk. In het eerste geval moet de
zin met hunc aan de linkermarge gezet worden. Maar in elk geval gaat het in par. 6, 7 en 8 over Catilina
als een man met een bijzondere animus: dat woord animus wordt als thema weer herhaald in par. 7.

g  In  par.  7  en 8  staat  het  gezegde vooraan.  Het  is  algemeen bekend dat  die  uitzonderlijke  positie  van het
gezegde wijst op een verhoogde actie of agitatie in de tekst (Panhuis 1982, blz. 146-149; 1998, par. 392).

h Op bijvoeglijke bepalingen bij de kern van de substantiefgroep wordt niet ingegaan.
i De bordschikking wordt nog duidelijker voor de leerlingen indien de tekst van alle zinnen niet volledig

wordt uitgeschreven. Het komt er vooral op aan de thema’s vooraan in de zin te identificeren. Behalve
het eigenlijke thema zijn er slechts twee andere thema’s (de situeringen van tijd). Voor de rest is het tel-
kens voldoende (de kern van) het eigenlijke rhema te noteren.

5.3 In de derde graad houdt men bij de lectuur en het tekstbegrip rekening met het communicatieve per-
spectief dat door de woordvolgorde wordt gecreëerd. In het bijzonder zal men de Latijnse woordvolgorde in
de Nederlandse vertaling niet zonder reden door elkaar gooien.

Men zal steeds zoeken hoe men het thema en het rhema het best kan weergeven. Indien het thema in de ver-
taling om een of andere reden niet duidelijk genoeg overkomt als thema, moet het door andere middelen als
zodanig geïdentificeerd worden. Mogelijkheden daarvoor kunnen allerlei aanloopjes zijn: ‘Wat nu X betreft,
...’, ‘Om nu over te gaan tot X, ...’, ‘Om terug te keren naar X, ...’ of een Nederlandse nominativus pendens met
herhaling van dat thema door een voornaamwoord, zoals in het Latijn (vgl. Panhuis 1998, par. 387e, f).

Indien het rhema in een eerste vertaling niet duidelijk het gewichtigste element is, kan men zijn toevlucht
zoeken tot bepaalde Nederlandse constructies om dat doel te bereiken. De zin in Sallustius, Catilina 5, 5, geci-
teerd in (11), bevat het eigenlijke rhema semper (vlak voor het gezegde, dat achteraan staat, ongeacht zijn
graad van CD). De vertaling ‘Zijn onverzadigbare geest verlangde altijd naar ...’ is niet aanvaardbaar omdat
‘altijd’ dan niet duidelijk het rhema is. Mogelijkheden tot verbetering zouden kunnen zijn: (a) ‘altíjd’ met
veel nadruk (melodisch en/of krachtsaccent) uitspreken; (b) ‘(immer en) altijd’ aan het einde van de zin
plaatsen na een gedachtestreep; (c) ‘altijd’ helemaal vooraan plaatsen als een zeer expliciet (emotief) rhema;
(d) een gekloofde constructie gebruiken: ‘Het was zonder verpozen dat zijn onverzadigbare geest ...’.

Het Latijnse communicatieve perspectief kan vaak in het Nederlands bewaard blijven indien een actieve La-
tijnse zin (bv. met een thematisch lijdend voorwerp vooraan) in het passief wordt vertaald. Zie Tacitus, An-
nalles I, 5, 6 in (6); Sallustius, Catilina 5, 6 in (11); de betrekkelijke bijzinnen in (11) Sallustius, Catilina 5, 7 en 8.

In de derde graad zal men ook aandacht schenken aan de interactie van de diverse subsystemen van de taal.
De communicatieve dynamiek wordt vaak gecombineerd met stijlfiguren, vooral met hyperbata, chiasmen
en parallellismen (Panhuis 1998, par. 391, einde).

Rekening houdend met het hyperbaton in de rhematische woordgroep acribus ... custodiis in zin (6) kan men
wellicht niet die hele woordgroep (zoals in 3.3), maar alleen het meest relevante element, het initiële adjec-
tief, van die woordgroep het volle gewicht geven vooraan in een hoofdzinnetje over de wachtposten: ‘Want
scherp waren de wachtposten waarmee het huis en de wegen waren afgezet door Livia.’
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Keizer Claudius: een beknopte biografie
Joeri Facq

De Romeinse keizer Claudius, die regeerde van 41 tot 54 n.C., spreekt nog steeds tot de verbeelding. De Brit-
se auteur Robert Graves (1895-1985) baseerde zich op diens verloren gegane autobiografie voor zijn twee his-
torische romans, I Claudius en Claudius the god and his wife Messalina (1934). Die werden in 1976 door de BBC
verfilmd tot de prestigieuze 13-delige tv-serie I Claudius, waarin het hoofdpersonage op magistrale wijze
wordt vertolkt door Derek Jacobi.1

Robert Graves geeft met zijn historische romans een eigen beeld van de Romeinse keizer Claudius: hij wordt
voorgesteld als een sympathieke figuur, die weliswaar een aantal lichamelijke gebreken vertoont en nogal
onhandig is, maar zeker ook over heel wat intellectuele capaciteiten beschikt. Die positieve voorstelling heeft
wellicht  te  maken met  de literaire  vorm waarin Graves  zijn  romans schreef:  hij  geeft  nl.  de  indruk dat  het
gaat om een dagboek van de hand van keizer Claudius zelf. In de antieke literatuur wordt Claudius echter
voorgesteld als een dwaze en naïeve idioot, die volledig onderworpen was aan de grillen van zijn vrijgela-
tenen en vrouwen.

Het  is  mijn  bedoeling om na te  gaan in  hoeverre  het  negatieve beeld uit  de antieke literatuur beantwoordt
aan de historische werkelijkheid door het te vergelijken met hedendaagse wetenschappelijke literatuur. Mijn
artikel zal bestaan uit drie delen, die in opeenvolgende nummers van Prora zullen verschijnen. Het eerste
deel geeft een globale biografie van keizer Claudius, terwijl het tweede en derde deel nader zullen ingaan op
enkele controversen die er i.v.m. Claudius bestaan.

1 De volledige tv-serie I Claudius is in 2004 uitgebracht op dvd door MoviePower, Dutch Filmworks bv (Ne-
derlands ondertiteld; totale speelduur: 670 minuten).



13

Afkomst en jeugd

Tiberius Claudius Drusus werd geboren op 1 augustus 10 v.C. te Lugdunum (Lyon)1 als jongste zoon2 uit het
huwelijk (16 v.C.) van Nero Claudius Drusus3 en Antonia minor4. Toen in 4 n.C. zijn broer Germanicus, oor-
spronkelijk Tiberius Claudius Nero genaamd, door Tiberius werd geadopteerd en daarmee overging van het
Claudische naar het Julische geslacht, ruilde Claudius zijn eigen bijnaam (Drusus) met die van zijn broer
(Nero)5. Voortaan heette hij dus (voluit) Tiberius Claudius Drusi Germanici filius Nero Germanicus, vaak
vereenvoudigd tot Tiberius Claudius Nero Germanicus (ook wel één of meer van deze namen).

In zijn gezinsleven had Claudius maar weinig geluk. Op jeugdige leeftijd werd hij verloofd met Aemilia Le-
pida, een achterkleindochter van Augustus, maar die verloving werd verbroken toen haar ouders werden
veroordeeld (8 n.C.). Daarop verkreeg hij de hand van Livia Medullina Camilla, afkomstig uit de beroemde
familie van de Furii Camilli, maar zij stierf op de dag van het geplande huwelijk. Claudius trouwde dan toch
voor de eerste maal (ca. 9/10 n.C.) met Plautia Urgulanilla6, die hem twee kinderen schonk: Drusus en Clau-
dia7. Hij liet zich echter van haar scheiden omdat ze het niet al te nauw nam met de huwelijkstrouw. Claudi-
us’ tweede echtgenote (vóór 28 n.C.) was Aelia Paetina8, bij wie hij vader werd van Claudia Antonia9. Ook
dat huwelijk liep uit op een echtscheiding omwille van zogenaamde ‘onbeduidende ergernissen’. In 38/39
n.C. trouwde Claudius dan met Valeria Messalina10, van wie hij twee kinderen had: Claudia Octavia11 en Ti-

1 Lugdunum was de hoofdstad van Gallia Lugdunensis, een onderdeel van Gallië dat werd begrensd door
Gallia Belgica in het noorden, Germania superior in het oosten, Gallia Narbonensis in het zuidoosten en
Aquitania in het zuiden. Deze Romeinse kolonie werd in 43 v.C. gesticht onder de naam Colonia Copia
Claudia Augusta Lugdunum.

2 Claudius had nog een broer, Julius Caesar Germanicus (geb. 15 v.C.), en een zuster, Claudia Livilla (geb.
13 v.C.). Germanicus onderscheidde zich bij  veldtochten in Dalmatië en Pannonië (7 n.C.) en later in Ger-
manië (14-16 n.C.), hetgeen hem een triomftocht opleverde (17 n.C.). Door zijn grote populariteit bij het le-
ger wekte hij de afgunst van keizer Tiberius, die hem naar Azië stuurde om er een geschil tussen de Par-
then en de Armeniërs op te lossen (18 n.C.). Hij overleed te Antiochië op mysterieuze wijze (10 oktober 19
n.C.). Zijn zuster Livilla overleed in 31 n.C.

3 Claudius’ vader werd geboren in 38 v.C. als tweede zoon uit het huwelijk (43 v.C.) van Tiberius Claudius
Nero (gest.  33  v.C.)  en van Livia  Drusilla  (58  v.C.  -  29  n.C.).  Op die  manier  was hij  de  jongere  broer  van
keizer Tiberius (42 v.C. - 37 n.C.). Bij zijn dood (9 v.C.) verleende de senaat hem, omwille van zijn militaire
verdiensten in Germanië, de bijnaam Germanicus, die ook op zijn nakomelingen overging. Sindsdien heet-
te Claudius dus Tiberius Claudius Drusus Germanicus.

4 Claudius’  moeder  werd  geboren  in  36  v.C.  als  jongste  dochter  uit  het  huwelijk  (40  v.C.)  van  de triumvir
Marcus Antonius (82-30 v.C.) en van Octavia minor (gest. 11 v.C.), de zuster van keizer Augustus (63 v.C. -
14 n.C.). Ze overleed in 37 n.C. Via zijn moeder was Claudius dus de achtemeef van Augustus.

5 Momigliano (1932) zegt hierover: ‘This may be explained as a revival of the well-known ancient rule, dating per-
haps to the year 240 B.C. (...) The cognomen passed to the eldest son, and only passed on to the second when the el-
dest became a member of an other family.’ (blz. 80).

6 Plautia Urgulanilla was de dochter van Marcus Plautius Silvanus (consul in 2 v.C.), de zuster van Publius
Plautius Pulcher en de kleindochter van Urgulania, de machtige vriendin van Livia Drusilla.

7 Drusus werd in 20 n.C. ten huwelijk beloofd aan de dochter van Lucius Aelius Seianus, maar zowel hij als
zijn zuster Claudia overleden op jonge leeftijd.

8 Aelia Paetina was de dochter van Sextus Aelius Paetus Catus (consul in 4 n.C.).
9 Claudia Antonia (27-66 n.C.) was eerst getrouwd met Gnaeus Pompeius Magnus (41 n.C.) en later met

Faustus Cornelius Sulla Felix (47 n.C.).
10 Valeria Messalina (geb. ca. 25 n.C.) was de dochter van Marcus Valerius Messala Barbatus en van Domitia

Lepida. Haar vader was de zoon van Marcella minor (geb. 40/39 v.C.), de halfzuster van Claudius’ moeder
Antonia minor, en van haar tweede echtgenoot Marcus Valerius Messala (gest. 12 v.C.). Haar moeder was
de dochter van Antonia maior (geb. 39 v.C.), de zuster van Claudius’ moeder Antonia minor, en van Luci-
us Domitius Ahenobarbus (gest. 25 n.C.).

11 Claudia Octavia (geb. ca. 40 n.C.) was aanvankelijk verloofd met Lucius Junius Silanus Torquatus (41 n.C.),
maar op aanstoken van Agrippina werd hij beschuldigd van incest met zijn zuster Junia Calvina, waarop
de verloving met Claudia Octavia werd verbroken. Nadien werd zij verloofd (49 n.C.) en trouwde uitein-
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berius Claudius Caesar Germanicus Britannicus1. In oktober 48 n.C. werd zij terechtgesteld omwille van haar
seksuele uitspattingen2. Kort daarop (begin 49 n.C.) trouwde Claudius voor de vierde en laatste keer met Ju-
lia Agrippina minor3.

Claudius kreeg (waarschijnlijk) op de normale leeftijd (14 jaar) de toga virilis, een gebeurtenis die echter
voorbijging zonder de gebruikelijke luister. Kort daarna organiseerde hij samen met zijn broer Germanicus
gladiatorenspelen ter ere van zijn overleden vader Drusus. Toch raakte Claudius’ politieke carrière maar
moeilijk van de grond. Hoewel Augustus had begrepen dat Claudius helemaal niet zo dom was als hij eruit-
zag, liet hij hem geen enkel openbaar ambt bekleden, behalve dat van augur. Bij zijn dood (14 n.C.) werd
Claudius wel lid van de sodales Augustales, een college dat de cultus van de overleden keizer in stand hield.
Ondanks zijn uitdrukkelijk verzoek om een ernstige taak werd Claudius ook onder keizer Tiberius zelfs nog
niet in de senaat opgenomen, hoewel hij op het einde van diens regering (37 n.C.) reeds 46 jaar oud was. Wel
verleende Tiberius hem de ornamenta consularia, eerder een eretitel dan een reële functie. Het was pas tijdens
de regering van keizer Caligula dat Claudius aan zijn werkelijke politieke loopbaan kon beginnen. Samen
met zijn neef bekleedde hij van 1 juli tot 31 augustus 37 n.C. het consulaat (hij was meer bepaald consul suf-
fectus)4. Bovendien werd hij priester van Jupiter Latiaris, onder welke naam Caligula zich liet vereren. Om
tot dit college toe te treden moest hij maar liefst 8 miljoen sestertiën betalen, wat meteen Claudius’ persoon-
lijk bankroet veroorzaakte. Daarnaast was hij driemaal (in 14, 31 en 36 n.C.) vertegenwoordiger van de rid-
derstand (waartoe hij zelf behoorde) tegenover de consuls of de princeps.

Historische interesse

Omdat Claudius door zijn familie angstvallig werd afgehouden van het politieke leven5,  kon hij zich reeds
vroeg bezighouden met geschiedenis en literatuur. Christ (1988) ontwaart bij Claudius ‘ein durchaus ernstzu-
nehmendes wissenschaftliches, vor allem historisches, philologisches und antiquarisches Interesse’ (blz. 216). Op aan-
raden van Titus Livius en met de steun van Sulpicius Flavus begon Claudius dan ook op jonge leeftijd met
geschiedschrijving6.  Al  zijn  werken zijn  evenwel  verloren gegaan,  waardoor het  zeer  moeilijk  –  zo niet  on-

delijk (53 n.C.) met Nero, door wie ze werd verstoten en gedwongen zelfmoord te plegen toen hij zijn zin-
nen had gezet op Poppaea Sabina (62 n.C.).

1 Britannicus (geb. 12 februari 41 n.C.) werd na de dood van Claudius (13 oktober 54 n.C.) opgesloten en –
waarschijnlijk door vergiftiging – om het leven gebracht (55 n.C.).

2 Ze had het aangedurfd om openlijk bruiloft te vieren met haar minnaar Gaius Silius.
3 Julia Agrippina minor (geb. 15 n.C.) was de oudste dochter van Claudius’ broer Germanicus (15 v.C. - 19

n.C.) en diens echtgenote Vipsania Agrippina maior (14 v.C. - 33 n.C.) – en op die manier Claudius’ bloed-
eigen nicht. Ze had reeds een zoon, Lucius Domitius Ahenobarbus (geb. 15 december 37 n.C.), uit haar eer-
ste huwelijk (28 n.C.) met Gnaeus Domitius Ahenobarbus (consul in 32 n.C.), die intussen was overleden
(40 n.C.), net als haar tweede echtgenoot Gaius Passienus Crispus (volgens de roddelpers uit die tijd is het
goed mogelijk dat deze beide heren geen natuurlijke dood gestorven zijn). In 39 n.C. werd ze verbannen
door haar broer Caligula, maar in 41 n.C. teruggeroepen door Claudius. In 59 n.C. werd ze door haar zoon
Nero om het leven gebracht.

4 Tijdens zijn keizerschap (41-54 n.C.) was Claudius nog viermaal consul: in 42 n.C. (samen met Gaius Cae-
cina Largus), in 43 n.C. (samen met Lucius Vitellius), in 47 n.C. (samen met Lucius Vitellius) en in 51 n.C.
(samen met Servius Cornelius Salvidienus Orfitus).

5 Levick (1978) zegt daarover: ‘The reason was not so much that they doubted his intellectual ability as that they we-
re afraid that his deportment in public might bring ridicule on the dynasty.’ (blz. 82).

6 Momigliano (1932) vat Claudius’ geschiedkundige interesse samen als volgt: ‘The youthful Claudius, setting
to work upon the first draft of his Annals, may have been filled with an eager republican enthusiasm; but it was soon
transmuted into a love of the past for its own sake, a love which taught him, as we see in the Lyons Table, to attempt
not to preserve the past unchanged, but to build upon it, believing rightly or wrongly that it could thus be developed
without a break of continuity. In other words, at least by the time when Claudius had reached maturity, he had ceased
to feel the past as a living tradition in politics worth struggling for in itself; he felt it as a complex of institutions,
customs and memories worthy to be preserved or restored only in so far as they served the needs of the day – he accep-
ted in full, that is to say, the ideas underlying the Augustan principate.’ (blz. 18-19). Toch mag men volgens hem
het belang van Claudius’ historische werken ook niet overschatten: ‘With all his industry, his achievement was
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mogelijk – is om ons een juist beeld te vormen van de inhoud ervan1.

Toen Claudius was begonnen met een objectieve beschrijving van de gebeurtenissen vanaf de burgeroorlog
(dus na Caesars dood), werd hij daar, nadat er reeds twee boeken waren voltooid, van afgebracht door zijn
moeder  Antonia  (de  dochter  van  Marcus  Antonius)  en  zijn  grootmoeder  Livia  (de  vrouw  van  Augustus),
omdat voor hen het onderwerp nogal gevoelig lag. Ze raadden hem daarentegen aan om een geschiedenis te
schrijven van de jaren na de burgeroorlog (A pace civili), dus over de regeerperiode van keizer Augustus (27
v.C. - 14 n.C.). Dit werk omvatte 41 boeken, waarschijnlijk één voor elk jaar.

Claudius bestudeerde en beschreef echter niet alleen de recente Romeinse geschiedenis, maar behandelde
ook vreemde volkeren. In het Grieks schreef hij een Etruskische geschiedenis ( ) in 20 boeken2 en
een Carthaagse geschiedenis ( ) in 8 boeken. Beide werken werden jaarlijks voorgelezen in het
museum van Alexandrië.

Toch was historiografie niet Claudius’ enige belangstellingssfeer. Toen Gaius Asinius Gallus in een van zijn
geschriften (De comparatione patris et Ciceronis) een vergelijking had gemaakt tussen zijn vader Gaius Asinius
Pollio en Marcus Tullius Cicero, die ongunstig was uitgevallen voor deze laatste, schreef Claudius een essay
waarin hij Cicero verdedigde tegen Gallus3. Daarnaast schreef Claudius ook een handleiding bij het dobbel-
spel, wat een van zijn favoriete bezigheden was.

Claudius had echter ook een filologische knobbel. Toen hij in 47-48 n.C. censor was, schreef hij een werk over
taalkunde. Daarin bepaalde hij dat de klank ae volgens de oude schrijfwijze opnieuw ai zou worden. Boven-
dien voegde hij drie nieuwe letters toe aan het alfabet. Zijn taalkundige hervormingen overleefden hem ech-
ter niet.

Ten slotte  schreef  hij  nog een autobiografie  (De vita sua) in 8 boeken, waarin hij zou hebben geklaagd over
het harde voogdijschap tijdens zijn jeugd4.

confined to collecting the traditions of which remnants still survived, or which were mentioned by writers who were
easily accessible.’ (blz. 16).

1 Toch kunnen we vermoeden dat zijn werken niet zonder belang waren. Plinius de Oudere (23-79 n.C.) ver-
meldt Claudius in zijn Naturalis historia viermaal als bron en noemt hem op verschillende plaatsen bij zijn
naam. Tevens rekent hij hem bij de honderd meest geleerde auteurs van zijn tijd.

2 Holleman (1988) stelt dat Claudius’ interesse voor Etruskische geschiedenis te verklaren is door het feit dat
hij zelf van Etruskische afkomst was. Zijn Carthaagse geschiedenis zou hiermee verband houden, want
ooit (ca. 540-470 v.C.) bestond er een nauwe band tussen beide volkeren. Bovendien waren Claudius’ echt-
genotes Plautia Urgulanilla en Valeria Messalina van Etruskische afkomst, waardoor hij gemakkelijk toe-
gang kon krijgen tot Etruskische familiearchieven en andere bronnen. Hun origine zou tevens hun seksue-
le lichtzinnigheid verklaren: ‘The Romans had certainly good reasons for suspecting Etruscan women and girls to
behave as sexually completely free.’ (blz. 299). Ook Vanderspoel (1990) wijst op de Etruskische oorsprong van
de gens Claudia. Momigliano (1932) geeft een andere verklaring voor Claudius’ interesse in Etruskische ge-
schiedenis: ‘Etruria (...) attracted attention partly through Augustus’ plan to restore the Etruscan sacred leage, and
partly through the revival of old Roman religious customs which were in fact Etruscan.’ (blz. 9). Briquel (1988)
probeert om de inhoud van Claudius’ min of meer te reconstrueren, maar komt na 20 blz. pogin-
gen tot de vaststelling dat daarover niets met zekerheid kan worden gezegd: ‘Nous ne pouvons rien affirmer
de précis quant au contenu de l’ouvrage étruscologique de l’empereur Claude.’ (blz. 468).

3 Momigliano (1932) merkt hierbij op: ‘It seems therefore the more remarkable that Antonius’ grandson should un-
dertake to defend the orator whom his grandfather had put to death. He could have done it only out of sympathy for
Cicero’s whole personality, as a man and as a writer. When it is remembered that Cicero’s death fell in that very peri-
od whose history Claudius was prevented by the claims of friendship from writing, the conclusion is inevitabIe that
this history would have given offence not by its judgement of Augustus, for whom, as will appear, Claudius always
had great respect and affection, but by its judgement of Antonius; and the murder of Cicero would have been some-
thing that the judicial historian could not ignore.’ (blz. 7).

4 De Britse schrijver Robert Graves (1895-1985) baseerde zich ongetwijfeld op dit gegeven voor zijn eigen
werken I Claudius en Claudius the god (1934), die worden voorgesteld als de autobiografie van Claudius.
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Claudius wordt keizer

Op 24 januari 41 n.C. werd Claudius geheel onverwacht keizer. Hij kon de moord op Caligula en zijn familie
uiteraard niet ongestraft laten: daarom werden – als voorbeeld voor de toekomst – Cassius Chaerea en zijn
aanhangers ter dood veroordeeld (de betrokken senatoren werden gespaard)1. Voor het overige kondigde hij
een algemene amnestie af voor alles wat tijdens de eerste twee turbulente dagen van zijn regering was ge-
zegd of gedaan. Pas 30 dagen na zijn troonsbestijging verscheen Claudius voor het eerst in de senaat, verge-
zeld door de praefecti praetorio en de tribuni militum. Hij  maakte  er  daarbij  geen geheim van dat  dit  was be-
doeld als veiligheidsmaatregel (Claudius had door de moord op Caligula blijkbaar zijn lesje geleerd). Zelfs
op vergaderingen of banketten bij hem thuis moest iedereen die in zijn buurt kwam, gefouilleerd worden.

Claudius begon zijn regering met enkele maatregelen en verwezenlijkingen van zijn voorganger ongedaan te
maken: bannelingen werden teruggeroepen, geconfisceerde eigendommen werden gerestitueerd, bezwaren-
de documenten werden vernietigd enz. Hij besteedde zeer veel aandacht aan het bestuur van het rijk: de kei-
zerlijke bureaucratie werd gecentraliseerd2 en de financiën gereorganiseerd3. Een aantal bevoegdheden wer-
den ontnomen aan de senaat en gingen naar de equites, wier cursus honorum bovendien werd hervormd4. De
traditionele magistraturen bleven grotendeels bestaan, maar toch werden hun soms nieuwe bevoegdheden
toebedeeld en werden er een aantal nieuwe ambten gecreëerd5. Wat Claudius’ relatie met het leger betreft,
kan men,  met  Garzetti  (1960),  opmerken dat  hij,  ‘although not brought up in a military atmosphere like Tiberius,
was nevertheless among the Julio-Claudian emperors most popular with the troops’ (blz. 129).

1 Claudius zal zich niet zozeer druk hebben gemaakt over het feit dat de geestesgestoorde tiran Caligula uit
de weg was geruimd, maar wel dat iemand het had aangedurfd om de keizer te vermoorden: men zou met
hem wel eens hetzelfde hebben kunnen doen.

2 Voor de indeling van de bureaus en hun functies, zie een volgende bijdrage.
3 Scullard (1959) geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen: ‘Finance in particular was closely con-

centrated in the hands of Claudius and his servants. It is perhaps not likely that he established a centralized fiscus in
Rome (in the sense of a treasury where he kept public money), but the development of the office of a rationibus (which
had existed under Tiberius, and probably even under Augustus) will have led to a closer organization of the imperial
provincial fisci. (...) The emperor also had a vast private fortune, and this was contained in a treasury known as a fis-
cus; the accounts of these monies (the ratio patrimonii) were kept by a procurator a patrimonio, a post perhaps first
created by Claudius. He also established an official procurator vicesimarum hereditatum to control the inheritance
tax, while his procurators secured more financial authority in senatorial provinces. (...) He himself gained greater
control over the aerarium when he received the right to appoint quaestors to administer it (...), and in practice he
would presumably not be held accountable for monies that he drew from it, because any formal vote of funds to the
emperor would be made without a time limit, since all emperors from Tiberius onwards at their accession were given
their powers for life (and not for specific periods, as with Augustus).’ (blz. 303).

4 Na een praefectura cohortis (het commando over een infanterieafdeling van 600 man) kreeg men een praefec-
tura alae (het commando over een ruiterijafdeling van 300 man), waarna de militaire loopbaan werd afge-
sloten met een tribunatus legionis (het commando over een legioen van 6 000 man). Ten slotte kon een rid-
der opklimmen tot een functie in de keizerlijke administratie.

5 Garzetti (1960) geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: ‘Two quaestors, nominated by the prin-
ceps for three years and then passing on without a break to the praetorship, replaced (in 44) the praetors in the mana-
gement of the aerarium Saturni; in return the praetors received some of the functions of the consuls in the matter of
trusteeships and the consuls were given back their old prerogatives in the field of guardianship. As early as 42 three
praetors had been entrusted with the task of looking after the collection of monies for the treasury. But just at this ti-
me there is an explicit report of the suppression of two of the four quaestores classici, venerabIe survivals of a situati-
on now overtaken. These were the quaestor Gallicus, resident at Rimini or Ravenna, and the quaestor Ostiensis. (...)
The praefecti of the fleets of Ravenna and Misenum, who were knights, now sufficed for the policing of the Italian
seas. At Ostia, the grain emporium, there appeared a procurator portus Ostiensis, also a knight. The praefecti fru-
menti dandi ex senatusconsulto, who were senators, still existed, but the tendency to transfer the financing of expen-
diture from the aerarium to the fiscus diminished still further their status – which must already have been more or
less honorary – in the matter of the distribution of corn. For the same reason imperial officials were put alongside the
curator aquarum, and the maintenance of the city streets was taken away from the quaestors, who were entrusted
instead with the task, possibly involving more expense than honour, of organizing gladiatorial games.’ (blz. 135).
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Relatie met de senaat

Bijzondere aandacht verdient de relatie tussen Claudius en de senaat. Sinds de instelling van het principaat
was deze immers vervallen tot een vergadering jaknikkers, die akkoord gingen met zowat alles wat door de
keizer werd voorgesteld. Het gevolg daarvan was dan ook dat de senatoren hoe langer hoe minder geïnte-
resseerd waren in staatszaken en vaker afwezig bleven van de vergaderingen. Claudius wilde van de senaat
echter opnieuw een goed functionerend bestuursorgaan maken, dat zijn taak weer ernstig nam. Daarom
werd de aanwezigheid op de bijeenkomsten verplicht, werden de omgangsvormen vereenvoudigd en werd
het aantal vakantiedagen ingekrompen. Ook werden aan de senaat een aantal bevoegdheden en taken ont-
nomen, hetgeen hem zeker niet populair maakte – volgens Hammond & Scullard (1949) ‘because of the insis-
tence with which he urged its members to take their responsibility seriously’ (blz. 245)1. Tijdens zijn censoraat (april
47 - oktober 48 n.C.) spoorde Claudius alle senatoren aan om bij zichzelf na te gaan of ze het ambt van sena-
tor nog waardig waren. Degenen die niet vrijwillig ontslag namen, werden daartoe gedwongen door de kei-
zer. Vervolgens organiseerde hij een lectio senatus, waarbij de ontslagen leden werden vervangen door ande-
re. Sommige van deze nieuwe senatoren waren zelfs afkomstig van buiten Italië, wat bij de traditionele Ro-
meinen veel kwaad bloed zette2.

Op religieus vlak kan men de politiek van Claudius vergelijken met die van Augustus en Tiberius. Vooreerst
wilde  hij  geen  persoonlijke  cultus,  omdat  hij  van  mening  was  dat  goddelijke  eer  alleen  aan  de  goden  toe-
komt3. Hij wilde vooral de traditionele godsdienstige waarden en gebruiken herstellen4 en trad dan ook vaak
op tegen vreemde culten, die volgens Garzetti (1960) ‘were viewed from the angle of the security of the empire and
of possible competition with the traditional religion’ (blz. 140)5.

Buitenlandse interventies

Tot  zover  het  centrale  bestuur van het  Romeinse Rijk.  Onder  Claudius’  regering vonden er  ook een aantal
tussenkomsten plaats in de Romeinse provincies, zoals Mauretanië, Germanië, Parthië, Armenië, Lycië, Cili-
cië enz. Veel belangrijker was echter de verovering van Brittannië6. In 43 n.C. staken 4 legioenen het Noord-

1 Ondanks zijn schijnbare bedoeling om met de senaat samen te werken, zou Claudius in feite een regel-
rechte aanval op de authoriteit ervan hebben gelanceerd. Momigliano (1932) geeft een overzicht: ‘Claudius
brought about a change both of the tone and of the personnel of the senate, ruthlessly crushing men who were hostile
to him and replacing them by his supporters. He centralized the administration in the hands of a group of freedmen
belonging to his own household. He destroyed the independence of the aerarium, leaving it to grow both politically
and economically more and more insignificant; and he tried to diminish the importance of the senatorial element in
the army. None of the emperors who had gone before him, not even the orientalizing absolutist Gaius, had dared to
make such an assault on the authority of the senate. Yet the assault was made by a man who seems honestly to have
desired the senators to co-operate with him against themselves.’ (blz. 51-52).

2 Voor een bespreking van deze thematiek, zie een volgende bijdrage.
3 Grant (1975) merkt evenwel op: ‘It is true that Claudius went through ritual disclaimers of personal divinity, wri-

ting to the Alexandrians, for example, that he did not want temples or priests of his own cult. Nevertheless he allowed
them to carry his statues in procession on days specially set apart for his veneration; and writers were permitted to
speak of his “sacred hands and duties” and even to describe him as “our god Caesar”.’ (blz. 139).

4 Daarom vernieuwde hij oude priestercolleges en riten, restaureerde in onbruik geraakte heiligdommen,
richtte de Ara Pietatis Augustae op (43 n.C.),  voegde een vijfde dag toe aan het  feest  van de Saturnalia (45
n.C.), reorganiseerde het college van de haruspices (47 n.C.), vierde de ludi saeculares (21 april 47/48 n.C.) en
breidde het pomerium van Rome uit (49 n.C.).

5 Zo werd aan de joden in Rome het verbod opgelegd om bijeenkomsten te organiseren (41 n.C.) en werden
ze later mogelijk zelfs uit de stad verdreven (49/50 n.C.). Anderzijds blijkt uit een document (10 november
41 n.C.) dat Claudius probeerde te bemiddelen tussen de joden en de Grieken in Alexandrië. De Gallische
druïden werden dan weer  systematisch vervolgd en de astrologen werden uit  Italië  verbannen (52 n.C.).
Tegenover Griekse religies stond Claudius heel wat minder vijandig, omdat zij niet echt als vreemd wer-
den beschouwd. Zo kreeg de Attiscultus een plaats op de Romeinse kalender en probeerde Claudius in
Rome zelfs de Eleusinische mysteriën in te voeren.

6 Een poging om er vaste voet aan land te krijgen was reeds ondernomen door Caesar (in 55-54 v.C.) en door
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zeekanaal over. Dit leger – samen met de hulptroepen zowat 40 000 man sterk – stond onder de leiding van
Aulus Plautius1. Na een eerste treffen ondernamen de Romeinen voorlopig niets meer, maar wachtten bij de
Thames op de komst van de keizer zelf. Die nam gedurende 16 dagen het opperbevel van het leger over2.
Onder zijn commando veroverden de Romeinen Camulodunum (Colchester), waarna ze in verschillende
richtingen verder trokken en nog een aantal naburige stammen onderwierpen. Na een glansrijke afsluiting
van zijn veldtocht keerde Claudius begin 44 n.C. naar Rome terug3. Daar vierde hij zijn triomf, ontving van
de senaat voor hem en zijn zoon de bijnaam Britannicus4 en kreeg een triomfboog op het Marsveld5. Aan de
soldaten die in Brittannië hadden gestreden, verleende Claudius het burgerrecht en het recht om officieel te
trouwen (privilegia maritorum).  Britannia werd ingericht als een provincie onder het bestuur van een legatus
Augusti pro praetore (de eerste was Aulus Plautius, tot 47 n.C.)6.

De romanisatie van veroverde gebieden werd aangemoedigd door de toekenning van het Romeinse burger-
recht, door de herbevolking van oude steden met kolonisten, door de stichting van nieuwe kolonies en door
het verlenen van een stedelijk statuut aan reeds bestaande nederzettingen7.

Bouwkundige realisaties

In wat volgt, wil ik een van de belangrijke aspecten van Claudius’ regering wat uitgebreider bespreken: zijn
bouwkundige verwezenlijkingen. Ondanks zijn bijzondere interesse voor het religieuze leven in Rome
kwamen onder zijn bewind toch vooral profane bouwwerken tot stand. Daarbij had hij de grootste belang-
stelling voor de voedselbevoorrading, de wegenbouw en de watervoorziening.

Onder het vroege keizerrijk was Rome uitgegroeid tot een gigantische wereldstad, die bijgevolg een enorme
behoefte had aan voedsel8.  Omdat de Italische gronden op dat vlak niet toereikend waren, moest een groot

Caligula, maar zonder het verhoopte resultaat.
1 Hij werd in zijn commando bijgestaan door Gnaeus Hosidius Geta, de latere keizer Titus Flavius Vespasi-

anus en diens oudere broer Titus Flavius Sabinus.
2 Grant (1975) merkt hierbij op: ‘Claudius was particularly well placed to make a good start with the army, because

Germanicus had been his brother. And he took very great care, with complete success, to retain this popularity among
the soldiers. That was why he went all the way to Britain for a sixteen-day visit, to be present at the final victory him-
self.’ (blz. 128). Volgens Melmoux (1988) wilde Claudius zich daarmee niet alleen populair maken bij het
leger, maar bij het volk in het algemeen: ‘Il lui fallait ces victoires pour asseoir sa situation face à une “opinion”
publique moqueuse et pour cesser d’être un empereur de hasard, choisi, faute de mieux, par des prétoriens factieux. Et
c’est bien pour cela que Claude a tenu à intervenir en personne en Bretagne. Par cette conquête, qui donnait à
l’empire une dimension “transocéane”, Claude, d’un coup de maître, s’égalait aux plus grands conquérants romains,
à César et à Auguste plus particulièrement, ou du moins, s’efforçait-il, avec l’acharnement tatillon et minutieux qui
porte si bien sa marque, d’apparaître tel.’ (blz. 659). Momigliano (1932) vermeldt ook nog een andere bedoe-
ling: ‘Claudius, moreover, was moved by the special necessity of restoring the prestige of Roman arms after the dis-
honour and ridicule into which they had been plunged by Gaius.’ (blz. 57).

3 Hoewel Claudius slechts gedurende 16 dagen het Romeinse leger had aangevoerd, duurde de hele reis
(vanuit Rome naar Brittannië en terug) maar liefst zes maanden.

4 In de praktijk droeg alleen zijn zoon die naam.
5 Uit erkentelijkheid voor deze eerbetuigingen gaf hij het bestuur over de provincies Achaea en Macedonia,

die sinds Tiberius onder keizerlijk gezag stonden, terug aan de senaat.
6 Boardman-Griffin-Murray (1986) besluiten in verband met de verovering van Brittannië: ‘The invasion and

conquest of southern Britain was a copy-book exercise, superbly well executed, commanded by generals of ability and
dash; although the conquest made little economic or strategic sense, it was a resounding and valuable political suc-
cess.’ (blz. 554).

7 Dit gebeurde in alle delen van het Romeinse Rijk: Brittannië, Cappadocië, Dalmatië, Gallië, Italië, Mau-
retanië, Pannonië, Syrië, Thracië enz.

8 Naerebout & Singor (1995): ‘Waarschijnlijk is ten tijde van keizer Augustus het aantal mensen dat in aanmerking
kwam voor de uitdeling van gratis graan (later brood) vastgesteld op 200 000. Later hebben nog wel enkele aanpas-
singen plaatsgevonden, maar er bleef sprake van een vast aantal recipiënten. Die 200 000 zijn mannen vanaf, ver-
moedelijk, 10 jaar, in het bezit van volledig burgerrecht, woonachtig in Rome en geregistreerd. Kinderen onder de 11,
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deel daarvan overzee aangevoerd worden vanuit de provincies. Dat was niet zonder enige problemen of ge-
varen1.  Reeds  Caesar  had  dit  probleem  opgemerkt  en  een  plan  laten  uitwerken  om  het  op  te  lossen,  maar
door zijn dood was het nooit tot de uitvoering ervan gekomen. Claudius, die zeer begaan was met de voed-
selbevoorrading van Rome, haalde daarom Caesars ideeën vanonder het stof en gaf aan zijn ingenieurs de
opdracht om in Ostia een nieuwe haven aan te leggen, en wel op zo’n manier dat de schepen het hele jaar
door veilig op de Italische kust konden landen. In 42 n.C. werd met de uitvoering van deze plannen begon-
nen, een bijzonder zware en omvangrijke onderneming2. Het werk bestond erin dat een drietal kilometer ten
noorden van de oude haven een volledig nieuw havencomplex uit de grond werd gestampt dat met de Tiber
was verbonden door een kanaal – waardoor het aangevoerde voedsel rechtstreeks naar Rome kon worden
gebracht – en dat beschikte over dammen, een vuurtoren, graanschuren en handelskantoren. Door de grote
bloei van haar haven werd ook de stad Ostia van steeds groter belang3. Door de geweldige omvang van het
project werden de werken evenwel pas beëindigd onder Claudius’ opvolger Nero.

Evenals  de bouw van een nieuwe haven in  Ostia  ging ook de gedeeltelijke  drooglegging van het  Fucinus-
meer terug op een idee van Caesar, en alweer was het een zeer moeilijke onderneming. De bedoeling was
volgens Venturi (1985) ‘la perforazione del Monte Salviano, che separava la conca lacustre dal fiume Liri, in modo da
permettere il deflusso delle acque da questa a quello’  (blz.  266).  Onder  de genoemde berg werd over  een afstand
van maar liefst 5 651 meter een tunnel gegraven: een gigantisch project waaraan 30 000 mensen gedurende
11 jaar (42-53 n.C.) hebben gewerkt. Het spreekt vanzelf dat dit alles ook enorme uitgaven met zich mee-
bracht4. De werken verliepen ook niet zo vlot als men wel had gehoopt: men kreeg te kampen met zoveel
problemen dat ‘dopo un primo tentativo che non diede gli effetti sperati, solo una parte della conca fu liberata dalle ac-
que’ (Venturi 1985, blz. 267). Ondanks alles had Claudius met deze onderneming aan het Fucinusmeer toch
een grote verdienste5.

meisjes en vrouwen, slaven, en zij die niet voor de uitdelingen in aanmerking kwamen, moeten hier nog bij worden
opgeteld. Het is mede op deze basis dat een aantal inwoners van één miljoen is geopperd. (...) Rome was dus een bo-
demloze put waarin bergen voedsel (...) verdwenen.’ (blz. 366-367). Ter informatie: het aantal burgers in het ge-
hele Romeinse Rijk bedroeg tijdens Claudius’ censoraat (48 n.C.) 5 984 072 (volgens Tacitus).

1 Venturi (1985): ‘Solo le imbarcazioni di piccole dimensioni potevano manovrare all’imbocco del fiume, mentre le
grandi navi onerarie dovevano restare all’ancora in mare, esponendosi ai pericoli delle tempeste (...), cosicché nel peri-
odo invernale l’approvvigionamento alimentare di Roma dipendeva dalle condizioni metereologiche ed era quindi
quanto mai precario.’ (blz. 263).

2 Venturi (1985): ‘Si trattava di un’opera di tale difficoltà da spaventare persino gli esperti e gli architetti, cosa che
rende ancor più significativa la decisione imperiale: un intervento così gravoso doveva avere sulle spalle motivazioni
di estrema importanza, in condizioni politiche ed economiche diverse da quelle che avevano caratterizzato il principato
dei predecessori.’ (blz. 263).

3 Venturi (1985): ‘In definitiva, il periodo del principato di Claudio appare fondamentale nell’evoluzione urbanistica e
nello sviluppo economico della città: l’imperatore attua finalmente quei provvedimenti di cui da lungo tempo Ostia
aveva bisogno per poter dare un impulso decisivo alla propria attività commerciale. Egli la dota di un porto e di strut-
ture capaci di accogliere le navi cariche di merci destinate a Roma, di magazzini per la conservazione di queste merci e
di vie d’acqua per il loro trasporto alla capitale; sotto il suo principato la città conosce una ristrutturazione del suo po-
lo commerciale e una pianificazione del reticolo viario destinata a migliorare l’organizzazione del traffico commerciale,
salvaguardando le zone di interesse politico e religioso. (...) Nelle intenzioni di Claudio dovevano esserci da una parte
la volontà di risolvere i problemi dell’approvvigionamento alimentare, possibili cause di tensione nella plebe urbana,
dall’altra il desiderio di ricostruire il consenso di quelle classi di commercianti, industriali e funzionari cui il princi-
pato doveva molto e che erano state danneggiate dalla politica fiscale di Caligola.’ (blz. 265).

4 De kosten voor het graven van de putten en tunnels alleen al wordt geschat op 100 000 denarii. Dat waren
echter niet de enige – en waarschijnlijk ook niet de belangrijkste – uitgaven. Venturi (1985) somt op: ‘La ne-
cessità di alloggiare gli operai (...) e di nutrirli, di trasportare i materiali e le derrate alimentari, di conservare gli
strumenti di lavoro, di ripararli o di ricostruirli, rendevano indispensabile l’esistenza di strade, acquedotti, abitazioni,
magazzini, officine e fornaci, strutture di cui il territorio dei Marsi (popolazione notoriamente povera) non doveva es-
sere sufficientemente dotato.’ (blz. 266).

5 Venturi (1985): ‘Il prosciugamento del Fucino è dunque molto piu che un’opera ingegneristica interessante per i suoi
arditi aspetti tecnici: essa assume il suo vero significato se messa in relazione con le condizioni sociali ed economiche
di una zona piuttosto depressa, povera di risorse e di infrastrutture, la cui promozione doveva costituire uno degli
scopi che Claudio si prefiggeva all’avvio del progetto.’ (blz. 267).
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Daarnaast werd in heel het keizerrijk het wegennet versterkt en werden bestaande wegen hersteld1.  De na-
druk lag daarbij vooral op de provincies, want Claudius had als hoofdbedoeling ‘la valorizzazione delle provin-
ce e la parificazione tra cittadini romani ed elementi provinciati, ove fosse pero pienamente compiuto e verificabile il
processo di romanizzazione’ (Venturi 1985, blz. 267)2.

Zoals gezegd ging de aandacht van Claudius op bouwkundig gebied ook uit naar de watervoorziening. Hij
kwam aan het probleem van de ontoereikendheid van de bestaande wateraanvoer tegemoet door de bouw
van twee nieuwe aquaducten – waartoe in 38 n.C. reeds door Caligula opdracht was gegeven, maar die bij
Claudius’ troonsbestijging in 41 n.C. nog verre van voltooid waren – tot een goed einde te brengen: de Aqua
Claudia en de Anio Novus (in gebruik genomen op 1 augustus 52 n.C.). Tegelijk werd de curator aquarum
voortaan bijgestaan door een procurator, die aan het hoofd stond van de 460 slaven die moesten instaan voor
de werking en het onderhoud van de watervoorzieningsinstallaties in Rome. Ten slotte werd de door Cali-
gula verwaarloosde Aqua Virgo hersteld (44-45 n.C.).

Uit het voorgaande mag reeds duidelijk geworden zijn dat Claudius de stad Rome een warm hart toedroeg.
Hij was in het bijzonder begaan met de voedsel- en watervoorziening van de Romeinse hoofdstad – getuige
daarvan de aanleg van een nieuwe haven in Ostia en de bouw of herstelling van aquaducten. Dit vereiste ui-
teraard ook een goede stedelijke  organisatie.  Zijn  principaat  werd op dat  vlak gekenmerkt  door  ‘un’intensa
attività edilizia e organizzativa, da un’istanza riformatrice quale non si era più conosciuta dal tempo di Augusto’ (Ven-
turi 1985, blz. 271). Ondanks Claudius’ religieuze interesses bleef zijn godsdienstige bouwpolitiek toch zeer
beperkt: er werden alleen een aantal altaren opgericht, zoals de Ara Pietatis Augustae3 en de Ara Iovis Depulso-
ris. Hetzelfde gold voor gebouwen met spektakeldoeleinden: alleen het Circus Maximus werd verbeterd en
het theater van Pompeius gerestaureerd. Anders was het gesteld met herdenkingsbouwwerken, waarvoor
Claudius een grote interesse vertoonde. Voor de keizer zelf werden drie triomfbogen opgetrokken (in 41, 43
en 51 n.C.)4.

Aanslagen

Ondanks al de goede bedoelingen die Claudius ongetwijfeld had, was niet iedereen het eens met de keuze
van Claudius als keizer en met zijn regeringsdaden. Hij kreeg dan ook verschillende keren af te rekenen met
een opstand of een samenzwering. De eerste en belangrijkste vond plaats toen hij nog maar pas keizer was
geworden. Lucius Arruntius Camillus Scribonianus, de gouverneur van Dalmatië, erkende de autoriteit van

1 Een overzicht van Claudius’ Straßenbautätigkeit aan de hand van mijlstenen, jaar per jaar behandeld, is te
vinden in het artikel van Walser (1980).

2 Een duidelijk en vrij volledig overzicht van de wegenbouw onder Claudius is te vinden bij Garzetti (1960):
‘Claudius’ concern for the roads, which were built for military purposes but turned out to be powerful aids to the eco-
nomic development and political cohesion of the empire, is visible everywhere: in Italy, where the Via Claudia Nova
(A.D. 47) and its continuation, the Via Claudia Valeria (48), improved communications between the Sabine region
and the Adriatic; in Sardinia and the rugged mining regions of north-western Spain, as well as in Baetica and Lusi-
tania; in Gaul, where, apart from the reorganization of the road system as a whole, the new road along the Rhine bet-
ween Mogontiacum and Colonia Agrippinensis formed an excellent line of communications for the legions behind
their defenses and a useful commercial route; and in the Alps, traversed at the Resia pass by the Via Claudia Au-
gusta, from Altinum to the Danube, which was opened in 46 and completed in 47, with an important branch leading
to Pannonia via the Claudian cities of Noricum. In Dalmatia and Asia Minor, too, important roads were built – in
the north of Asia Minor the road along the coast of Bithynia and Pontus and in the south a more in land one through
Caria and Pisidia to Cilicia and also one along the coast of Lycia and Pamphylia. Roads were also built in Cyrenaica,
where only recently some milestones of Claudius have been dug up, and even in Crete.’ (blz. 128-129).

3 Zie in verband met dit altaar het artikel van Charles-Picard (1982).
4 Met Venturi (1985) kan men Claudius’ stedelijke en bouwkundige politiek in Rome samenvatten als volgt:

‘In definitiva, si può affermare che l’attività urbanistica ed edilizia di Claudio in Roma si muove lungo linee di ten-
denza ben precise e individuabili, determinate insieme dalle scelte politiche e dalle attitudini dell’imperatore: propen-
sione per le opere pubbliche a carattere utilitario, volontà riformatrice nell’ambito dei servizi, scarso interesse per
l’edilizia sacra e per spettacoli, attenzione ai monumenti onorari e commemorativi in stretto legame con gli edifici
funzionali, disimpegno nei riguardi di aree urbane politicamente e religiosamente significative (fori, Campo Marzio
ecc.).’ (blz. 272).
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Claudius niet (42 n.C.). Omdat hij zichzelf echter niet wilde of durfde keizer te noemen, verkondigde hij de
republiek te zullen herstellen. In tegenstelling met wat hij had verwacht, werd dit niet op gejuich onthaald
door de twee legioenen waarover hij het bevel voerde, want reeds na een vijftal dagen werd hij door zijn
troepen in de steek gelaten. Hij vluchtte daarop naar het eiland Issa, waar hij werd gedood door een soldaat
of zelfmoord pleegde. Nadien werden er nog een aantal samenzweringen tegen Claudius op het getouw ge-
zet. De belangrijkste ervan waren die van een ridder (43 n.C.), van de senatoren Asinius Gallus en Taurus
Statilius Corvinus (46 n.C.), van Gaius Silius en Valeria Messalina (48 n.C.) en van Lucius Arruntius Furius
Camillus Scribonianus (52 n.C.). Het gevolg van deze samenzweringen was dat Claudius – die van nature al
vreesachtig of zelfs paranoïde was – maar liefst 35 senatoren en 200 à 300 ridders ter dood liet brengen.

De opvolging

Op 13 oktober 54 n.C. kwam er een einde aan het leven van Tiberius Claudius Nero Germanicus. Hij werd
opgevolgd door zijn  geadopteerde zoon Nero (geb.  15  december 37 n.C.),  op dat  ogenblik  net  geen 17 jaar
oud. Tijdens de eerste jaren van zijn regering werd Nero bijgestaan door zijn opvoeders Lucius Annaeus Se-
neca en Sextus Afranius Burrus, waardoor alles rustig verliep.

De problemen begonnen toen Nero door Seneca en Burrus werd aangemoedigd om zich te verzetten tegen
de bemoeizucht van zijn moeder Agrippina, die hij dan ook om het leven liet brengen (april 59 n.C.). Clau-
dius’ zoon Britannicus, die hij  beschouwde als een permanent gevaar, was reeds in 55 n.C. gedood. Tevens
verstootte hij zijn echtgenote Octavia om te kunnen trouwen met de beruchte Poppaea Sabina, de echtgenote
van de latere keizer Otho, die haar aan Nero afstond (62 n.C.).

Vanaf dat moment ging het steeds bergaf met het bewind van Nero. Ook de dood van Burrus en de terug-
trekking van Seneca deden hem helemaal ontsporen. Hij verwaarloosde de staatszaken en verbraste het geld
van  de  schatkist.  Toen  een  reusachtige  brand  grote  delen  van  Rome  in  de  as  legde  (juli  64  n.C.),  werd  de
schuld afgewenteld op de christenen, hoewel de keizer zelf mogelijk daartoe de opdracht had gegeven om
plaats te maken voor de grootscheepse bouwplannen die hij had (o.a. een reusachtig paleis op de Esquilinus,
de zogenaamde Domus Aurea). Toen zijn verspilzucht en de heropbouw van Rome de schatkist leeg hadden
gemaakt, zocht Nero zijn toevlucht tot muntontwaarding en voerde hij opnieuw de aloude lex maiestatis in,
waardoor grote fortuinen verbeurd werden verklaard.

Deze wantoestand kon niet langer blijven duren. Onder leiding van Gaius Calpurnius Piso werd een samen-
zwering tegen de keizer op het getouw gezet, die echter werd ontmaskerd en op bloedige wijze onderdrukt
(65 n.C.). Piso pleegde zelfmoord en zijn aanhangers werden terechtgesteld. Het complot was dus ontdekt,
maar maakte toch een zeer grote indruk op Nero, die reeds door de dwanggedachte van moord werd ach-
tervolgd. Als gevolg ervan verviel hij in nog grotere schandalen. Andermaal werd een poging ondernomen
om deze tiran van zijn troon te stoten, en deze keer met meer succes. Onder leiding van Julius Vindex, de le-
gatus van Gallia Lugdunensis, en van Servius Sulpicius Galba, de gouverneur van Hispania citerior, werd
een opstand ontketend (maart 68 n.C.). Vindex werd verslagen te Vesontio (Besançon) door de troepen van
Gallia superior onder leiding van Verginius Rufus, maar toen Galba vervolgens naar Rome oprukte, werd
Nero  door  de  senaat  tot  staatsvijand  uitgeroepen.  Hij  vluchtte  weg  uit  Rome  en  liet  zich  op  9  juni  68  n.C.
door een vrijgelaten slaaf om het leven brengen. Met de dood van keizer Nero kwam na 95 jaar ook een ein-
de aan de regering van de Julisch-Claudische dynastie.

Bibliografie

BOARDMAN, John & GRIFFIN, Jasper & MURRAY, Oswyn (red.). The Oxford history of the classical world. Oxford,
Oxford University Press, 1986, blz. 531-559.

BRIQUEL, Dominique. Que savons-nous des Tyrrhenica de l’empereur Claude? In: Rivista di Filologia e di Istruzione
Classica, CXVI. Torino, 1988, blz. 448-470.

CHARLES-PICARD, Gilbert. Bulletin archéologique. L’art romain sous le règne de Claude. L’art officiel. In: Revue des
Études Latines, LIX. Paris, 1982, blz. 318-323.

CHRIST, Karl. Geschichte der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zu Konstantin. München, 1988, blz. 207-243.
GARZETTI, Albino. From Tiberius to the Antonines. A history of the Roman Empire A.D. 14-192. Bologna, 1960

(London 1974), blz. 106-145.



22

GRANT, Michael. The twelve Caesars. New York, 1975, blz. 126-148.
HAMMOND, N.G.L. & SCULLARD, H.H. (red.). The Oxford classical dictionary. Oxford, Oxford University Press,

1949 (1970).
HOLLEMAN, A.W.J. Did the emperor Claudius have Etruscan blood in his veins? In: L’Antiquité Classique, LVII.

Louvain-la-Neuve, 1988, blz. 298-300.
LEVICK, B.M. Antiquarian or revolutionary? Claudius Caesar’s conception of his principate. In: American Journal of

Philology, IC. Baltimore, 1978, blz. 79-105.
MELMOUX, Jean. La conquête de la Bretagne (43-47 ap. J.-C.) et ses conséquences pour les participants: promotions in-

dividuelles et avantages de carrière. In: Latomus, XLVII. Bruxelles, 1988, blz. 635-659.
MOMIGLIANO, Arnaldo. Claudius. The emperor and his achievement. Firenze, 1932 (Oxford, 1934).
NAEREBOUT, F.G. & SINGOR, H.W. De oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis.

Baarn, Ambo, 1995, blz. 339-419.
SCULLARD, H.H. From the Gracchi to Nero. A history of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. London, 1959 (1970), blz.

298-314.
VANDERSPOEL, John. The Etruscan emperor Claudius. In: Rheinisches Museum für Philologie, CXXXIII. Frankfurt-

am-Main, 1990, blz. 413-414.
VENTURI, Emanuela. La politica edilizia e urbanistica di Claudio a Roma e in Italia. In: Rivista Storica dell’Antichità,

XV. Bologna, 1985, blz. 257-283.
WALSER, Gerold. Die Straßenbautätigkeit von Kaiser Claudius. In: Historia, XXIX. Wiesbaden, 1980, blz. 438-462.

Dag van de Klassieke Talen: een verslag
Robert Vermeersch

Op zaterdag 22 oktober 2005 vond in het Eekhoutcentrum te Kortrijk de jaarlijkse ‘Dag van de Klassieke Ta-
len’ plaats. Er namen ongeveer 130 leerkrachten aan deel, onder wie ruim 50 leden van onze vereniging. Het
thema was Teksten lezen, en dan? Lectuurreflectie in de vakken Latijn en Grieks. Zoals stilaan de gewoonte is, ver-
liep de dag met een inleidend referaat en twee reeksen werkwinkels, onderbroken door een bruisend en in-
spirerend middagmaal.

Voor het inleidend referaat was professor Toon Van Houdt aangekondigd, maar die moest om familiale re-
den verstek laten gaan. We verwachten hem later te kunnen horen. Ook Roger Stroobandt (leraar aan het
Sint-Lievenscollege te Gent en praktijkassistent aan de Universiteit Gent) was verhinderd. Wie had inge-
schreven voor zijn werkwinkel over ‘handelings- en ervaringsgericht lezen’ (Horatius, Sermones II,  6 versus
Vergilius, Georgica II, 458-540), moet hem die tegoed houden.

De tekst in zijn wereld

Het rijke referaat dat ons door Paul Thoen werd gebracht, was de vrucht van een lange ervaring van dialoog
met teksten en studenten, en van een brede belezenheid. Hij schetste een leesconcept van grammatica (taal)
over lectuur naar cultuur (wat ‘doet’ de tekst, déze tekst naast andere; receptie, intertekstualiteit, genres) tot
...  lezen als wijze van bestaan. Een paar opvallende zinnen: ‘Het meest fascinerende aan de oude teksten is
dat ze toegang bieden tot ervaringen die anders onbereikbaar zouden blijven ... Abstract en louter op het ta-
lige aspect afgestemd oefenmateriaal is weinig bevorderlijk ...’

Vooral ‘De tekst in zijn wereld’ is overvloedig voorzien van parallellen tussen heden en verleden, geoogst
uit soms moeilijk toegankelijke bronnen: een Griekse mop, een epigram en een Vlaams volksverhaal; Aeso-
pus’ fabel 33 en een alinea uit de Vorrede van Hegels Grundlinien; van Plutarchus’ Moralia 5, 78 e.v. over God-
fried Bomans tot Baronis Mynchusani mirabilia itinera; van Hercules bij Atlas tot James Bond in Never say never
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again ...1 Wie teksten nodig heeft over het probleem van de samenleving, moet de hand-out trachten te pak-
ken te krijgen met o.a. confrontaties tussen het corporatistisch model (Menenius Agrippa bij Quintilianus en
Livius; Paulus, Ad Corinthios 1, 12, Quadragesimo anno par. 69) en ‘le contrat social’ bij Lucretius, Hugo Grotius,
Cicero ... Kortom: te veel om op te noemen.

De voordracht schetste dus alleen de hoofdlijnen, gelardeerd met opmerkingen van de spreker, die tussen
neus en lippen door, gebruikmakend van zijn , de veeleisendheid van de huidige ouders betreurde
(maar lijden zij ook niet aan de stresserende prestatiemaatschappij?). Hij dacht met heimwee terug aan bete-
re tijden, toen de leraar nog niet bedolven werd onder papierwerk en de lessen niet om de haverklap werden
uitgesteld of wegvielen door ... ja, waardoor niet allemaal? De bijval bij die woorden was algemeen, nog net
geen handgeklap!

In zijn werkwinkel heeft Paul Thoen concretere leeservaringen toegelicht: enkele thema’s vanuit verscheide-
ne tijden en teksten, toegesneden op een actueel verstaan.2 En  dat  brengt  ons  meteen  ook  bij  de  andere
werkwinkels.

Caesar, een uitgekookte manipulator?

In werkwinkel 4, Caesar, een uitgekookte manipulator?, bood Carine Plets ‘een poging Caesar anders te lezen en
te transfereren naar onze tijd’. Nu is het reeds enkele decennia de gewone trend om Caesar zowat alle ge-
loofwaardigheid te ontzeggen, maar de werkwinkel was zeer interessant omdat nu eens alle manipulatieve
technieken in een paar concrete voorbeelden werden aangetoond en geïnventariseerd. Dat laat toe op de-
zelfde wijze de bekende rede van Martin Luther King te bekijken, of die van Clinton over de zaak-Lewinsky,
drie toespraken van Bush, een dagbladartikel ...

‘Door de leerlingen te wijzen op die manipulatietechnieken zullen ze bij het lezen van antieke en heden-
daagse persuasieve teksten diezelfde en andere technieken kunnen herkennen en zo de bedoelingen van de
spreker  of  schrijver  kunnen doorprikken’,  en dat  is  in  de huidige tijd  hoogstnodig!  Geef  dat  maar  als  ant-
woord wanneer ouders vragen waarom ze hun kind Latijn zouden laten leren! Hun kinderen zullen zich dan
(misschien) niet laten vangen door een slogan als ‘Cloet voedt vee goed’, maar als een nuchtere boer cijfers
eisen die de bewering kunnen bevestigen.

Alleen weten we niet (hebben wijzelf onvoldoende cijfers om aan te tonen) in hoeverre het beoogde doel
werd bereikt. En dat geldt voor alle facetten van ons onderwijs in Grieks en Latijn (overigens voor vele ande-
re vakken!). Een tweede punt is dat (zie ook hierboven) de huidige tijd zo snel vervluchtigt: volwassenen
zullen de manipulatietechnieken vol belangstelling toegepast zien op Clintons toespraak, die ze van nabij
hebben meegemaakt, maar onze twaalf- of dertienjarigen? Die zullen ook wel een historische context nodig
gehad hebben, en hoe interessant hebben ze die tekst gevonden?

1 De film is van 1983. Video en dvd geven ons de kans het aangehaalde fragment te laten zien en exploreren,
liever dan het te vertellen. Dan kunnen de leerlingen aangeven wat de tekst (eventueel) bij hen oproept.
Hoewel, hun respons is meestal erg uiteenlopend en misschien minder bruikbaar. Aan de andere kant zal
het feit dat de moderne regisseurs en schrijvers (bv. Harry Potter) teruggrijpen naar antieke thema’s wel
niemand bewegen om Latijn of Grieks te leren en het oorspronkelijke te gaan lezen.

2 Het uitgebreid behandelen van een thema veronderstelt leerlingen die vlot Latijn en/of Grieks kunnen le-
zen (en meer uren?), en daar wringt het schoentje (zie verder over de Caesarlectuur). Velen menen dus (en
de handboeken spelen daarop in) dat zonder een beperking van de thema’s en teksten we steeds meer
moeten teruggrijpen naar vertalingen, en dan krijgt Frits Bolkestein misschien gelijk. Zijn stelling is: als je
wil weten wat de oudheid voor onze tijd betekent, gooi dan die grammatica met haar tijdrovend gepuzzel
overboord en lees alles (d.w.z. veel meer dan nu) in vertaling! Wel, in vertaling lezen kan erg vervelend
zijn! De lezers actief op een vertaling laten reageren is niet zo gemakkelijk: leerlingen verkiezen allicht zich
voor te doen als een publiek dat geëntertaind wil worden. Is het een teken aan de wand dat er op de stu-
diedag geen werkwinkel was die paste voor de eerste graad? Er wordt wel veel vergelijkingsstof en com-
mentaar aangeboden, maar geen weg om vlot te lezen. Of wat vang je aan met Lucretius II, 216-293? Daar
kun je toch geen vijf lesuren over doen? Dus ...
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Bij de bespreking kwamen vragen naar voor. Natuurlijk de vraag naar de tijd die daaraan besteed wordt.
Stelt men vragen over bv. woordkeuze en stijlmiddelen gedurende de lectuur? Of herneemt men de (ver-
taalde) tekst achteraf? De Latijnse tekst is natuurlijk nodig om de stijlmiddelen te detecteren, want die zijn in
de Nederlandse vertaling zo goed als verdwenen.1

Andermaal Caesar

Ook de tweede werkwinkel, door Dirk De Gheest, was gewijd aan de Caesarlectuur, die tegenwoordig voor-
al uit handboekenreeksen wordt gehaald (bv. Peristylium A e.a., met steeds dezelfde nauwe tekstkeuze).
Aanleiding was de frustratie over de grote discrepantie tussen wat in de inleiding van het handboek beoogd
wordt  en  wat  er  in  de  praktijk,  tijdens  de  lectuur,  van  waargemaakt  kan  worden  (macht  en  imperialisme,
Caesar als meester van de propaganda ...). De handboeken lijken steeds meer een enge keuze teksten uit De
bello Gallico aan te bieden, en die zijn niet representatief voor het werk. De bello Gallico is geen monografie
over de Kelten, geen reisverslag over ‘onze gewesten’, maar een oorlogsverslag.

Nu de oorlog dagelijks (vervormd) op tv komt, kan Caesarlectuur helpen om de rauwe realiteit van oorlog
en dictatuur (bij oorlogvoerenden en burgerbevolking) te laten kennen vooraleer we die zelf zouden moeten
beleven. Daartoe moeten we op zoek gaan naar die passages die de reacties van mensen (Romeinse soldaten,
verzetsstrijders, vrouwen ...) op de gebeurtenissen duidelijk maken. De spreker zorgde dan ook voor een in-
ventaris teksten die daartoe kunnen leiden, met vergelijkingsmateriaal uit de moderne tijd. Kiezen maar!

Andere moeilijkheden die vernoemd werden op de weg naar de kennis van de ‘echte’ De bello Gallico: ‘het
gezag van de oudere collega, de traditie ...’ Nog een paar doordenkertjes:
– ‘Maar wie heeft ooit De bello Gallico (helemaal) gelezen? Mijn collega-classici in elk geval niet. En ikzelf

ook niet de eerste 20 jaar dat ik lesgaf.’
– ‘Ook de manier waarop de leerstof gepresenteerd wordt, vraagt te weinig inspanning. Kijk alleen maar

naar die schoolboeken die overvol illustraties en foto’s staan.’
– ‘De boodschap zal dus zijn: meer lezen in Nederlandse vertaling.’
– ‘Het nachleben: het leidt ons overal naartoe, maar vaak ver weg van De bello Gallico.’2

Als resultaat van een integrale lectuur volgt de persoonlijke ‘top 10’ met referenties en telkens een verwij-
zing naar een hedendaagse gebeurtenis: 1 Waarom voeren mensen oorlog? 2 Het vijandsbeeld: diaboliseren
van een vijand; 3 Moeilijkheden bij de inname van een stad; 4 Diplomatieke onschendbaarheid; 5 Divide et
impera-politiek; 6 De onafwendbaarheid van historische processen: de noodzakelijkheid van het Romeins
imperialisme; 7 De taal van de oorlog; 8 De kenmerken van een guerrillastrijd; 9 De wreedheid van de oor-
log; 10 Dictatuur, vroeger en nu.

Als zelfstandig werk wordt De bello Gallico II, 29-32 gekozen, met inhoudsvragen. Als slot twee en een halve
bladzijde vragen bij het boek De moord op Caesar. Historische mythes over democratie van Michael Parenti. Bij de
bespreking werd aan de inleider o.a. gevraagd wat het ‘rendement’ van de lectuur in zijn klas over het alge-
meen was. Dat bleek kort geleden gemiddeld een 15-tal regels te zijn geweest, nu nog een 8-tal. Op de vraag
waarheen die ontwikkeling vermoedelijk leidde, volgde een diepe stilte. Of enkele deelnemers de ogen slo-
ten, heb ik niet gemerkt.

1 Frits Bolkestein zal wel opperen dat de persuasieve technieken veel vlugger en ‘nuttiger’ aangewezen wor-
den in moderne Engelse teksten. Wie dat wil, kan ze dan in de Latijnse tekst van Caesar gaan opzoeken.

2 Bij  de  bespreking achteraf  ging iedereen akkoord dat  men aan de huidige jeugd,  die  onder  de druk leeft
van duizenden indrukken tegelijk, geen les meer kan geven zoals vroeger. Maar met nog meer kleur en
Rubensschilderijen kun je niet concurreren om de ‘volksgunst’ met Ketnet, strips e.a. Laat het waar zijn dat
schoolboeken niet ouderwets of onaantrekkelijk mogen zijn, niemand studeert Latijn of wiskunde om de
illustraties (heeft iemand al boeken wiskunde in vierkleurendruk uitgebracht?). Wat moet Latijn lezen als
doel kiezen, en als resultaat geven, in concrete cijfers? Wat leert ons het PISA-rapport? Dat kun je niet met
nog meer drukte bereiken.
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Nieuwe leerplannen over lectuur

Marc Vercruysse gaf werkwinkel 5. Het nieuwe leerplan Grieks en Latijn voor de derde graad legt bij de lec-
tuur van auteurs drie aspecten op: lectuur-, literatuur- en cultuurrreflectie. Er werd nagegaan in hoeverre die
drievoudige benadering mogelijk is aan de hand van een concrete tekst (Herodotus 3, 38) en welke karakte-
ristieken van Herodotus zo’n integrale lectuur begunstigen en welke ons eerder beperkingen opleggen.

Lucianus in de klas

Michel Berger stelde in werkwinkel 7 Lucianus voor als ‘veel beter verkoopbare auteur’ voor het vierde jaar,
‘zo niet in het officiële leerplan, dan minstens in de praktijk’. Aanleiding was lang geleden de moeheid die
de lectuur van Xenophon meebracht voor leraar en leerlingen, het lange, brave, zoutloze verhaal over Abra-
datas en Pantheia. Xenophon werd allengs, en ten slotte helemaal, vervangen door de korte, snedige dialo-
gen en fantasierijke, afwisselende verhalen van Lucianus.

Doelstellingen zijn vertaalplezier en vorderingen in vertaalbekwaamheid bewerken bij de leerlingen. Dit is
volgens de spreker mogelijk, o.a. vanwege het zuivere Attisch van Lucianus, dat in het vierde jaar geen
moeilijkheden meebrengt die men ook niet bij Xenophon ervaart. Kun je dat wel riskeren? Ja, als je kunt re-
kenen op:
– een goede vakgroep, die niet bang is voor een voorzichtig tastend experiment;
– een school met een slimme politiek (derde graad met Grieks-wiskunde en Grieks-wetenschappen; dat

stelde mijn vroegere leraar 30 jaar geleden al voor!);
– leerkrachten die ervaringen en lesvoorbereidingen aan collega’s willen doorgeven en collega’s die ze wil-

len aanvaarden, gebruiken en feedback leveren.

Feit is dat na het vierde jaar in verhouding minder leerlingen afhaken dan uit de Latijnse afdelingen. Hoc erat
in votis! Voor wie het ook wil proberen, biedt Michel Berger1 een cd aan met teksten uit ‘Godengesprekken’
en ‘Ware historiën’, met (overvloedig) commentaar, bestemd voor de leerlingen, dit alles vrij te gebruiken in
de klas.2

Zelfstandige lectuur (één uur per week) gebeurt in groepswerk: groepjes van 3 à 4 leerlingen delen zichzelf
in  (natuurlijk  zorgt  de  leerkracht  voor  een  evenwichtige  samenstelling).  De  stof  komt  vooral  uit  de  ‘Ware
historiën’, die gemakkelijker lijken door het verhalend karakter, in tegenstelling met de dialogen. Er wordt
een bepaalde hoeveelheid tekst afgesproken, bv. 40 regels tegen een bepaalde datum (ongeveer een maand).
Behalve Nederlandse vertalingen kunnen de leerlingen alle hulpmiddelen gebruiken (woordenboeken,
spraakkunst ...).  Ze krijgen de tekst met de commentaar en de opdracht een werkvertaling te maken in cor-
rect Nederlands. De leraar helpt bij problemen en laat hier en daar een vertaling verdedigen. Ook zorgt hij
voor het tempo door tijdens het lesuur en op het einde punten uit te delen voor het aantal vertaalde regels
(dat werkt!). Op de test moeten de leerlingen individuele fragmenten uit die tekst schriftelijk vertalen, met

1 E-mailadres: michel.berger@telenet.be.
2 Voor 29 (brede A4-) regels tekst (Hephaestus en Zeus) zijn er 111, soms meerregelige uitlegitems. Dat we

de leerlingen geen informatie mogen onthouden, spreekt voor zich: we halen hun waardering niet uit su-
perieure kennis en gebruik van geleerde termen, maar uit onze wil en bekwaamheid om ook hen bekwaam
te maken tot lezen en begrijpen. Is echter die veelheid aan uitleg nodig, niet verwarrend? Het gevaar is
steeds aanwezig dat de leerlingen, op grond van de woordbetekenissen alleen, een zin aan elkaar breien ...
en nooit Grieks/Latijn leren lezen. Laten we ze ‘niet in bekoring leiden’! Welke nota’s zouden weg kunnen
blijven omdat ze (woordenschat, morfologie) al in Stathmoi of Epauxè werden geleerd? Een voorafgaande
test van de woorden uit Epauxè die in de volgende tekst zullen voorkomen, zal de lezers meer beslagen op
het ijs brengen; een voorafgaande oefening op samengestelde werkwoorden zou ook al heel wat uitleg
overbodig maken. Wie haalt een vergelijking boven tussen de omvang van de gebruikte woordenschat bij
Xenophon en Lucianus? (Het vermoeden bestaat dat die van Lucianus veel uitgebreider is.) Bij de bespre-
king werd dan ook geopperd dat een examentekst zonder die uitleg wel een zware dobber zal zijn: moet
het dan plots zonder al die uitleg? Een opmerking helemaal in de kantlijn: of de leraar in de inleidingen de
badinerende toon van Lucianus, en van sommige leerlingen, moet nabootsen/overtreffen om sympathiek
te zijn, ik denk het niet!

mailto:michel.berger@telenet.be
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gebruik van de commentaar en alle hulp. Het blijkt meestal niet nodig naast die test de tekst nog tot examen-
stof te maken. Het vertaalplezier primeert.

Klassikale lectuur verloopt meer geleid. Zoveel mogelijk worden door de leerlingen zinnen of delen van een
zin vertaald. De lectuur wordt onderbroken voor uitweidingen over spraakkunst, culturele of literaire aspec-
ten. Achteraf krijgen de leerlingen een werkvertaling mee, een cd met verwant beeldmateriaal en een tekst
om te bewerken met het gebruik van kleuren (vanuit het onderwerp en de persoonsvorm van hoofd- en bij-
zin.). De teksten zijn te kennen als leerstof voor testen en examen.

Summa summarum van de studiedag

Het blijft een voorwerp van bezinning: wat willen we met de studie van Latijn en Grieks? Zeker niet in de
eerste plaats kennisnemen van de inhoud van teksten uit de oudheid: daarvoor staan nu andere kanalen ter
beschikking. Wel nauwkeurig leren observeren (als je één letter mist, raak je er veelal niet meer aan uit), zich
rekenschap geven van de mogelijke verwachtingen die in een tekst voorhanden zijn en welke niet, kritisch
beredeneren of wat je vond kadert in de rest van de zin/tekst enz. Als we dit beogen, moeten in de eerste ja-
ren enkele basisautomatismen aangescherpt worden, die latere lectuur vlotter moeten maken: woordsoorten
en alleen de hoofdlijnen van de morfologie herkennen, functies in de zin inbouwen enz.1

Een  parallel.  Destijds  hebben  we  de  acht  boeken  van  Euclides’  meetkunde  ‘geleerd’,  en  toch  konden  we
daarmee niet redeneren (en wat kon de bedoeling anders geweest zijn?). Dat bleek op de examens uit de
kloof tussen de cijfers over de geleerde bewijzen en die over de nieuw opgegeven vraagstukken. Een leraar
wiskunde klaagde dat hij in het tweede jaar meetkunde moest geven, maar dat hij vaststelde dat zijn leerlin-
gen niet konden redeneren! Hij keek verwonderd toen ouders hem lieten verstaan dat hij precies diegene
was die hun dierbaren dat moest bijbrengen.

Ons zal vroeg of laat dezelfde eis gesteld worden met betrekking tot onze vakken en hun inhoud: wij moeten
leerlingen bekwaam maken om zelfstandig Latijn/Grieks te lezen en te begrijpen, en we moeten voor onself
en de leerlingen weten hoever we/ze daarmee staan. In die optiek is een vertaling wel het slechtste middel
tot beoordeling, en daar mag op examens wel het geringste aantal punten op staan. Begripsvragen zijn vaak
een middel om punten uit te strooien als beloning voor een goed geheugen, maar testen de bekwaamheid tot
lectuur niet, tenzij soms, wanneer gevraagd wordt uit welke woorden het antwoord werd gepuurd.

Objectievere cijfers over het kunnen lezen komen van het aantal juiste determineringen, het aantal gevonden
voorzetselgroepen, congruerende woorden, gedetermineerde werkwoordsvormen ... Dat hoeft niet geme-
moriseerd in een gelezen tekst, maar toegepast om het even waar. ‘De volgende tekst is de test van het kun-
nen’ (R. Lenaers, die niet zo erg geloofde in examens als meters). Dat moeten we in de eerste graad inoefe-
nen door veel Latijn te lezen. Dan is er kans dat we van Caesar straks meer dan acht regels per lesuur lezen.

Plaatjes kijken kunnen de leerlingen in hun vrije tijd ook.

1 Waarom in de maand november van het eerste jaar spreken over de bepaling van gesteldheid en de leer-
lingen naar huis sturen met een definitie uit de spraakkunst: ‘een woord dat de gesteldheid, de functie van
(...) aanduidt in verband met het gezegde’? Wie leest, moet weten hoe hij kan zien, waaruit hij kan opma-
ken dat hier geen gewoon adjectief staat, want dat bepaalt zijn begrip en verwoording.
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RECENSIES
Joeri Facq

Serie ‘De oudheid’

Bij Amsterdam University Press is er in 2005 een nieuwe reeks over de klassieke oudheid verschenen onder
redactie van Frits Naerebout en Henk Singor. Beide heren werken als docenten Grieks-Romeinse geschiede-
nis aan de universiteit van Leiden en zijn geen onbekenden: van hun standaardwerk De oudheid: Grieken en
Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis verscheen in 2004 de achtste druk.

De serie De oudheid bestaat momenteel uit vier delen: Gekroonde goden, Griekse democratie, Homerische helden en
Romeins verkeer. Daarvan kregen we er van de uitgeverij twee ter beoordeling. Het is de bedoeling dat er ook
in de toekomst jaarlijks vier nieuwe delen gepubliceerd worden (het vijfde deel in de reeks, Veldtochten en
veldslagen in het klassieke Griekenland, verschijnt binnenkort).

De  publicaties  bestaan  telkens  uit  een  aantal  hoofdstukken  waarin  diverse  aspecten  van  het  behandelde
thema besproken worden. De teksten zijn doorgaans prettig en vlot geschreven, waardoor de reeks niet al-
leen interessant is voor classici, maar ook toegankelijk is voor een breed publiek. De auteurs zijn allen specia-
listen in hun vakgebied, wat borg mag staan voor een degelijke en betrouwbare inhoud.

De werken in de reeks zijn eerder beperkt in omvang, waardoor de geïnteresseerde ‘leek’ ze met plezier ter
hand neemt om te beginnen lezen, maar bieden toch ruim voldoende informatie over het onderwerp, zodat
ook ‘specialisten’ aan hun trekken komen. De boekjes zijn heel verzorgd uitgegeven in een gemakkelijk han-
teerbaar formaat en bovendien rijkelijk geïllustreerd (gedeeltelijk in kleur) met foto’s, tekeningen en platte-
gronden. Ze worden afgesloten met een beknopte bibliografie.

Er verschijnen zoveel boeken over de oudheid, wat is van deze dan de meerwaarde? De reeks wil naar eigen
zeggen een leemte opvullen, omdat er over veel onderwerpen uit de oudheid geen recente Nederlandstalige
literatuur voorhanden is. Precies omdat elk deel een heel specifiek (en niet altijd voor de hand liggend) the-
ma behandelt, kan het een waardevolle aanvulling zijn van uw bibliotheek. De serie De oudheid lijkt ons dan
ook beslist de moeite waard.

Rolf Strootman
Gekroonde goden.
Hellenistische vorsten
van Alexander tot
Cleopatra
ISBN 90 5356 802 6
Paperback, 160 blz.
€ 14,95

Frits Naerebout
Griekse democratie.
Democratische poli-
tiek in het klassieke
Athene
ISBN 90 5356 801 8
Paperback, 160 blz.
€ 14,95

Henk Singor
Homerische helden.
Oorlogvoering in het
vroege Griekenland

ISBN 90 5356 800 X
Paperback, 144 blz.
€ 14,95

Cornelis van Tilburg
Romeins verkeer.
Weggebruik en ver-
keersdrukte in het
Romeinse Rijk
ISBN 90 5356 760 7
Paperback, 152 blz.
€ 14,95

Meer informatie over deze reeks vindt u op de website www.aup.nl/oudheid.

http://www.aup.nl/oudheid.
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Griekse mythen en sagen

Het eerste wat u dacht toen u de bovenstaande titel las, was misschien: ‘Alweer een boek over Griekse my-
thologie! Daarover zijn er al honderden (vaak heel goede) verschenen. Waarom zou ik er dan nog een aan-
schaffen?’ De vraag is terecht; een antwoord trachten we te formuleren in wat volgt.

Het uitgangspunt van Jo Claes’ Griekse mythen en sagen is het feit dat de Griekse mythologie, samen met de
Bijbel,  de  belangrijkste  inspiratiebron is  van de westerse  literatuur,  muziek en kunst  en dat  ze  ook in  onze
Nederlandse taal heel wat sporen heeft nagelaten in de vorm van spreekwoorden en zegswijzen. Eenvoudig
is het onderwerp niet: wie geraakt er altijd wijs uit welke held deze of gene daad heeft verricht, wat de af-
komst is van een bepaalde god of hoeveel kinderen Zeus bij welke goddelijke of aardse vrouwen heeft ver-
wekt? Mythologie is soms echt een gordiaanse knoop.

De  auteur  heeft  ervoor  gekozen  om  de  mythen  en  sagen,  in  de  mate  van  het  mogelijke,  chronologisch  te
rangschikken. Het boek bestaat zo uit tien grote delen: 1 Het ontstaan van de wereld; 2 Goden en godinnen;
3 Koningen en helden; 4 De werken van Hercules; 5 De Argonauten en het Gulden Vlies; 6 De lotgevallen
van Theseus; 7 De gebeurtenissen in Thebe; 8 De Trojaanse oorlog; 9 De thuiskomst van Agamemnon; 10 De
Odyssee. Elk deel is onderverdeeld in korte hoofdstukken, waarin telkens een godheid, een koning of held,
een gebeurtenis of avontuur behandeld wordt.

Naast de gebruikelijke verhalen die over de mythologische figuren de ronde doen, staan er aanvullende ka-
ders met spreekwoorden, uitdrukkingen en zegswijzen die het Nederlands eraan ontleend heeft, maar ook
verklaringen voor de namen van bloemen, planeten of streken; tevens wordt aandacht besteed aan de attri-
buten waarmee de god of held in de kunst gewoonlijk wordt afgebeeld.

Over kunst gesproken: Griekse mythen en sagen is ook schitterend geïllustreerd. Daarbij heeft de auteur er
bewust voor gekozen om niet zozeer de traditionele en alom bekende mythologische afbeeldingen van an-
tieke vazen of beeldhouwwerken op te nemen, maar vooral ‘moderne’ schilderijen die geïnspireerd zijn door
de Griekse mythologie. Bernini, Botticelli, Da Vinci, Rubens en vele anderen (ook minder bekende schilders)
zorgen voor de nodige kleur in het boek en maken de mythologische verhalen veel tastbaarder.

Naast de rijkelijke illustraties en de vlot leesbare teksten, waarin een aanzienlijk deel van de antieke mytho-
logie uit de doeken wordt gedaan, verduidelijken talrijke stambomen de afkomst van de mythologische fi-
guren en hun onderlinge verwantschap. Op die manier wordt de kans om het noorden kwijt te raken al heel
wat kleiner. Twee uitvoerige alfabetische registers achteraan in het boek zorgen er tevens voor dat de ge-
zochte uitdrukking of naam snel wordt teruggevonden.

Omwille van de originele invalshoek, de degelijke inhoud, de prachtige illustraties en de mooie uitvoering
kunnen we Jo Claes’ Griekse mythen en sagen dan ook ten zeerste aanbevelen.

Jo Claes
Griekse mythen en sagen. Schatkamer van kunst en taal
Uitgeverij Davidsfonds, Leuven
2005
ISBN 90 8082 909 9
Paperback, 320 blz.
€ 29,50

Uitgeverij Davidsfonds biedt de lezers van Prora de exclusieve mogelijkheid om het boek Griekse my-
then en sagen (Jo Claes) aan te schaffen tegen € 23,50 i.p.v. € 29,50. Bovendien wordt uw bestelling gra-
tis bij u thuis bezorgd. Meer informatie en een bestelbon vindt u op het ingevoegde blad.
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Cicero’s Pro Archia: een pleidooi voor humanitas

In de reeks Aulos - Studies over oude talen en antieke cultuur, die wordt uitgegeven door de Katholieke Univer-
siteit Leuven, is in 2004 een vertaling van Cicero’s pleidooi Pro Archia verschenen. De tekst is vertaald en
toegelicht door Lieven Defreyne.

Na een heel beknopte inleiding, waarin de omstandigheden van het proces tegen Archias geschetst worden,
volgt de eigenlijke vertaling van de 32 hoofdstukken Pro Archia. Hoewel die vertaling best eigentijds te noe-
men is, weet de vertaler toch iets van de originele schrijfstijl van Cicero en van de juridische sfeer waarin de
tekst gesitueerd moet worden, te bewaren. Hij schuwt het niet om lange ciceroniaanse volzinnen in het Ne-
derlands te handhaven, inclusief de bijstellingen, tussenzinnen, participia coniuncta en vele bijzinnen. Dat
zorgt ervoor dat je als lezer de aandacht erbij moet houden – maar moesten de toehoorders van Cicero dat
destijds in de rechtszaal ook niet?

De vertaling wordt gevolgd door zes bladzijden met aantekeningen bij de tekst. De auteur eindigt zijn bij-
drage aan dit boekje met Een pleidooi voor een pleidooi: Cicero’s Pro Archia in de klas. Er valt echter nog meer te
lezen: twee collega’s van Lieven Defreyne plegen elk nog een essay over het onderwerp. Tom Deneire heeft
het over Cicero in de Pro Archia: politieke koorddanserij en stilistisch kunst- en vliegwerk. Toon Van Houdt schrijft
meer algemeen over Retoriek en spektakel in het oude Rome. Tot slot is er nog een heel uitvoerige bibliografie
over Latijnse retorica in het algemeen en over Cicero en de zaak-Archias in het bijzonder.

Lieven Defreyne, Tom Deneire, Toon Van Houdt
Cicero’s Pro Archia: een pleidooi voor ‘humanitas’
Aulos - Studies over oude talen en antieke cultuur
Leuven, 2004
D/2004/9754/2
€ 10,-

Vaticaans woordenboekje

De oude Romeinen mogen dan van de wereld verdwenen zijn, hun taal is dat zeker niet. Om de zoveel jaar
publiceert de Libreria Editoria Vaticana het Lexicon recentis Latinitatis, zeg maar een woordenboek modern
Latijn. De laatste editie dateert uit 2003 en is een kanjer van 728 blz. (voor wie het boek zou willen bestellen:
het ISBN is 88 209 7454 1). Daaruit maakte Vincent Hunink een selectie van zo’n 2 000 trefwoorden, alfabe-
tisch gerangschikt op het Nederlandse woord met de Latijnse vertaling ernaast. De snedige inleiding is van
Marc Leijendekker.

Wilt u het voortaan niet in Keulen horen donderen als het Officium Foederatum Vestigatorium een voluntarius
sui interemptor heeft opgepakt met behulp van een manuballista ignivoma en toevertrouwd heeft aan een cus-
todiae curator? Met dit Vaticaans woordenboekje krijgt u alles netjes vertaald ... Kortom: een boekje zonder enige
pretentie, maar voor vaticanofielen (bestaat dit woord eigenlijk wel?) een leuk hebbeding.

Vincent Hunink
Vaticaans woordenboekje
Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam
2005
Paperback, 136 blz.
ISBN 90 253 3151 3
€ 7,95
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Studiedagen

Plato: vier dialogen. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 8/3, 15/3, 22/3 en
29/3/2006 van 13.30 tot 16.30 uur. Begeleiding: F. Van Dael. In Criton legt Socrates uit waarom hij de kans
niet  wil  aangrijpen om uit  de dodencel  te  ontsnappen en zich aan de executie  te  onttrekken.  In Parmenides
rekent Plato af met het platonisme. Waarom zou er een werkelijkheid achter de werkelijkheid moeten zijn?
Geen enkele zekerheid blijkt zeker. In Timaeus en Critias, die waarschijnlijk de laatste werken zijn die Plato
schreef,  probeert  hij  de  inrichting van de kosmos en het  ontstaan van de mens te  verklaren.  In  dit  indruk-
wekkend literair testament komt het mythische eilandrijk Atlantis ter sprake. Info: www.elcker-ik.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  vormen  de  rode  draad  tussen  de  work-
shops van C. Fisser, A. van Hooff en R. Regtuit. M. Goris wijdt een workshop aan samenwerkend leren en
de mogelijkheden daarvoor binnen de klassieke talen. Romereizigers kunnen terecht in de workshop van A.
Smarius. Info: www.onderwijscentrum.vu.nl.

Le renforcement de la langue française comme compétence transdisciplinaire par le biais des langues an-
ciennes. Solbosch, Salle des Hautes Etudes, F. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel. 16/3/2006 van 9.00 tot 16.00
uur. Begeleiding: G. Vire, M.-C. Pollet, L. Rosier, H. De Winter en M.-F. Van de Gucht. Uitgebreide toelich-
ting op de website. Info: www.ifc.cfwb.be.

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.
Ludwig-Maximilians-Universität, Hauptgebäude, Geschwister-Scholl-platz 1, München (DE). 18/4 tot
22/4/2006. Persönlichkeitsbildung statt PISA-Falle; Vivam, parsque mei multa superstes erit (Ovidius, Amores 1,
15, 42): Wege der Ovidforschung; Nichts neues zu Dionysos? Experimentelle Archäologie: ein neuer Weg in
der klassischen Alterumswissenschaft; Lebensbeschreibungen Heiliger im Lateinunterricht; Platons missver-
standene Ethik: neue Einsichten zu Platons Staat in der Forschung seit 1988; Quintilian und die antike Rheto-
rik im Licht neuer Forschung; Pius Aeneas – impia Dido? Selbstverwirklichung und Verantwortung in der
Aeneis des Vergil; Kulturkunde am altsprachlichen Gymnasium; Armilla: Latein im Film – neue Wege im La-
teinunterricht; Werte – was ändert sich und was ändert sich nicht an ihnen im Lauf der Geschichte? Die An-
tike und ihre fundierende Bedeutung für die Entwicklung der Wertvorstellungen in Europa; Vom vates zum
Vater des Abendlandes: Metamorphosen Vergils durch die Jahrhunderte; Das Fach Griechisch und die Zu-
kunft europäischer Werteerziehung; Das Füllhorn des römischen Rechts: Begriffe, Fälle, systematische Ent-
würfe; Römische Philosophie heute; Nichts gewaltiger als der Mensch: zu Sophokles’ Kritik an der zeitge-
nössischen Kulturentstehungslehre; Latein auf neuer Grundlage: Grammatikdrill oder Charakterbildung?;
Antike Flüche als Spiegelbild antiker Werte; Römische Werte in neuer Sicht: konzeptionelle Perspektiven in-
nerhalb und ausserhalb der Fachgrenzen; Der Wiederaufstieg des altsprachlichen Unterrichts in den USA;
Öffentlichkeitsarbeit und Jugendorganisationen; Draussen vor der Tür: Aeneas und seine Vergangenheit in
der Bundesrepublik Deutschland; Griechische Lyrik von Archilochos bis Jannis Ritsos: ein Lektüreprojekt

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.elcker-ik.be.
http://www.onderwijscentrum.vu.nl.
http://www.ifc.cfwb.be.
http://www.pdcl.be.
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für die Oberstufe; Officina Latina: lebendiges Latein im Unterricht; Kursorische Lektüre: Formen, Methoden,
Beispiele; Unum bonum quod honestum: was heisst das eigentlich?; Kompetenzorientiertes Lernen im Latein-
unterricht; Früh beginnender Griechischunterricht ab Klasse 7: Probleme und Anregungen; Antike und In-
ternet; Ein Cooler Eventus: alte Sprache für junge Leute, eine interaktive Informationsveranstaltung; Musse
und Unmusse: aristotelische Lebenskoordinaten Wir leisten die Unmusse um uns die Musse leisten zu können;
Philologie als Kulturkritik: Friedrich Nietzsche über die Aufgaben des altsprachlichen Unterrichts; Theologie
und Ethik in Ovids Metamorphosen; Consulto involvit veritatem antiquitas: zur Infragestellung der Werte bei
Phaedrus; Umwertung aller Werte in Lucans Pharsalia; Werteerziehung im altsprachlichen Unterricht: die
Antike zwischen Ideal und Denkmodell; Vom Wert der Tradition: christliche Überlieferung und Bildung in
der pluralen Gesellschaft; Die Rhetorik des Todes: meine Erfahrungen mit Jurastudenten bei der Lektüre
von Sallusts Caesar- und Catorede; Werte in amerikanischen Antikenfilmen. Info: www.altphilologenverband.de.

Le grec aujourd’hui: quelles perspectives pédagogiques? Org.: CECAFOC. Institut de la Providence, Fau-
bourg de Bruxelles 105, 6041 Gosselies. 20/4/2006 van 9.00 tot 16.30 uur. Pedagogische begeleiders o.l.v. T.
Debrux. Hoe de verschillende onderdelen van het nieuwe programma op een pedagogische manier uitwer-
ken, hoe de verschillende vaardigheden vorm geven, nadenken over de manier van evalueren ...? Info:
www.segec.be/cecafoc.

Wisselwerking tussen de Gallische en de Romeinse cultuur. Org.: Centrum Nascholing Onderwijs. Het
Brantijser, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen. 22/4/2006 van 9.00 tot 12.00 uur. Sprekers: E. Mansho-
ven en N. Tilkin. Tijdens het eerste deel wordt ingegaan op de Romeinse verovering van onze gebieden: de
Gallische oorlogen, de Eburonenopstand, de Gallische krijger versus de legioensoldaat ...  In het tweede ge-
deelte wordt de romanisering van onze streken behandeld: hoe verliep het romaniseringsproces, wat was de
rol van de elite in de beginfase van de romanisering, de evolutie van Romeins Tongeren vanaf de stichting in
10 v.C., de kenmerken van de provinciaal-Romeinse cultuur ... Info: www.ua.ac.be/cno.

Een vakgesprek over de visie op de studie van de klassieke talen. Org.: Eekhoutcentrum. K.U.Leuven
Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. 17/5/2006 van 14.00 tot 17.00 uur. Sprekers: leden van de
Stuurgroep Klassieke Talen. Toelichting: 1 uitwisselen van concrete ervaringen, gehaald uit de workshops
van de Dag van de Klassieke Talen;  2 overleg over het voorstellen van de klassieke talen (hoe kun je dat doen
op opendeurdagen, welke tegenstand wordt ervaren bij dergelijke infosessies, hoe leerlingen motiveren om
klassieke talen te blijven volgen ...); er zal een PowerPoint-voorstelling voorgelegd worden. Info:
www.eekhoutcentrum.be.

Cursussen

Veni, vidi, vici: de Romeinen in de lage landen. Org.: Viroviacum Romanum i.s.m. Vormingplus en Da-
vidsfonds. GC ’t Forum, Speiestraat 16, 8940 Wervik. 28/2, 7/3, 14/3 en 28/3/2006 van 20.00 tot 22.00 uur.
Docent: B. van Daele. Tijdens 4 interactieve avonden maak je kennis met alle facetten van het Romeinse leger
(rekrutering, bewapening, vormen van beloning, carrièremogelijkheden, het dagelijks leven). Welke invloed
had het Romeinse leger op de Keltisch-Germaanse bevolking? Wat brachten de Romeinen mee en hoe rea-
geerde de lokale bevolking daarop? Info: www.viroviacum.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.

De laatste Kelten: de opkomst en ondergang van Picten en Scotti. Org.: Amarant. GC De Markten, Oude
Graanmarkt 5, 1000 Brussel; 8/3, 15/3, 22/3 en 29/3/2006 van 19.30 tot 22.00 uur. Huis van de Sport, Boom-
gaardstraat 22/1, 2600 Antwerpen; 19/4, 26/4, 3/5 en 10/5/2006 van 19.00 tot 21.30 uur. Docent: E. Claes.
Info: www.amarant.be.

http://www.altphilologenverband.de.
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.ua.ac.be/cno.
http://www.eekhoutcentrum.be.
http://www.viroviacum.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.amarant.be.
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Een vergeten beschaving: een cultuurhistorische benadering van de Etrusken. Org.: Amarant. Academie,
Koepoortstraat 1, 2500 Lier; 5 dinsdagnamiddagen vanaf 14/3/2006. Koninklijke Musea voor Kunst en Ge-
schiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 5 woensdagnamiddagen vanaf 15/3/2006. Docent: S. Dralans. Info:
www.amarant.be.

Griekse kring. Org.: CC De Werf. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 21/3, 28/3, 18/4, 25/4, 2/5 en
9/5/2006  van  10.00  tot  11.30  uur.  Begeleiding:  W.  De  Bruyne.  Een  opfrissingscursus  voor  mensen  die  de
vroegere oude humaniora achter de rug hebben. De begeleider vertrekt van een specifieke tekst, die aansluit
op herkenbare hedendaagse situaties om zo wegen te openen naar het rijke Griekse gedachtegoed. Info:
www.ccdewerf.be.

Cyprus, het eiland van Aphrodite. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 1/4/2006. Koninklij-
ke Musea voor Schone Kunsten, L. De Waelplaats 7-9, 2000 Antwerpen; 22/4/2006. 30 CC, Brusselsestraat
63, 3000 Leuven; 29/4/2006. Docent: K. van Steenhuyse. Info: www.amarant.be.

Gallia Belgica: de Romeinse aanwezigheid in onze gewesten. Org.: Amarant. CC Wervik, Speiestraat 16,
8940 Wervik. 20/4, 27/4, 4/5 en 11/5/2006 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: S. Dralans. Info: www.amarant.be.

Lezingen en congressen

La lettre d’injure à la Renaissance autour d’Ange Polizien (1454-1494). Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070
Brussel. 4/3 en 18/3/2006 van 10.00 tot 12.00 uur. Spreker: J.-M. Mandosio. Info: www.erasmushouse.museum.

Rituelen: cyclus over antieke riten en mythen. Literair Theater Branoul, Maliestraat 12, 2514 CA Den Haag
(NL).  5/3/2006:  gedichten over  de diepte  en de stilte.  19/3/2006:  seks,  geketend en ontketend.  Spreker:  F.
Decreus; voordracht: J. Keesmaat. Info: www.branoul.nl.

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

Sagalassos. Aula Pieter De Somer, De Bériotstraat 24, 3000 Leuven. 15/3/2006 om 20.00 uur. Spreker: M.
Waelkens. Info: www.sagalassos.be/lezing.

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.

Cet obscur objet du désir: la nudité féminine entre Orient et Grèce. Org.: Alexandre le Grand. Maison des
Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 17/3/2006 om 19.30 uur. Spreker: V. Pirenne-Delforge. Info:
www.alexandrelegrand.be.

Veni, vidi, vici: het Romeinse leger in levenden lijve. Org.: Davidsfonds. Diapresentatie en demonstratie
door B. van Daele. Ons Huis, Servranckxplein, 1932 Sint-Stevens-Woluwe; 19/3/2006 om 11.00 uur. Hugo
Verriestzaal, Ingooigemplaats, 8570 Ingooigem; 21/3/2006 om 19.45 uur. CM-lokaal, J. Creytensstraat, 8730
Oedelem; 24/3/2006 om 20.00 uur. CC ’t Kerkske, Kapelsestraat 182, 2950 Kapellen. Info: www.davidsfonds.be.

De brief van Ludovicus Sanctus (Beringen): over de pest in Avignon in 1348. Org.: Davidsfonds. Raadzaal,
CC ’t Poorthuis, Zuidervest 2 A, 3990 Peer. 21/3/2006 om 20.00 uur. Info: www.davidsfonds.be/nacht.

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. Info: M. Van
den Sande; tel. 03 449 23 58.

Cléopâtre ou l’Egypte du crépuscule. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000
Brussel. 22/3 en 25/3/2006. Spreker: N. Halgand. Info: www.kmkg.be.

http://www.amarant.be.
http://www.ccdewerf.be.
http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
http://www.erasmushouse.museum.
http://www.branoul.nl.
http://www.flwi.ugent.be/NKV.
http://www.sagalassos.be/lezing.
http://www.galloromeinsmuseum.be.
http://www.alexandrelegrand.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.davidsfonds.be/nacht.
http://www.kmkg.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.

Biografische elementen in de slagscènes bij Homerus en Vergilius. Org.: NKV Oost-Vlaanderen en Grie-
kenlandcentrum. Auditorium C, Blandijnberg 2, 9000 Gent. 26/4/2006. Spreker: D. Knecht. Info:
www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Romeinendag. Universiteit Gent. 6/5/2006. Info: www.archeonet.be.

Commodus. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
Koningstraat 18, 9000 Gent. 10/5/2006 om 20.00 uur. Spreker: O. Hekster. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

Het land van de Eburonen op het snijpunt der tijden. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000
Antwerpen. 17/5/2006 om 20.00 uur. Spreker: G. Creemers. Info: www.avra.bewoner.antwerpen.be.

La ville, image du monde: projets et créations urbains à l’époque hellénistique. Org.: Alexandre le Grand.
Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 19/5/2006 om 19.30 uur. Spreker: M. Kohl. Info:
www.alexandrelegrand.be.

Sicilië, veel betwiste parel van de Middellandse Zee. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000
Antwerpen. 21/6/2006 om 20.00 uur. Spekers: R. Verbeeck en L. Giebens. Info: www.avra.bewoner.antwerpen.be.

Tentoonstellingen

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

Sikania: archäologische Schätze aus Zentral und Süd-Sizilien. Helms-Museum, Museumsplatz 2, 21073
Hamburg (DE). Tot 19/3/2006. Info: www.helmsmuseum.de.

Forum Hadriani, de verloren stad. Museum Swaensteyn, Herenstraat 101, Voorburg (NL). Tot 26/3/2006.

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. Tot 17/4/2006.
Over de ontwikkeling van het alfabet. Info: www.musee-mariemont.be.

Hercules: de grootste held van de oudheid. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Am-
sterdam (NL). Vanaf april 2006. Info: www.uba.uva.nl/apm.

Alles geritzt: Botschaften aus der Antike. Archäologische Staatssammlung, Lerchenfeldstraße 2, 80538
München (DE). Tot 17/4/2006. Toelichting: zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 4. Info: www.archaeologie-bayern.de.

Nijmegen, oudste stad van Nederland. Museum het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). 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.

Die letzten Stunden von Herculaneum. Focke Museum, Schwachhauser Heerstraße 240, Bremen (DE). Tot
21/5/2006. Info: www.herculaneum-ausstellung.de.

L’Europe et la Gaule romaine: voies commerciales, moyens de transport. Espace Gallo-Romain, Rue de
Nazareth 2, 7800 Ath. Tot 28/5/2006. Info: www.ath.be/espace-gallo-romain.html.

http://www.flwi.ugent.be/NKV.
http://www.griekenlandcentrum.ugent.be.
http://www.archeonet.be.
http://www.flwi.ugent.be/NKV.
http://www.avra.bewoner.antwerpen.be.
http://www.alexandrelegrand.be.
http://www.avra.bewoner.antwerpen.be.
http://www.museumweert.nl.
http://www.helmsmuseum.de.
http://www.uba.uva.nl/apm.
http://www.musee-mariemont.be.
http://www.uba.uva.nl/apm.
http://www.archaeologie-bayern.de.
http://www.museumhetvalkhof.nl.
http://www.musees-gallo-romains.com.
http://www.herculaneum-ausstellung.de.
http://www.ath.be/espace-gallo-romain.html.
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Les fermes gauloises et gallo-romaines de Glisy et Ambonne. Musée de Picardie, Rue de la République 48,
80000 Amiens (FR). Tot 28/5/2006. Info: w2.amiens.com/museedepicardie.

La livre et le pied: poids, mesures et échanges à l’Antiquité. Musée-Maison du Patrimoine, Montée de la
Cure, 38118 Hières-sur-Amby (FR). Tot 30/6/2006. Info: www.tourisme.fr/hieres-sur-amby/agenda.htm.

La peinture romaine. Musée de Rauranum, Place de l’Eglise, 79120 Rom (FR). Tot 30/6/2006. Info:
www.musee-rauranum.com.

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

Antike à la carte: Antikenrezeption in 19. Jahrhundert. Akademisches Kunstmuseum, Am Hofgarten 21,
53113 Bonn (DE). Van 25/5 tot 30/7/2006. Info: www.uni-bonn.de/Die_Universitaet/Museen.html.

La Gaule restituée: architecture et métiers de la construction en Gaule romaine. Musée du Malgré-Tout,
Rue de la Gare 28, 5670 Treignes. Tot 3/9/2006. Info: users.skynet.be/cedarc.

L’oeil dans l’Antiquité. Musée du Rouerge, Le Bourg, 12630 Montrozier (FR). Van 1/6 tot 30/9/2006. Info:
www.aspaa.fr.

Geraubt und im Rhein versunken: der Barbarenschatz. Historisches Museum der Pfalz, Domplatz, 67346
Speyer (DE). 20/5 tot 22/10/2006. Info: www.museum.speyer.de.

Kelten aan de rand. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo (NL). Van 21/5 tot 26/10/2006. Info:
www.limburgsmuseum.nl.

Quo vadis? Het wegennet van de Romeinen, een verenigd Europa. Provinciaal Archeologisch Museum van
Zuid-Oost-Vlaanderen, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Van 8/5 tot 29/10/2006. Er zijn vier onderdelen: 1 car-
tografie (het Romeinse wegennet toen en nu; Peutingerkaart); 2 constructie (Romeinse landmeetkunde,
landwegen, waterwegen); 3 reizen in de oudheid (vervoermiddelen, bewegwijzering, postdienst, overnach-
ten); 4 wegenknooppunt Velzeke. Info: tel. 09 360 67 16; www.oost-vlaanderen.be/pam/v-museum.htm.

Le vigne et le vin dans l’Antiquité. Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007
Lausanne (CH). Tot 29/10/2006. Info: www.lausanne.ch.

Le voyage de Lucius Lavenos. Centre d’Exposition de Wéris, Place de la Pierre 10, 6940 Wéris. Van 1/4 tot
5/11/2006. De jonge Lucius Lavenos bezoekt het villadomein van zijn grootouders in de buurt van Tonge-
ren: een gelegenheid om kennis te maken met de vele aspecten van het Romeinse leven. Info: www.weris-
info.be.

Celtes-Belges, Boïens, Rèmes, Volques ... Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140
Morlanwelz. Van 3/6 tot 3/12/2006. Het grootste gedeelte van de tentoongestelde voorwerpen is afkomstig
uit Tsjechië en deze verzameling wordt aangevuld met een hele reeks voorwerpen die de aanwezigheid van
de Kelten in onze streken belichten. Info: tel. 064 21 21 93; www.musee-mariemont.be.

Toneel

Alcestis - Goat Song.  De  Roovers.  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. Stadsschouwburg, Mechelen;
11/3/2006. Toelichting: zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 4. Info: www.deroovers.be.

http://www.tourisme.fr/hieres-sur-amby/agenda.htm.
http://www.musee-rauranum.com.
http://www.museenkoeln.de.
http://www.uni-bonn.de/Die_Universitaet/Museen.html.
http://www.aspaa.fr.
http://www.museum.speyer.de.
http://www.limburgsmuseum.nl.
http://www.oost-vlaanderen.be/pam/v-museum.htm.
http://www.lausanne.ch.
http://www.musee-mariemont.be.
http://www.deroovers.be.
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Trojaanse vrouwen (Euripides). Bewerking: J. Boonen. Raamtheater op ’t Zuid, De Vrièrestraat 36, 2000
Antwerpen. 17/2/2006; speelperiode tot 31/3/2006, wo, do, vr en za om 20.00 uur (niet op 1-4 maart), op do
23/2 ook om 13.30 uur en op zo 12/3 en 26/3 om 15.00 uur. Toelichting: zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 4. Info:
www.raamtheater.be.

Antigone (Sophocles). De Tijd. De Tijd, Sint-Paulusstraat 23, 2000 Antwerpen. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 7/3, 8/3,
9/3, 10/3 en 11/3/2006 om 20.00 uur. Toelichting: zie Prora, jg. 10 (2005), nr. 4. Info: www.detijd.be.

Titus. De Kopergieterij. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 7/3/2006 om 13.30
uur. De Minnepoort, 3000 Leuven; 11/3/2006. De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 27/3/2006 om 13.45 en
28/3/2006 om 10.00 uur.  Voor +10.  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.

Oedipe à Colonne (Sophocles). Théâtre Varia, Rue du Sceptre 78, 1050 Elsene. Van 10/3 tot 16/3/2006. Info:
www.varia.be.

Julius Caesar (naar W. Shakespeare). Het Ongerijmde. Arenatheater, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk.
16/3/2006 om 20.15 uur. Info: www.cultuurcentrumkortrijk.be.

Ars amatoria: handleiding voor minnaars (Ovidius). Barre Weldaad: Ron Cornet. CC Essen; 20/4/2006 om
14.30 uur. Info: www.huubcolla.be/theater.

Morgen misschien (naar C. Pavese). Bewerking: T. Jansen. Het Toneelhuis. Bourlaschouwburg, Komedie-
plaats 18, 2000 Antwerpen: 27/4, 28/4, 29/4, 30/4, 24/5, 25/5, 26/5 en 27/5/2006. Westrand, Kamerijklaan,
1700 Dilbeek; 17/5/2006. Het toneelstuk is gebaseerd op het boek Gesprekken met Leuco van de Italiaanse
schrijver Cesare Pavese. Dit is een bundel verhalen over leven en dood, in de metaforische monden gelegd
van iconen uit de Griekse mythologie. Het wordt een voorstelling waarin wolken en blinden en argonauten
en wijngaarden en zondvloeden en muzen en moeders en merries vertellen over leven, dood en verlangen.
Info: www.toneelhuis.be.

Tragedia Endogonidia: P#06 Paris (R. Castellucci). Societas Raffaello Sanzio. De Singel, Desguinlei 25, 2018
Antwerpen. 9/5, 10/5, 11/5 en 12/5/2006 om 20.00 uur. P#06 Paris is de zesde episode uit Castellucci’s elf-
delige theatercyclus Tragedia Endogonidia. De intentie van dit omvangrijke theaterproject is tot een nieuwe
synthese van de tragedie te komen. De metamorfose, een van de meest wezenlijke componenten van de
Griekse tragedie, is ook hier een weerkerend gegeven. In P#06 Paris doen verschillende personages uit de
geschiedenis en de mythologie hun intrede. Hier richt de tragedie zich op de vorming van de mensenge-
meenschap, het ontstaan van de stedelijke organisatie en de militaire politiek. Verschillende wereldbeelden
en culturen komen aan bod: de Griekse, de Chinese, de joods-oudtestamentische. Info: www.desingel.be.

Lessen in liefde (Ovidius). Bewerking: B. Selderslaghs. Griet De Wolf en Bob Selderslaghs. Het Appeltje,
Lange Nieuwstraat 81, 2000 Antwerpen. 11/5, 12/5, 13/5, 18/5, 19/5 en 20/5/2006 om 20.30 uur; 21/5/2006
om  15.00  uur.  De  tekst  is  gebaseerd  op  de Ars amatoria en de Remedia amoris van  Ovidius.  Info:
www.vlaamsfruit.be.

Muziek en ballet

L’incoronazione di Poppea (C. Monteverdi). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 12/3 en 19/3 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.

Reflets d’Ulysse. Dans. Théâtre Varia, Rue du Sceptre 78, 1050 Elsene. Van 22/3 tot 30/3/2006. Info:
www.varia.be.

http://www.raamtheater.be.
http://www.detijd.be.
http://www.dekopergietery.be.
http://www.varia.be.
http://www.cultuurcentrumkortrijk.be.
http://www.huubcolla.be/theater.
http://www.toneelhuis.be.
http://www.desingel.be.
http://www.vlaamsfruit.be.
http://www.demunt.be.
http://www.nob-onb.be.
http://www.varia.be.
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La Dafne (M. da Gagliano). Operaklas Conservatorium Antwerpen. Raamtheater op ’t Zuid, De Vrièrestraat
36, 2000 Antwerpen. 23/4, 24/4 en 25/4/2006.

Symfonie nr. 41 Jupiter (W.A. Mozart). Orchestre des Champs-Elysées. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Ant-
werpen. 12/5/2006 om 20.00 uur. Daarnaast staan de symfonieën nr. 39 en 40 op het programma. Info:
www.desingel.be.

Ateliers

Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort
2/4: confection de bijoux et tressage de barrières végétales; 9/4: cuisiner des recettes des ancêtres et fabrica-
tion du pain d’épeautre; 16/4 en 17/4: découverte du travail du forgeron et cuisiner les recettes des ancêtres;
30/4 en 1/5: fabrication de la cervoise à la micro-brasserie et parcours-découverte des cultures de céréales
anciennes; 25/5: apprentissage de la vannerie et réalisation de matériaux de construction en terre crue; 28/5:
poterie au colombin et fabrication du pain d’épeautre; 4/6: découverte du travail du forgeron et tressage de
barrières végétales; 5/6/2006: balade en carriole; confection de bijoux et filage de la laine. Info:
www.malagne.be.

http://www.desingel.be.
http://www.malagne.be.





