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REDACTIONEEL

Beste collega’s

Het einde van het schooljaar komt weer in zicht als jullie dit lezen. De laatste loodjes en dan ...  een welver-
diende vakantie.

Zoals jullie wellicht weten, worden de teksten in Prora noodzakelijkerwijs een hele tijd op voorhand geredi-
geerd. Vandaag, 22 april 2006, had de Stille Mars plaats in Brussel. De moord op een tiener overschaduwt al-
le andere gebeurtenissen. Langs deze weg wil de V.L.O.T. dan ook in naam van al haar leden de ouders, fa-
milie en vrienden van Joe haar deelneming betuigen.

Hoe een dergelijke losgeslagen en blinde agressiviteit geweerd kan worden uit de samenleving, is een vraag
die niemand kan beantwoorden, maar iedereen bezighoudt. De feiten lijken des te erger, omdat het slachtof-
fer én de daders jongeren waren, want zij zijn onze hoop op een betere wereld.

Hoopgevend echter en indrukwekkend is het medeleven en de solidariteit die in deze optocht tot uiting
kwamen. Des te hoopvoller voor onze samenleving, omdat de stoet mensen vooral bestond uit jongeren van
alle kleuren. Zij zullen die toekomst samen maken en hebben daardoor een zware taak. Ze worden immers
volwassen in een moeilijke en onzekere wereld, waarin volwassenen niet altijd het goede voorbeeld geven.

Wij leerkrachten moeten de jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling tot volwassene en hen zoveel moge-
lijk  meegeven  om  de  taak  waarvoor  zij  staan,  tot  een  goed  einde  te  brengen.  Dat  vraagt  niet  alleen  om
(vak)kennis en inzichten, maar ook om de competentie daar iets zinvols mee te doen. Dat vraagt om een
schoolgemeenschap waar iedere jongere een aanvaard lid is en, last but not least, het vraagt om een ver-
trouwensrelatie tussen jongere en leerkracht.

Als ik verdwijn bestaat de wereld voort
De jonge bomen waaiend en volwassen
Boven het glijdend groen van zoveel grassen
De vogels gaan gewoon met zingen door

De sterren draaien met dezelfde naam
Voor mensen met veranderde namen
In haar voor altijd uitgezette banen
Zolang de zon duurt en de zomermaan

Er zal een menigte van rozen zijn
En ronde sneeuw des winters op de wegen
En speelse pirouettes van de regen
En de dag en nacht en dag, als ik verdwijn.

 (Anton van Wilderode, Verzamelde gedichten, Lannoo, 1987)

Chris Van Woensel
Voorzitter
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DIDACTIEK

Alexander: Alexander de Grote in de film
Herbert Verreth

De figuur van Alexandros III van Macedonië, beter bekend als Alexander de Grote, heeft steeds tot de
verbeelding gesproken. In 336 v.C. beklom hij op 20-jarige leeftijd de troon en bij zijn dood in 323 v.C. had
hij het tot dan toe grootste rijk ooit veroverd. Reeds tijdens zijn leven liet hij de beroemdste beeldhouwers en
schilders portretten van hem maken. Op zijn eigen zilvermunten stond het hoofd van Herakles, maar
Alexanders gelaat verscheen ook op de munten van zijn opvolgers, en in de derde eeuw n.C. toonden zelfs
de munten van de Romeinse keizer Alexander Severus de Macedonische koning nog. Alexanders portretten
werden tot ver in de Romeinse tijd gekopieerd. Een bekend voorbeeld daarvan is de Alexandermozaïek die
in Pompeji in de Casa del Fauno is teruggevonden. Ook na de oudheid vinden we Alexander terug in vele
schilderijen, wandtapijten, mozaïeken en reliëfs.

Over de klassieke auteurs die over Alexander hebben geschreven, zullen we het zo dadelijk hebben, maar
ook vele latere verhalen, romans, tragedies en opera’s werden aan hem gewijd, van de middeleeuwen tot nu.
Sinds 1905 alleen al behandelden minstens 55 romans of toneelstukken (aspecten van) zijn leven. Ik ken
verder  29  strips  rond  Alexander  de  Grote,  van  1951  tot  nu,  terwijl  47  andere  strips  terloops  op  hem
alluderen. In 24 films van 1941 tot nu (waarvan er vooralsnog slechts 14 effectief zijn voltooid) werden zijn
avonturen vereeuwigd – wat eigenlijk relatief weinig is in vergelijking met ‘filmtoppers’ als Julius Caesar,
Kleopatra, Nero of Jezus –, terwijl hij terloops ter sprake komt in nog 28 andere films, plus in minstens acht
documentaires. Lange tijd was de bekendste Alexanderverfilming ongetwijfeld Alexander the Great uit 1956
van regisseur Robert Rossen met Richard Burton in de hoofdrol.

De revival die sinds 2000 is ingezet door de film Gladiator, heeft tientallen nieuwe films over de oudheid in de
stijgers gezet, waaronder niet minder dan negen Alexanderverfilmingen. Eind november 2004 kwam zo in
de Verenigde Staten de film Alexander uit van Oliver Stone met Colin Farrell in de hoofdrol, maar ook twee
andere megaproducties werden in 2001-2002 ongeveer tegelijk aangekondigd. Regisseur Martin Scorsese
verkondigde zo in de pers dat hij  een Alexanderfilm wilde uitbrengen, maar sindsdien is er niets meer van
gehoord, dus ik veronderstel dat hij zijn plannen wegens te veel concurrentie heeft opgeborgen. Baz
Luhrmann plande een verfilming van de Alexanderroman van Valerio Manfredi, met Leonardo DiCaprio en
Nicole Kidman in de hoofdrollen, maar het ziet ernaar uit dat ook dit project ondertussen is afgeblazen,
ondanks geruchten in februari 2005 dat het toch nog zou doorgaan. Een Mexicaans-Griekse Alexanderfilm
werd in 2001 aangekondigd, maar is klaarblijkelijk nooit voltooid. De Egyptisch-Griekse film Alexander the
Great from Macedonia van  2005  –  (nog)  niet  uitgebracht  in  België  –  spitst  zich  vooral  toe  op  de  jeugd  van
Alexander,  maar  geeft  zelf  toe  tamelijk  vrij  om te  gaan met  de historische bronnen.  Op het  internet  heb ik
ook nog verwijzingen gevonden naar een andere Alexanderfilm van T. Atcheson, naar een Indische Sikander,
naar een Italiaanse Alexandertekenfilm en naar een televisiereeks over Alexander in tien episoden, die
mogelijk in 2005 of 2006 zouden worden uitgebracht, maar verdere gegevens ontbreken vooralsnog.

Voorlopig  zullen  we  het  dus  moeten  doen  met  de  Alexanderfilm  die  op  5  januari  2005  zonder  al  te  veel
mediabelangstelling in België in de zalen is uitgebracht; de dvd volgde enkele maanden later. Regisseur
Oliver Stone (geb. 1946) is in 1986 bekend geworden met zijn film Platoon, maar snel volgden andere
successen als Wall Street (1987), Born on the fourth of July (1989), The Doors (1991), JFK (1992), Natural born
killers (1994) en Nixon (1995), waarin hij vaak blijk gaf van een grote interesse in de politieke geschiedenis
van de Verenigde Staten in de 20ste eeuw. Aan historische films over oudere perioden had hij zich evenwel
nog  niet  gewaagd,  zodat Alexander in dit opzicht een probeersel was. Oliver Stone, die klaarblijkelijk al
vijftien jaar met het plan voor deze film rondliep, heeft zelf het scenario van de film geschreven, zij het op
basis van verschillende ‘drafts’ van Christopher Kyle en Laeta Kalogridis, twee scenaristen die – naar mijn
weten – geen andere films of boeken over de oudheid op hun naam hebben staan. Ik vond het resultaat
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globaal genomen zeer geslaagd, maar ik moet toch toegeven dat ik van Oliver Stones oudere films meer
genoten heb.

Laten we nu de figuur van Alexander de Grote van wat naderbij bekijken en zien wat de film van zijn leven
gemaakt heeft.

Toen Alexander in 334 v.C. op veldtocht tegen de Perzen vertrok, had hij waarschijnlijk grootse plannen,
want hij zorgde ervoor dat in zijn gevolg de historicus Kallisthenes aanwezig was, die zijn exploten diende
neer te schrijven, een verslag dat dadelijk in jaarlijkse afleveringen in Griekenland werd gepubliceerd. Ook
een aantal generaals van Alexander lieten heel wat jaren later hun memoires optekenen, waarbij ze niet
alleen een beroep konden doen op hun eigen ervaringen, maar ook op een aantal officiële archieven. Jammer
genoeg  zijn  de  werken  van  deze  auteurs  slechts  fragmentarisch  bewaard  –  vooral  in  de  vorm  van  korte
citaten in latere boeken –, zodat we geen betrouwbare ooggetuigenverslagen over de lotgevallen van
Alexander kunnen raadplegen. Een van deze eerste schrijvers over Alexander was generaal Ptolemaios, zoon
van  Lagos,  die  zichzelf  in  305  v.C.  tot  koning  van  Egypte  had  uitgeroepen,  en  het  is  deze  man  die  in
Alexander het kaderverhaal verzorgt.

In een rijkelijke tuin in Alexandrië, met zicht op de haven en op de Pharos, dicteert deze Ptolemaios – die
gespeeld wordt  door  Anthony Hopkins –  zijn  verhaal  aan de slaaf  Kadmos en mijmert  hij  over  de waarde
van menselijke roem in het licht van de geschiedenis. De verschillende episoden van de film worden verder
voorgesteld als de visualisatie van de woorden van de oude man, terwijl hij off-screen met een voice-over voor
de kijker de vele hiaten in het levensverhaal van Alexander op een summiere manier invult. Het is
inderdaad onmogelijk om de hele jeugd van Alexander plus zijn dertienjarige regering in één film in beeld te
brengen, zelfs al duurt die bijna drie uur, en elke scenarist moet onherroepelijk keuzes maken. Dat bepaalde
episoden uit Alexanders leven amper of helemaal niet aan bod zijn gekomen, kan ik als historicus betreuren,
maar men moet realistisch blijven en daar niet over gaan zeuren.

Het  succes  van een historische,  epische film die  bedoeld is  voor  het  brede publiek,  berust  op de geslaagde
vermenging van een aantal aspecten. Vooreerst moet er een boeiend verhaal zijn: interessante historische
gebeurtenissen moeten op een spannende of op zijn minst boeiende manier in beeld gebracht worden. Ten
tweede moeten de hoofdfiguren op een psychologisch aanvaardbare manier gekarakteriseerd worden. Het
moet gaan om levende mensen bij wie we gaandeweg leren begrijpen wat hen ertoe gebracht heeft om
bepaalde beslissingen in hun leven te nemen.

Tussen het verhaal en de karaktertekening dient er een gezond evenwicht te zijn, en misschien dat hier voor
een deel het schoentje wringt bij de film Alexander. In de hele film komen slechts twee gevechtsscènes voor –
vrij weinig voor een epische film –, terwijl het voor de rest overwegend om gesprekken gaat en confrontaties
binnenskamers, waarbij de man achter de koning geanalyseerd wordt. Op zich zou dat niet zo’n probleem
zijn, ware het niet dat de thema’s van deze gesprekken een ietwat overdreven freudiaanse inslag hebben en
dan nog eens tot uit den treure herhaald worden: Alexanders daden en beslissingen worden vooral
geïnterpreteerd in het licht van zijn relatie tot zijn moeder Olympias en van zijn fixatie op de mythologische
figuur van Achilleus, terwijl ook de al dan niet seksuele relatie met zijn vriend Hephaistion om de haverklap
aan bod komt. Het publiek krijgt te weinig van het ene en te veel van het andere, en blijft dan ook enigszins
op zijn honger zitten, zodat het jammer genoeg geen verrassing is dat de film, die 150 miljoen dollar heeft
gekost, financieel geen hoogvlieger is geworden.

Een derde criterium waarop een historische film getoetst  kan worden,  is  zijn  historische waarde.  Men kan
zich afvragen in welke mate de gebeurtenissen en karaktertekeningen in de film de historische feiten en
karakters benaderen, en de eventuele verschillen dienen op een of andere manier geduid te worden. De
vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord, want ondanks de vele bronnen over Alexander de Grote
verschilt de historische interpretatie van deze figuur aanzienlijk van de ene bron tot de andere, en dus ook
van de ene geleerde tot de andere. Ik heb het daarnet al aangeraakt: van de ooggetuigenverslagen van
schrijvers als Ptolemaios, Aristoboulos, Kleitarchos, Kallisthenes, Eumenes, Nearchos, Onesikritos, Chares
en Ephippos en is er geen enkel volledig tot ons gekomen, zodat we ons tevreden moeten stellen met vijf
bewaarde werken, wel vrij gedetailleerd, maar pas drie- tot vijfhonderd jaar na de gebeurtenissen
neergeschreven, namelijk de ‘Wereldgeschiedenissen’ van Diodoros van Sicilië en van Pompeius Trogus
(gecompileerd door Justinus), de Alexanderbiografie van Ploutarchos en de geschiedwerken van de Griek
Arrianos en van de Romein Quintus Curtius Rufus.
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De waarde van de informatie in deze werken is in grote mate afhankelijk van de bron die ze gebruikt
hebben. Het is echter quasi onmogelijk om nu nog met zekerheid uit te maken welk hoofdstuk van deze
latere werken uit welke oorspronkelijke bron afkomstig is. Maar zelfs als dat werk met name gekend zou
zijn, bestaan er nog een aantal serieuze problemen. Sommige auteurs stonden immers vol bewondering voor
de figuur van Alexander de Grote, terwijl anderen minder positief tegenover hem stonden ingesteld, en dit
heeft ongetwijfeld hun verhaal in een van beide richtingen gekleurd. Ook andere overwegingen konden
meespelen. Ptolemaios bv. stond wel dicht bij de gebeurtenissen, maar we mogen niet alles wat hij heeft
geschreven, zomaar als de waarheid beschouwen, want ook hij had zijn ‘hidden agenda’ bij het schrijven van
zijn werk, en hij heeft zeker zijn best gedaan om zelf zo goed mogelijk uit de verf te komen. Een bijkomend
probleem  is  dat  we  er  ook  niet  zeker  van  kunnen  zijn  of  de  latere  compilatoren  hun  bronnen  op  een  of
andere manier verkeerd begrepen hebben of zelfs bewust verdraaid hebben in overeenstemming met hun
eigen visie op Alexander.

Om de zaak nog gecompliceerder te maken moet men er ook rekening mee houden dat vrij snel na de dood
van Alexander allerlei verhalen en legenden verzonnen werden, die een eigen leven zijn beginnen leiden en
die uiteindelijk in de zogenaamde Alexanderroman gecompileerd werden, een boek waar vele tientallen
verschillende versies van bestaan en waarin de ene anekdote nog fantastischer is dan de andere. Sommige
van deze verhalen, zoals de ontmoeting tussen Alexander en de Amazones, zijn ook in de ‘grote’
geschiedwerken verzeild geraakt, zodat men er zelfs niet a priori van uit mag gaan dat alles wat daarin
neergeschreven staat, ook daadwerkelijk een historische kern bevat. Kortom, het is vrijwel onmogelijk om nu
nog met zekerheid uit te maken wat de historische Alexander werkelijk gedaan, gepland of gedacht heeft.

Ondanks deze structurele problemen en beperkingen kunnen we stellen dat Oliver Stone in de film zijn ui-
terste best heeft gedaan om zoveel mogelijk terug te gaan naar de historische bronnen. Hij heeft daarvoor
uitgebreid een beroep gedaan op de kennis van Oxfordprofessor Robin Lane Fox, die enkele basiswerken
over Alexander de Grote heeft geschreven, nl. Alexander the Great (1973, met recente, goedkope herdrukken)
en The search of Alexander (1980).  Deze man was zeer  enthousiast  om mee te  werken en verlangde als  belo-
ning alleen dat hij zelf als ruiter mocht deelnemen aan de charge van de Macedonische ruiterij in de slag bij
Gaugamela.

De meeste personen, plaatsen en details in de film zijn dus historisch verantwoord, maar dit wil niet zeggen
dat er niet bewust is ingegrepen in het historisch materiaal. Dit kon gebeuren om verschillende redenen.
Vooreerst was het onmogelijk om het hele leven van Alexander te verfilmen, zodat men sommige scènes uit
hun oorspronkelijke context heeft gelift en in een andere setting heeft geplaatst. Een voorbeeld: na de slag bij
Issos in november 333 v.C. slaagde Alexander erin om de moeder, de echtgenote en de kinderen van de Per-
zische koning Dareios gevangen te nemen; de slag bij  Issos wordt in de film evenwel niet getoond, en deze
scène wordt daarom verplaatst naar de inname van Babylon eind 331 v.C. Deze aanpassing van de geschie-
denis lijkt me perfect verantwoord.

Na Issos was het tot een ontmoeting gekomen tussen Alexander, Hephaistion en de moeder, waarbij zij tot
haar grote schaamte Hephaistion voor Alexander hield. Reeds Arrianos had zijn kritische bedenkingen over
de historiciteit van dit verhaal, maar hierover zwijgt de film. Integendeel, men begint rond dit verhaal zelfs
vrij  te  improviseren:  in  plaats  van de moeder,  van wie in  de film geen sprake is,  is  het  de knappe dochter
Stateira die de vergissing begaat, een aanpassing die er klaarblijkelijk enkel op gericht is om een mooie jonge
vrouw (Annelise Hesme) in dit mannenverhaal binnen te smokkelen.

Eenzelfde bedenking kan men maken bij de keuze van de actrice Angelina Jolie (geb. 1975) als Olympias, de
moeder van Alexander. Deze was geboren rond 372 v.C. en was dus ten tijde van Alexanders troonsbestij-
ging 36 en bij zijn dood 49 jaar oud; Jolie daarentegen was bij de opnamen nog geen 30 jaar oud (slechts een
jaar ouder dan Colin Farrell) en ziet er in de film zeker niet uit als de moeder van een 20-jarige zoon en een
19-jarige dochter. Het is waarschijnlijk om zich tegen dit soort aanpassingen in te dekken dat de filmmakers
op de eindgeneriek stellen dat de film slechts was ‘inspired by actual historical events’.

Globaal genomen zijn alle gegevens tot in de kleinste details verzorgd, hoewel ook hier soms kleine
aanpassingen zonder verstrekkende gevolgen zijn doorgevoerd. Enkele voorbeeldjes. In de film wordt de
westelijke uitloper van het Himalayagebergte in het huidige Afghanistan aangeduid met de moderne naam
Hindu Kush; in de oudheid was deze bergketen bekend als de Paropamisos, maar ik kan me voorstellen dat
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die naam bij het grote publiek weinig belletjes zou doen rinkelen, zodat het gebruik van de moderne naam
Hindu Kush inderdaad verantwoord lijkt.

Soms wordt er ook op de bronnen verder geborduurd. Voor de slag bij Gaugamela richt Alexander zich tot
zijn soldaten, en enkele van hen worden met naam en toenaam aangesproken. Hij spreekt zo tot Timandros,
zoon van Menandros, wiens broer Adaios bij Halikarnassos is gestorven. Bij Arrianos vinden we inderdaad
bij de belegering van deze stad in 334 v.C. de officieren Timandros en Adaios terug, en Adaios is er een van
de gesneuvelden, maar nergens staat te lezen dat ze broers waren of dat hun vader Menandros zou heten.
Deze toevoeging is vrij onschuldig van aard en schijnt vooral bedoeld om de goede relatie tussen Alexander
en zijn troepen te benadrukken, misschien zelfs als contrast met hun latere verzuurde relatie.

Bedenkelijker van aard zijn de chronologische aanpassingen in het verhaal die vooral de bedoeling lijken te
hebben om de machtshonger van Alexander en de conflicten met zijn generaals in een constant stijgende lijn
te plaatsen. De gebeurtenissen van 330 tot 325 v.C. zijn in de film zowel in de tijd als in de ruimte volledig
herschikt, zodat de psychologische ontwikkeling van Alexander op deze manier veel ‘simpeler’ wordt
voorgesteld dan ze in werkelijkheid was. Tijdgebrek kan hierbij geen argument zijn, want niets belet om de
anekdoten in de juiste volgorde te vertellen, en het lijkt mij dus een bewuste manipulatie. Meer details over
deze aanpassingen zal ik verder geven.

Bij het beoordelen van de historische waarde van de film moet men overigens abstractie maken van de
kemels in de Nederlandse ondertiteling. De weergave van Griekse namen blijft een eeuwig probleem binnen
de klassieke studies, omdat sommige geleerden ervoor kiezen om de Griekse vormen en uitgangen te
gebruiken (en dus spreken van Alexandros en Ptolemaios), terwijl anderen de verlatijnste namen verkiezen
(en dus spreken van Alexander en Ptolemaeus); de beroemdste personen uit de oudheid hebben in de loop
der eeuwen daarnaast soms ook nog een eigen Engelse of Franse versie van hun naam gekregen (zodat men
bv. spreekt van Alexandre en Ptolemy). In de film heeft men vrij systematisch gekozen voor de verlatijnste
vorm of voor de Engelse variant, maar de vertaler was het daar klaarblijkelijk niet mee eens en heeft in de
ondertitels de Griekse vormen gebruikt. Op zich zou ik daar niets op tegen hebben, integendeel, ware het
niet dat de persoon in kwestie op talloze plaatsen bewezen heeft weinig vertrouwd te zijn met de Griekse
onomastiek of geschiedenis. We lezen zo Parmenios in plaats van Parmenion, Peucestos in plaats van Peukestas
en Solucas in plaats van Seleukos, terwijl in de Griekse namen wel vaak de Latijnse letter c gebruikt wordt in
plaats van de meer correcte k. Ook de mensen die de eindgeneriek hebben opgesteld, hadden klaarblijkelijk
een zwak moment toen ze Antigonous spelden in plaats van Antigonus en Pausanius in plaats van Pausanias.

Naast een boeiend verhaal, een geslaagde karakterisering en een hoge historische accuratesse dient men bij
het beoordelen van een historische film ook oog te hebben voor de zin voor het archeologisch detail in de
decors en in de kostuums, en ik moet zeggen dat de filmmakers in dit opzicht echt hun best hebben gedaan.
De uitrusting van de Macedonische falanx komt zeer overtuigend over, de paarden worden terecht zonder
stijgbeugels bereden, en de reconstructies van Alexandrië en Babylon zijn zeer mooi uitgewerkt.

In  Alexandrië  krijgt  men een zicht  op de haven en op het  paleis  van Ptolemaios  I.  De Pharos-vuurtoren is
inderdaad gebouwd tusen 297 en 285 v.C., zodat dit momument terecht getoond kan worden in de film.

In Babylon krijgt men bij de feestelijke intrede van Alexander de beroemde Ishtarpoort te zien, die nu in
Berlijn heropgebouwd staat. Deze poort bevond zich aan de noordzijde van de stad, zodat Alexander er
inderdaad diende te passeren, maar men kan zich afvragen of deze poort, die in de eerste helft van de 6de
eeuw v.C. onder Nebukadnezzar is opgetrokken, er in 331 v.C. nog zo fris zou hebben bijgelegen. De
ziggoerat van het Mardukheiligdom, beter bekend als de toren van Babel, die ook onder Nebukadnezzar is
gebouwd, wordt in ieder geval meer in verval getoond.

Verder  naar  het  oosten  trekt  Alexander  door  het  moderne  Iran,  Afghanistan  en  Pakistan,  maar  het  is  vrij
evident dat een Amerikaanse filmploeg daar tegenwoordig niet echt welkom is. Vele scènes uit dit deel van
de film zijn dan ook opgenomen in Marokko, en de getoonde leemtichelwoningen zijn in feite ‘qasrs’ uit dit
land. De scènes in India daarentegen zijn opgenomen in Thailand, maar omdat de jungle en de olifanten in
beide landen vrij gelijkaardig zijn, valt dit de kijker niet dadelijk op.

Het zou te lang duren om hier elke scène in detail te bespreken en te vergelijken met de historische bronnen,
dus ik zal me beperken tot de belangrijkste elementen.
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Bij de openingsgeneriek krijgen we dadelijk een mooie visuele samenvatting van alle landen en culturen die
Alexander zal bezoeken. We vinden zo Perzische symbolen, spijkerschriftteksten, Egyptische hiërogliefen,
de beroemde Alexandermozaïek uit Pompeji en de titel Alexandros in Griekse letters, allemaal kleine
aanduidingen dat de filmmakers hun historische research grondig hebben gedaan.

Er volgt een kaart van het oostelijke bekken van de Middellandse Zee en ook verder in de film worden
constant  kaarten ingelast,  geen overbodige luxe om de tocht  van Alexander  te  kunnen volgen in  een regio
waarmee misschien niet iedereen vertrouwd is.

De film heeft het motto ‘Fortune favours the bold’ meegekregen, het Audentis fortuna iuvat van Vergilius, Aeneis
10, 284, ‘het geluk lacht de stoutmoedigen toe’ of – iets vrijer vertaald – ‘wie niet waagt, niet wint’. Deze
spreuk is inderdaad mooi van toepassing op de figuur van Alexander, maar ik moest toch even mijn
wenkbrauwen fronsen toen deze verder in de film diezelfde spreuk enigszins anachronistisch zelf in de
mond neemt.

De verschillende scènes in de film worden steeds mooi geografisch geduid met een inleidend opschrift. De
film opent  zo met  ‘Babylon, Persia, 13 June 323 BC’. Babylon behoort wel tot het Perzische Rijk, maar ligt in
Mesopotamië, niet in Perzië, zodat deze aanduiding niet helemaal accuraat is. Jammer genoeg is dit ook het
enige  moment  in  de  film  waar  ook  effectief  een  datum  in  onze  jaartelling  gegeven  wordt,  zodat  het  voor
mensen die niet in detail vertrouwd zijn met de historische gebeurtenissen, niet zo simpel is om het
chronologisch verloop juist in te schatten. Veel wordt er niet getoond in de korte openingsscène en nog
minder  verklaard,  maar  de kijker  heeft  intuïtief  door  dat  het  om de dood van Alexander  gaat,  en de scène
wordt dan ook op het einde van de film herhaald.

Het verhaal begint dus pas echt in Alexandrië, ‘40 years later’, dus ca. 283 v.C., waar koning Ptolemaios (gest.
283/282 v.C.) zich in een tuin bevindt met allerlei Griekse godenbeelden. In de loop van de hele film vinden
we  ook  krachttermen  als  ‘by the light of Apollo’  of  ‘by Zeus’,  en  de  goden  worden  vaak  aangeroepen  bij
belangrijke aangelegenheden. Het bestaan van de goden wordt dus nooit in vraag gesteld, in tegenstelling
met de film Troy van Wolfgang Petersen (2004), waar dit juist zo’n belangrijk thema was.

Ptolemaios begint zijn memoires te dicteren en vergelijkt Alexander daarbij met Prometheus. Zoals deze
mythische Titan de mensheid het vuur heeft gebracht en zo de wereld ten goede heeft veranderd, zo heeft
ook Alexander de wereld in een andere richting gedreven. Het Prometheusthema komt nog vaker in de film
aan bod, maar ik heb het niet als zodanig in de bronnen teruggevonden.

Ptolemaios beschrijft hoe Griekenland rond het midden van de 4de eeuw v.C. door alle oorlogen was
uitgeput en hoe Philippos II, de koning van Macedonië (Val Kilmer), daarvan profiteerde. Hij noemt hem ‘de
eenogige’ en in de film heeft Philippos inderdaad een wonde aan zijn rechteroog, een correct detail omdat de
koning in 354 v.C. zijn oog verloren heeft door een pijlschot. Philippos had een zoon, Alexander, geboren in
Pella, de hoofdstad van Macedonië, in juli 356 v.C.

Met  deze  overgang  verplaatst  het  beeld  zich  naar  Pella,  waar  we  een  driejarige  Alexander  bij  zijn  moeder
Olympias zien, die constant met haar slangen zit te spelen. Bij Ploutarchos lezen we inderdaad dat zij bij
dionysische optochten vaak grote, tamme slangen meebracht, tot grote onrust van het publiek. Dit impliceert
echter niet dat ze ook thuis constant met die diertjes zat te spelen, en waarschijnlijk is dit gegeven door de
film enigszins uitvergroot.

Alexander  heeft  in  de  film  blond  haar.  Ploutarchos,  die  Alexanders  uiterlijk  beschrijft,  zegt  niets  over  de
kleur van zijn haar, maar in sommige bronnen wordt de koning vergeleken met een leeuw, zodat men vaak
veronderstelt dat hij donderblond haar had. Op het mozaïek uit Pompeji is hij in ieder geval zwartharig.

Olympias  noemt Alexander  de zoon van Dionysos en van Zeus,  en ook verder  in  de film komt de kwestie
van Alexanders vader vaak aan bod, een thema waarrond reeds in de oudheid allerlei verhalen de ronde
deden.  In  de  Alexanderroman  wordt  hij  zelfs  beschouwd  als  de  zoon  van  de  Egyptische  koning-tovenaar
Nektanebo, en Ploutarchos somt een aantal andere (fantastische) anekdoten op over de verwekking van
Alexander. Dit soort verhalen is waarschijnlijk geïnspireerd door het gegeven dat Alexander volgens
Ploutarchos bij  zijn bezoek aan het orakel van Zeus Ammon in Siwa in Libië begroet werd als de zoon van
de god en dat hij in de loop van de volgende jaren steeds vaker zijn goddelijke afstamming beklemtoonde.
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Olympias noemt haar zoontje ‘mijn kleine Achilleus’ en ook verder in de film vergelijkt Alexander zichzelf
vaak met de Griekse held Achilleus. Arrianos vertelt inderdaad dat Alexander van jongs af aan wedijverde
met Achilleus om beter te worden dan de illustere held.

Het wordt vrij snel duidelijk dat het huwelijk tussen Olympias en Philippos, gesloten in 357 v.C., al niet veel
meer voorstelde en dat Philippos haar invloed op Alexander afkeurde. Olympias maakt in de film in dit
opzicht regelmatig opmerkingen dat ze als ‘barbarian’ en vreemdelinge minder van tel was, zodat de
opvolging van Philippos door Alexander niet verzekerd was. Om onduidelijke redenen wordt echter
nergens in de film uitgelegd dat ze afkomstig was uit Epeiros, het huidige Albanië, en dat ze daarom niet als
een  volwaardige  Macedonische  beschouwd  werd.  Ook  elders  in  de  film  vinden  we  heel  wat  korte
opmerkingen over of allusies op situaties en gebeurtenissen die alleen voor een ‘specialist’ te begrijpen zijn,
en ik veronderstel dat Oliver Stone af en toe de drang niet heeft kunnen onderdrukken om als een Romeinse
poeta doctus zijn kennis over de wereld van Alexander te etaleren.

Acht jaar later traint de jonge Alexander zich in het worstelen. We maken kennis met zijn kameraden, die
later zijn generaals worden, en vooral zijn vriend Hephaistion wordt in het licht gesteld. Ze krijgen allemaal
les van de beroemde filosoof Aristoteles, die de geografie van de toenmalige bekende wereld toelicht, een les
die de tocht van Alexander in het oosten voorbereidt. Aristoteles prent bij zijn jonge leerling ook de droom
in van een groot Griekenland dat de rest van de wereld domineert, een droom die Alexander de rest van zijn
leven zal najagen.

Aristoteles veroordeelt alle vormen van overdrijvingen, ook op het gebied van de liefde, en hij voegt er
expliciet aan toe dat hij geen relatie tussen twee mannen kan goedkeuren wanneer zij enkel op plezier uit
zijn, maar indien zij onderling kennis uitwisselen en elkaar intellectueel stimuleren, vindt hij die liefde of
vriendschap een goede zaak. Ook dit wordt een vast thema verder in de film. De relatie tussen Alexander en
Hephaistion wordt vaak vergeleken met die tussen Achilleus en Patroklos – zoals ook bij Arrianos te lezen
staat – en Alexander stelt regelmatig dat hij van Hephaistion houdt, maar nergens wordt expliciet in de film
gesteld dat ze een seksuele relatie zouden hebben, integendeel. Tegen zijn echtgenote Roxane legt Alexander
juist uit dat de liefde die hij voelt voor Hephaistion, iets helemaal anders is dan de liefde die hij voor haar
voelt. Ook Hephaistion was overigens getrouwd. Het protest van de 25 Griekse advocaten die de film
probeerden tegen te houden omdat hun nationale held als biseksueel wordt voorgesteld, had wat mij betreft
dan ook geen been om op te staan. Ze hebben zich alleen maar hopeloos belachelijk gemaakt en hebben er
voor gezorgd dat de film heel wat goedkope mediabelangstelling kreeg. Het feit dat Hephaistion in de
tweede helft van de film met zware eyeliner rondloopt, moet overigens niet zozeer als een aanduiding van
homoseksualiteit geïnterpreteerd worden, maar illustreert eerder het doordringen van oosterse gewoonten
aan  het  Macedonische  hof.  Dit  neemt  niet  weg  dat  het  heel  goed  mogelijk  is  dat  de  historische  Alexander
homoseksuele contacten heeft gehad, maar dit zou in de toenmalige tijdsgeest niet echt uitzonderlijk zijn
geweest.

De film is dus nog geen twintig minuten bezig of de meeste elementen voor Alexanders karakter zijn al
aangebracht: de relatie tot zijn moeder, zijn mogelijk goddelijke herkomst, de vervreemding tot zijn vader,
zijn fixatie op de held Achilleus, zijn veroveringsdrang en zijn vriendschap voor Hephaistion. Dit lijkt mij
ook de voornaamste functie te zijn geweest van deze eerste twee scènes, want het echte verhaal over
Alexander dient duidelijk nog te beginnen.

De eerste daad van de jonge Alexander die zijn capaciteiten illustreert, is het temmen van het onhandelbare
paard Boukephalas, dat hem twintig jaar lang trouw zal bijstaan. De film volgt hierbij het relaas van
Ploutarchos,  onze voornaamste  bron voor  de jeugd van Alexander.  Bij  Ploutarchos had de vorige eigenaar
het paard reeds de naam Boukephalas gegeven, letterlijk vertaald ‘Koekop’, naar een brandmerk (of een vlek
op het hoofd) in die vorm, terwijl het dier in de film waarschijnlijk om ‘romantische’ redenen die naam van
de jonge Alexander ontvangt. Ook rond dit paard ontstonden er later allerlei legenden, en in de
Alexanderroman wordt het zelfs voorgesteld als een menseneter.

Weer acht jaar later, in het voorjaar van 337 v.C., komt de positie van Alexander in het gedrang wanneer
Philippos Olympias verstoot en hertrouwt met de Macedonische Eurydike, de nicht van Attalos. Alexander
verliest zijn zelfbeheersing en beledigt zowel Attalos als zijn vader Philippos – een scène die zeer nauwgezet
het relaas van Ploutarchos volgt –, zodat hij en Olympias voor enige tijd in ballingschap moeten vertrekken,
een gegeven dat niet in de film aan bod komt.
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Dan krijgen we een opmerkelijke breuk in het verhaal. Ptolemaios verhaalt off-screen hoe Philippos in 336
v.C. vermoord werd, hoe Alexander zijn positie wist te consolideren en de expeditie tegen de Perzen ten
uitvoer bracht die door Philippos was opgezet. Tenzij in de vorm van terloopse verwijzingen vernemen we
verder niets over de slag bij de Granikos in 334 v.C., over het bezoek aan het oude Troje, waar Alexander het
graf van Achilleus bezocht, over de verovering van Klein-Azië (het huidige Turkije) met o.a. een veldslag bij
Sagalassos,  over  de  gordiaanse  knoop,  over  de  slag  bij  Issos  in  333  v.C.,  over  de  belegering  van  Tyros  en
Gaza, over de verovering van Egypte en over zovele andere gebeurtenissen, waarvoor Arrianos niet minder
dan tweeënhalf boeken nodig had om ze te beschrijven. Ook over het waarom van Alexanders militaire
expeditie wordt amper uitgeweid, terwijl het toch een belangrijk historisch strijdpunt is of Philippos en
Alexander van bij de aanvang de verovering van het Perzische Rijk hebben gepland, dan wel of Alexander
van de onverwacht zwakke tegenstand van de Perzen geprofiteerd heeft om het rijk de doodsteek te geven.

Het  verhaal  van  de  film  gaat  verder  in  oktober  331  v.C.  met  de  slag  bij  Gaugamela  in  het  noorden  van
Mesopotamië. Groot is dan ook mijn verbazing dat een uur later in de film opeens een lange flashback wordt
ingelast waarin de moord op Philippos wordt getoond. Persoonlijk vind ik deze chronologische breuk
allerminst geslaagd en ik had deze scène dan ook veel liever op zijn juiste plaats te zien gekregen. Dan zou
het  dadelijk  duidelijk  geworden  zijn  hoe  Alexander  op  de  troon  is  geraakt  en  waarom  hij  de  rest  van  zijn
leven gebukt is blijven gaan onder de onopgeloste vraag of de moordenaar Pausanias op eigen houtje heeft
gehandeld  dan  wel  op  aanstoken  van  Olympias,  een  gewetenskwestie  voor  Alexander  die  in  de  film
regelmatig naar boven komt. Ook de filmmakers laten het antwoord op deze vraag open, maar Ptolemaios
sluit zeker de mogelijkheid niet uit dat Olympias inderdaad bij deze aanslag betrokken was.

De slag bij Gaugamela is de eerste echte actiescène van de film. 40 000 Macedoniërs en Grieken vechten
tegen 250 000 Perzen onder  leiding van koning Dareios  III.  Opdat  de kijker  het  gevecht  beter  zou kunnen
volgen, wordt op voorhand getoond hoe Alexander zijn strategie uitlegt aan zijn generaals. De strijd wordt
spannend in beeld gebracht, zij  het dat de – historisch correcte – hoge stofwolken het goede begrip van de
gebeurtenissen niet steeds vergemakkelijken. Dareios slaat op de vlucht, maar Alexander kan hem op dat
moment niet achtervolgen, omdat de flank onder leiding van Parmenion en diens zoon Philotas in de
problemen zit en zijn hulp nodig heeft.

Met de Perzische nederlaag ligt de weg naar Babylon open, en Alexander houdt een feestelijke intrede in de
rijke stad, die duidelijk indruk maakt op de koning. Hier ligt het begin van zijn steeds maar toenemende
bewondering  voor  de  oosterse  beschaving,  een  tendens  die  hem  steeds  verder  zal  vervreemden  van  zijn
Macedonische troepen. Alexander droomt ervan om alle volkeren van de wereld te bevrijden (een wrang
idee wanneer men het vergelijkt met uitspraken van Bush over de inval in Irak), maar Hephaistion vraagt
zich af of hij niet eerder wil ontsnappen uit de greep van zijn moeder Olympias.

Weer vat Ptolemaios een periode van drie jaar samen in enkele zinnen. Over Alexanders verovering van de
Perzische hoofdsteden Sousa, Persepolis, Pasargadai en Ekbatana wordt met geen woord gerept. Alexander
achtervolgt koning Dareios, die naar het oosten is gevlucht, maar voor hij hem kan inhalen, wordt deze
vermoord door enkele van zijn eigen mensen. Alexander trekt verder naar het oosten onder het mom de
schuldigen te straffen, maar in feite wil hij vooral zijn gezag consolideren in de oostelijke provincies van het
Perzische Rijk. Hij ontmoet heftige weerstand in Baktria en Sogdiana, het huidige Afghanistan, Oezbekistan
en Tadzjikistan, en trekt steeds verder oostelijk.

In  327  v.C.  wordt  hij  verliefd  op  Roxane,  een  Baktrische  prinses  (Rosario  Dawson),  en  besluit  met  haar  te
trouwen. Antieke bronnen als Ploutarchos en Arrianos staan vol bewondering dat hij het meisje niet dwong
zich  aan  hem  te  geven,  maar  dat  hij  haar  haar  eerbaarheid  binnen  een  huwelijk  liet  bewaren.  In  de  film
daarentegen wordt vooral de negatieve reactie van Alexanders generaals benadrukt, die een Macedonische
erfgenaam willen voor de troon en die zeer afwijzend staan tegenover het toenemende ‘oriëntalisme’ van
Alexander. Deze kritiek is wel historisch, maar is in de bronnen niet onmiddellijk in verband gebracht met
het huwelijk van Roxane op zich. We hebben dus weerom een voorbeeld van ‘condensering’ van de
historische gebeurtenissen.

De huwelijksnacht van het jonge koppel geeft de filmmakers niet alleen de kans om op een enigszins
verantwoorde manier vrouwelijk naakt in de film binnen te smokkelen, maar dient ook om Alexanders
liefde voor Hephaistion te duiden – ‘there are many different ways to love’ – en om zijn psychologische binding
met Olympias in de verf te zetten: Alexander wil pas met Roxane beginnen vrijen wanneer ze de
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slangenarmband van haar bovenarm verwijdert, ongetwijfeld omdat die hem te veel deed denken aan een
gelijkaardig sieraad van zijn moeder.

Alexander heeft af te rekenen met een complot waarbij de zogenaamde pages onder leiding van de jonge
Hermolaos  hem  proberen  te  vergiftigen.  Het  onderzoek  wijst  uit  dat  Philotas  erbij  betrokken  was,  en  om
zeker  te  zijn  dat  zijn  vader  Parmenion  niet  in  opstand  zou  komen,  wordt  ook  deze  geëxecuteerd  door  de
generaals Antigonos en Kleitos. Dat is tenminste wat de film ons wil doen geloven. In werkelijkheid vond de
samenzwering van de pages plaats in de zomer van 327 v.C. (en kwam er geen vergif aan te pas) en waren
Philotas en Parmenion al geëlimineerd in 330 v.C., drie jaar tevoren. De film suggereert dat Parmenion zich
op  relatief  korte  afstand  van  het  hoofdkamp  bevond,  want  de  twee  generaals  kunnen  zonder  problemen
over en weer rijden, maar in feite verbleef hij in Ekbatana, meer dan 1 000 km meer naar het westen, en was
het een zekere Polydamas die hem executeerde. Anderzijds is het vreemd dat er met geen woord gerept
wordt over de beroemde episode met de historicus Kallisthenes die zich in 328-327 v.C. verzette tegen
Alexanders persoonsverheerlijking en weigerde een proskynese of knieval uit te voeren, en die daarom in de
nasleep van het complot van de pages eveneens veroordeeld werd. Weerom hebben we te maken met een op
zich verantwoorde ‘condensering’, maar door de gebeurtenissen van 330 te verplaatsen naar 327 krijgt de
kijker een verkeerd beeld van de aard en intensiteit van de tegenwerking die Alexander ondervond van zijn
eigen troepen.

In  326  v.C.  trekt  Alexander  in  het  huidige  Pakistan  door  de  jungle  van  India.  Op  een  feestmaal  wordt  er
gedanst door een groep mannelijke dansers, onder wie een zekere Bagoas, mogelijk een eunuch, die zich in
de gunst van Alexander had opgewerkt. Het publiek daagt de dronken Alexander uit om Bagoas openlijk
een kus te geven, wat hij dan ook doet. Dit lokt de spottende kritiek uit van de eveneens dronken generaal
Kleitos, die voelt dat hij opzij geschoven wordt en die protesteert tegen de toenemende oosterse invloed.
Wanneer hij dan ook nog insinueert dat Alexander met zijn moeder zou hebben geslapen, wordt deze
razend en spiest hij Kleitos neer. Weerom heeft de scenarist met de volgorde van de gebeurtenissen
gespeeld. Bagoas werd gekust in Gedrosia tijdens de terugkeer naar Perzië in 325 v.C., terwijl de moord op
Kleitos plaatsvond in de herfst van 328 v.C., zelfs nog voor het huwelijk met Roxane, en ook het verloop van
de ruzie bij Arrianos heel anders geschetst wordt, zonder enige verwijzing naar Alexanders moeder.
Persoonlijk zie ik geen enkele inhoudelijke reden om gebeurtenissen uit 328 en 325 samen te nemen en ze
dan  nog  naar  een  ander  tijdstip  (326  v.C.)  en  een  andere  locatie  (India)  te  verhuizen.  Het  chronologisch
verloop van het verhaal wordt overigens nog meer gestoord doordat de filmmakers op dit moment de lange
flashback inlassen over de moord op Philippos, waarover ik het hoger gehad heb.

Het verhaal in de film gaat verder in India in 326 v.C., en weer vinden de filmmakers hun eigen verzinsels
interessanter dan de historische realiteit. Het Macedonische leger bevindt zich op de westelijke oever van de
Hyphasis, een zijrivier van de Indos. Alexander wil de rivier oversteken, maar de troepen weigeren verder te
gaan en willen terugkeren naar Macedonië. Alexander speelt het sluw en stelt dat hij dan wel alleen verder
zal trekken met zijn Perzische troepen, zodat de Macedoniërs zich uit schaamte genoodzaakt voelen hun
koning te blijven volgen. Ptolemaios I verkondigt off-screen dat de muiters geëxecuteerd werden. Het komt
vervolgens  tot  een  veldslag  tegen  de  Indische  koning  Poros  in  de  buurt  van  de  rivier  Hydaspes,  waarbij
Alexander zwaar gewond wordt. Wanneer hij van zijn verwonding herstelt, besluit hij de expeditie op te
geven en terug te keren naar Perzië. In werkelijkheid ligt de Hyphasis ten oosten van de Hydaspes en vond
de veldslag bij de Hydaspes plaats voor de muiterij bij de Hyphasis. Bij deze muiterij weigerden de troepen
wél in te gaan op de morele chantage van Alexander en deze moest na enkele dagen woedend toegeven en
het bevel geven tot de terugtocht; van executies is er geen sprake. Het was op deze terugtocht dat Alexander
levensgevaarlijk gewond werd. Met al deze verdraaiingen wordt dus de indruk gecreëerd dat Alexander
ondanks het protest van zijn officieren en van zijn eigen troepen in alle omstandigheden zijn eigen wil
doorzette en dat hij zijn veroveringsdrang pas opgaf op het moment dat hij zelf bijna was omgekomen.

De veldslag tegen Poros is het tweede en laatste gevecht dat in de film is uitgewerkt. Persoonlijk vond ik de
strijd tegen de olifanten best geslaagd, ook al was ik mij er wel degelijk van bewust dat Alexander het nooit
in zijn eentje te paard tegen een olifant heeft opgenomen. In de film wordt gesuggereerd dat de
Macedonische troepen afgeslacht worden (Ptolemaios spreekt van ‘pure butchery’) en eigenlijk wordt in het
midden gelaten wie de slag gewonnen heeft. Volgens Arrianos echter behaalde Alexander een schitterende
overwinning en vielen er aan Macedonische zijde slechts een driehonderd manschappen, terwijl er aan
Indische zijde niet minder dan 23 000 doden te betreuren waren.
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Het mag ondertussen duidelijk zijn dat de volgorde van de gebeurtenissen tussen 330 en 325 v.C. in de film
terdege gemanipuleerd is met de bedoeling het eenduidige beeld te creëren van een Alexander die zich
steeds oosterser, despotischer en ongeremder gaat gedragen en steeds verder verwijderd geraakt van zijn
generaals  en  zijn  manschappen.  Natuurlijk  is  de  kern  van  deze  interpretatie  niet  volledig  fout,  maar  de
filmische climax waarbij Alexander eigenhandig zijn oude vriend Kleitos neersteekt en hij vervolgens zijn
eigen soldaten tegen hun zin naar een slachtpartij leidt, is op zijn minst tendentieus te noemen.

De rivier Hyphasis is het meest oostelijke punt van Alexanders expeditie, maar het leger heeft nog bijna twee
jaar  nodig  voor  het  terug  in  de  ‘beschaafde’  wereld  opduikt.  Ptolemaios  alludeert  slechts  kort  op  de
nachtmerrie die deze terugtocht door de woestijn werd. Hij geeft ook de indruk dat Alexander rechtstreeks
naar Babylon trok en dat daar zijn vriend Hephaistion stierf, maar in werkelijkheid verbleef Alexander eerst
nog een jaar  in  Perzië  en stierf  Hephaistion in  de herfst  van 324 v.C.  in  Ekbatana.  Bij  het  ziekbed van zijn
vriend droomt Alexander van de verovering van Carthago en Italië, en deze plannen staan inderdaad
vermeld in een aantal bronnen, maar moderne geleerden zijn het er niet over eens of het gaat om verzinsels
post factum toegeschreven aan Alexander, dan wel om reële plannen van een man die werkelijk de hele
bekende wereld wilde veroveren.

In Babylon geeft Alexander zich over aan excessieve feestgelagen, en tijdens een van deze festiviteiten stort
hij  ziek  neer.  Arrianos  beschrijft  hoe  Alexander  de  laatste  dagen  voor  zijn  dood  aan  een  koorts  leidde  die
alsmaar verergerde, zodat hij uiteindelijk niet meer kon praten. Over de aard van deze ziekte verkeert men
in het ongewisse: malaria, tyfus, levercirrose? Natuurlijk is ook (zonder veel overtuigende argumenten)
vergiftiging gesuggereerd ... Alexander de Grote stierf op 13 juni 323 v.C. zonder dat de troonopvolging
geregeld was, zodat zijn generaals twintig jaar lang met elkaar vochten om zijn rijk. In de loop van dit proces
geraakt de Griekse cultuur meer en meer verspreid over het oostelijke bekken van de Middellandse Zee en
kan men terecht zeggen dat er een nieuwe fase in de wereldgeschiedenis begon.

Oliver  Stone  heeft  zijn  best  gedaan  met  zijn Alexander,  en  hij  is  erin  geslaagd  een  interessant  verhaal  te
vertellen dat in grote mate gebaseerd is op de antieke bronnen. Op zich ben ik het niet eens met een aantal
van de historische aanpassingen,  maar  ik  moet  toegeven dat  ze  veelal  inhoudelijk  onderbouwd zijn  en dat
niet-specialisten ze bij het bekijken van de film waarschijnlijk zelfs niet dadelijk zullen opmerken. Kortom,
wat mij betreft is de film Alexander geen meesterwerk, maar toch zeker de moeite waard om te zien en
eigenlijk ook ideaal om te gebruiken in de lessen geschiedenis of antieke cultuur ter illustratie van het leven
van Alexander de Grote.
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http://www.archaeology.org/online/interviews/fox.html
http://www.salon.com/ent/feature/2004/
http://www.suicidegirls.com/words/Christopher+Kyle
http://www.imdb.com/title/tt0346491
http://www.peplums.info/pep23.01.htm
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– www.moviesonline.ca/film44.htm (Movies Online)
– www.moviemistakes.com/film4636 (Movie Mistakes)
– movies.yahoo.com/shop?d=hv&id=1808402866&cf=info (met vele foto’s)
– www.dertrojanischekrieg.de/alexander/offfotos-index.html (met zeer vele foto’s)
– www.moviecentre.net/upcomingmovies/preview/201.php (Moviecentre) (met 16 foto’s)
– homepage.ntlworld.com/bazthegreat/alexanderdevelopment.htm (productiegeschiedenis)

Nederlandse vertalingen van klassieke bronnen over Alexander:
– Lucius Flavius Arrianus. Alexander de Grote. Het verhaal van zijn verovering van het Perzische Rijk. Vertaald,

ingeleid en van aantekeningen voorzien door Simone Mooij-Valk, Ambo-Olympus, Amsterdam, 1999
– Plutarchus. Een jongeling verovert de wereld (Alexander de Grote).  Vertaald  en  toegelicht  door  S.L.  Radt,

Phoenix klassieke pockets 5, Zeist/Antwerpen, 1965
– Avonturen van Alexander de Grote. De Alexanderroman. Vertaald en toegelicht door Patrick De Rynck,

Baskerville-serie, Amsterdam, 2000

Het werk van Quintus Curtius Rufus is niet meer volledig in het Nederlands vertaald sinds 1745 en dat van
Pompeius Trogus / Justinus niet meer sinds 1753. De boeken van Diodoros over Alexander zijn nog nooit in
het Nederlands vertaald.

Een zeer leesbare studie over het leven van Alexander de Grote, zij het niet zonder heel wat controversiële
standpunten, biedt Jona Lendering, Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische Rijk, Amsterdam, 2004.

Keizer Claudius: enkele controversen (1)
Joeri Facq

In het vorige nummer van Prora werd een beknopte biografie gegeven van de Romeinse keizer Claudius (41-
54 n.C.). 1 Zoals  toen aangekondigd zou het  gaan om een driedelig  artikel,  waarbij  in  het  tweede en derde
deel enkele controversen i.v.m. de vierde Romeinse keizer besproken zouden worden. In dit tweede deel
gaan we nader in op het uiterlijk en karakter van Claudius, de troonsbestijging, de wetgeving en rechtspraak
tijdens zijn regering en zijn burgerrechtpolitiek.

1 Uiterlijk en karakter

Een van de meest besproken en meest controversiële aspecten van Claudius als persoon is ongetwijfeld zijn
uiterlijk en de ermee gepaard gaande karaktertrekken en verstandelijke vermogens. Anders gezegd: was
Claudius gek of niet? In de antieke literatuur wordt in geuren en kleuren beschreven wat er lichamelijk al-
lemaal aan Claudius schortte. Bij Seneca vinden we, verspreid over de hele Apocolocyntosis divi Claudii, alle
mogelijke en onmogelijke gebreken, maar gezien het literaire genre (satire) moeten we rekening houden met
eventuele verdraaiingen en overdrijvingen. Suetonius (De vita Caesarum 2 en 30-31) vermeldt dat Claudius in
zijn jeugd bijna onophoudelijk werd geplaagd door allerlei hardnekkige kwalen en ook op volwassen leeftijd
nog ziekelijk bleef. Cassius Dio (  60, 2) ten slotte somt enkele gebreken op, maar zegt er uit-
drukkelijk bij dat Claudius mentaal perfect in orde was.

Het is opvallend dat in de hedendaagse historiografische literatuur nog vrijwel volledig geloof wordt ge-
hecht aan de antieke voorstelling. Christ (1988) beschrijft Claudius als ‘häßlich’  en ‘ständig krank’ (blz. 215);
bovendien stotterde hij en ‘zeigte sich immer wieder als zerfahrener Wirrkopf’ (blz. 215-216). Volgens Scullard
(1959) had hij ‘weak legs, a shambling walk, a slobbery mouth and a shaky head’ (blz. 298). Momigliano (1932)
schrijft aan Claudius zowat hetzelfde toe: ‘ill health’ en ‘bodily and mental infirmity which disfigured his outward
appearance and made him clumsy and absurd’ (blz. 2). Een min of meer volledige beschrijving van Claudius’ ui-
terlijk, gebaseerd op antieke bronnen, is te vinden bij Wissowa (1899):

1 Zie Prora, jg. 11, nr. 1, maart 2006, blz. 12-22.

http://www.moviesonline.ca/film44.htm
http://www.moviemistakes.com/film4636
http://www.dertrojanischekrieg.de/alexander/offfotos-index.html
http://www.moviecentre.net/upcomingmovies/preview/201.php
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‘Claudius war gut gebaut; sein Körper war kräftig, er hatte gefällige Gesichtszüge und noch im Alter volles Haupt-
haar. So mangelte ihm in ruhiger Stellung weder Anmut noch Würde; ging er aber, so versagten ihm die schwachen
Kniee, so daß sein Gang häßlich und ungleichmäßig wurde. Überdies war ihm von den Krankheiten seiner Jugend
eine gewisse Schwäche geblieben, die ein stetes Zittern von Kopf und Händen zur Folge hatte. Seine Augen waren
von fleischfarbigem Weiß, an den Winkeln zuweilen von Blutadern unterlaufen. Seine Stimme klang rauh; undeut-
lich und stockend kamen ihm die Worte vom Munde. Auch sein Gehör scheint geschwächt gewesen zu sein. Endlich
entstellte ihn ein unschickliches Lächeln, und namentlich im Zorne wurde er häßlich, wenn sein Mund schäumte
und die Nasenlöcher sich näßten.’ (dl. 6, blz. 2832-2833) 1

Moderne geleerden – die ervan uitgingen dat de antieke auteurs in hun beschrijving van Claudius’ uiterlijk
en gedrag misschien wel wat overdreven, maar toch zeker niet alles uit hun duim hebben gezogen – hebben,
in samenwerking met medische specialisten, geprobeerd om te achterhalen waaraan deze symptomen te wij-
ten waren. Mottershead (1986) waarschuwt er evenwel voor om op dit vlak al te hard van stapel te lopen:

‘It is hazardous to undertake an examination of a person’s physical and mental health at such a distance of time in
the absence of the patient, medical casebook or autopsy.’ (blz. 145)

Grant (1975) wijst op hetzelfde probleem:

‘What was the matter with him? At this distance of time, with our fragmentary information, we cannot tell.’ (blz.
129)

Het is dus moeilijk en methodologisch gevaarlijk om iemands diagnose te stellen als men de patiënt niet per-
soonlijk  kent.  Levick (1990)  vat  deze problematiek nog eens kort  samen en geeft  tevens een kort  overzicht
van de oplossingen die in het verleden en meer recent werden voorgesteld:

‘There is comparatively rich information on Claudius’ condition, but historians cannot examine the patient and
their opinions seem to have reflected current medical preoccupations. Just before and after the Second World War it
was commonly accepted that Claudius had poliomyelitis {‘infantile paralysis’). The view that Claudius suffered from
cerebral palsy, involving some degree of spasticity, is more satisfactory.’ (blz. 13)

Uit de opmerking van Claudius’ moeder Antonia over haar zoon als portentum hominis, nec absolutum a natu-
ra, sed tantum inchoatum (Suetonius, De vita Caesarum 5, 3, 2) besluit zij:

‘Claudius may have been premature and perhaps suffered an injury that might have caused the palsy. On the other
hand, the possibility of a pre- or post-natal infection cannot be ruled out.’ (blz. 14)

Een dergelijke verlamming heeft uiteraard ook gevolgen op mentaal en emotioneel vlak, waarin de historici
ten zeerste geïnteresseerd zouden zijn. Hierover lezen we bij Levick (1990):

‘For historians perhaps the most important aspect of the disability caused by cerebral palsy is its effect on Claudius’
mental and emotional state. It may be accompanied by epilepsy and mental retardation. There is no sign of either in
Claudius. He was often referred to as stupid, but he was not mentally backward. It takes intellect to write history,
however bad. Claudius wrote history, and his research was used as a source by Tacitus. He did however display per-
sonality defects, combining apparent apathy with well-attested outbursts of anger.’ (blz. 15)

Zonder te weten aan welke ziekte Claudius leed, kan men – zoals Momigliano (1932) – toch de volgende kri-
tiek formuleren op de antieke voorstelling:

‘But it is equally true that there is evidence in our authorities to prove that such a view is exaggerated, even if we
leave on one side Claudius’ own proof, given in his entire work as emperor, of the baselessness of the legends that
grew up about his mental condition. In this connexion the hints of Suetonius and Cassius Dio as to his relations
with the equestrian order, to which he belonged, are of particular importance. On several occasions he was chosen by
the order as its representative, and it always treated him with the greatest deference – which would not have hap-
pened if he had been so generally despised as is said. Again, if he had been held in such contempt, it would be impos-
sible to understand how he could have been proclaimed emperor at a moment of the gravest difficulty without arou-
sing opposition on personal grounds.’ (blz. 2)

1 De antieke bronnen zijn Seneca (Apocolocyntosis divi Claudii), Suetonius (De vita Caesarum 5), Cassius Dio
(  60), Juvenalis (satiren 3 en 6) en Plinius (Naturalis historia 11). Deze literatuurverwijzingen
heb ik in het citaat weggelaten.



13

Hij is echter niet de enige die zich deze bedenking maakt. Garzetti (1960) poneert een gelijkaardige stelling,
maar met enigszins andere argumenten:

‘The most obvious consideration suggested by good sense is that while more illustrious men, who could point to the
achievement of suppressing the tyrant, were putting forward their own candidature to the principate, while the sol-
diers themselves were divided (for the urban cohorts were with the senate) and when the proposal of an opposition
candidate by the praetorian camp could mean civil war, the praetorian guards could hardly put forward a candidate
from the family whose very memory people wanted to forget if this candidate was just the simpleton depicted by tra-
dition. Moreover, that Claudius was not such a person emerges from the way in which, compromised precisely by
his kinship with the dead tyrant and without the advisers – women and freedmen – whom tradition usually puts at
his elbow, he mastered the situation – provided that we take the facts at their face value and apply to this moment
too the innumerable later pieces of evidence that Claudius was a person who was perfectly well aware of what he was
doing.’ (blz. 107)

Wat er van dit alles ook zij, in een artikel uit 1990 lijkt Martin een (aannemelijke) oplossing te hebben gevon-
den voor het mysterie van Claudius’ fysieke gebreken. Dat een neurologische ziekte aan de basis lag van zijn
lichamelijke afwijkingen, hebben verscheidene professoren en geneesheren in het verleden reeds aange-
toond1, maar geen enkele van hun hypotheses gaf een bevredigende verklaring voor het geheel van de
symptomen die we bij Claudius aantreffen. Martin (1990) zit enigszins verveeld met hetzelfde probleem en
gebruikt daarom de algemene term ‘encéphalopathie infantile’ (blz. 154). Volgens professor M.D. Grmek, een
autoriteit op dit gebied, zou het in het geval van Claudius meer bepaald gaan om de ziekte van Little2. Mar-
tin (1990) geeft hierover als uitleg:

‘Cette affection neurologique, qui appartient à la famille des encéphalopathies fixées, apparaît dans les premiers mois
de la vie chez certains nourrissons venus au monde lors d’un accouchement difficile. Il y a eu, lors de
l’accouchement, une anno-ischémie, c’est-à-dire une chute du débit sanguin qui a provoqué des lésions cérébrales
plus ou moins étendues qui déterminent l’ampleur de l’infirmité motrice cérébrale; c’est le cas par exemple quand,
lors d’un accouchement pénible, il y a une brusque augmentation de la pression intracranienne quand le foetus passe
par les voies génitales. La maladie se marque par une paraplégie spastique qui amène des troubles dans la démarche,
des mouvements incontrôlés et, assez souvent, des troubles dans l’élocution, notamment une voix saccadée, alors que
l’intelligence, indemne, est normale et peut même être supérieure.’ (blz. 154)

Uit deze beschrijving van de ziekte van Little concludeert Martin (1990) in verband met Claudius:

‘Le syndrome de Little rend donc compte de l’ensemble des troubles observés chez Claude: faiblesse des membres in-
férieurs avec démarche titubante, mouvements involontaires de la tête, troubles de l’élocution, écoulements de salive
épisodiques, voix sourde, confuse, rire désagréable.’ (blz. 157)

De ziekte van Little veroorzaakt niet alleen een aantal lichamelijke ongemakken, maar heeft ook invloed op
het karakter en de gedragingen van degene die eraan lijdt. Met Suetonius (De vita Caesarum 5, 39, 1) kunnen
we Claudius’ persoonlijkheid omschrijven als , ‘onbezonnenheid’. De uitingen van deze ‘étourderie’
werden door T. De Coursey-Ruth (1916) ingedeeld in drie groepen, die Martin (1990) omschrijft als volgt:

‘Le premier inclut les incidents relevant de la naïveté, du manque de tact, de sens commun [...]. Le second groupe
comprend les incongruités dans les manifestations officielles souvent dues à l’incapacité de Claude à contrôler cer-
taines intuitions qui n’ont qu’un rapport curieux avec le sujet traité [...]. Le troisième groupe réunit des exemples
d’expressions vulgaires, malséantes pour un homme qui était cultivé et qui était empereur.’ (blz. 161)

Het  is  –  helaas  voor  de  persoon  in  kwestie  –  bijna  vanzelfsprekend  dat  iemand  die  zich  op  een  dergelijke
manier gedraagt, wordt beschouwd als een zonderling en geestesgestoorde, zelfs door zijn eigen familiele-

1 Martin (1990) geeft in zijn artikel een overzicht van de verschillende theorieën uit het verleden. De Cour-
sey-Ruth (1916) ziet de oorsprong van deze pathologie in een vroegtijdige geboorte. Dal Bianco (1947) ont-
waart in de beschreven symptomen het klassieke beeld van een hersenontsteking (encefalitis) in de kinder-
jaren, ten gevolge waarvan Claudius ook zou hebben geleden aan de ziekte van Parkinson. E. Leon (1948)
geeft als verklaring een motorische hersenkwaal die hij zou hebben opgedaan bij de geboorte of kort erna.
Ook Esser (1958) gelooft in de theorie van de hersenontsteking. Mohr Thigesen (1987) ten slotte stelt als di-
agnose het syndroom van Gilles de la Tourette.

2 Genoemd naar de Engelse arts William John Little (1810-1894). Deze orthopedische chirurg was de eerste
die een volledige beschrijving van het syndroom maakte (1851).
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den. Dat Claudius dit niet was, mag uit het voorgaande reeds duidelijk geworden zijn. Martin (1990) merkt
trouwens terecht op:

‘Pour parler en termes de médecine actuelle, un débile léger adulte, c’est-à-dire dont l’age mental serait celui d’un
enfant de dix ans, aurait été incapable d’exercer les fonctions impériales, ou, plus simplement, d’avoir l’érudition et
la production littéraire de Claude.’ (blz. 159)

Uit  de  kritieken  aan  het  adres  van  de  schrijvers  uit  de  oudheid  en  uit  de  hypothese  van  Martin  (1990)  is
mijns inziens voldoende gebleken dat Claudius helemaal niet zo gek was als hij eruitzag. Het probleem was
dat de Romemen geen verklaring hadden voor zijn uiterlijke misvormingen en eigenaardige gedragingen en
hem daarom als een zonderling en zelfs als een geestesgestoorde hebben beschouwd. Een grondige bespre-
king van de ziekte waaraan Claudius (waarschijnlijk) leed, leek mij daarom onontbeerlijk om deze keizer,
die lange tijd als een (bijna spreekwoordelijke) idioot is voorgesteld, in ere te herstellen en op zijn reële
waarde te schatten. De (zeer aannemelijke) hypothese van Martin (1990) heeft een bevredigende verklaring
kunnen geven voor de uiterlijke misvormingen van Claudius en houdt tevens in dat zijn verstandelijke ver-
mogens geenszins ondergeschikt waren aan die van de gemiddelde Romein, maar wel integendeel.

2 De troonsbestijging

Over de manier waarop Claudius in 41 n.C. aan de macht kwam, worden we uitvoerig geïnformeerd door
Suetonius (De vita Caesarum 5,  10)  en  Cassius  Dio  (  60, 1). Beide auteurs vertellen ongeveer
hetzelfde verhaal, dat ik hier eerst even wil schetsen, omdat de hedendaagse historici er zich grotendeels op
baseren voor hun eigen interpretatie van de feiten. Alleen over de achterliggende plannen en motieven zijn
ouden en modernen het niet altijd eens, maar die discussie komt verderop nog aan bod.

Op 24 januari 41 n.C. werd keizer Caligula, bij het verlaten van het theater na een voorstelling, door een sa-
menzwering onder leiding van de praefectus praetorio Cassius Chaerea om het leven gebracht. Omdat de titel
van keizer officieel niet erfelijk was, ging de macht terug over naar de consuls1 en naar de senaat. De senato-
ren maakten zich meester van de schatkist, bezetten het Capitool en beraadden zich een hele dag over wat er
met deze onvoorziene situatie aangevangen kon worden, maar kwamen niet tot een eensgezind standpunt:
sommigen wilden de aloude libertas (in de zin van de republiek) herstellen, terwijl anderen het principaat als
enige staatsvorm mogelijk achtten. Bovendien kon er maar geen unaniem antwoord gevonden worden op de
vraag wie er kandidaat zou zijn voor de eventuele functie van keizer2. Bij dit alles werd de senaat gesteund
door de 4 cohortes urbanae.

Intussen had Claudius – uit schrik dat hem eenzelfde lot te beurt zou vallen als zijn neef Caligula – zich in
het paleis verborgen, maar hij werd in zijn schuilplaats ontdekt door een soldaat van de pretoriaanse wacht,
die het paleis uitkamde op zoek naar andere leden van de keizerlijke familie3. Deze begroette Claudius dade-
lijk als keizer en bracht hem bij zijn medesoldaten, die de nieuwe princeps meevoerden naar hun kazerne bui-
ten Rome. Claudius beloofde aan elk van de pretorianen een donativum van 15 000 sestertii4, waarmee hij zich
verzekerde van hun onvoorwaardelijke trouw. Op 25 januari 41 n.C. riepen ze hem dan ook uit als imperator
en verleenden hem zijn eerste plechtige salutatio. De senaat, die hiermee voor een voldongen feit werd ge-
plaatst, bleef niets anders over dan Claudius’ keizerschap te erkennen. Nog dezelfde middag begaven de
consuls zich samen met een delegatie van de senaat naar het pretoriaanse kamp om er de nieuwe princeps te
gaan begroeten, die zich de namen Caesar5 en Augustus6 toe-eigende.

1 Gnaeus Sentius Saturninus en Quintus Pomponius Secundus.
2 Genoemd werden Lucius Annius Vinicianus, Marcus Vinicius en Valerius Asiaticus.
3 Caligula’s vierde echtgenote Milonia Caesonia en hun dochtertje Julia Drusilla werden daarbij om het le-

ven gebracht.
4 Daarmee was hij volgens Grant (1975) ‘the first emperor to make the praetorians a substantial gift when they pro-

claimed his accession’ (blz. 128).
5 Volgens Levick (1978) wilde Claudius daarmee duidelijk maken ‘that the true model for his principate was the

domination of Julius Caesar’ (blz. 79).
6 Bij Momigliano (1932) lezen we daarover: ‘Augustus was his model [...]. Like Augustus, he was convinced of the

necessity of preserving the traditional foundation of Roman greatness, and therefore of maintaining or reviving all
that was most expressive of that tradition, religious usages and political institutions alike; but again like Augustus,
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Er is heel wat discussie mogelijk over deze antieke voorstelling van de gebeurtenissen. Welke rol speelde de
pretoriaanse wacht bij het aanstellen van de nieuwe keizer? Konden de senatoren effectief slagen in hun op-
zet om de republiek te herstellen of was dat plan reeds bij voorbaat verloren? Heeft Claudius zich verzet te-
gen het keizerschap dat hem werd aangeboden of nam hij het maar al te graag aan? En werd Claudius wer-
kelijk keizer – zoals Suetonius het formuleert – quantumvis mirabili casu? Op al deze vragen trachten we in
hetgeen volgt een afdoend antwoord te vinden.

Het lijdt vooreerst geen twijfel dat de pretoriaanse soldaten een belangrijke rol hebben gespeeld bij Claudi-
us’ aanstelling tot keizer1. Dat blijkt o.a. uit de munten die Claudius – volgens M. Grant (1975) ‘with a frank-
ness that finds no parallel under any of his successors’ (blz. 128) – in omloop liet brengen, ‘declaring openly that he
owed his throne to the imperial guard’ (l.c.). Bovendien was het immers in een samenzwering onder leiding van
de praefectus praetorio Cassius Chaerea dat Caligula werd vermoord. Dit was voor hen dan ook de ideale ge-
legenheid om zelf een nieuwe princeps te kiezen. De senatoren speelden intussen wel met het idee om de re-
publiek te herstellen, maar toen ze niet tot een eensgezind standpunt konden komen, stelden ze zelf een aan-
tal kandidaten voor om Caligula als keizer op te volgen. Door hun twijfelende houding was het echter reeds
te laat. Garzetti (1960) legt uit:

‘The military – that is, the praetorians – made a rapid decision: regarding a return to the republic as impossible and
in any case not even advantageous to themselves, and conscious on the other hand of the need to forestall the senate
in the choice of the new princeps, as seemed likely, the senate itself had decided to continue the principate, they chose
the person already indicated by circumstances as the only one compatible with their feeling of dynastic loyalty.’ (blz.
106)

Naast dit feit, dat de pretorianen de senatoren voor waren door zelf een keizer aan te duiden, was een terug-
keer naar de republiek volgens Momigliano (1932) toch niet meer mogelijk. De belangrijkste reden daarvoor
is de volgende:

‘In this period of Roman history, whenever we meet the intrepid republican figures idealized by the Tacitean traditi-
on and by the new admiration for the past, and when we look for the political programme that underlay the vague
appeals to a better order, we find that no such programme existed; for any restoration of the republic that was not a
mere re-establishment of the senatorial oligarchy, but gave back to the people an effective share in political life,
would conflict with the actual structure of the Roman state. And the re-establishment of the oligarchy would be op-
posed not only by the army, as a class with special interests, bound to the emperor by an implicit alliance for mutual
defence, but by all those forces frequently at odds with one another, such as the equestrian moneyed class and the
proletariat, which had contributed to the growth of the army by joining in the struggle against the senate during the
last century of the republic.’ (blz. 21)

De pretoriaanse soldaten hadden er dus alle belang bij om het principaat als regeringsvorm te laten bestaan2

en zelf een nieuwe keizer aan te duiden. De vraag is dan wel of ze bij de samenzwering en de aanslag tegen
Caligula reeds aan een opvolger hadden gedacht. De meeste moderne auteurs blijven op dit vlak nogal vaag.

and to a greater degree than Augustus, he also felt the need to concentrate the real government of the state in the em-
peror’s hands, and to base that government upon the army.’ (blz. 24). Levick (1978) is het daarmee niet helemaal
eens. Over Claudius’ houding tegenover zijn voorgangers zegt ze: ‘Claudius had very little that was good to
say of his predecessors.’ (blz. 95). Meer specifiek in verband met Augustus lezen we: ‘We are less well informed
of Claudius’ view of Augustus. He was respectful to the memory of that princeps, but can a Soviet politician be any-
thing but a Leninist?’ (blz. 95-96). Zij besluit daaruit ‘that Claudius’ private view of Augustus was not altogether
favourable’ (blz. 96).

1 Over het belang van de pretoriaanse wacht – niet alleen bij de aanstelling van Claudius, maar ook tijdens
zijn verdere regering – zegt Levick (1978): ‘He made the guardsmen a donative of unheard of size on his accession;
coins recall the crucial moment of his entry into their camp; the anniversaries of his accession, which he otherwise ig-
nored, were celebrated there with a private show and a gift of one hundred sesterces to each man. When he had to deal
with a coup planned by C. Silius, it was in the camp that he set up his tribunal, using the guardsmen as iudices; and
when his wife had been executed, it was the guard he told to kill him if ever he married again.’ (blz. 95)

2 Dat is precies ook de reden waarom de opstand van Marcus Furius Camillus Scribonianus (42 n.C.) niet is
geslaagd. Toen hij namelijk aan zijn soldaten had verklaard dat hij de republiek wilde herstellen, wei-
gerden ze hem nog te volgen, omdat er daarin voor hen geen voordeel was.
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Volgens Boardman & Griffin & Murray (1986) werd Claudius ‘suddenly and quite unexpectedly bundled on to the
throne at the age of fifty, totally devoid of any experience of the corridors of power’ (blz. 553).

Albertini (1929) volgt nog veel duidelijker de antieke versie van Suetonius:

‘Les conjurés n’avaient rien prévu au-delà de la mort de Caligula. Personne n’était désigné ni n’apparaissait comme
qualifié pour prendre le pouvoir.’ (blz. 71)

Toch is de keuze van de pretoriaanse soldaten om Claudius tot keizer te benoemen volgens hem ‘défendable’.
Daarvoor haalt hij de volgende argumenten aan:

‘Cet homme de cinquante ans n’avait été à aucun moment compromis dans les cruautés de Tibère, ni dans les folies
de Caligula. Les études historiques et l’administration de sa fortune privée avaient été ses principales occupations.
S’il ne portait pas le même gentilice que le fondateur de l’empire, il n’en était pas moins étroitement lié à la famille
impériale; fils du premier Drusus et frère de Germanicus, il bénéficiait de la sympathie qui s’attachait à leur souve-
nir. Au surplus, il n’y avait pas de famille plus ancienne et plus noble que celle des Claudii. Les ridicules extérieurs
qui chez lui prêtaient à la raillerie, et qui l’avaient fait juger sévèrement par Auguste et Tibère, étaient peu de chose,
somme toute, comparés aux tares morales de Caligula. On pouvait lui reprocher d’avoir pris, dans sa vie effacée,
l’habitude et le goût de fréquenter des gens de peu. Mais l’aristocratie ne s’était pas montrée à son avantage, au
cours des dernières années: il n’était pas mauvais qu’on cherchât ailleurs des ressources en hommes.’ (blz. 72)

Momigliano (1932) gaat nog een stapje verder. Volgens hem was de keuze van Claudius als keizer door de
pretorianen niet alleen verdedigbaar, maar zelfs noodzakelijk:

‘If, as soon as they learned of Gaius’ death, the praetorians rushed to find Claudius and, as our authorities state, set
him terrified and reluctant on the throne, they did so not out of any personal affection for him, but simply because it
was essential that the emperor should be their nominee and should also be recognized by every one as still connected
with the Julian family.’ (blz. 21-22)

Levick (1990) haalt hetzelfde argument aan en wijst tevens op Claudius’ verbondenheid met Augustus, de
stichter van de Julisch-Claudische dynastie en van het principaat:

‘The praetorians did not have only donatives in mind: they were concerned for the very survival of their corps if the
principate as they knew it came to an end. Claudius must know as well as his predecessors what was due to a loyal
praetorian guard. And whatever his weaknesses as a candidate, this was the son of Nero Drusus, the brother of Ger-
manicus, the uncle of their late emperor, and so linked, though in ways that might be difficult for the man in the
street to specify, with the founder of the dynasty, Augustus. True, Claudius was not a natural heir of Gaius, but he
was a kinsman, and a kinsman of Gaius’ predecessor.’ (blz. 33)

Uit het voorgaande mag stilaan duidelijk geworden zijn dat Claudius helemaal niet quantumvis mirabili casu
aan  de  macht  is  gekomen.  Suetonius’  voorstelling  wordt  dan  ook  met  klem  tegengesproken  door  Grant
(1975):

‘No doubt the prefects, of whom one at least had apparently been privy to Caligula’s murder, were acting in accor-
dance with a preconceived plan – of which the late emperor’s chief freedman Callistus had also been cognisant.
When the guardsmen went to look for Claudius, they may well, as Suetonius reports, have found him cowering be-
hind a palace curtain. But where the biographer carries melodrama too far is to suggest that his elevation to the
throne was the sudden bright idea of the ordinary soldier who found him there.’ (blz. 127-128)

Een zeer mooie en overzichtelijke samenvatting van dit alles vinden we bij Scramuzza (1940). Volgens hem
kwamen de pretorianen na een grondig onderzoek van de hele zaak tot de volgende conclusies:

‘(1) a democracy was incapable of ruling the empire; (2) if a democracy were set up, it would not be to their advan-
tage; (3) if the senate took the leadership in restoring the principate, the senate, not they, would reap the benefit; (4)
they must therefore snatch the initiative from the senate and themselves nominate the imperator; (5) their choice
should fall on Claudius, for he seemed to offer the widest margin of security.’ (blz. 56)

Een laatste vraag is nog onbeantwoord gebleven. Heeft Claudius zich verzet tegen zijn aanstelling als keizer
–  zoals  de  antieke  auteurs  ons  willen  doen  geloven  –  of  nam  hij  deze  maar  al  te  graag  aan?  Momigliano
(1932) laat er geen twijfel over bestaan:
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‘When the senate, on the very evening of the day on which freedom had been regained, sent two tribunes of the peop-
le to the camp to tell Claudius to return to private life or at any rate, if he wished to be princeps, to induce him to re-
cognize that he owed his position to the authority of the senate, the situation was to all intents and purposes resol-
ved. Claudius’ reply, transmitted through Julius Agrippa, was disarming in its moderation: he had certainly not
sought the principate, he said, but from the moment that it had been offered to him and he had accepted it, he neither
would nor could turn back [...]. The second response, sent the day after the refusal to accept servitude proclaimed
boldly if platonically by the few senators who had not by now melted away and had even declared that they were rea-
dy to fight, communicated the firm decision that he would oppose arms with arms.’ (blz. 107-108)

Jung (1972) ten slotte neemt wel een heel extreem standpunt in. Hij is van mening dat de pretorianen niet al-
leen op voorhand aan Claudius hadden gedacht als troonopvolger, maar dat Claudius zelfs op de hoogte
was van de geplande aanslag tegen Caligula:

‘Im übrigen läßt der ganze hier aufgedeckte Zusammenhang die auch in der claudiusfreundlichen Urquelle des Jo-
sephus-Autors nicht ganz tendenzfreie Darstellung der Prätorianeraktion endlich als das erscheinen, was sie wirk-
lich war: nicht eine  des Claudius, die ohne oder gar gegen seinen Willen ins Werk gesetzt wurde; vielmehr
dürfte seine ‘Ergreifung’ das Ergebnis eines ihm nicht unbekannten Planes gewesen sein, den seine Anhänger schon
vor Caligulas Ermordung fertig ausgearbeitet hatten, nach dem Attentat aber programmgemäß durchführten.’ (blz.
386)

Een dergelijke bewering vind ik toch enigszins te vergaand. Het lijkt mij nogal onwaarschijnlijk dat Claudius
ermee zou hebben ingestemd om zijn eigen neef – met wie hij alles bij elkaar toch niet zo een slechte relatie
had – om het leven te laten brengen. Eenzelfde hypothese wordt weliswaar als een mogelijkheid naar voor
geschoven door Levick (1990), maar in elk geval met het nodige voorbehoud. Zij wil geen enkele theorie uit-
sluiten, maar wijst erop dat niets met absolute zekerheid gezegd kan worden:

‘There is a spectrum of possibilities for the degree of Claudius’ involvement in the attack on Gaius. They range from
leading a group of his own into a coalition with other plotters, to acquiescence in a plan already devised by one
group or another or by a coalition (practically the entire court and senate seem to have known that there was a plot).
As we have seen, Claudius most probably led or was carried to power by a section of the conspiracy that gained con-
trol of events by exploiting the praetorian guard; the question is how active a part he took. At first sight all the evi-
dence suggests a very passive role. At no other crisis either does Claudius show decision or courage in action. The
picture is consistent, but so might a fiction be, hostile writers preferring to present him as a fool than as an assassin
(which would have damaged the claims of his heir and successor Nero). But Claudius’ outsider’s position at court
forced him to rely on inferiors for knowledge of what was going on, and on the other hand conspicuous rank made it
difficult for him to enter direct negotiations. His precise role cannot be determined. Very likely it was kept indeter-
minate, his agents having to interpret or anticipate his wishes.’ (blz. 38)

Persoonlijk  kan  ik  het  er  volkomen  mee  eens  zijn  dat  Claudius  inderdaad  niet  –  in  de  bewoordingen  van
Suetonius – quantumvis mirabili casu aan de macht kwam. Het is zeker niet uit te sluiten dat de pretoriaanse
soldaten – voor wie het principaat een veel gunstiger regeringsvorm was dan een eventuele terugkeer naar
de republiek – reeds voor de moord op Caligula hadden nagedacht over een mogelijke troonopvolger. Dat
Claudius daarvoor zeker geen slechte keuze was, ligt voor de hand en zou ook blijken uit zijn regering. Wat
ik echter niet geloof, is dat de pretorianen het risico zouden hebben gelopen om Claudius op voorhand op de
hoogte te brengen van hun geplande aanslag tegen Caligula, omdat ze helemaal niet zeker konden zijn van
zijn instemming of medewerking en ze daardoor hun plan in gevaar konden brengen.

3 Wetgeving en rechtspraak

Van Suetonius (De vita Caesarum 5, 14-16) vernemen we dat Claudius een groot deel van zijn tijd doorbracht
in de rechtbank, omdat rechtspraak een van zijn favoriete bezigheden was. Hij zou zich daarbij niet hebben
gedragen zoals het een rechter past, maar zijn oordelen waren vaak zeer willekeurig tot zelfs ronduit bela-
chelijk. Ook Seneca (Apocolocyntosis divi Claudii 14) alludeert op Claudius’ willekeur door hem voor het ge-
recht van Aeacus hetzelfde te laten ondergaan.

Bij  de  moderne  auteurs  beginnen  we  met  Grant  (1975),  die  er  ‘undoubtedly’ van overtuigd is dat Claudius
‘concentrated on his judicial duties more than any emperor ever had before’ (blz. 137), waarmee hij op dat vlak de
antieke traditie gelijk geeft. Wat de waarde van Claudius als rechter betreft, vat Garzetti (1960) het beeld uit
de oudheid over Claudius’ juridische activiteiten samen als volgt:
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‘And in fact Claudius’ zeal in this field is depicted in the tradition – when it is not adding further touches to the ca-
ricature of a mean and stupid princeps – as the exercise of cruelty and caprice.’ (blz. 137-138)

Zeer goed in overeenstemming met het negatieve antieke beeld dat zopas werd geschetst, is de beschrijving
van Claudius’ rechtspraak zoals we die aantreffen bij Albertini (1929):

‘Aussi Claude se laissa-t-il souvent convaincre par sa femme, par un ami, par un affranchi, par un délateur, que tel
sénateur, tel chevalier, telle femme en vue était un danger pour lui et devait être supprimé. Il aimait l’appareil judi-
ciaire et les procès, recherchait toutes les occasions de siéger comme juge; ses familiers eurent toujours beau jeu pour
lui faire accepter des dénonciations à l’aide desquelles eux-mêmes satisfaisaient leurs rancunes personnelles ou
s’enrichissaient.’ (blz. 73)

Ook Christ (1988) verwijst in eerste instantie naar de antieke bronnen, maar geeft een interessante verklaring
voor het feit dat Claudius’ rechtspraak daarin wordt voorgesteld op een dergelijke manier als werd aange-
toond. Hij besluit met een positieve noot, die de Romeinse auteurs zeer duidelijk tegenspreekt:

‘Die antiken Quellen stimmen darin überein, daß die Rechtsprechung des Claudius außerordentlich rührig war. Die
Ursache dieser komplexen und unermüdlichen Jurisdiktion ist freilich nicht allein in der Passion des princeps zu
suchen, sondern in erster Linie in der sprunghaften Zunahme der Verfahren, die sich aus der Steigerung der Ver-
waltungstätigkeit ebenso ergab wie aus der Möglichkeit, gegen die Entscheidungen der Erstinstanzen Berufung an
den princeps einzulegen, an ihn zu ‘appellieren’. Im allgemeinen war die Rechtsprechung des Claudius durch einen
ausgesprochen humanen Tenor gekennzeignet.’ (blz. 224)

Garzetti (1960) omschrijft Claudius’ rechtspraak als ‘the most risky aspect of his activity’ (blz. 137). Hijzelf twij-
felt niet aan de goede bedoelingen die Claudius daarmee zeker had. Tevens legt hij  uit waarom er door de
antieke auteurs zoveel kritiek wordt geformuleerd op de gerechtelijke activiteiten van deze keizer:

‘Though the excellence of his intentions is beyond question, it was inevitabIe that the more authoritarian character
conferred on the legal system by the growth of the jurisdiction of the procurators and the greatly increased role of le-
gal proceedings in the field of administration, outside the rules of the ordo iudiciorum, should in itself cause a wea-
kening of safeguards. Moreover, the direct exercise of justice on the part of the monarch [...] seemed to provide good
grounds for suspicion about the reliability of the administration of justice.’ (blz. 137)

Waar de Romeinen het vooral moeilijk mee hadden – en waar Claudius zijn slechte naam als onrechtvaardi-
ge rechter grotendeels aan te danken heeft – was de zogenaamde rechtspraak intra cubiculum principis, ‘bin-
nen de slaapkamer van de keizer’. Christ (1988) legt uit wat men daaronder moet verstaan, waarna hij be-
sluit dat er van willekeur helemaal geen sprake was:

‘Wenn die Rechtsprechung des Claudius trotz so plausibler Maßnahmen kritisiert wurde, so richtete sich diese Kri-
tik in erster Linie gegen das neue, von Claudius eingeschlagene Verfahren, gegen eine Rechtsprechung, die man als
intra cubiculum principis, als Schlafzimmerverfahren, diskreditierte. Dabei handelte es sich in Wirklichkeit um
nichts anderes als um die Institution des ‘Kaisergerichts’, die jetzt als feste Institution neben das bisherige Quaesti-
onen- und Senatsverfahren trat. Hier herrschte nun keineswegs die reine Willkür, denn der princeps hatte 20 Sena-
toren als Mitglieder eines juristischen consilium ausgewählt, die sogenannten consiliarii, die ihn bei den Rechtsent-
scheidungen berieten. Aber das Verfahren war faktisch nicht öffentlich und deshalb den schwersten Verdächtigun-
gen ausgesetzt.’ (blz. 224-225)

Ook Garzetti (1960) weerlegt duidelijk de antieke visie van Claudius als een willekeurige en soms wreedaar-
dige rechter op basis van de volgende argumenten:

‘In reality we know of fair and mild judgements and Claudius’ concern to ensure the speed of the proceedings and to
protect the due rights of the weak against arrogance, exploitation and legal trickery.’ (blz. 138)

Dat  Claudius’  wetgeving  en  rechtspraak  zich  vooral  toelegden  op  de  bescherming  van  de  zwaksten  in  de
maatschappij, blijkt o.a. uit een teruggevonden papyrus met daarop een rede die keizer Claudius uitsprak
voor de senaat  in  41/42 n.C.  Daarin wordt  vooreerst  de leeftijd  om als  rechter  te  kunnen zetelen verlaagd,
met de bedoeling om het aantal rechters te verhogen en zo processen sneller tot een einde te kunnen bren-
gen. Daarnaast wordt erin bepaald dat zaken die niet tijdens de normale zittingen zijn afgehandeld, in de
vakantie moeten worden verdergezet. Ten slotte bevat de papyrus de regel dat rechtszittingen ook moeten
doorgaan indien een van de partijen niet aanwezig is.
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Grant (1975) sluit zich volmondig aan bij de mening van Garzetti, die stelde dat Claudius eerlijke en milde
vonnissen velde en echt zijn best deed om het gerechtelijk apparaat optimaal te laten functioneren. Hij somt
in het kort enkele maatregelen op, waarvan sommige uit de bovenstaande papyrus blijken te komen:

‘And despite the sourness of the ancient tradition a number of reports praising the quality of his judicial achieve-
ments have survived. He wanted to speed up proceedings. He was eager to protect the weak and ensure that every
man should receive his due. He took measures to increase the number of judges. He greatly shortened legal vacati-
ons. And he was boldly prepared to cast aside the letter of the law to preserve the spirit behind it.’ (blz. 138)

Algemeen gezien situeerden de wetgeving en de rechtspraak van Claudius zich op drie domeinen: drie cate-
gorieën van mensen naar wie Claudius’ aandacht in het bijzonder uitging. Zij worden door Levick (1990)
omschreven als volgt:

‘For women there was an advance, on the whole, of the so-called ‘emancipation’ that they had achieved in the late re-
public and Augustan age; next, an advance in the treatment of slaves; third, but less clearly discrepant, measures to
protect minors.’ (blz. 123)

Om dit alles te illustreren vermeld ik graag enkele van de wetten die door Claudius tijdens zijn regering
werden uitgevaardigd (gerangschikt per categorie van belanghebbenden):

–  ALGEMEEN
Vrijwel onmiddellijk na zijn troonsbestijging (41 n.C.) schafte Claudius de processen wegens majesteits-
schennis af die onder zijn voorganger Caligula zeer berucht waren en aan vele mensen het leven hadden
gekost.
Rechtstreeks in verband met de werking van het gerecht legde een senatusconsultum (47 n.C.) de maxi-
mumbeloning voor aanklagers vast op 10 000 sestertii, om misbruiken te voorkomen.
Bovendien werd bepaald dat een aanklager die niet op het proces verscheen persoonlijk aansprakelijk
werd gesteld en beschuldigd van een valse aanklacht (calumnia).

–  SLAVEN
Er bestond een wet  die  was uitgevaardigd door de comitia (47 n.C.) en die meesters verplichtte om hun
zieke slaven goed te verzorgen; indien een slaaf door de nalatigheid van zijn eigenaar overleed, moest
deze laatste terechtstaan voor moord; een meester kon zijn zieke slaaf ook deponeren in de tempel van de
genezingsgod Asclepius op het eiland in de Tiber, maar in geval van genezing kon hij niet langer aan-
spraak maken op zijn slaaf.

–  VROUWEN
De lex Claudia bevrijdde vrouwen van de voogdij van hun mannelijke familieleden, zodat een moeder
voortaan de natuurlijke erfgenaam kon zijn van een van haar zonen indien die overleed zonder een tes-
tament na te laten.
Een andere wet verbood dat een vrouw diende als garantie voor een borg die aan haar man was toege-
kend.
Dit edict werd uitgebreid door het senatusconsultum Vellaeanum (46 n.C.), dat erin bestond ‘to cover any
kind of pecuniary guarantee given by women’ (Garzetti, 1960, blz. 137).
De bedoeling van deze laatste twee wetten was om de bruidsschatten van de vrouwen te beschermen.

–  KINDEREN
Er bestond een wet (47 n.C.) die woekeraars verbood om aan jongemannen leningen uit te schrijven in
afwachting van de dood van hun vader.
Voorts werden bezittingen van kinderen uitgesloten van confiscatie.
De keizer mocht in testamenten ook niet genoemd worden als erfgenaam ten nadele van de eigenlijke
erfgenamen.

Na dit alles Claudius nog omschrijven als een wrede en willekeurige rechter en wetgever – zoals dat door de
auteurs uit de oudheid wordt gedaan – is volgens mij op geen enkele manier te verdedigen. Daarom citeer ik
tot slot Garzetti (1960), die – ondanks de geleverde kritiek, maar mijns inziens niet onterecht, met inachtne-
ming van de aangehaalde argumenten – besluit in verband met Claudius’ rechtspraak:

‘He must be credited with having encouraged, thanks to his enthusiasm for the administration of justice, a better or-
ganization of the courts and with having called into being a considerable amount of legislation, which remained part
of the corpus of Roman law.’ (blz. 138)
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4 Burgerrechtpolitiek

Claudius werd in de oudheid algemeen voorgesteld als zijnde zeer vrijgevig met het Romeinse burgerrecht1,
hetgeen de Italiërs natuurlijk totaal niet zinde. Het bekendste en beruchtste voorbeeld van zijn politiek op dit
vlak is wel de rede die hij in 48 n.C. uitsprak voor de senaat, algemeen bekend als de TabuIa Claudiana2, die
in 1528 werd teruggevonden in Claudius’ geboortestad Lyon. Daarin pleit hij met historische argumenten
voor de toekenning van het  Romeinse burgerrecht  aan de edelen van Gallia  Comata en voor  hun toelating
tot de senatoriale loopbaan. Een parafrase van deze redevoering kunnen we lezen bij Tacitus (Annales 11,
24)3.

Griffin (1982) heeft de beide versies – TabuIa Claudiana en Annales 11, 24 – vergeleken en stelt dat Tacitus’ pa-
rafrase de originele redevoering inhoudelijk vrij dicht benadert:

‘Most scholars would now agree that Tacitus was familiar with Claudius’ speech either from the verbatim report in
the acta senatus, or a published collection of Claudian orations, or, perhaps less plausibly, through a reliable account
in a literary source, and that the objections he reports as raised apud principem are inferred from the speech itself.
Most would also accept that many of the discrepancies between the original and Tacitus’ version spring from the
historian’s obligation to condense the speech and alter its style to harmonize with his own.’ (blz. 405)

1 Seneca zegt daarover spottend in zijn Apocolocyntosis divi Claudii 3, 3: constituerat enim omnes Graecos, Gallos,
Hispanos, Britannos togatos videre (‘hij had immers besloten alle Grieken, Galliërs, Spanjaarden en Britten in
toga te zien’).

2 De stijl van deze Tabula Claudiana wordt zeer uitvoerig en gedetailleerd besproken door Sage (1981), die tot
de conclusie komt: ‘La Table ne permet donc pas de déduire quel écrivain fut Claude’ (blz. 312). Ook een vergelij-
king met de versie van Tacitus (Annales 11, 24) beschouwt hij als ‘profondément inique’ (l.c.). Zie ook het ar-
tikel van Hufi (1980).

3 Om ons min of meer een idee te kunnen vormen van de manier waarop keizer Claudius zijn redenering
opbouwde, citeer ik de vertaling van de Tacitusparafrase (Annales 11, 24): ‘Mijn voorvaderen, wier oudste,
Clausus, van origine een Sabijn, tegelijk in de burgergemeenschap van Rome en te midden van de geslach-
ten van de patriciërs opgenomen werd, manen mij dezelfde principes te huldigen bij het besturen van de
staat door naar hier te halen al wat ergens ter wereld aan voortreffelijks te vinden is. Immers, ik weet zeer
wel dat de Julii uit Alba, dat de Coruncanii uit Camerium, dat de Porcii uit Tusculum en – om bij dit on-
derzoek niet slechts de blik te richten op de oudheid – dat uit Etrurië, Lucanië en heel Italië mannen in de
senaat zijn gehaald, ja, dat ten slotte de grenzen van Italië zelf tot aan de Alpen vooruitgeschoven zijn, zo-
dat voortaan niet maar alleen enkelingen, man voor man, doch hele gewesten, hele volksstammen konden
versmelten met onze naam. Toen was de binnenlandse rust gewaarborgd en was onze positie tegenover
het  buitenland florissant,  toen de bewoners  van de landen aan gene zijde van de Po tot  het  burgerschap
zijn toegelaten, toen het overplanten van onze legioenen over heel het aardrijk tot voorwendsel diende om
er de krachtigste elementen uit de provincies in op te nemen, waardoor men de uitputting van het rijk te-
genging. Hoeven wij er soms spijt van te hebben dat de Balbi uit Spanje tot ons zijn gekomen, en andere
mannen, niet minder uitblinkend, uit Gallia Narbonensis? Hun nazaten leven in ons midden en doen in
liefde voor dit ons vaderland niet voor ons onder. Wat anders is de oorzaak van de ondergang van de La-
cedaemoniërs en Atheners geweest dan dat zij, hoewel zij machtig waren met de wapenen, de overwon-
nenen als vreemdelingen afstootten? Daarentegen was onze grondvester Romulus een man van zo’n wijs
beleid dat hij zeer vele volksstammen op één en dezelfde dag van vijanden tot burgers metamorfoseerde.
Vreemdelingen zijn koning geweest over ons; staatsambten toe te vertrouwen aan zonen van vrijgelatenen
is niet, zoals zeer velen ten onrechte menen, iets nieuws, maar was ook gebruikelijk in de dagen van de re-
publiek. Wij hebben, zegt men, strijd gevoerd met de Senones; Vulsci en Aequi hebben nooit hun legers in
rij en gelid tegenover ons gesteld, verbeeld je; door de Galliers zijn wij veroverd; maar ook aan de Tusci
hebben wij gijzelaars gegeven en wij zijn onder het juk van de Samnieten doorgegaan. En toch, als men alle
oorlogen de revue laat passeren, is er niet één in zo kort tijdsbestek uitgevochten als die tegen de Galliërs,
en  de  vrede  die  erop  volgde  was  ononderbroken  en  stabiel.  Waar  zij  reeds  in  zeden,  in  cultuur  en  door
zich met ons te vermaagschappen nauw met ons verbonden zijn, laten zij  nu ook maar hun goud en rijk-
dommen inbrengen, liever dan het voor zich alléén te houden. Alles, beschreven vaderen, wat men heden
beschouwt als oeroud, is eens nieuw geweest: plebejische magistraten hebben de patricische opgevolgd;
Latijnse zijn gekomen na de plebejische, die van de overige volkeren van Italië na de Latijnse. Ook over dit
besluit zal de tijd heengaan, en wat wij heden trachten te rechtvaardigen met voorbeelden uit het verleden,
zal anderen eens ten voorbeeld zijn.’ (Meijer, 1990, blz. 310-312)



21

Ondanks het protest dat er rees tegen dit wetsvoorstel1, liet Claudius een senatusconsultum goedkeuren waar-
in werd bepaald dat deze Galliërs voortaan in de senaat mochten zetelen. Dit is echter niet het enige bekende
geval. We weten dat ook aan minder ontwikkelde steden of gebieden het burgerrecht vaak werd toegekend.

Sprong Claudius werkelijk zo gul om met het Romeinse burgerrecht als de antieke auteurs ons willen doen
geloven? Christ (1988) geeft daarvan een genuanceerd beeld:

‘Während Augustus und Tiberius eine betont restriktive Bürgerrechtspolitik praktiziert hatten, entschied sich
Claudius für einen großzügigeren Kurs.’ (blz. 226)

Deze – in vergelijking met zijn voorgangers – royalere ingesteldheid betekende echter niet dat Claudius he-
lemaal geen voorwaarden stelde om aan iemand het burgerrecht toe te kennen:

‘Claudius hat keine wahllosen und pauschalen Bürgerrechtsverleihungen vorgenommen, sondern nach wie vor in
jedem einzelnen Falle zumindest die Beherrschung der lateinischen Sprache als äußeres Zeichen der Romanisierung
gefordert.’ (blz. 226)

Garzetti (1960) somt enkele gevallen op waarin het Romeinse burgerrecht werd verleend aan een aantal vol-
keren, maar voegt er direct aan toe dat het gaat om ‘sporadic measures’ (blz. 131). Net als Christ is hij van me-
ning dat ze niettemin een aanduiding zijn van ‘wider thinking on the subject than that current in the programmes
of Augustus and Tiberius’ (l.c.).

Wat Claudius’ burgerrechtpolitiek betreft, vindt Grant (1975) het ‘peculiarly difficult to discover what really went
on during his reign’ (blz. 137). Zoals blijkt uit zijn argumenten, is hij van oordeel dat we op dit vlak de antieke
traditie niet al te letterlijk mogen nemen:

‘The changes were not sensational. During the reign of Claudius and his successor scarcely a dozen consuls can be
counted from the provinces of the west, and none at all from the east; and the first pair of provincial consuls did not
emerge for forty years after Claudius’ death.’ (blz. 136)

Ook al moeten we de voorstelling van de antieke auteurs in meerdere of mindere mate bijsturen, toch zijn er
talrijke voorbeelden bekend waardoor het niet valt te ontkennen dat inderdaad Romeinse burgerrechten
werden verleend aan steden of volkeren uit de provincies. Claudius deed dat echter niet – zoals Seneca het
zo mooi  zegt  –  omdat  hij  hen graag in  Romeinse toga zag rondlopen.  Volgens Levick (1990)  waren er  wel
degelijk ‘political and practical arguments’ (blz. 164) om aan een volk het Romeinse burgerrecht toe te kennen:
enerzijds waren de provinciebewoners nodig om het Romeinse leger van manschappen te voorzien, en an-
derzijds was het een middel om volkeren die Rome hadden bijgestaan te bedanken. Zich steunend op epi-
grafische vondsten vindt ook Levick (1990) dat men niet mag overdrijven in de mate waarin Claudius het
burgerrecht uitdeelde:

‘The numbers of Claudii exhibited in the indexes of epigraphic collections are modest in comparison with Iulii and
even Flavii, which should indicate that Claudius was less generous than he has been supposed to be, and less ge-
nerous than the Flavian dynasty.’ (blz. 165)

1 Voor de argumentatie van de senatoren citeer ik andermaal Tacitus (Annales 11, 23) in vertaling: ‘Dat Italië
waarlijk niet zo kwijnend was dat het haar eigen hoofdstad niet van een senaat kon voorzien. Eertijds wa-
ren de verwante volksstammen tevreden geweest met te Rome geboren en getogen senatoren, en ook
hoefde men zich niet te schamen voor de oude republiek. Ja, wat meer is, ook thans nog citeerde men voor-
beelden die dat typisch Romeinse karakter dat door oudvaderlandse tucht en zeden gericht was op deugd
en eer, gegeven had. Was het dan nog niet voldoende dat Veneti en Insubres waren binnengedrongen in
het senaatsgebouw; tenzij men zich, door een horde vreemdelingen binnen te halen, als het ware de han-
den wilde laten binden? Welk ereambt zou er voortaan nog overschieten voor het restant van de adel, of
als een of ander onbemiddeld burger uit Latium soms een senator werd? Die Gallische rijkaards zouden al-
les overmeesteren, die lieden wier grootvaders en overgrootvaders als aanvoerders van vijandelijke volks-
stammen onze legers met wapengeweld hadden gemassacreerd, die de vergode Julius bij Alesia bestookt
hadden. Dit uit het jongste verleden. Wat indien de herinnering opdoemde aan die Romeinen die onder de
handen van deze zelfde lieden de dood hadden gevonden aan de voet van het Capitool en onder de Cita-
del van Rome? Maar genoeg: ze mochten dus wel genieten van die naam ‘burgers’, va! – als ze maar niet
de onderscheidingstekenen van de senatoren, het erekleed van de magistraten banaliseerden!’ (Meijer,
1990, blz. 310)
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Laat Claudius dan al niet zo kwistig met burgerrechten hebben omgesprongen als hij dikwijls wordt voorge-
steld, dat neemt niet weg dat de antieken Claudius daarom verwijten maakten. Deze kritiek verklaart Levick
(1990) op de volgende manier:

‘Complaints may have arisen simply because of the contrast with Tiberius’ extreme caution over enfranchisement.
But Latin rights given to communities would not show in the nomenclature. It may have been just these grants that
caused alarm.’ (blz. 165)

Scullard (1959) ten slotte is – net als de meesten van zijn collega’s moderne historici – van mening dat de
nogal radicale stelling, dat Claudius bijna zonder nadenken het Romeinse burgerrecht aan zomaar om het
even  wie  toekende,  toch  enigszins  genuanceerd  moet  worden.  Met  zijn  stelling  wil  ik  deze  paragraaf  dan
ook besluiten:

‘The extent to which in practice he granted citizenship to communities or individuals must not be exaggerated: what
is important is that he realized that the empire had now had time to settle down, that Latin culture was being more
widely assimilated and that further extension of rights was desirabIe.’ (blz. 308)

Vrijgevig of niet? In vergelijking met zijn spaarzame voorgangers Augustus en Tiberius zal Claudius inder-
daad veel kwaad bloed hebben gezet door aan provinciebewoners het Romeinse burgerrecht toe te kennen.
Toch zijn  er  geen bewijzen dat  hij  er  al  te  kwistig  mee omsprong.  De moderne auteurs  zijn  het  er  dan ook
grotendeels over eens dat deze uit de oudheid afkomstige kritiek op Claudius niet geheel terecht is en dat de
omvang van de toekenning van burgerrechten door deze keizer gerelativeerd moet worden.
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Het beginnend leraarschap: enkele losse indrukken
Matthias Verougstraete

Herinnert u zich de lessen godsdienst uit de lagere school? Herinnert u zich dan ook de begeestering van de
enigszins mollige onderwijzeres die vertelde over Pater Damiaan? Of de beate bewondering in de ogen van
Jef Vermassen tijdens de verkiezing van de Grootste Belg? Dan herinnert u zich vast ook de legendarische
woorden waarmee Jozef De Veuster op zekere dag de melaatsen van Molokai toesprak? Nee? Gehuld in de
nevelen der vergetelheid?

‘Wij, melaatsen,’ zo begon hij, hiermee aangevend dat nu ook hij ‘een van hen’ was geworden.

Deze  onsterfelijke  woorden  van  onze  Grootste  Belg  indachtig,  was  het  mijn  oorspronkelijk  plan  om  mijn
stukje te beginnen met de woorden ‘wij, leerkrachten klassieke talen’. Ik heb hiervan afgezien. Het leraar-
schap vergelijken met een ongeneeslijke ziekte leek me bij nader inzien iets te cynisch.

Op 1 april 2006 (de deadline voor dit stukje) geef ik welgeteld 7 maanden les. Trek daar nog eens een flinke
maand vakantie af en je komt tot een onthutsende vaststelling: ‘De schrijver dezes is een nieuwtje. Hij is een
newbie, zouden de leerlingen zeggen. Werd hij nog groener, hij was broccoli. Werd hij een groter bleutje, hij
was een smurf.’ Schoorvoetend geef ik het toe: ik ben Tiro.

En toch. Toch durf ik u stiekem verklappen dat ik in m’n diepste zelf het gevoel heb dat ik geen volslagen
idioot ben, dat ik op momenten zelfs weet wat ik doe tijdens de lessen. Heimelijk zeg ik ’s avonds tegen me-
zelf: ‘Dat heb je nou weer goed gedaan vandaag. Er is niemand gestorven in je klas. Niemand is uit pure el-
lende in krokodillentranen uitgebarsten. Misschien, heel misschien – mag ik dat wel hopen? – hebben ze er
wel van genoten. Ja hoor, ik zie het voor me: ze hebben gelachen. Ze waren aan het zoeken op die zin. Je bent
een gelukzak, meneer Latijn. Nu niet de losgeslagen waanzinnige beginnen uithangen natuurlijk.’

Zulke gesprekken voer ik regelmatig met mezelf. Tiro moet zichzelf een beetje moed inspreken, wanneer hij
’s avonds laat ijverig knutselt aan nog maar eens een overhoring.

Zolang mijn ervaring is uit te drukken in uren, dagen – zolang ik het aantal maanden op m’n vingers kan tel-
len, zal ik nooit luidop durven beweren dat ik een volleerde leerkracht ben. Ik heb me laten vertellen dat je
dat eigenlijk nooit durft: het ‘nieuwe’ aan de hele zaak deemstert misschien beetje bij beetje weg, maar echt
volleerd kun je nooit worden. De klamme handen en de trillende stem verdwijnen langzaam maar zeker. Ik
zal het alvast onthouden en noteren op een blaadje papier.

Men had me bij de aanvang van mijn professionele melaatsheid gewaarschuwd dat ik algauw gefrustreerd
zou raken. Kinderen, zo vertelde men mij, zijn immers niet meer wat ze geweest zijn. Ach nee, meneer!

– ze hebben een totaal gebrek aan respect voor iemand die enkele lentes ouder is dan zijzelf (tenzij het
rocksterren, voetballers of inwoners van het Big Brotherhuis betreft);

– ze zijn liever lui dan moe en eigenlijk verkeren ze meestal in een toestand van vermoeide luiheid;
– ze zien je liever niet staan dan wel;
– ze hebben een gsm als knuffeldier;
– ze kunnen geen Nederlands meer schrijven;
– ze kennen geen grammatica;
– ze kijken ongeïnteresseerd en zijn dat waarschijnlijk ook;
– ze weigeren manifest vriendelijk en beleefd te zijn, want dat is tegen hun godsdienst;
– ze ontkennen het bestaan van alles dat niet begint met de woorden ‘ik’ of ‘nu’.

Kortom, zelfs met een gehandschoende vinger zouden ze niet naar een leerkracht willen wijzen. (Of ze moe-
ten net aan het opscheppen zijn over het spottende briefje dat ze heimelijk op het jasje van de leraar in kwes-
tie hebben gekleefd.) Het is erg gesteld met de jeugd van tegenwoordig, meneer, jawel.

Wat deze criticasters verkondigen over ‘the kids today’ zijn geen wereldschokkende inzichten in de leefwe-
reld van de jongere. Vaak gaat het om volwassenen die in geen jaren een jongere gezien hebben, laat staan
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dat ze de moeite hebben genomen om even een praatje te slaan. Zelfs Plato orakelde het een dikke 4 000 jaar
geleden al: de jeugd is verderfelijk, verwerpelijk en verfoeilijk in de ogen van een volwassene. Laten we even
heel eerlijk zijn: wat wist Plato nu eigenlijk van de echte wereld? Inderdaad ...

Leerlingen – en dat weet ik nu al – zijn lang niet zo slecht als traditioneel wordt beweerd. Misschien ben ik
wel met mijn spreekwoordelijk gat in de minstens even spreekwoordelijke boter gevallen, maar ik heb al-
lerminst te klagen: ze luisteren naar wat ik te vertellen heb, ze staren me met grote ogen aan als ik mytholo-
gische verhalen vertel, ze slagen erin om te juichen bij een goede overhoring en sommigen roepen spontaan
dat Aeneas een ‘smeerlap’ is en Dido een ‘drama queen’. Durven wij klagen?

Nu goed, ze kunnen inderdaad geen Nederlands meer schrijven en over de kennis van grammaticale regels
kun je je eindeloos opwinden. Maar reden tot paniek is dat niet. Daarvoor zijn wij er namelijk: wij zijn in het
onderwijs gestapt om hen die grammatica uit te leggen. Wij zijn verontwaardigd als ze in de boosheid vol-
harden, maar eigenlijk, eigenlijk houden we wel van hen, niet? Niet van de dt-fouten uiteraard, maar van de
makers van die dt-fouten. Zijn jullie niet vertederd als iemand uit de klas je toevertrouwt dat hij/zij begrijpt
wat Catullus heeft willen zeggen? Ik wel.

Ik zie mijn collega’s ook graag. Het is een aparte soort, die leerkrachten klassieke talen. Ze vormen een soort
sekte – het ons-kent-ons-gevoel viert er hoogtij. Als groente kun je er alleen maar wel bij varen om in zo’n
groep terecht te komen. Je wordt er moederlijk onder de beschermende vleugels genomen en voortdurend
worden je documenten toegestopt, die wel eens van pas kunnen komen: lesvoorbereidingen, examens, over-
horingen, jaarplanningen ... Ja hoor, het is een ‘gerief in huis’, zo’n medeclassicus op school.

Laat ik samenvatten: de vervulling van een kinderdroom zou ik het niet noemen, mijn leraarschap. Maar een
droom is het alleszins. De leerlingen, de leerkrachten, Grieks en Latijn, het lesplezier (nieuw woord geleerd
tijdens de nieuwjaarswensen) ... het heeft er allemaal toe bijgedragen dat ik gelukkig ben in mijn job. Ik hou
van mijn leerlingen, ik hou van mijn collega’s en meest van al hou ik van Grieks en Latijn.

‘Wij, leerkrachten klassieke talen’, het klinkt zo slecht nog niet ...

MELDING VAN ADRESWIJZIGINGEN

Na elke publicatie van ons tijdschrift Prora worden  een  of  meer  exemplaren  door  de  Post  terugge-
stuurd naar de redactie met de melding ‘adres onbekend’ of ‘verhuisd’. Onze ledenadministratie pro-
beert dan te achterhalen waar het betrokken lid nu woont, maar die zoektocht eindigt meestal op een
dood spoor. In dat geval kunnen we niet anders dan de toezending van Prora stopzetten. Op die ma-
nier is onze vereniging niet alleen een lid kwijt, maar ook het lid in kwestie wordt ongewenst van de
ledenlijst geschrapt, terwijl dat allicht niet zijn/haar bedoeling was.

Om dergelijke situaties te vermijden vragen we uitdrukkelijk om onze ledenadministratie op de hoog-
te te brengen indien u verhuist. Stuur daarvoor een briefje naar Naastveldstraat 140 te 9160 Lokeren,
bel naar 09 348 54 55 (buiten de schooluren) of e-mail naar leden@vlot-vzw.be. Hoe meer informatie u
ons bovendien bezorgt,  hoe meer  kans dat  we u bij  een eventuele  verhuizing kunnen opsporen.  We
willen alle leden dan ook nogmaals uitnodigen om in te schrijven op onze elektronische nieuwsbrief,
zodat we over al uw gegevens beschikken en u in gevallen als deze kunnen contacteren. Bij voorbaat
bedankt voor uw begrip en medewerking!

mailto:leden@vlot-vzw.be
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WEBWIJZER
Joeri Facq

The ruins of Rome
ancient-rome.tripod.com

Deze website, die deel uitmaakt van The Ancient Rome Ring, bevat digitale foto’s van
Rome en Ostia Antica. De foto’s, die van een behoorlijke kwaliteit zijn, worden verge-
zeld van een beknopte commentaar. De belangrijkste archeologische sites van Rome en
de voornaamste bezienswaardigheden in Ostia zijn voorhanden. Er is ook een pagina
met enkele Romeinse links.

Le plan de Rome
www.unicaen.fr/rome

Aan de universiteit  van het  Franse Caen is  een schaalmodel  van het  oude Rome te  be-
zoeken, dat ontworpen werd door de architect Paul Bigot (1870-1942). De virtuele versie
daarvan is te vinden op deze website, die naast Frans ook Engels, Italiaans en Arabisch
kent. Je kunt er wat algemene informatie vinden over de maquette en de virtuele recon-
structie ervan, maar ook een rondgang doen langs de verschillende delen van de Eeu-
wige Stad; dat kan geografisch, historisch, thematisch, virtueel of vanuit een plattegrond
van Rome. Bij elk van de belangrijke gebouwen krijg je een situering op het schaalmodel en eventueel een
woordje uitleg, een afbeelding van de huidige toestand, een videofragment en een bibliografie.

Corbulo: Levende Romeinse Geschiedenis Groep
www.corbvlo.com (!)

Corbulo is naar eigen zeggen ‘een kleine groep enthousiastelingen die zich bezighoudt
met het tot leven wekken van het Romeinse verleden’. Op haar website biedt ze, naast
een overzicht van haar didactische en andere activiteiten, informatie over de Gallo-
Romeinse tempel van Nehalennia, de Romeinse offerceremonie, het huwelijk bij de Ro-
meinen, de cultus van de god Mithras, Romeinse keizers en Romeins geld. Je kunt ook
een kleine fotogalerij bekijken met vooral aandacht voor kledij en legeruitrusting. Een
voor elke website onvermijdelijke pagina met links is ook hier te vinden.

Handy Latin phrases
www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A218882

Om af te sluiten nog een website ter ontspanning. Op dit onderdeel van de BBC-website
(u zou het Britten misschien niet meteen nageven, maar ook zij houden van een goede
‘joke’) vind je een Latijnse ‘vertaling’ van allerlei Engelse zinnetjes en uitdrukkingen –
type ‘Have a nice day’ (Die dulci fruere), ‘Have you lost weight?’ (Nonne macescis?) en ‘It
looks  great  on  you’  (Id tibi praebet speciem lepidissimam). Daarnaast zijn er ook ‘bumper
stickers’  –  zoals  ‘I  brake  for  animals’  (Frena pro feris teneo)  –  en  beroemde  citaten  –  bv.
‘Frankly,  my dear,  I  don’t  give a  damn’  (Re vera, cara mea, mea nil refert). Tot slot worden een paar muziek-
groepen en titels van liedjes ‘gelatiniseerd’. Have fun!

http://www.unicaen.fr/rome
http://www.corbvlo.com
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A218882
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RECENSIES
Joeri Facq

De Romeinen in België

In 2003 schreef Robert Nouwen voor Uitgeverij Davidsfonds het boek Caesar in Gallië (58-51 v.C.). Misschien
mogen we wel stellen dat zijn nieuwste werk, De Romeinen in België (31 v.C. - 476 n.C.), daar in zekere zin een
vervolg op is. Dit boek handelt dan ook niet over de verovering van Gallië door Julius Caesar (die wordt af-
gehandeld op nauwelijks een viertal bladzijden), maar wil het vooral hebben over de manier waarop de Ro-
meinen gedurende eeuwen hun stempel hebben gedrukt op het land van onze voorouders (grosso modo het
gebied dat overeenkomt met het huidige België). De auteur baseert zich daarvoor op literaire bronnen, in-
scripties en archeologische vondsten, die weliswaar vaak fragmentarisch zijn, maar waarmee hij toch een
samenhangend beeld probeert te schetsen.

Het eerste hoofdstuk, Onder de vleugels van de adelaar, geeft in een relatief kort bestek de (vooral militaire) ge-
schiedenis weer van de eeuwen die volgden op de aanwezigheid van Caesar in Gallië, een periode waarin
de Romeinen hun controle over het veroverde gebied trachtten te consolideren. De volgende twee hoofd-
stukken behandelen de romanisering van Gallië, maar telkens beschouwd vanuit een ander standpunt: het
tweede hoofdstuk, De Romeinse wereldorde, bespreekt de manieren waarop de Romeinen hun nieuw verwor-
ven provincie organiseerden, terwijl het derde hoofdstuk, De wereld van de Gallo-Romeinen, informatie geeft
over de leefwereld en de arbeidsomstandigheden van de verschillende bevolkingsgroepen. In het vierde
hoofdstuk, Het persoonlijke leven, is er aandacht voor het dagelijks bestaan van de Gallo-Romeinse bevolking
(woning, voedsel, kledij, gezondheid, vrije tijd), alsook voor de denkbeelden die er toen leefden. Het laatste
hoofdstuk, Noordelijk Gallië tijdens de laat-Romeinse keizertijd, heeft het over de politieke, sociale, economische
en religieuze wijzigingen vanaf de 3de eeuw n.C.

Het is interessant hoe de auteur het romaniseringsproces – in feite de botsing/wisselwerking tussen de oor-
spronkelijke Gallische en de nieuwe Romeinse cultuur – (mutatis mutandis) vergelijkt met de multiculturele
samenleving van vandaag. In de loop van zijn discours geeft hij algemene tendensen over de aanwezigheid
van de Romeinen in België, maar een en ander wordt ook duidelijk gemaakt aan de hand van concrete voor-
beelden. Het boek is geïllustreerd met vooral afbeeldingen van archeologische vindplaatsen. Er zijn ook heel
wat kaartjes, plattegronden, tabellen en schema’s opgenomen. Een verklarende woordenlijst en een uitvoeri-
ge bibliografie maken het werk compleet.

Zoals we dat van Uitgeverij Davidsfonds gewoon zijn, bezit De Romeinen in België een inhoudelijke degelijk-
heid en is  het  boek met  grote  zorg uitgegeven.  Als  achtergrondinformatie  bij  de  klaslectuur van Caesar,  of
gewoon uit belangstelling voor de vroegste geschiedenis van ons land, is dit beslist een aanwinst voor uw
vakbibliotheek.

Robert Nouwen
De Romeinen in België
(31 v.C. - 476 n.C.)
Davidsfonds, Leuven, 2006
Paperback, 256 blz.
Geïllustreerd in zwart-wit
ISBN 90 5826 386 X
€ 24,95

www.davidsfonds.be

http://www.davidsfonds.be
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Kinderen bij de Romeinen

‘Het lijkt niet overdreven de voorbije twintigste eeuw tot de eeuw van het kind uit te roepen. Nooit stonden kinderen in
de westerse samenleving zo sterk in het centrum van de belangstelling.’  Zo  luidt  een  van  de  zinnen  in  het Woord
vooraf van het boek Kinderen bij de Romeinen. Zes eeuwen dagelijks leven, dat onlangs is verschenen bij Uitgeve-
rij Davidsfonds. Het is een voor het brede publiek toegankelijk gemaakte versie van de doctoraatsverhande-
ling die auteur Christian Laes in 2004 over dat onderwerp schreef.

Geschiedenis wordt gemaakt door volwassenen, en dat geldt in wellicht nog grotere mate voor de geschie-
denis van de klassieke oudheid. Wanneer we denken aan beroemde politici als Caesar, Cicero of Augustus,
maar ook aan literaire grootheden als Vergilius, Horatius of Ovidius, zien we hen steevast als vertegen-
woordigers van de Romeinse grootsheid en roem. We staan er nooit bij stil dat ook zij ooit kinderen geweest
zijn, net als miljoenen andere bekende en vooral onbekende kleine Romeintjes.

Het vinden van bronnen over dit onderwerp is geen sinecure, want ook in de literatuur komen vooral vol-
wassenen aan bod. Toch ging de auteur op zoek naar vermeldingen van kinderen in literaire bronnen, maar
ook in grafschriften, papyrusfragmenten, archeologische vondsten en antiek beeldmateriaal. Het bijeenbren-
gen en analyseren van al die verschillende puzzelstukken moet leiden tot een antwoord op de vraag wat het
betekende om kind te zijn in het Romeinse Rijk tijdens de late republiek en in de keizertijd. Bovendien wil de
schrijver aantonen welke ideeën gecultiveerde mannelijke Romeinen (de bevolkingsgroep die in nagenoeg al
het bronnenmateriaal prominent aanwezig is) over kinderen en de kindertijd hadden.

In het eerste hoofdstuk worden algemene elementen als levensverwachting, demografie, fertiliteit, levens-
omstandigheden en het huwelijks- en gezinsleven besproken (zoveel mogelijk vanuit het standpunt van het
Romeinse kind). Het tweede hoofdstuk behandelt de vroegste kinderjaren (0-7 jaar), met thema’s als de ge-
boorte, de rol van de vroedvrouw, Romeinse voedsters, de rol van de ouders en vermeldingen van de eerste
levensjaren bij antieke auteurs. De schooltijd van Romeinse kinderen (ca. 7-15 jaar) is het onderwerp van het
derde hoofdstuk, dat handelt over het Romeinse onderwijssysteem, de verschillende soorten ‘leerkrachten’
en de manieren waarop orde en tucht op school werden gehandhaafd. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan de
diverse aspecten van kindslaven, kinderarbeid en kindsoldaten. In het vijfde hoofdstuk gaat de auteur ook
het gevoelige onderwerp van pedofilie en pederastie niet uit de weg, maar tracht hij te achterhalen welke rol
die vormen van seksualiteit in de Romeinse maatschappij speelden en of de Romeinen daar even afkeurend
tegenover stonden als wij vandaag de dag.

Het boek eindigt met een Slotakkoord en algemeen besluit,  waarin onder  meer  het  einde van de kindertijd  en
enkele verschillen tussen Romeinse en hedendaagse opvattingen en praktijken worden besproken, en met
een Methodologisch postscriptum, waarin de auteur melding maakt van de theoretische en praktische moeilijk-
heden die hij bij het uitwerken van het onderwerp ‘kinderen’ heeft ontmoet. Tot slot bevat dit werk een korte
verklarende woordenlijst, meer dan dertig bladzijden voetnoten (met verdere verwijzingen en verklaringen)
en een heel uitgebreide bibliografie.

Christian Laes
Kinderen bij de Romeinen
Zes eeuwen dagelijks leven
Davidsfonds, Leuven, 2006
Paperback, 344 blz.
Geïllustreerd in zwart-wit
ISBN 90 5826 393 2
€ 24,95

www.davidsfonds.be

In de reeks over de klassieke oudheid zijn eerder bij Uitgeverij Davidsfonds verschenen: Het Romeinse leger
(2003), Amor-Roma: liefde en erotiek in Rome (2003), Politicus en pleiter: Cicero in turbulent Rome (2003), Caesar in
Gallië (2003), Griekse mythen en sagen: schatkamer van kunst en taal (2005).

http://www.davidsfonds.be
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Kunstbibliotheek: Helden en goden

De mythologie behoort voor velen ongetwijfeld tot de interessantste aspecten van de Grieks-Romeinse be-
schaving. Met alles wat daarover al geschreven is (ook in het Nederlands), kan gerust een hele bibliotheek
gevuld worden. Misschien hebt u thuis wel al een deel van die overvloed aan boeken in de kast staan. Waar-
om zou u Helden en goden, een nieuw deel in de Kunstbibliotheek van uitgeverij Ludion, dan nog aanschaffen?

In dit boek gaat het niet in de eerste plaats om de klassieke mythologie zelf. Het hoofdbestanddeel vormen
niet de mythologische sagen en verhalen, maar wel de manier waarop die mythen talrijke kunstenaars van
vele eeuwen later geïnspireerd hebben. Het gaat met andere woorden over de diverse voorstellingen van
Griekse en Romeinse helden en goden in de beeldende kunsten van pakweg de laatste vijfhonderd jaar.

Het eerste deel van het boek, Mythen, goden en helden, dat veruit het grootste aantal bladzijden in beslag
neemt, bespreekt de goddelijke en halfgoddelijke personages uit het antieke pantheon. In het tweede deel
zijn de epische verhalen van Homerus, met name de Ilias, de Trojaanse sagencyclus en de Odyssee, aan de
orde. Het derde en vierde deel hebben (vaak legendarisch geworden) historische figuren uit de Griekse resp.
Romeinse oudheid tot onderwerp: koningen, keizers, filosofen, helden, kunstenaars en beroemde veldheren
passeren de revue. In de vier delen zijn de namen alfabetisch gerangschikt, wat het boek ook zeer handig
maakt als mythologisch en artistiek naslagwerk.

Het opzet bij elk van de meer dan 150 mythologische en historische figuren is gelijkaardig. De hoofdtekst be-
staat telkens uit een beknopte, vlot leesbare levensbeschrijving van de figuur in kwestie; alternatieve versies
van de mythe worden terloops vermeld. In de kantlijn staat aanvullende informatie: de Latijnse naam (voor
de trefwoorden wordt de Griekse transcriptie gehanteerd), de afkomst, zaken waarvan hij/zij bekend is, de
cultus (bij goden), andere mythen/legenden over die figuur en de belangrijkste (literaire) bronnen.

Die (eerder theoretische) gegevens worden aangevuld met afbeeldingen van beeldhouwwerken en schilde-
rijen die het betreffende personage als thema hebben. Bij elk kunstwerk worden de kunstenaar, de titel, de
datering en de (museum)collectie vermeld. Bij werken waar dat minder duidelijk is, of in elk geval voor de
volledigheid, wordt in de begeleidende tekstjes beschreven (en heel vaak zelfs met pijlen aangeduid) wat er
op het kunstwerk te zien is en/of hoe het geïnterpreteerd moet worden. Daarbij wordt er veel aandacht be-
steed aan de iconografie en de attributen van de diverse figuren. Dat maakt dit werk niet alleen tot een inte-
ressant boek over antieke mythologie, maar ook tot een waardevolle kunstgids.

De Griekse en Romeinse goden en helden worden tot leven gewekt in meer dan 400 kunstwerken (alle weer-
gegeven als kwaliteitsvolle kleurenreproducties). Een personenregister en een register van kunstenaars ma-
ken het opzoekwerk gemakkelijker. Voor de volledigheid is er achteraan ook nog een overzichtje van de be-
langrijkste bronnen (auteurs en teksten in verband met de klassieke mythologie) en een lijstje met symbolen
en attributen (gelieerd aan de overeenkomstige godheid).

Wie zich de lovende kritiek herinnert op Panorama van de klassieke wereld (eveneens uitgegeven bij Ludion),
weet waaraan hij zich ook met deze Helden en goden mag verwachten. Wanneer we u ten slotte vertellen dat
dit  boek  in  het  Nederlands  werd  vertaald  en  bewerkt  door  Patrick  De  Rynck,  een  klinkende  naam  op  het
vlak van klassieke talen, kunt u het met een gerust hart aanschaffen.

Lucia Impelluso
Kunstbibliotheek: Helden en goden
Ludion, Gent/Amsterdam
2006 (Italiaans origineel 2002)
Paperback, 384 blz.
Geïllustreerd in kleur
ISBN 90 5544 616 5
€ 19,90

www.ludion.be

http://www.ludion.be
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Kunstbibliotheek: Materialen en technieken

Nog meer nieuws van het artistieke front. Materialen en technieken heet de recentste aanwinst in de Kunstbibli-
otheek van de Gentse uitgeverij Ludion. Net als het hierboven besproken Helden en goden is het een vertaling
en bewerking van een Italiaans origineel, dat in 2004 is verschenen bij uitgeverij Mondadori Electa in Milaan.
Toch is het werk van een heel andere orde. Zoals de titel al laat vermoeden, handelt het niet zozeer over con-
crete kunstwerken, maar wel over de manier waarop kunstwerken (in het algemeen) tot stand gekomen zijn,
uit welke materialen ze gemaakt zijn en van welke technieken daarbij gebruikgemaakt werd.

Het uitgangspunt voor een boek over materialen en technieken in de kunst wordt duidelijk gemaakt in twee
zinnen uit de inleiding. Ik citeer: ‘Dergelijke fascinerende elementen kunnen niet worden afgedaan als details in de
structuur van een kunstwerk: ze zijn onlosmakelijk verbonden met de historische context en de persoonlijkheid van de
kunstenaar en ze onderbouwen niet zelden de symbolische inhoud van de voorstellingen.’ En verder: ‘Geheel in de lijn
van de ‘Kunstbibliotheek’ wil dit deel aan de hand van de tekst en de illustraties de lezer een sleutel verschaffen om
kunstwerken te lezen. Wij zijn ervan overtuigd dat inzicht in de manier waarop kunstwerken gemaakt zijn, niet alleen
kan helpen om ze beter te begrijpen, maar ook om er meer van te genieten.’

Met uitzondering van de textielkunst komen de basistechnieken, materialen en benodigdheden van alle
beeldende en toegepaste kunstvormen door de eeuwen heen aan bod: tekenkunst, prentkunst, schilderkunst,
beeldhouwkunst, mozaïek en inlegwerk, keramiek, glas, edelsmeedwerk en sieraden. Een apart hoofdstuk is
gewijd aan de meest representatieve technieken in de hedendaagse kunst.

Bij elk trefwoord wordt eerst een korte omschrijving van het onderwerp gegeven, enkele karakteristieken of
een relevant citaat. De tekst geeft bondige informatie over het materiaal of de techniek. In de kantlijn worden
kort enkele essentiële gegevens vermeld: samenstelling, instrumenten en toebehoren, verspreiding, verwante
technieken en wetenswaardigheden. De illustraties (in kleur) bestaan uit concrete toepassingen van de be-
sproken kunstvorm. Telkens worden de kunstenaar, de titel, de datering en de (museum)collectie vermeld.
De bijschriften bij elk kunstwerk geven een bespreking van de manier waarop de techniek in dat geval werd
toegepast. De inhoud van het kunstwerk (wat erop te zien is) is daarbij van ondergeschikt belang. Alles sa-
men worden op die manier meer dan 350 kunstwerken technisch ontleed.

Omdat de materialen en technieken thematisch gerangschikt zijn, maakt het alfabetisch register achteraan
het opzoeken van een bepaald procedé gemakkelijker. Een bibliografie sluit het boek af.

Waarom bespreken we dit boek in Prora, een tijdschrift dat hoofdzakelijk bedoeld is voor leerkrachten Latijn
en Grieks? In de eerste plaats gaan we ervan uit dat iemand met een ‘klassieke’ opleiding ook wel enige ar-
tistieke belangstelling aan de dag legt die verder reikt dan zijn eigen vakgebied. Daarnaast is de klassieke
oudheid een van de belangrijkste inspiratiebronnen geweest voor kunstenaars in alle tijdperken (getuige
daarvan het boek Helden en goden – zie hoger), waardoor een zekere algemene kennis van kunstvormen en
-technieken niet overbodig is. Bovenal worden in dit boek ook een aantal klassieke kunstwerken besproken:
o.a. een fresco uit Herculaneum, een Etruskische sarcofaag, een Romeins beeld van Pan en Daphnis, de wa-
genmenner van Delphi, een bronzen Dionysus, mozaïeken uit Tivoli en Pella, terracottabeelden, zwartfigu-
rig en roodfigurig Grieks aardewerk, Romeins glas, Myceens en Etruskisch edelsmeedwerk, cameeën enz.
Kortom: genoeg materiaal om dit boek ook voor een classicus ‘pur sang’ aantrekkelijk te maken ...

Antonella Fuga
Kunstbibliotheek: Materialen en technieken
Ludion, Gent
2006 (Italiaans origineel 2004)
Paperback, 384 blz.
Geïllustreerd in kleur
ISBN 90 5544 584 3
€ 19,90

www.ludion.be

http://www.ludion.be
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Meester & leerling

Onlangs ging prof. Daniël ‘Danny’ Knecht, die jarenlang klassieke filologie doceerde aan de Universiteit
Gent, met pensioen (of met emeritaat, om het in universitaire termen te zeggen). Vele generaties studenten
hebben hem met  liefde en toewijding over  de Latijnse  literatuur horen vertellen.  Ook ikzelf  heb (zij  het  al-
weer bijna tien jaar geleden) het genoegen gehad om tot die studenten te behoren. Waarschijnlijk vindt mijn
passie voor de Latijnse letterkunde daar voor een deel haar oorsprong.

Voor de gelegenheid heeft dr. Yanick Maes, assistent bij de vakgroep Latijn & Grieks, twintig bijdragen ver-
zameld die in de ruimste zin van het woord te maken hebben met onderwijs en met de relatie leraar-leerling.
De teksten van onder meer Ausonius, Lucretius, Augustinus, Persius, Seneca, Petronius, Fronto, Aulus Gel-
lius, Claudius Claudianus en Statius werden vertaald door klinkende namen als Patrick Lateur, Piet Schrij-
vers, Piet Gerbrandy, Vincent Hunink, Patrick De Rynck, Marietje d’Hane-Scheltema en anderen. Zij kozen
en vertaalden speciaal voor deze gelegenheid een Latijnse tekst uit de oudheid, de middeleeuwen of de re-
naissance die in hun ogen de herinnering aan de academische carrière van prof. Knecht eer aandoet. De ja-
renlange ervaring van deze mensen staat borg voor de kwaliteit van de opgenomen vertalingen.

Ook twee collega’s van de gelauwerde, prof. Kristoffel Demoen en prof. Wim Verbaal, waagden zich aan een
vertaling voor de feestbundel. Prof. Freddy Decreus, voorzitter van de vakgroep Latijn & Grieks, schreef de
heel treffende inleiding, die voor oud-studenten van prof. Knecht zeer herkenbaar is. Hetzelfde kan gezegd
worden over het nawoord van samensteller Yanick Maes. Naast de vertaling is op de linkerbladzijde telkens
de originele Latijnse tekst opgenomen, zodat het boekje ook bruikbaar is voor eventuele klassikale lectuur
van teksten rond het thema ‘onderwijs in de oudheid’.

Ondanks de eerder beperkte omvang en de kleine oplage is dit werk met de grootste zorg uitgegeven. Uit-
geverij P heeft op dat vlak ook eerder al haar kwaliteiten bewezen. Wie ooit les kreeg van Daniël Knecht, is
bijna moreel verplicht om dit boekje in huis te hebben. Voor alle anderen is het ongetwijfeld een literair ge-
noegen.

Yanick Maes (red.)
Meester & leerling
Feestbundel ter ere van Daniël Knecht
Uitgeverij P, Leuven, 2006
Paperback, 96 blz.
ISBN 90 77757 06 6
€ 19,00

Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij de vakgroep Latijn & Grieks van de Universiteit Gent; die
kosten slechts € 15,00 (+ verzendingskosten), te bestellen via het e-mailadres christiane.depauw@ugent.be.

Uitgeverij Davidsfonds biedt de lezers van Prora de exclusieve mogelijkheid om het boek Kinderen bij
de Romeinen. Zes eeuwen dagelijks leven (Christian Laes) aan te schaffen tegen € 22,50 i.p.v. € 24,95. Bo-
vendien wordt uw bestelling gratis bij u thuis bezorgd. Meer informatie en een bestelbon vindt u op
het ingevoegde blad.

mailto:christiane.depauw@ugent.be
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KLASSIEKE AGENDA
André Vancutsem | agenda@vlot-vzw.be

Cursussen

Brood en spelen: gladiatorengevechten en wagenrennen in het oude Rome, geïllustreerd met filmfrag-
menten. Org.: Amarant. 30 CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 5/7/2006. Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten, Leopold De Waelplaats 7-9, 2000 Antwerpen; 6/7/2006. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent;
11/7/2006. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 12/7/2006. Docent:
Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

Van Ambiorix tot Saint-Patrick: de mysterieuze wereld van de Kelten. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat
34, 9000 Gent. 24/8 en 25/8/2006. Keltische munten (Ferdy Willems); het Keltische clansysteem en de Schot-
se hooglanders (Erwin Claes); de Keltische religie:van Cernunnos tot Christus (Erwin Claes); Sir Arnold Bax
en de Celtic Twilight (Peter De Smet); de Keltische talen: een erfenis voor morgen? (Pol Van Caeneghem);
whisky: het verhaal van het Keltische levenswater (Bob Minnekeer). Info: www.amarant.be.

Lezingen en congressen

Luxe et faste de l’empire romain. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlan-
welz. 3/6/2006 om 15.00 uur. Spreker: Bastiane Meurice. Info: www.musee-mariemont.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: Rik Verbeeck en Ludo Giebens. Info: www.avra.bewoner.
antwerpen.be.

Congres study group for Roman pottery. Universiteit Gent. 30/6 tot 2/7/2006. Info: sgrp2006@ugent.be.

18.e Amöneburger Lateinwoche. Bildungszentrum Johannes-Haus, 35287 Amöneburg (DE). 29/7 tot
5/8/2006. Latijn spreken, Romeins koken. Begeleiders: Thomas Gölzhäuser, Mechtild Hofmann, Wolfram
Bohmhammel en Kurt Hille. Info: www.septimanalatina.org.

Academia Latina II. Org.: Euroclassica. Hotel Mimosa, Rome (IT). 1/8 tot 9/8/2006. De bedoeling van deze
zomeracademie is Europese jongeren (15 tot 18 jaar) die Latijn studeren, samen te brengen rond een thema
uit de klassieke oudheid. Dit jaar is het thema ‘De stad’. In een theoretisch gedeelte wordt dit geïllustreerd
door teksten van Martialis, Petronius, Livius, Horatius, Plinius en anderen. Er is ook een inleiding in de Ro-
meinse archeologie en geschiedenis, evenals in Italiaans voorzien. Daarnaast staan bezoeken aan archeologi-
sche sites en musea in Rome en Pompeji op het programma. Info: www.euroclassica.org.

Tentoonstellingen

Geraki: voorbeeld van een opgraving. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam
(NL). Tot 18/6/2006. De tentoonstelling geeft een overzicht van meer dan tien jaar opgraven door de Uni-
versiteit van Amsterdam in de nederzetting Geraki op de Griekse Peloponnesus. Aan de hand van foto’s, te-
keningen en archeologisch materiaal kan de bezoeker kennismaken met de geschiedenis van het archeolo-
gisch veldwerk, de topografie van de opgraving en het leven van alledag in verschillende perioden in deze
nederzetting. Info: www.uba.uva.nl/apm.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.amarant.be.
http://www.amarant.be.
http://www.musee-mariemont.be.
http://www.avra.bewoner.
mailto:sgrp2006@ugent.be
http://www.septimanalatina.org.
http://www.euroclassica.org.
http://www.uba.uva.nl/apm.


32

Herakles: de grootste held van de oudheid. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Am-
sterdam (NL). Tot 18/6/2006. Info: www.uba.uva.nl/apm.

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.

Archäologie Land Niedersachsen. Helms-Museum, Harburger Rathausplatz 5, 21073 Hamburg (DE). Tot
9/7/2007. Info: www.helmsmuseum.de.

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

Frühes Gold aus Norddeutschland. Helms-Museum, Harburger Rathausplatz 5, 21073 Hamburg (DE). Tot
30/7/2006. Een overzicht van de voornaamste goudvondsten in Noord-Duitsland van de steentijd tot de
middeleeuwen. Info: www.helmsmuseum.de.

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

Des Grecs en Sicile: Grecs et indigènes en Sicile occidentale d’après les dernières fouilles archéologiques.
Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Rue de la Charité 2, 13002 Marseille (FR). Tot 20/8/2006. Info:
www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/expostemp/grecs_en_sicile.htm.

Schatvondst Romeins wijnservies. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Tot
26/8/2006. Info: www.rmo.nl.

Le verre dans l’empire romain.  Cité  des  Sciences,  Avenue  Corentin  Cariou  30,  75019  Paris  (FR).  Tot
27/8/2006. Info: www.cite-sciences.fr.

Das Colosseum. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot 3/9/2006. Info:
www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum.

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.

Zwischen Vulkanen und Bodensee: Archäologie im Landkreis Konstanz. Archäologisches Landesmuseum
Baden-Württemberg, Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). Tot 10/9/2006. Info: www.konstanz.alm-
bw.de.

L’oeil dans l’Antiquité. Musée du Rouergue, Le Bourg, 12630 Montrozier (FR). Tot 30/9/2006. Info:
www.aspaa.fr.

La mosaïque du jugement de Pâris: chronique d’une restauration. Musée de l’Arles et de la Provence Anti-
ques, Presqu’île du Cirque Romain, 13635 Arles (FR). 24/6 tot 15/10/2006. Info: www.arles-antique.org.

L’Europe et la Gaule romaine: voies commerciales, moyens de transport. Musée d’Archéologie, Bastion
Saint-André, 06600 Antibes (FR). 17/6 tot 22/10/2006. Info: www.antibes-juanlespins.com/fr/culture/
musees/archeologie.

Geraubt und im Rhein versunken: der Barbarenschatz. Historisches Museum der Pfalz, Domplatz, 67346
Speyer (DE). Tot 22/10/2006. In de tweede helft van de derde eeuw bevond het Romeinse Rijk zich in een
zware crisis. Benden Germanen staken de limes over en drongen door in de noordelijke provincies. Bij hun
terugtocht werden zij verrast door de Romeinse vloot wanneer zij de Rijn overstaken. Cultusvoorwerpen,
wapens, scheepsonderdelen, gebruiksvoorwerpen uit het dagelijkse leven en dergelijke meer geven ons een
beeld van het leven in de noordelijke provincies. Info: www.museum.speyer.de.

http://www.uba.uva.nl/apm.
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Spätrömische Kastelle im Bodenseeraum. Museum für Archäologie des Kantons Thurgau, Freie Straße 26,
8510 Frauenfeld (CH). Tot 22/10/2006. Info: www.archaeologischesmuseum.tg.ch.

Kelten aan de rand. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo (NL). 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. Tot 29/10/2006. In de drie luiken van de tentoonstel-
ling komen nagenoeg alle aspecten van de antieke land- en waterwegen aan bod. Binnen het eerste luik
wordt  dieper  ingegaan op de ontsluiting van Gallië  en het  Romeinse wegennet  in  Vlaanderen en komt het
cartografisch aspect uitgebreid aan bod. Zo worden al de uitgaven van de Peutingerkaart sinds de 16de
eeuw tentoongesteld. Interessant is tevens de confrontatie van deze kaart met o.m. een origineel laat-
middeleeuws wereldbeeld in een handschrift uit de 15de eeuw. Het tweede luik gaat over de wegen zelf:
hun opbouw, de werktuigen en de meetinstrumenten die men daarvoor ter beschikking had, en de mijlpalen
die langs hun tracés waren opgesteld. Illustratief zijn een aantal oude uitgaven, die de toenemende interesse
vanaf de 16de eeuw benadrukken. In dit luik wordt tevens stilgestaan bij de zeevaart en de waterwegen. In
het derde luik komt het onderwerp reizen aan bod: de Romeinse post, verblijfplaatsen, personen- en goede-
renvervoer, en de strategische en economische aspecten. De drie luiken van de tentoonstelling zijn gestof-
feerd met talrijke cartografische documenten, archeologische vondsten uit tal van binnen- en buitenlandse
musea en particuliere verzamelingen en verhelderende, wetenschappelijk onderbouwde replica’s. Naast een
uitvoerige brochure wordt tevens een educatief pakket en een lezingenreeks voorzien. De lezingen behande-
len thema’s zoals De Romeinse schepen van Woerden, Romeinse landwegen in Vlaanderen en De haven van Pom-
meroeul.  Het educatieve luik staat in het teken van Nil novi sub sole. Hierbij worden de verworvenheden die
wij  aan  de  Romeinen  te  danken  hebben,  in  het  bijzonder  benadrukt.  Info:  tel.  09  360  67  16;  pamzov@oost-
vlaanderen.be; www.oost-vlaanderen.be/pam/v-museum.htm.

Constantine the Great. Yorkshire Museum, Museum Gardens, York YO1 FR7 (GB). Tot 29/10/2006. Info:
www.constantinethegreat.org.uk.

Merci Bacchus! La 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.

Lumière! L’éclairage dans l’Antiquité. Musée Archéologique, Boulevard Amiral Courbet 13, 30000 Nîmes
(FR). Tot 29/10/2006. Info: musees.nimes.fr/archeo/expo.htm.

Aoste gallo-romain. Musée Gallo-Romain, Place du Musée 43, 38490 Aoste (FR). Tot 30/10/2006. Info: tel. +
33 4 76 32 58 27.

Geboorte van een stad. Munthuis, Muntstraat 25, 3700 Tongeren. Tot 31/10/2006. De tentoonstelling maakt
deel uit van een internationaal project over de Romeinse weg Bavay-Tongeren: 145 km verleden. Op andere
plaatsen langs het tracé tussen Tongeren en Bavay kan men verschillende facetten van het Gallo-Romeinse
verleden ontdekken. Zo kom je in Braives, in Liberchies, in Waudrez en ten slotte in Bavay telkens vanuit
een andere inhoudelijke invalshoek meer te weten over de impact die de Romeinse weg tussen Boulogne-
sur-Mer en Keulen heeft gehad op de omgeving. Tongeren was een voornaam knooppunt op dit tracé van de
Romeinse Weg, Atuatuca Tungrorum. Het huidige stedelijke weefsel volgt op sommige plaatsen nog het
Romeinse stratenpatroon. De tentoonstelling in Tongeren vertelt aan de hand van archeologische vondsten
uit de Tongerse bodem het verhaal van het ontstaan, de groei en de bloei van de Romeinse stad. In het kader
van deze tijdelijke tentoonstelling is een speciale routing uitgestippeld door het centrum van de stad. Info:
www.limburg.be/erfgoedzorg.

De Romeinse Weg. Praetorium, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren. Tentoonstelling van kunstfoto’s van
Guy Focant. Deze Waalse fotograaf fotografeerde het tracé van de Romeinse Weg op verrassende plekken.
Hij  laat  zien  hoe  de  route  tot  op  de  dag  van  vandaag  nog  een  rol  speelt  in  het  dagelijkse  leven.  Info:
www.limburg.be/erfgoedzorg.

Verschüttet vom Vesuv: die letzten Stunden von Herculaneum. Archäologische Staatssammlung, Lerchen-
feldstraße 2, 80538 München (DE). 14/6 tot 1/11/2006. Info: www.archaeologie-bayern.de.

http://www.archaeologischesmuseum.tg.ch.
http://www.limburgsmuseum.nl.
http://www.oost-vlaanderen.be/pam/v-museum.htm.
http://www.constantinethegreat.org.uk.
http://www.lausanne.ch.
http://www.limburg.be/erfgoedzorg.
http://www.limburg.be/erfgoedzorg.
http://www.archaeologie-bayern.de.
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Le voyage de Lucius Lavenos.  Centre  d’Exposition  de  Wéris,  Place  de  la  Pierre  10,  6940  Wéris.  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.

Vin de folie, rites et consommation chez les Gaulois. Archéosite Gaulois, 31220 Saint-Julien (FR). Tot
26/11/2006. Info: tel. + 33 5 61 87 16 38.

De Vesontio à Besançon: la ville s’expose. Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Place de la Révolution 1,
25000 Besançon (FR). Tot 27/11/2006.

Celtes-Belges, Boïens, Rèmes, Volques ... Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140
Morlanwelz. 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: www.musee-mariemont.be.

Femmes déesses: regards sur la représentation de la femme de la Préhistoire à l’Antiquité. Musée Archéo-
logique du Val d’Oise, Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin (FR). Tot 31/12/2006. Info: tel. + 33 1 34 67
45 07.

Ingres et l’Antique. Musée de l’Arles et de la Provence Antiques, Presqu’île du Cirque Romain, 13635 Arles
(FR). 2/10/2006 tot 2/1/2007. Info: www.arles-antique.org.

Vaan pottevruikes nao pottemennekes: 7000 jaar aardewerkproductie in Maastricht. Centre Céramique,
Avenue Céramique 50, Maastricht (NL). Tot 7/1/2007. Info: www.centreceramique.nl.

Doodgewoon! Rituelen van leven en dood in de Romeinse tijd. Erfgoedsite Tienen, Museum Het Toreke,
Grote Markt 6, 3300 Tienen. Tot mei 2009. Deze tentoonstelling geeft een uitzonderlijke kijk op begrafenisri-
ten en op de inzichten van 2000 jaar geleden over dood en hiernamaals. Aan het Grijpenveld werd een vol-
ledig grafveld opgegraven. Dit leverde een schat aan vondsten op: van magische objecten tot ontroerende
persoonlijke bezittingen. Daarnaast besteedt de tentoonstelling ook aandacht aan de mensenoffers die op
deze site plaatshadden. Info: www.tienen.be.

Toneel

Justus Lipsius. Openluchtspel Overijse. 19/8/2006.

Bêt noir. Org.: Festival van Vlaanderen Gent. Capitole, Graaf van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent. 17/9/2006
om 11.00 uur. Dertien jonge acteurs en Wim Vandekeybus storten zich op Bêt noir, Jan Decortes dwarse en
eigenzinnige bewerking van Sophocles’ Oedipus. Lichamelijkheid en geweld vormen uitgelezen materiaal
voor Vandekeybus. Dat het heftige verhaal deze keer door kinderen wordt verteld, is een gedurfde keuze.
De jonge acteursgroep op het podium wordt muzikaal begeleid door de Fanfakids. Naast theater, beweging
en muziek integreert de voorstelling ook filmfragmenten. Een voorstelling door kinderen/jongeren tussen 8
en 16 voor volwassenen en jongeren vanaf 10 jaar. Info: www.festival.be/gent.

Muziek en ballet

Dido (Henry Purcell). Transparant & FroeFroe. CC De Velinx, 3700 Tongeren. 6/7/2006 om 20.00 uur. Info:
www.artuatuca.be.

Dido & Aeneas (Henry Purcell – bewerking: Jan Decorte). Org.: Festival van Vlaanderen Brussel. Ensemble
B’rock. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel. 2/9, 3/9 en 5/9/2006 om 20.00 uur. Info:
www.klarafestival.be.

http://www.musee-mariemont.be.
http://www.arles-antique.org.
http://www.centreceramique.nl.
http://www.tienen.be.
http://www.festival.be/gent.
http://www.artuatuca.be.
http://www.klarafestival.be.
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L’Orfeo (Claudio Monteverdi). Org.: Festival van Vlaanderen Brussel. Le Concert des Nations en het Colle-
gium Vocale Gent. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 6/9/2006 om 20.00 uur.
Info: www.klarafestival.be.

Symfonie nr. 41 Jupiter (Wolfgang Amadeus Mozart). Org.: Festival van Vlaanderen Gent. Rotterdams Fil-
harmonisch Orkest. Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein, 9000 Gent. 18/9/2006 om 20.00 uur. Daarnaast
worden nog uitgevoerd: Symphony in 3 movements van Igor Stravinsky en Concerto for orchestra van Béla Bar-
tók. Info: www.festival.be/gent.

Evenementen

Götter und Kulte bei den Römern. Römerkastell Saalburg, 61350 Bad Homburg (DE). 2/7/2006. Info:
www.saalburgmuseum.de.

La fête romaine au musée. Musée Romain de Vallon, Carignan, 1565 Vallon (CH). 2/7/2006 van 10.30 tot
17.00 uur. Info: www.pro-vallon.ch.

Des premiers metallurgistes aux Gallo-Romains. Samara, 80310 La Chaussée Tirancourt (FR). 23/7/2006.
Info: www.samara.fr.

Der Limes. Römerkastell Saalburg, 61350 Bad Homburg (DE). 6/8/2006. Info: www.saalburgmuseum.de.

Justus Lipsiusstoet. Overijse. 20/8/2006 vanaf 14.00 uur.

Spiele. Römerkastell Saalburg, 61350 Bad Homburg (DE). 3/9/2006. Info: www.saalburgmuseum.de.

Römertage Aalen. Limesmuseum Aalen, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). 23/9 en 24/9/2006 van
11.00 tot 17.00 uur. Info: www.limesmuseum.de.

Reizen

Keulen. Org.: Amarant. 10/6/2006. Bezoek aan het Römisch-Germanisches Museum, het Praetorium, het
Judenbad en het Ubiërmonument. Info: www.amarant.be.

Project: A passage from ancient to modern Greek

Het  doel  van  het  project  is  het  ontwikkelen  van  didactisch  materiaal  voor  het  onderwijs  van  Nieuwgrieks
d.m.v.  het  Oudgrieks.  Het  richt  zich tot  alle  leerlingen die  Oudgrieks  studeren in  Europa (en tot  personen
die beschikken over een basiskennis Oudgrieks en belangstelling hebben voor Nieuwgrieks).

Het  project  gaat  uit  van  de  Greek  Language  School  ‘Alexander  the  Great’  in  Athene,  die  bij  de  Europese
Commissie een aanvraag voor financiering heeft ingediend (en nagenoeg rond heeft). Via Euroclassica en
ODEG (Organisatie voor de Internationalisering van het Grieks) richt men zich tot de landelijke en regionale
verenigingen en zoekt men partners (scholen of leerkrachten) voor de uitwerking van het project. Het is een
tweejarig project voor de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008. De partners zouden kunnen rekenen op een fi-
nanciële ondersteuning van 12 000 à 14 000 euro.

De concrete doelgroep zijn leerlingen van de eerste en tweede graad, waar de taalverwerving Oudgrieks ge-
beurt. Voor de exacte bepaling van de verschillende niveaus verwijst men naar ALTE (Association of Langu-
age Testers in Europe).

http://www.klarafestival.be.
http://www.festival.be/gent.
http://www.saalburgmuseum.de.
http://www.pro-vallon.ch.
http://www.samara.fr.
http://www.saalburgmuseum.de.
http://www.saalburgmuseum.de.
http://www.limesmuseum.de.
http://www.amarant.be.
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Voor de taalopbouw vertrekt de methode niet van het literaire curriculum van het klassieke Grieks, maar ze
wil vanuit vocabularium, grammatica en tekstmateriaal in het Oudgrieks de studie van Nieuwgrieks verge-
makkelijken en bevorderen. De nadruk ligt daarbij op het ontdekken van de verbanden en de diachronische
evolutie van het Oudgrieks naar het Nieuwgrieks. Inzicht in deze verbanden leidt tot een beter inzicht in de
structuur van het Grieks. Verder streeft men naar een communicatieve benadering met aandacht voor het
levende karakter van de taal.

De kennis van het Nieuwgrieks moet ook toegang verschaffen tot de Nieuwgriekse literatuur en de huidige
Griekse levenswijze en maatschappij verruimen.

Als didactisch materiaal plant men een leerboek met 24 units (per unit tekstmateriaal, vocabularium met
veel aandacht voor etymologie en oefenmateriaal), een didactische cd (met hetzelfde lesmateriaal als het
leerboek) en een website (lesmateriaal, vertaling van de handleidingen voor het leerboek en de cd, woorden-
lijst, contactforum voor leerkrachten en leerlingen).

Er is verspreid over de twee schooljaren een tijdpad uitgewerkt. In een eerste fase wil men zicht krijgen op
het aantal leerlingen/studenten Oud- en Nieuwgrieks en de gebruikte didactische methodes in de deelne-
mende Europese landen. Vervolgens wordt de methodologie en didactiek m.b.t. de lexicale, morfologische
en syntactische fenomenen uitgewerkt. Verder wordt parallel gewerkt aan het materiaal voor het leerboek,
de cd en de website. Na een jaar is er een grondige testfase, met terugkoppeling en bijsturingen. In de loop
van het tweede jaar wordt het materiaal verder gefinaliseerd. Het aangemaakte materiaal zal gratis ter be-
schikking zijn.

Er zijn reeds partnerscholen/-universiteiten/-instituten in Griekenland, Italië, Spanje, Engeland, Duitsland,
Bulgarije ... De Europese Vereniging voor Professoren Klassieke Talen verleent medewerking. Contacten en
uitwisseling van materiaal en ervaringen gebeuren op/via www.ancienttomodern.greek.gr.

Het project wordt internationaal bekendgemaakt door folders, publicaties in tijdschriften, via organisaties als
ODEG en Euroclassica. Verder wil men alle scholen die Oudgrieks onderwijzen, aanschrijven.

Van elke deelnemende partner wordt gevraagd de te leveren bijdrage te specificeren. Men is op zoek naar
een algemene coördinerende partner, naar partners die bereid zijn elk 4 units voor het lesmateriaal te leve-
ren, naar een coördinator voor de technische/logistieke verwerking en naar een verantwoordelijke voor de
publicatie/uitgave. Alle medewerkers dienen aanwezig te zijn op alle meetings, tests en evaluatievergade-
ringen.

Er wordt voorzien in de oprichting van een bestuurscommissie, met een voorzitter en een vertegenwoordi-
ger van alle partners. Iedere partner legt daar een driemaandelijks vorderingsrapport voor (activiteiten,
tijd/planning, problemen ...) en een financieel verslag. Daarnaast komt er een commissie voor de kwaliteits-
controle, samengesteld uit externe specialisten en vertegenwoordigers van de partners. Deze zijn op alle
meetings aanwezig en houden ook een driemaandelijks rapport bij.

(Bovenstaande tekst is een samenvatting van de Griekse tekst, waarin het project gedetailleerd wordt voor-
gesteld.)

De vereniging Classica Vlaanderen wil in het project instappen wanneer er geschikte kandidaten worden
gevonden voor de opvolging van het project en voor de ontwikkeling van het lesmateriaal. We denken daar-
bij aan classici/leerkrachten Grieks met een behoorlijke kennis van het Nieuwgrieks. Classica Vlaanderen
spreekt zich niet uit over het gebruik en de integratie van het lesmateriaal in de lessen Grieks in het secun-
dair onderwijs.

De volledige Griekse tekst kan worden bekomen en belangstellenden voor medewerking aan het project
kunnen zich melden bij inspecteur Liesbet Waumans: liesbet.waumans@skynet.be.

Liesbet Waumans
Vertegenwoordiger van Classica Vlaanderen bij Euroclassica

http://www.ancienttomodern.greek.gr.
mailto:liesbet.waumans@skynet.be





