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REDACTIONEEL

Klaag niet dat het donker is: steek een kaarsje aan.

Beste collega s

Het laatste nummer van dit schooljaar ligt voor u. Het is juni en de examentijd staat voor de deur. Een peri-
ode vol intensieve arbeid, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Niet de onaangenaamste perio-
de van het schooljaar nochtans. Het vaste ritme van het schooljaar wordt onderbroken, het rigide tijdskader
van het uurrooster valt weg. Het halvedagensysteem maakt meer ruimte voor een eigen tijdsindeling. Veel
hangt uiteraard af van het examenrooster, meer bepaald of er voldoende tijd is om doorheen de berg correc-
tiewerk te geraken en de puntenlijsten op tijd in te vullen.

Niet iedereen houdt ervan het gewone tijdsritme en vaste gewoonten los te laten. Er zijn immers mensen die
het prettiger vinden dat alles zijn vaste plaats en tijd heeft, dat de dingen voorspelbaar zijn. Wanneer twee
kinderen in de branding van de golven spelen en erdoor omvergeworpen worden, zal het ene kind huilend
naar mama lopen, het andere na een eerste schrikreactie opgewonden recht springen en terug de golven in-
lopen.

In een leerproces gaat het ongeveer op dezelfde manier: vallen, opstaan en er met nieuwe moed tegenaan
gaan. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Waar wil ik naartoe, vraagt u zich af?
Ik denk in feite aan de reacties van sommige deelnemers aan de nascholing Onderzoekscompetentie onder
de loep , die we op 7 februari organiseerden. Iets nieuws, onbekends uitproberen in een klas vol leerlingen is
een avontuur. Sommige leerkrachten gaan ervoor en beleven er plezier aan, anderen vinden het maar niks.
Dat geldt zeker voor het begeleiden van leerlingen bij het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk
onderzoekje in verband met Latijn of Grieks.

Inzake opkomst was deze nascholing een succes: net zoals de vorige jaren waren er talrijke aanwezigen (121
om precies te zijn). De raad van bestuur besluit daaruit  hopelijk terecht  dat de onderwerpen en thema s
die voor de studiedagen uitgekozen worden, daadwerkelijk onze leden (en anderen) aanspreken. Naar goe-
de gewoonte werd de nascholing nadien tijdens een vergadering van de raad van bestuur geëvalueerd. We
kwamen tot de conclusie dat er op het vlak van organisatie verbeteringen mogelijk zijn.

Er waren heel wat mensen die wensten in te schrijven, maar die we helaas moesten weigeren, omdat de
maximumcapaciteit van de zaal bereikt was. Daarom zijn er plannen om onze volgende studiedag te laten
plaatsvinden in een ruimte die daarvoor meer geschikt is (indien nodig met geluidsinstallatie) of eventueel
zelfs op verschillende locaties (om op die manier de volksmassa  een beetje te spreiden).

Ook het tijdschema was te krap. We zouden meer tijd willen maken voor de koffiepauze, zodat de deelne-
mers op een comfortabele manier hun kopje koffie kunnen drinken en ondertussen bijpraten met collega s.
Het is in feite tijdens de koffiepauze dat men de beste ideeën hoort, namelijk van collega-leerkrachten, die
voor dezelfde uitdagingen geplaatst zijn en daar een inspirerende oplossing voor gevonden hebben.

Over het programma zelf waren we tijdens het opstellen ervan best tevreden: we vonden het een goede mix
van theorie en praktijk. We hadden  en dat bleek volkomen terecht  veel vertrouwen in de bijdrage van
professor Van der Stockt. Natuurlijk  wet van Murphy!  liep het niet zoals gepland. De theorie nam meer
tijd in beslag dan voorzien, de praktijkvoorbeelden waren in werkelijkheid niet te vinden. En wat we dan
toch verzameld hadden, kwam te beperkt aan bod.

Een ander pijnpunt is het feit dat van de deelnemers slechts enkelen het woord namen. We kregen maar een
heel beperkt beeld van wat er leefde onder de deelnemers in verband met het thema, en het beeld dat we
kregen, was niet zo opbeurend. Dat werd echter wel gecorrigeerd door de evaluatieformulieren die binnen-
geleverd werden. Wat de raad van bestuur al vastgesteld had (zie hoger), werd bevestigd door de commen-
taren die werden neergeschreven door de deelnemers.



2

Als minpunt kwam vooral het gebrek aan concretisering naar voren: de lezingen waren te inleidend, te aca-
demisch en er was te weinig aandacht en tijd voor de praktijk. Het is een steeds terugkerende klacht van on-
ze leden. Een beetje verwonderlijk dat een groep mensen die toch sterk academisch zijn opgeleid, zo afwij-
zend staan ten opzichte van theoretische inleidingen of beschouwingen. Anderzijds dan toch weer begrijpe-
lijk,  omdat  deze  academici  in  het  midden  van  de  praktijk  staan  en  bovendien  het  gevoel  hebben  dat  men
daar  in  Brussel  maar  nieuwe  dingen  uitvindt,  terwijl  de  leerkrachten  dan  elk  voor  zich  het  warm  water
moeten uitvinden. En net daarvoor blijft er tijdens het schooljaar niet zo veel energie over, tot spijt van velen.

Anderzijds waardeerden velen het materiaal dat we bijeengezocht hadden en op papier of cd-rom gezet.
Ook het feit dat we netoverschrijdend werken en dat er dus mensen uit zowel het katholiek als het gemeen-
schapsonderwijs aanwezig waren, werd als een pluspunt ervaren.

We kregen ook zeer veel suggesties voor het onderwerp van een volgende studiedag en zullen daar zeker
gebruik van maken. Sommige van die voorstellen hebben ons echter diep doen zuchten, wanhopig naar el-
kaar kijkend in het besef dat we op dat punt aan het eind van ons Latijn zijn. Een aantal mensen stellen im-
mers voor dat leerkrachten materiaal uitwisselen , vragen naar concrete voorbeelden . Al onze oproepen in
die zin zijn in het verleden onbeantwoord gebleven. Zeg ons hoe we dat gedaan kunnen krijgen en we doen
het voor u! Want wij klagen niet dat het donker is: wij steken een kaarsje aan.

Prettige en welverdiende vakantie!

Chris Van Woensel
Voorzitter

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw
nu gratis beschikbaar via onze website

Naar aanleiding van de nascholing Latijn en Grieks in de 21ste eeuw op 9 november 2005 ontwikkelde
de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen een PowerPoint-presentatie en een folder waarin het wat,
hoe en waarom van de klassieke talen anno 2006 voorgesteld worden.

De structuur en de inhoud van de PowerPoint-presentatie en de folder zijn gelijklopend. De folder is
in feite een uitvoerig uitgeschreven tekst van de inhoud van de PowerPoint-presentatie. Beide geven
een antwoord op drie vragen: wat is de inhoud van Latijn en Grieks, hoe wordt die inhoud aangeleerd
en waarom zouden leerlingen ervoor kiezen?

Het materiaal is geschikt voor alle scholen, ongeacht het onderwijsnet en/of het gebruikte handboek.
Zowel van de PowerPoint-presentatie als van de folder bestaan er twee versies: een met Latijn én
Grieks en een met alleen Latijn (voor scholen waar geen Grieks gegeven wordt).

Meer dan een jaar heeft de V.L.O.T. deze PowerPoint-presentatie en folder te koop aangeboden (voor
de prijs van productie- en verzendingskosten). Uit het feit dat er vele honderden exemplaren van ver-
kocht zijn, kunnen we afleiden dat de belangstelling voor dergelijk informatie- en promotiemateriaal
groot is. Nu van beide de voorraad volledig uitgeput is, hebben we daarom besloten om al dit materi-
aal gratis ter beschikking te stellen via onze website:

www.vlot-vzw.be > Informatie > Promotiemateriaal

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

Verslag van de algemene vergadering 2007

Zoals de wet dat eist voor vzw s vond op 10 maart 2007 de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De-
ze vergadering omvat een door de wet verplicht formeel gedeelte. Dat bestond uit de goedkeuring van de
jaarrekening 2006 en de kwijting aan de bestuurders voor 2006. Deze jaarrekening kan door de leden tijdens
een bestuursvergadering ingekeken worden, zij het op aanvraag. Ook de begroting voor 2007 werd gepre-
senteerd en goedgekeurd.

In het verleden probeerden we aan de algemene vergadering een inhoudelijke activiteit vast te knopen, maar
aangezien dat  niet  loonde en door  het  vele  voorbereidingswerk voor  onze jaarlijkse  studiedag,  hebben we
dat opgegeven. Op de uitnodiging om tijdens een etentje samen van gedachten te wisselen over de werking
van de vereniging en klassieke talen in het algemeen wordt door uiterst weinig mensen ingegaan.

Naast  het  financiële  luik is  er  ook een inhoudelijk  jaarverslag,  dat  kort  samenvat  wat  in  de vereniging ge-
daan wordt. Het grootste gedeelte van de tijd gaat naar de bestuursvergaderingen, die normaliter op zater-
dagvoormiddag, soms op vrijdagavond plaatsvinden. We vergaderen afwisselend in Gent, Antwerpen of
Sint-Niklaas om de af te leggen afstanden een beetje te verdelen over de verschillende bestuurders. We pro-
beren ongeveer om de vijf weken samen te komen. In 2006 vergaderden we op 20 januari, 11 maart, 18
maart, 22 april, 3 juni, 1 juli, 25 augustus, 7 oktober, 11 november en 16 december.

Van elke bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt, dat bij het begin van de volgende vergadering
goedgekeurd wordt. Tijdens de bestuursvergaderingen worden een aantal vaste items besproken, zoals het
beheer van de financiën en het ledenbestand. De vereniging blijft constant bestaan uit een 350-tal leden,
maar er is jaarlijks een verloop. Leden haken af om allerlei redenen, maar er komen ook steeds nieuwe leden
bij. Een jaarlijks terugkerende zorg zijn de traag binnenkomende betalingen van de lidgelden, zodat de ad-
ministratie redelijk arbeidsintensief wordt. Op basis immers van de betalingen wordt de ledenlijst geactuali-
seerd. Op basis van die ledenlijst worden ook de nummers van Prora verstuurd. Het is dus erg belangrijk het
ledenbestand up-to-date te houden.

Een vast agendapunt op elke bestuursvergadering is het tijdschrift Prora. De raad van bestuur is tegelijkertijd
redactieraad. Zoals al eerder aangegeven in een redactioneel is het een hele klus zowel de kwantiteit als de
kwaliteit van de artikelen te bewaken. Voorts wordt elk gepubliceerd Prora-nummer geëvalueerd in de daar-
opvolgende bestuursvergadering. Ook de website, die door onze webmaster in orde wordt gehouden, wordt
regelmatig besproken en geëvalueerd tijdens de bestuursvergaderingen. Regelmatig wordt er ook een elek-
tronische nieuwsbrief rondgestuurd.

De voorbereiding van de jaarlijkse studiedag slorpt verder veel tijd en energie op. Zowel het inhoudelijke als
het organisatorische aspect vragen veel denk- en zoekwerk: het bepalen van een onderwerp of thema,  het
vinden en vastleggen van een locatie, het contacteren van sprekers, het verzamelen en kopiëren van materi-
aal, administratie van de inschrijvingen enz. Wanneer dat mogelijk is, worden ook uitstappen georganiseerd
naar tentoonstellingen, toneelopvoeringen e.a.

Een aantal praktische zaken slorpen zoveel tijd op dat de raad van bestuur er behoefte aan heeft minstens
eenmaal per jaar een volledige dag te vergaderen. Meestal is dat een dag in de zomervakantie. Dan wordt de
gelegenheid te baat genomen om inhoudelijke discussies te voeren, meestal in relatie met een geplande acti-
viteit. In 2006 viel die werkvergadering op 25 juli; de aandacht die dag ging vooral naar het uitwerken van
de studiedag over onderzoekscompetentie.

De raad van bestuur onderhoudt ten slotte ook contacten met andere verenigingen, zoals Classica Vlaande-
ren, de Vereniging Vlaamse Leerkrachten (V.V.L.), de Fédération des Professeurs de Grec et de Latin (FPGL,
Wallonië) en de Vereniging van Vrienden van het Gymnasium (Nederland). Met de drie laatstgenoemden
worden ook tijdschriften uitgewisseld.
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VAKTHEORIE

De Codex Theodosianus
Bart De Ville

1 Inleiding

De Codex Theodosianus werd tussen 4291 en 438 n.C.2 samengesteld en kreeg op 1 januari 439 n.C.3 rechts-
kracht. Deze Codex bevat meer dan 2 500 constituties4 gaande van keizer Constantijn I tot Theodosius II en
beslaat dus een periode van bijna 120 jaar. De constituties behandelen onderwerpen van alle aspecten van
het politieke, sociaaleconomische en religieuze leven van het Romeinse Rijk in de vierde en vroege decennia
van de vijfde eeuw n.C. De vroegste wet dateert van 1 juni 311 n.C. (CT, XIII, 10, 2), de laatste van 16 maart
437 n.C. (CT, VI, 23, 4). Het was sinds de Wet van de XII Tafelen geleden dat een Romeinse overheid nog ge-
probeerd had publico iussu haar wetten te verzamelen en openbaar te maken5.

Deze uiteenzetting zal zich op de eerste plaats buigen over de opzet en het doel van de Codex Theodosianus.
Hebben de samenstellers de oorspronkelijke teksten gewijzigd of vlekkeloos overgenomen en waar vonden
ze hun materiaal? En ten slotte: hoe werd deze Codex gepromulgeerd?

2 De opzet van de CT

De vraag over de procedures die toegepast werden voor de compilatie van de CT en over de mensen die zich
daarmee bezighielden, kan het best benaderd worden via de constitutie van 26 maart 429 n.C., die Theodo-
sius II, als Romeins keizer in het oosten, aan de senaat van Constantinopel richtte6. Deze constitutie, die bijna

1 CT, I, 1, 5 (26 maart 429 n.C.).
2 NT, I (15 februari 438 n.C.).
3 NT, I, 3: condiosam divalium constitutionum scientiam ex divi Constantini temporibus roboramus, nulli post Kal.

Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocationes ius principale deferre vel litis instrumenta conponere, nisi
ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis.

4 Volgens T. Honoré, The making of the Theodosian Code , ZSS RA, 103, 1986, blz. 133-222, bijz. blz. 133,
noot 5, is dit 2529, but much depends on whether certain tenuous texts are included . J.F. Matthews, Laying down
the law: a study of the Theodosian Code,  New Haven (Conn.),  Yale  University  Press,  2000,  blz.  10,  noot  2  en
blz. 79, noot 49 houdt het op 2515. Th. Mommsen & P.M. Meyer (ed.), Theodosiani Libri XVI cum constitu-
tionibus Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, 2 volumes in 4, Berlin, 1905, telden 2509
teksten, plus 7 fragmenten, in de uitgegeven CT. A.J.B. Sirks, The sources of the Code , in: J. Harries & I.
Wood, The Theodosian Code: studies in the imperial law of late antiquity, London, Duckworth, 1993, blz. 64-66,
suggereert een totaal van ca. 2700 + y originele teksten (y = het aantal ontdekte, maar door de uitgevers
geomitteerde teksten).

5 Th. Mommsen, 1905, Prolegomena, blz. XI: Per longa saecula, quibus stetit res publica Romana, bis tantum leges
publico iussu collectae sunt et promulgatae, tempore antiquissimo Romae per decemviros legibus scribendis, colla-
bente imperio Constantinopoli per Theodosium secundum.

6 CT, I,  1, 5 (26 maart 429 n.C.): Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitu-
tiones decernimus, quos Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus edictorum viribus aut sacra
generalitate subnixas. Et primum tituli, quae negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt ut, si capitulis di-
versis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur; dein, quod in utramque
partem dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine, non solum reputatis consulibus et tempore quaesito
imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante; post haec, ut constitu-
tionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quas posteriores infirmant, explicari
solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus conpositos cognoscamus, quorum scho-
lasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum tempo-
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tien jaar later aan Faustus, de praefectus praetorio van het westen, overhandigd werd, beschreef de opzet van
het project van Theodosius II. Zoals Theodosius II duidelijk maakte, moest de CT gemodelleerd zijn op de
Codex  Gregorianus  (ca.  292  n.C.)  en  de  Codex  Hermogenianus  (ca.  295  n.C.)  uit  de  tijd  van  Diocletianus,
omdat het een verzameling van wetten betrof, eerder dan een analyse ervan: Ad similitudinem Gregoriani at-
que Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus (...).  De finale bedoeling bestond erin dat de
CT de enige bron van keizerlijke wetgeving was voor de periode vanaf keizer Constantijn I.

Het plan werd als volgt opgevat: eerst moesten alle algemene wetten met kracht van een edict of met alge-
mene toepassing, vanaf keizer Constantijn I tot het huidige moment, verzameld worden: Cunctas constitutio-
nes, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus edictorum viribus aut sacra generalite sub-
nixas.  De wetten moesten dan chronologisch onder tituli geordend worden, onder het voorbehoud dat de
bestaande teksten, die relevant materiaal bevatten dat betrekking had op meer dan één onderwerp, gesplitst
moesten worden. Dan moesten ze, omwille van de inconsistenties die onder de verschillende wetten zouden
opduiken, volgens de datum van uitgave gerangschikt worden. Door het materiaal op die manier in te delen
zou duidelijk worden welke constituties van een onderwerp later (van datum) waren en dus meer geldig-
heid zouden bezitten: Ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante.

Keizer Theodosius II ging nu over naar zijn langetermijnplan. Hij wou een tweede volume (naast de gecom-
pileerde wetten) uitbrengen waarin de CT naast de twee bestaande codices van Diocletianus  regering opge-
nomen werd. De drie codices moesten samengevoegd worden en moesten met excerpten van juristen over-
eenstemmen, die dan bij elk hoofdstuk gehecht moesten worden. Het eindresultaat zou een compilatie van
wetten zijn, vrij van fouten en ambiguïteit ( qui nullum errorem, nullas patietur ambages ),  die voor eens en al-
tijd duidelijk zou maken wat nageleefd moest worden en wat vermeden moest worden: sequenda omnibus vi-
tandaque monstrabit 1.  Theodosius  II  slaagde  echter  alleen  in  het  eerste  plan.  Het  tweede  deel  (wat  later  de
Codex Justinianus2 zou worden), zou een eeuw later door keizer Justinianus en zijn quaestor Tribonianus uit-
gevoerd worden. Vermits het maken van de tweede Codex, die naar Theodosius genoemd moest worden
( qui nostro nomine nuncupatus 3), uitgesteld moest worden, werd de eerste Codex dan maar naar hem ge-
noemd.

Omwille van verschillende redenen schoot het werk van de CT niet vlug op. De procedure om de teksten te
verzamelen en nauwkeurig te onderzoeken was moeilijk en zeer tijdrovend. Op één advocaat na bekleedden
de oorspronkelijke acht commissieleden een openbaar ambt en konden dus niet fulltime aan het project wer-
ken. Bovendien ging hun carrière verder: Antiochus Chuzon, quaestor en tweede commissielid in rang in 429

ris negotiis valitura. Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et
responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages,
qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit. Ad tanti consummationem operis et con-
texendos codices - quorum primus, omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam
proferri liceat, praetermissa, inanem verborum copia recusabit; alter omni iuris diversitate exclusa magisterium vitae
suscipiet - deligendi sunt viri singularis fidei, limatioris ingenii, qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publi-
cae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum. Electos vestra amplitudo
cognoscat: Antiochum virum inlustrem, ex quaestore et praefectum elegimus, Antiochum virum inlustrem
quaestorem sacri palatii, Theodorum v(irum) s(pectabilem) com(item) et magistrum memoriae. Eudicium et Euse-
bium v(iros) s(pectabiles) magistros scriniorum, Iohannem v(irum) s(pectabilem) ex com(ite) nostri sacrarii, Coma-
zontem atque Eubulum v(iros) s(pectabiles) ex magistris scriniorum et Apellem virum disertissimum scholasticum.
Hos a nostra perennitate electos eruditissimum quemque adhibituros esse confidimus, ut communi studio vitae ra-
tione deprehensa iura excludantur fallacia. In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi
parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum
sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum.
Missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reser-
vata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter.

1 Dit moest gebeuren onder dezelfde titels als deze waaronder de keizerlijke constituties waren onderge-
bracht: per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis .

2 De eerste editie van de CJ dateert van 529 n.C., maar is verloren gegaan. Een tweede editie kwam tot stand
op 16 november 534 n.C. en wordt aangeduid als Codex repetitae praelectionis  ( Codex in herziene lezing ).

3 CT, I, 1, 5 (26 maart 429 n.C.).
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n.C., werd in 430-431 n.C. praefectus praetorio orientis1. Eubulus, lid van de commissie van 429 n.C. en van 435
n.C.2, werd op 3 april 436 n.C. praefectus praetorio van Illyricum3. Theodosius II had dus acht commissieleden
en één advocaat aangesteld om het werk uit te voeren4. Allen hadden relevante ervaring met de compilatie
van keizerlijke constituties. Bovendien mochten ze voor de eliminatie van wettelijke fouten experts of ge-
leerde adviseurs coöpteren: (...) eruditissimum quemque adhibituros esse confidimus, ut communi studio vitae rati-
one deprehensa iura excludantur fallacia .

Na bijna zeven jaar5 was het duidelijk dat het tweede deel van het plan uitgesteld moest worden en dat er
enige aanpassing aan het eerste deel vereist was. Een tweede wet6 (we zijn nu december 435 n.C.) bepaalde
opnieuw, met enige herhaling, de(zelfde) procedure. We vinden in deze wet dezelfde instructies om alge-
mene wetten van Constantijn I tot het huidige moment te verzamelen, ze onder tituli te ordenen, wetten, in-
dien noodzakelijk, te scheiden en materiaal dat irrelevant voor het onderwerp was, te verwijderen. Een
nieuwe commissie werd benoemd, deze keer bestaande uit zestien personen7, waarbij slechts drie van de ne-
gen oorspronkelijke commissieleden8 opnieuw aangesteld werden.

Wat er met de andere zes leden van 429 n.C. gebeurd is, weten we niet. Overlijden of fysieke verhindering
zou ingeroepen kunnen worden, maar dat zes (of zeven) van de negen dit overkomen zou zijn, schijnt toch
vrij onwaarschijnlijk te zijn. Andere mogelijkheden zijn uiteraard naast promotie of pensionering ook onge-
schiktheid of afkeer voor het werk. De uitbreiding van negen naar zestien personen is geen bewijs van het fa-

1 CT, I, 1, 5 (26 maart 429 n.C.); XI, 20, 6 (31 december 430 n.C.): Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Antiocho
praefecto praetorio ; IX, 45 , 4 (23 maart 431 n.C.): Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Antiocho pf. p. .

2 CT, I, 1, 5 (26 maart 429 n.C.) en I, 1, 6, 2 (20 december 435 n.C.).
3 CT,  VIII,  4,  30  (3  april  436 n.C.):  Idem aa. Isidoro praefecto praetorio. Post alia: eodem exemplo Eubulo praefecto

praetorio Illyrici ;  XII,  1,  187 (3  april  436 n.C.):  Dat. III non. april. Constantinopoli Isidoro et senatore conss. Eo-
dem exemplo Eubulo praefecto praetorio Illyrici .

4 In volgorde zoals ze in de CT voorkomen: Antiochus, vir inlustris, ex quaestore et praefecto; Antiochus, vir in-
lustris, quaestor sacri palatii; Theodorus, vir spectabilis, magister memoriae; Eudicius et Eusebius, viri spectabi-
les, magistri scriniorum; Iohannes, vir spectabilis, ex comite nostri sacrarii; Comazon et Eubulus, viri spectabiles,
ex magistris scriniorum; Apelles, vir disertissimus scholasticus. Apelles was waarschijnlijk een praktiserend
advocaat.

5 Zes jaar en iets minder dan negen maanden lagen tussen de CT, I, 1, 5 (26 maart 429 n.C.) en CT, I, 1, 6 (20
december 435 n.C.), wanneer de instructies gegeven werden om de CT uit te brengen. De opgelopen ver-
traging kan misschien gevonden worden in de bezigheid van sommige commissieleden met het Concilie
van Efeze en de controverse tussen Nestorius en Cyrillus van Alexandrië in 431-435 n.C..

6 CT, I, 1, 6 (20 december 435 n.C.): Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis
valere aut proponi iussae, quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus, indicibus rerum titulis
distinguantur, ita ut non solum consulum dierumque supputatione, sed etiam ordine conpositionis apparere possint
novissimae. Ac si qua earum in plura sit divisa capita, unumquodque eorum, diiunctum a ceteris apto subiciatur titu-
lo et circumcisis ex quaque constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus solum ius relinquatur. Quod ut brevi-
tate constrictum claritate luceat, adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et adieciendi necessaria et de-
mutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem, scilicet ut his modis unaquaeque inlustrata consti-
tutio emineat. Erunt contextores huius Theodosiani codicis Antiochus amplissimus adque gloriosissimus praefecto-
rius ac consularis; Eubulus, inlustris ac magnificus comes et quaestor noster ; Maximinus v(ir) i(nlustris) insignibus
quaestoriae dignitatis ornatus; Sperantius, Martyrius, Alypius, Sebastianus, Apollodorus, Theodorus, Eron spectabi-
les comites consistorian; Maximinus, Epigenes, Diodorus, Procopius spectabiles comites et magistri sacrorum scri-
nioru; Erotius v(ir) s(pectabilis) ex vicariis iuris docto; Neoterius v(ir) spectabilis ex ... Quorum si quis aut humano
praepeditus casu aut aliqua rei publicae detentus sollicitudine ab iniuncto fuerit abstractus negotio, alius in locum
eius, si ita fuerit visum, nostro substituetur arbitrio; ut absolutionem codicis in omnibus negotiis iudiciisque valituri
nullumque extra se novellae constitutioni locum relicturi, nisi quae post editionem huius fuerit promulgata, nullum
possit inhibere obstaculum.

7 In volgorde zoals ze in de CT voorkomen: Antiochus, amplissimus adque gloriosissimus praefectorius et consu-
laris; Eubulus, inlustris et magnificus comes et quaestor noster; Maximinus, vir inlustris, insignibus quaestoriae
dignitatis ornatus; Sperantius, Martyrius, Alypius, Sebastianus, Apollodorus, Theodorus, Eron, spectabiles
comites consistoriani; Maximinus, Epigenes, Diodorus, Procopius, spectabiles comites et magistri sacrorum scri-
niorum; Erotius, vir spectabilis, ex vicariis iuris doctor; Neoterius, vir spectabilis ex [...].

8 Antiochus Chuzon (PLRE II, Antiochus 7), Theodorus (PLRE II, Theodorus 24) en Eubulus (PLRE II, Eubulus).
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len van het project, maar een bevestiging van het feit dat de aard van het werk veranderd was, nl. een ver-
schuiving van het verzamelen naar het uitgeven van de teksten. De omvang van het project maakte duidelijk
dat de samenstelling van het aantal leden herzien moest worden.

Men heeft vaak gedacht dat de bepalingen, zoals ze in de wet van 435 n.C. uiteengezet zijn, een wezenlijke
verbetering of zelfs een vernietiging van de bepalingen van de wet van 429 n.C. voorstelden. Mommsen1

dacht zelfs dat de wet van 435 n.C. erop wees dat het vroegere plan, dat niet succesvol bleek te zijn, opgege-
ven was. Zijn mening heeft veel bijval gekend en andere auteurs beïnvloed2. Honoré3 en Matthews4 daar-
entegen denken er anders over. Het feit dat de instructies van 429 n.C. in 435 n.C. herhaald werden, wijst er
volgens  hen  niet  op  dat  het  vorige  project  een  mislukking  was,  maar  alleen  dat  het  een  uitgebreid  project
geweest moet zijn dat veel tijd in beslag nam.

3 De bedoeling van de CT

Volgens Honoré had de CT praktische, politieke en culturele doeleinden voor ogen, maar waren het toch
vooral de praktische die domineerden. De promotoren van de CT wilden (en slaagden daar voor een groot
deel in) wetten maken die voor de betreffende periode duidelijk5, kort6, authentiek7 en veelomvattend8

moesten zijn. Het enige doel van de CT bestond er echter niet in om processen eenvoudiger te maken en de
taak van de rechters te vergemakkelijken9. Wetten moesten in het algemene belang uitgevaardigd worden.
Dit was een van de redenen waarom de CT gelimiteerd werd tot algemene wetten10 en waarom edicten, juri-
dische beslissingen en andere maatregelen die alleen individuele gevallen dekten, uitgesloten werden11. Men
kwam dus overeen dat algemene wetten primeerden boven individuele belangen.

1 Th. Mommsen, 1905, Prolegomena, blz. IX.
2 J. Gaudemet, Institutions de l Antiquité, 2de ed., 1982, blz. 738 ; H.F. Jolowicz, Historical introduction to the

study of Roman law, Cambridge, 1952, blz. 483; L. Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Vienna, 1953,
blz. 536; W. Kunkel, Introduction to Roman legal and constitutional history, Oxford, 1973, blz. 158; F. Schulz,
History of Roman legal science, Oxford, 1946, blz. 288 en 315; A.H.M. Jones, The later Roman Empire 284-602. A
social, economic and administrative survey, Oxford, Basil Blackwell, 1964, I, blz. 475.

3 T. Honoré, 1986, blz. 166-167, en idem, Law in the crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian dynasty and its
quaestors, Oxford, 1998, blz. 142-149.

4 J.F. Matthews, 2000, blz. 59-60.
5 CT, I,  1, 6: quod ut brevitate constrictum claritate luceat ;  NT, I,  1, 4: quae velut sub crassa demersae caligine ob-

scuritatis vallo sui notitiam humanis ingeniis interclusit / cum liquido pateat / obscuritatis iniuria vindicasse ; Gesta
senatus:  constitutionum ambiguam removistis ; vgl. XI, 31, 9 (30 maart 423 n.C.: Sallustius); CJ, VI, 61, 2 (20
februari 428 n.C.: Antiochus Chuzon).

6 CT, I, 1, 5: praetermissis illis, quae sanciendae rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt ; CT, I, 1, 6: ut claritate lu-
ceat ;  NT, I,  1, 3: moles constitutionum divalium / discussis tenebris compendio brevitatis lumen legibus dedimus /
compendiosam divalium constitutionum scientiam / elimata gloria conditorum / lux sola brevitatis .

7 CT, I, 1, 5: ut ... iura excludantur fallacia ; NT, I, 1, 6: falsitatis nota damnandis quae ... non referuntur in codice ;
Gesta  senatus 5:  ne interpolentur constituta, plures codices fiant / ne constituta interpolentur, omnes codices litteris
conscribantur / huic codici, qui faciendus a constitutionariis, notae iuris non adscribantur ; C de Constitutionariis (23
december 443 n.C.): P. Krüger, Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts, 1912, blz. 35-42.

8 CT, I,  1, 6: codicis in monibus negotiis iudiciisque valutari nullumque extra se novellae constitutioni locum relictu-
ri ;  NT,  I,  3:  nulli post Kal. I. Concessa licentia ad forum et cotidianas advocationes ius principale deferre vel litis
instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris .

9 W.  Turpin,  The  purpose  of  the  Roman  law  codes ,  in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.
Romanistische Abteilung, 104, 1987, blz. 629, en G.G. Archi, La certezza del diritto nella esperienza giuridica
romana: le compilazioni postclassiche , in Estudios J. Iglesias, 1, 1988, blz. 70-77.

10 CT, I, 1, 5 ( cunctas constitutiones ... edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas ); I, 1, 6, pr. ( omnes
edictales generalesque constitutiones ), zie A.J.B. Sirks, From the Theodosian to the Justinian Code , Atti Acc.
Rom. Cost.,  6,  1986,  blz.  286-291,  en  J.F.  Matthews,  The  making  of  the  text ,  in  J.  Harries  &  I  Wood, The
Theodosian Code: studies in the imperial law of late antiquity, London, 1993, blz. 26-29.

11 J.F. Matthews, 1993, blz. 27, en T. Honoré, Emperors and lawyers. With a palingenesia of third-century imperial
rescripts, 193-305 AD, 1994², blz. 33-70.
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De promotoren van de CT hadden ook een direct politiek doel voor ogen: de wetten van het oosten en van
het westen bundelen. Theodosius II vatte het project aan met de steun en hulp van zijn neef en medekeizer
Valentinianus1. Kort na het huwelijk van Valentinianus III met Licinia Eudoxia werd het resulterend volume
in Constantinopel aan de praefecti praetorio van beide rijksdelen overhandigd en dit volgend de instructies
van beide keizers2. In theorie had het Romeinse Rijk altijd al een geünificeerd systeem van wetten gehad,
maar nu maakte de CT voor de eerste keer de uitdrukkelijke voorziening voor verschillen tussen oost en west.

Op verschillende momenten, zowel ten tijde van de tetrarchie als later in de vierde eeuw n.C., was de ad-
ministratie van de keizer verdeeld tussen één of meer oostelijke en westelijke keizers. Er waren bv. de ver-
delingen tussen Valentinianus I en Valens in 364 n.C., tussen Gratianus en Theodosius I in 379 n.C. en tussen
Arcadius en Honorius in 395 n.C. Tenzij er één keizer de andere domineerde, trachtte elk van hen in principe
wetten voor zijn eigen deel van het rijk uit te vaardigen3. De wetten die dus in één rijksgedeelte toegepast
werden, verschilden licht van diegene toegepast in het andere deel4. Het ene rijksdeel kon niet op de hoogte
zijn van de recente wetgeving in het andere deel. Het blijft wel een raadsel in hoeverre wetten die in het oos-
ten uitgevaardigd zijn, effectief in het westen toegepast en gekend waren. En er waren wetten die uitdrukke-
lijk aan een bepaalde plaats gebonden waren, zoals Alexandrië of Rome, of aan bepaalde gebieden zoals
Illyricum of Africa.

Bovendien zal een schroomvolle of onderdanige keizer behoedzaam geweest zijn om alleen voor zijn eigen
deel van het rijk wetten uit te vaardigen, terwijl een dominante keizer niet zal aarzelen om wetten voor beide
rijksdelen uit te vaardigen. Dit veronderstelt dat een keizer wettelijk gezien in één rijksdeel wetten kon uit-
vaardigen voor het andere deel, maar dat, indien dit zo was, dit afhing van de relaties tussen beide keizers5.

4 De herkomst van de wetten

We weten vrij weinig over de bronnen die de commissieleden raadpleegden. Ze moesten alle algemene con-
stituties vanaf Constantijn I verzamelen. Dus moesten ze elke mogelijke bron raadplegen. Dit veronderstelt
dus ook reizen, wat in die tijd vaak moeilijk en niet zonder gevaar was en bovendien veel tijd kostte. Som-
mige teksten kwamen van officiële archieven van de keizer en zijn functionarissen, andere van prefecturen,
andere van scholen van rechtenstudie, nog andere misschien van privécollecties of brieven. Dat zgn. lokale
bronnen ook in aanmerking komen, is duidelijk. Er is niet alleen extensief bewijs dat in alle eeuwen van het
rijk belangenpartijen die wetgeving kopieerden die hen aanging, maar dit blijkt ook uit de annotaties van
vele teksten in de CT: proposita, accepta, lecta enz. zijn het bewijs van een lokale bron.

Verder mogen we niet vergeten dat de teksten van keizerlijke besluiten van bij de keizer naar de praefectus
praetorio stroomden en dan via de provinciegouverneur naar de lokale gemeenschap. Onderweg ondergin-
gen deze teksten ongetwijfeld (vormelijke) wijzigingen, maar soms werd er ook door de tussenpersonen
commentaar bijgevoegd. De compilatoren kopieerden uiteraard de teksten niet van uithangborden in de stad
waarop de wet was aangebracht. Een keizerlijk edict was immers een kort leven beschoren. Al vrij snel werd
zo n edict het slachtoffer van onverschilligheid, familiariteit en competitie met andere vormen van commu-
nicatie. De teksten die dan toch overgeleverd zijn, zijn te danken aan de interesse die juristen en anderen be-
toonden en die een specifieke reden hadden om de teksten te kopiëren. De mogelijkheid bestaat dat som-
mige ambtenaren zoals de praefectus urbi of praetorio aan wie de wet geadresseerd was, tussen hun persoon-
lijke documenten kopieën van die wetten bewaard hebben en dat deze wetten op die manier door de compi-
latoren ontdekt werden.

De bronnen waren duidelijk niet uniform betrouwbaar. Men nam niet alleen samenvattingen of verklaringen
van constituties als authentieke teksten, maar er bevonden zich ook opzettelijke falsificaties tussen. De

1 Gesta Senatus Urbis Romae, 2.
2 Ibid., 3.
3 P. Voci, Polemiche legislative nel tardo impero romano , in Estudios d Ors, 2, 1987, blz. 1083.
4 A.J.B. Sirks, 1986, blz. 266-269.
5 T. Honoré, 1998, blz. 131: Particularly in periods of tension, there was clearly no regular exchange of laws between

east and west.
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Theodosiaanse commissie probeerde deze iura fallacia1 te detecteren, maar kon niet altijd even succesvol zijn
in dit detecteren van valse of onofficiële teksten. De lezer van de CT moet daarom dus alert zijn en bedenken
dat een constitutie die de commissieleden als echt beschouwden, misschien niet met de werkelijke tekst
overeenkomt. Hoeveel teksten hebben de compilatoren verworpen? Als ze hun oorspronkelijke instructies
volgden, moesten ze alle teksten die aan de vooropgestelde formele eisen voldeden, in de CT opgenomen
hebben en slechts weinige verworpen hebben. Als ze daarentegen hun instructies te buiten gingen en zelf
beslisten over de eliminatie van obsolete wetten, dan zouden ze een groter aantal verworpen moeten heb-
ben. Dit is een belangrijk punt voor diegenen die de CT als de belangrijkste bron voor inlichtingen over de
toestand in het Romeinse Rijk willen bestuderen.

Een ander probleem is de vraag of de commissieleden de teksten gewijzigd hebben. Het antwoord is waar-
schijnlijk nee. De commissieleden deden wat ze moesten doen. Ze moesten de niet-essentiële delen van de
wetten weglaten. Dus lieten ze begin en einde weg: de inleiding die de reden voor de wetgeving behandelde
en de epiloog die de uitvoering en publicatie ervan behandelde. Om dit aan te tonen begonnen ze de tekst
met Post alia en sloten de tekst af met Et cetera. De kern moest behouden worden en als dusdanig weer-
gegeven worden: constitutionem ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sanci-
endae rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt 2. Uiteraard moesten de commissieleden soms wijzigingen aan-
brengen om bv. de tekst uit te geven. Maar deze wijzigingen waren miniem. Een vergelijking tussen de tek-
sten van de CT en de teksten die  in  de Constitutiones Sirmondianae of  de Collatio bewaard zijn,  bevestigt  dit
gegeven. De stukken uit de Sirmondianae 123 die in de CT4 overgenomen zijn, komen bijna letterlijk overeen
met het origineel op de inleidende woorden quapropter en iam vero na.

5 De promulgatie van de CT

In 437 n.C. waren de voorbereidingen en de compilatie eindelijk voltooid. Op dat moment kwamen twee ge-
zanten van de Romeinse senaat naar het hof van keizer Theodosius II in Constantinopel. Het waren Rufius
Antonius Agrypnius Volusianus5 en Anicius Acilius Glabrio Faustus6. De reden voor hun bezoek was een
huwelijk.  Valentinianus III  stond nl.  op het  punt  te  trouwen met  zijn  nicht  Eudoxia,  de dochter  van keizer
Theodosius II en Aelia Placidia Eudocia7. Valentinianus, op dat moment achttien jaar, was de enige zoon van
keizer Constantius en Galla Placidia, die de dochter was van Theodosius de Grote en zijn tweede echtgenote.
Dit huwelijk vormde de perfecte gelegenheid voor een formele voorstelling van de Codex aan Faustus, de
praefectus praetorio van het westen en aan Florentius, praefectus praetorio orientis. Deze Faustus zal waarschijn-
lijk het bruidspaar op hun terugreis geëscorteerd hebben, daar het vergezellen van de keizer net een van de
taken van de praefectus praetorio was. We weten dat het paar de winter in Thessalonica doorbracht en na de
heropening van de zeeën in april 438 n.C. naar Ravenna reisde8.

De wet van 15 februari 438 n.C. (NT, I) had ondertussen aan de CT kracht van wet verleend en had aan Flo-
rentius, de praefectus praetorio orientis, de opdracht gegeven die te publiceren. Op 1 januari 439 n.C. werd de
Codex zowel in het oosten als in het westen van kracht9.

1 CT, I, 1, 5, 29-30 (26 maart 429 n.C.).
2 CT, I, 1, 6, 6-7 (20 december 435 n.C.).
3 25 november 407 n.C.
4 CT, XVI, 5, 43 (15 november 407 n.C.) en CT, XVI, 10, 19 (15 november 407 n.C.).
5 PLRE II, blz. 1184-1185 (Volusianus 6): hij was praefectus van Rome in 417 n.C.  en praefectus praetorio van

Italië onder Valentinianus III in 428-429 n.C.
6 PLRE II, blz. 452-454 (Faustus 8): hij was drie keer praefectus van Rome, onder keizer Honorius tussen 408 en

423 n.C., onder Caesar Valentinianus in 425 n.C. en onder Augustus Valentinianus tussen 425 en 437 n.C.
7 Het huwelijk vond plaats in Constantinopel op 29 oktober 437 n.C. en het bruidspaar was pas terug in Ra-

venna tegen 8 juli 438 n.C.
8 Marcellinus, Chron., s.a. 437, 438.
9 NT, I, 3: condiosam divalium constitutionum scientiam ex divi Constantini temporibus roboramus, nulli post Kal.

Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocationes ius principale deferre vel litis instrumenta conponere, nisi
ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis.
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6 Conclusie

De CT had dus de keizerlijke constituties in één document verzameld. Vanaf het jaar 439 n.C. kon geen enke-
le algemene wet meer elders of in een andere vorm geciteerd worden dan in de CT1. Het weze voor gebrui-
kers, lezers en onderzoekers van de CT duidelijk dat voor de periode waarvoor ze de teksten als historisch
bewijsmateriaal zouden willen gebruiken, de CT zelf(s) nog niet bestond. Kennis van vierde- en vijfde-
eeuwse wetten was minder omvattend en georganiseerd dan de CT laat uitschijnen. Bovendien mag de lezer
tijdens de interpretatie van individuele teksten niet vergeten dat er heel wat geomitteerd zou kunnen zijn.
De historische interpretatie van de teksten is een zeer moeilijke zaak, vooral omdat zoveel van de oorspron-
kelijke tekst weggelaten is, wat bijgedragen zou kunnen hebben om die te begrijpen. En toch zijn de wetten
geen geïsoleerde fragmentaire teksten. Ze dragen data, per jaar, maand en dag, de plaatsen van uitgave (en
soms van ontvangst), ze zijn onder thematische titels verzameld en zijn geadresseerd aan ambtenaren (over
wie we soms meer informatie hebben) en aan openbare instanties wier karakter ons duidelijk is.
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Piraten op de Middellandse Zee: een parallel in de geschiedenis
Robert Harris1

In de herfst van het jaar 68 v.C. onderging de enige militaire supermacht in de toenmalige wereld een diepe
psychologische schok als gevolg van een stoutmoedige terroristische aanval op het hart zelf van die macht.
De haven van Rome, Ostia, stond in brand, de oorlogsvloot was vernietigd en twee van de meest eminente
senatoren waren met hun lijfwachten en medewerkers ontvoerd.

Hoe  dramatisch  het  incident  ook  was,  het  heeft  niet  erg  de  aandacht  getrokken  van  de  moderne  historici.
Maar de geschiedenis kent vele wendingen. Een gebeurtenis die vijf jaar geleden nauwelijks stof zou hebben
geboden voor een voetnoot onderaan de bladzijde, krijgt nu, in onze wereld van na 11 september 2001, een
nieuwe, ietwat onrustwekkende aandacht. Want in de paniek die na de aanval uitbrak, nam het Romeinse
volk de besluiten die het op het spoor zouden zetten dat leidde naar de vernietiging van zijn politiek bestel,
zijn democratie en zijn vrijheid. En nu vraagt men zich onvermijdelijk af of de geschiedenis niet bezig is zich
te herhalen.

Laten we even de overeenkomsten nagaan. Degenen die de spectaculaire aanval uitvoerden, stonden niet in
bevolen dienst van enige buitenlandse mogendheid: geen enkele natie zou het hebben aangedurfd Rome op
zo n manier te provoceren. Het waren eerder rebellen, de uitgestotenen van de wereld, de geruïneerden uit
alle naties , met de woorden van de grote Duitse geschiedkundige uit de 19de eeuw, Theodor Mommsen.
Een piratenstaat begiftigd met een merkwaardige korpsgeest.

Zoals Al Quaida waren die zeerovers nogal losjes georganiseerd, maar ze slaagden erin een onevenredig
grote schrik te verspreiden onder de burgers die zich beveiligd hadden gewaand tegen elke agressie. Om
nog maar eens Mommsen te citeren: De Romeinse pater familias, de reiziger op de Via Appia, de voorname
bezoeker van de baden in het aards paradijs Baiae waren geen ogenblik meer verzekerd van hun bezittingen
noch van hun leven.

Wat moest men doen? In de loop van de vorige eeuwen had de grondwet  van het antieke Rome een com-
plex systeem van machtsevenwicht uitgebouwd, met het doel te verhinderen dat te veel macht zou worden
samengebald in de handen van één individu. Het consulaat, jaarlijks verkozen, werd gemeenschappelijk
door twee mannen bekleed. Militaire commando s waren begrensd in de tijd en geregeld onderworpen aan
beurtwisselingen. De gewone burgers waren gewend aan een merkwaardige graad van vrijheid: de kreet
Civis Romanus sum  garandeerde iemands veiligheid over de hele wereld.

Maar na de gebeurtenissen in Ostia was de paniek zo groot dat de mensen bereid waren om die rechten in
gevaar  te  laten  brengen.  De  meest  vooraanstaande  militair  van  Rome,  Gnaeus  Pompeius  Magnus,  toen  38
jaar,  kon het  voor  elkaar  krijgen dat  een van zijn  luitenants,  de tribuun Aulus Gabinius,  op het  forum van
Rome een nieuwe, echt verbijsterende wet kon voorstellen. Daarover schreef de Griekse historicus Plutar-
chus: Pompeius zag zich niet alleen het opperbevel ter zee opdragen, maar ook wat in feite neerkwam op
een absoluut gezag en een ongecontroleerde macht over allen. Weinig plaatsen van de Romeinse wereld vie-
len buiten die nieuw getrokken grenzen.

Ten slotte zag Pompeius zich nagenoeg de volledige staatskas toekennen  144 miljoen sestertiën  om zijn
oorlog tegen het terrorisme  te financieren; die vereiste de bouw van 500 schepen en de lichting van een le-

ger bestaande uit 120 000 man voetvolk en 5 000 ruiters. Een dergelijke opeenstapeling van bevoegdheden
was nog nooit  voorgekomen,  en in  de senaat  brak letterlijk  een oproer  uit  bij  de  bespreking van het  wets-
voorstel.

Niettemin werden op een rumoerige massamanifestatie in het centrum van Rome de tegenstanders van
Pompeius geïntimideerd en gedwongen toe te geven. De lex Gabinia werd (onwettig) aangenomen en de
macht aan Pompeius overgedragen. Toen hij dan in zee stak, had hij amper drie maanden nodig om de hele
Middellandse Zee van piraten te zuiveren. Zelfs als men rekening houdt met het genie dat Pompeius in zijn

1 Vertaald uit het Frans door Robert Vermeersch. Bron: www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=1296&lg=fr.

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=1296&lg=fr.
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strategie tentoonspreidde, kan een vermoeden rijzen: indien de piraten zo op stel en sprong uitgeschakeld
konden worden, dan lijkt het erg onwaarschijnlijk dat ze aanvankelijk een echt grote bedreiging vormden.

Om dergelijke vragen op te werpen kreeg men echter geen tijd meer. Dankzij de meest versleten list van het
politieke breviarium  paniek stoken, zodat elke dissidente stem gesmoord kan worden onder de beschuldi-
ging van laksheid , zelfs verraad   had het volk bevoegdheden uit handen gegeven die het nooit meer zou
terugkrijgen. Pompeius bleef zes jaar in het Midden-Oosten, zette in de hele regio marionettenstaatjes op po-
ten en werd ondertussen de rijkste man van het hele Romeinse Rijk.

Diegenen onder ons die geen VS-Amerikanen zijn, kunnen alleen met ogen vol ongeloof het gemak vaststel-
len waarmee op gelijkaardige wijze de oude rechten en vrijheden van het individu in de Verenigde Staten
worden uitgehold als gevolg van 11 september 2001. Het goedkeuren door de Senaat op 28 september 2006
van een wet die bedoelde het habeas corpus-recht te ontzeggen aan personen die worden verdacht van terro-
risme,  zodat  ze  niet  bij  een  rechtbank  in  beroep  kunnen  gaan  tegen  hun  opsluiting;  de  behoedzame  om-
schrijving van foltering , die alleen het opleggen van zwaar  fysiek of psychologisch lijden verbiedt om in-
lichtingen te verkrijgen; het juridisch ontvankelijk verklaren van bewijsstukken die in de VS worden verkre-
gen zonder mandaat tot gerechtelijk onderzoek; de mogelijkheid die de president wordt geboden om gelijk
welke persoon die wettelijk in de VS verblijft tot vijandelijk strijder  te verklaren  dit alles betekent een his-
torische verglijding in de verdeling van de rechten tussen de burgers en de uitvoerende macht.

Ongetwijfeld zou een intelligente en sceptische burger van de VS het idee belachelijk vinden dat wat zich
sedert 11 september 2001 heeft voorgedaan, de teloorgang zou kunnen voorspellen van een eeuwenoud be-
stel; maar dan vermoed ik dat een intelligente en sceptische Romein hetzelfde had kunnen denken in 68 v.C.
In werkelijkheid echter was de lex Gabinia het begin van het einde van de Romeinse republiek. Ze schiep een
precedent. Minder dan een decennium later zou Julius Caesar  die volgens Plutarchus de enige was ge-
weest die bij het debat in de senaat het toekennen van een speciaal commando aan Pompeius had verdedigd
 zich een dergelijke uitgebreide militaire soevereiniteit in Gallië zien toekennen. Vroeger had de staat, mid-

dels de senaat, grotendeels de strijdmachten onder controle; nu begonnen de legers het bestuur van de staat
in handen te nemen.

Dit veroorzaakte ook een instroom van hopen geld in een verkiezingssysteem dat ontworpen was voor een
eenvoudig bestel, niet voor een imperium.  Caesar  had,  net  als  Pompeius  in  het  Midden-Oosten,  alle  hulp-
bronnen van Gallië ter beschikking, werd immens rijk en wendde zijn fortuin aan om zijn eigen politieke
partij te financieren. Van dan af werd de uitslag van de verkiezingen vooral bepaald door de hoeveelheid
geld waarover  de kandidaten beschikten om kiezers  te  kopen.  In  49  v.C.  stortte  het  systeem volledig in  el-
kaar: Caesar stak de Rubico over  de rest is, zoals men zegt, oude geschiedenis.

Het is mogelijk dat de Romeinse republiek om het even hoe veroordeeld was. Maar de buitensporige reactie
op de raid tegen Ostia heeft onmiskenbaar de loop der dingen verhaast, doordat ze de grenzen verbrak die
aan het  militaire  avonturisme waren gesteld en corruptie  in  het  politieke proces  binnenbracht.  Het  zal  nog
meer dan 1800 jaar duren vooraleer een politiek regime verschijnt dat, hoe onvolmaakt ook, van ver verge-
lijkbaar is met de Romeinse democratie.

De lex Gabinia  is een klassieke illustratie van de wet van de perverse neveneffecten : ze heeft een fatale slag
toegebracht aan het bestel dat ze ondersteld werd te behoeden. Laten we hopen dat de stemming in de se-
naat van de VS niet hetzelfde resultaat zal hebben.

(Tot zover het oorspronkelijke artikel van Robert Harris. Wat volgt zijn persoonlijke commentaren van de vertaler.)

Commentaar

Deze gebeurtenis biedt een interessante vergelijking voor een derdegraadsklas, hoewel omnis comparatio
claudicat. De schrijver lijkt, getroffen door de gelijkenis, de andere oorzaken van de teloorgang van de Ro-
meinse democratie  te hebben onderschat. Vooraleer daarover uit te weiden kunnen we nagaan wat de leer-
lingen  al  weten;  we  kunnen  geen  tijd  besteden  aan  het  bijspijkeren  van  hun  kennis  van  de  Romeinse  ge-
schiedenis in de eerste eeuw v.C. We willen trouwens meer Latijn lézen dan erover te gaan bakkeleien!
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Een paar gemakkelijke bronteksten:

 [Livius], Periocha XCIX:  Cn. Pompeius lege ad populum lata persequi piratas iussus, qui commercium annonae
intercluserant, intra quadragesimum diem toto mari eos expulit, belloque cum his in Cilicia confecto, acceptis in dedi-
tionem piratis agros ac urbes dedit.

 Velleius Paterculus (19 v.C. - 31 n.C.), II, 32, 4: (...) At Cn. Pompeius, multis et praeclaris viris in id bellum ad-
sumptis, discriptoque paene in omnes recessus maris praesidio navium, brevi inexsuperabili manu terrarum orbem libe-
ravit praedonesque per multa ac multis locis victos circa Ciliciam classe adgressus fudit ac fugavit; et quo maturius bel-
lum tam late diffusum conficeret, reliquias eorum contractas in urbibus remotoque mari loco in certa sede constituit.
Sunt qui hoc carpant, sed quamquam in auctore satis rationis est, tamen ratio quemlibet magnum auctorem faceret; da-
ta enim facultate sine rapto vivendi rapinis arcuit.

 Suetonius, Divus Iulius, 4 (Caesar had zich voor velen niet sympathiek gemaakt te Rome door Cornelius
Dolabella, consul in 81 v.C., te beschuldigen van malversatie gedurende diens proconsulaat in Macedonië;
de man werd vrijgesproken: de rechters waren omgekocht. De teksten van Suetonius hebben het bijna op
elke bladzijde over de sommen die Caesar en anderen naar alle kanten uitdeelden.) : (...) Rhodum secedere sta-
tuit, et ad declinandam invidiam et ut per otium ac requiem Apolloni Moloni clarissimo tunc dicendi magistro operam
daret. Huc dum hibernis iam mensibus traicit, circa Pharmacussam insulam a praedonibus captus est mansitque apud
eos non sine summa indignatione prope quadraginta dies cum uno medico et cubiculariis duobus. Nam comites servos-
que ceteros initio statim ad expediendas pecunias, quibus redimeretur, dimiserat. Numeratis deinde quinquaginta talen-
tis expositus in litore non distulit quin e vestigio classe deducta persequeretur abeuntes ac redactos in potestatem sup-
plicio, quod saepe illis minatus inter iocum fuerat, adficeret. 1

Zeeroverij is meestal moeilijk te scheiden van de officiële  oorlogvoering ter zee: Mithridates heeft samen-
werking gezocht; Sextus Pompeius ontpopte zich geleidelijk tot een piratenkoning ; uit latere tijden kennen
we Piet Hein en de zilvervloot, Michiel De Ruyter, Jean Bart ... In de Romeinse oudheid was het een steeds
weerkerende beproeving. De stukken van bv. Plautus voeren vondelingen op die door zeerovers waren ont-
voerd. In 102 v.C. slaagde Marcus Antonius, grootvader van de latere triumvir, erin de provincie Cilicia weer
in  te  richten  en  hield  een  triomf  over  de  zeerovers  van  die  streek.  Lucullus  moest  de  zaak  in  74  nog  eens
overdoen. En Antonia, dochter van Antonius, werd later toch gekidnapt toen ze onderweg was naar Misenum.

Na  het  bewind  van  Verres:  C. Metellus praetor in Sicilia adversus piratas prospere rem gessit.  (Livius, Periocha
XCVIII). Marcus Antonius (Creticus) werd in 74 v.C. door de senaat reeds met een speciaal proconsulair im-
perium infinitum belast tegen de piraten, door wie het graan te Rome weer eens schaars en dus duur was ge-
worden. De lex Terentia Cassia frumentaria van 73 v.C.  verhaastte  de invoer  vanuit  Sicilië  en waarborgde de
uitdeling van 40 liter graan per maand aan ongeveer 40 000 burgers tegen een redelijke prijs.

Cicero, De imperio Cn. Pompei, ad Quirites (Over de ontvoering van twee pretoren, elk met hun zes lictoren en
personeel; slotzin van een lange opsomming van moeilijkheden veroorzaakt door de acties van de zeerovers;
de praeteritio breekt handig de eentonigheid):

 (32) Qui ad vos ab exteris nationibus venirent captos (esse) querar, cum legati populi Romani redempti sint? Mer-
catoribus tutum mare non fuisse dicam, cum duodecim secures in praedonum potestatem pervenerint?

1 Een talent kwam toen ongeveer overeen met 2 400 sestertiën; in elk geval een groot bedrag. De waarde kan
moeilijk in huidige koopkracht worden omgezet. Nog meer dan nu wisselde de koopkracht van het geld in
de roerige tijden tussen ca. 120 en 40 v.C.: de strijd tussen Marius en Sulla (toen weinigen zeker waren van
hun leven), de Bondgenotenoorlog en Sertorius die niet toelieten in het uiteengevallen Midden-Oosten in
te grijpen, Spartacus met de vele slaven (die vooral door piraten waren geleverd), de Catilina- en Clodius-
tijd, de strijd tussen senaat en equites om de macht en het geld, de burgeroorlog Pompeius-Caesar ... Ook
een parallel? Voor 1940 konden mijn ouders een gemiddeld huis laten bouwen voor 40 000 frank (1 000 eu-
ro), met een lening op 20 jaar van 323 frank (8 euro) per maand. Er was wel geen badkamer, geen garage
(want geen auto), geen centrale verwarming, en van isolatie werd toen alleen gesproken in de fysicales.
Een goede vijftig jaar later rijzen de prijzen van grond en huizen de pan uit. Wat doe je met 1 000 euro? In
mei 1944 werd onze klas door de bezetter opgevorderd om ten noorden van Brugge verdedigingswerken
tegen parachutisten  uit te voeren (putten te maken en er een staak van drie meter in te planten). We ver-
dienden  7 frank per uur, wat toen het minimumloon was. Maar daarvan kon je al ruim twee broden ko-
pen. Nu kost een brood van 800 g minimum 61 cent, en met wat komijnzaadjes erop 1,50 euro. Ontwaar-
ding van het geld?
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 (44) (Pompeius) quo die a vobis maritimo bello praepositus est imperator, tanta repente vilitas annonae ex summa
inopia et caritate rei frumentariae consecutus est unius hominis spe ac nomine quam vix ex summa ubertate agrorum
diuturna pax efficere potuisset.

 (55) Nos, qui antea non modo Italiam tutam habebamus, sed omnes socios in ultimis oris auctoritate nostri imperii
salvos praestare poteramus, tum cum insula Delus1 quo omnes undique mercibus atque oneribus commeabant referta
divitiis, parva, sine muro nihil timebat, idem non modo provinciis atque oris Italiae maritimis ac portibus nostris sed
etiam Appia iam via carebamus.

Wie Grieks leest, kan Plutarchus, Pompeius 24-28 ter hand nemen. Hij meldt dat alsmaar meer rijke, ontwik-
kelde heren van goede familie een aandeel namen in de piratenbusiness. De zeerovers waren technisch su-
perieur op zee, voeren zelfs s winters uit (dat werd Caesar fataal). Hun showing off  stootte hem wel tegen
de borst: hun masten werden verguld, de zeilen waren van purperen laken, de roeiriemen met zilver besla-
gen ...  en s avonds was het allemaal muziek en feesten. Foei! We vernemen dat zij  het zijn die de Mithras-
eredienst hebben verspreid.

Cassius Dio (150-235 n.C.) beschrijft in 36, 22, 4 de solidariteit tussen de piraten, in tegenstelling met de in-
nerlijke verdeeldheid te Rome. Lees ook 36, 37, 2-5 en 38, 24, 3: het volk van Rome dwong het eenmanscom-
mando af tegen de consuls en de senaat in, wat Caesar ertoe bracht het voorstel van Gabinius te steunen, al
ging dat eigenlijk niet zo ver. Net als Plutarchus lijkt Dio meer zicht te hebben op de diepere oorzaken van
een soort alternatieve maatschappij  uit uitzichtloosheid geboren. Zoals de Bondgenotenoorlog niet uit eco-
nomische motieven werd gevoerd, maar omdat de inwoners van hele delen van Italië het beu waren als
tweederangsburgers te worden behandeld, zo was zeeroverij vaak uit wanhoop ontstaan van creatievelingen
die in de verkeerde wieg waren geboren en wisten waar en hoe het geld te halen was, dat de hele maat-
schappij toen domineerde.2

Legio V Alaudae: van lichting tot wedergeboorte
Marleen Lankers

Korte geschiedenis van het legioen

Legio V Alaudae was een van de talrijke Romeinse legioenen. De naam Alaudae is geen origineel Latijn, maar
een onverbuigbaar Keltisch leenwoord dat de leeuwerikken  betekent (vgl. het Franse alouette).

Het legioen werd gelicht in Gallia Transalpina in 52 v.C. door Julius Caesar. Het was het allereerste legioen
dat gelicht werd in de onderworpen provincies, en Caesar betaalde de soldaten uit zijn persoonlijk vermo-
gen. Pas later werd het legioen erkend door de senaat. Het ontstaan van dit legioen was een zeer belangrijke
stap in de romanisatie van de provincies: vanaf dat ogenblik waren inwoners van de provincies niet meer
uitgesloten van dienst in de legioenen.

Men denkt dat het legioen oorspronkelijk de naam legio V Gallica droeg. De ongewone Keltische naam Alau-
dae die het later meekreeg, refereert aan de Keltische gewoonte van zwaluwvleugels op de helm te dragen
(vgl. de afbeelding op Gauloise-sigaretten). Het nieuwe legioen kwam voor de eerste keer in actie tijdens de
veldtocht tegen de Gallische leider Vercingetorix in Alesia.

1 Delos, als vrijhaven ingerichte concurrent van Rhodos, was wel door Mithridates deels verwoest in 88 v.C.
en door piraten geplunderd in 69 v.C. Hoe gaat het economisch met Hongkong? Zijn er tegenwoordig nog
vrijhavens  of  taksvrije zones ?

2 Nog een parallel? Een allochtone leerling in de B-stroom, in de loop der jaren achterop geraakt, aan zijn le-
raar: Zelfs als ik een diploma haal, ga ik op de arbeidsmarkt nooit zoveel verdienen als u. Waarom zou ik
dan mijn best doen op school? Ik kan nu al meer verdienen dan u, op een andere manier.  Degenen die an-
ders spreken, zijn te weinig talrijk.
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Gedurende de burgeroorlog tussen Caesar en zijn collega-triumvir en rivaal  Pompeius nam legio V Alaudae
deel aan Caesars invasie van Italië.

Vervolgens nam het legioen deel aan de Afrikaanse expeditie tegen Scipio en Cato. In de slag bij Thapsus (46
v.C.) ging het legioen een heroïsch gevecht aan tegen de olifanten die Caesars republikeinse vijanden opge-
steld hadden. Dit maakte dat legio V Alaudae voortaan het enige legioen van Caesar was dat geen stier als
embleem gebruikte, maar een olifant.

Na de brutale moord op Caesar (44 v.C.) kwam het legioen onder bevel van Marcus Antonius in de slag bij
Mutina (43 v.C.), waar het de nederlaag leed. Tijdens het tweede triumviraat nam legio V Alaudae deel aan de
slag bij Philippi (42 v.C.), waar de moordenaars van Caesar gewroken werden.

Daarna volgde het legioen Marcus Antonius naar het Oosten, waar het deelnam aan de gedoemde oorlog te-
gen de Parthen (36 v.C.). Een interessant weetje is dat de naam van één soldaat die in die periode in legio V
Alaudae diende, ons bekend is via een inscriptie; hij heette Gaius Valerius Arsaces. De naam Arsaces is
Parthisch, wat erop wijst dat Marcus Antonius ook onder de lokale bevolking rekruteerde.

Het legioen volgde Marcus Antonius verder in de burgeroorlog tegen Octavianus, waar het mee de neder-
laag leed in Actium (31 v.C.).

Een aantal jaren later werd het legioen overgeplaatst naar Gallica Belgica, waar het zijn standaard kwijtge-
raakte toen de bevelhebber (Marcus Lollius) werd verslagen door de Germaanse Sugambristam. De slag
vond plaats in de Maasvallei.

Vervolgens kwam legio V Alaudae in Nijmegen en later in Xanten terecht. Het nam ook deel aan de beroemde
slag in het Teutoburgerwoud (9 n.C.), een strijd die de Romeinen alle hoop deed opgeven om ooit Germanië
te veroveren. In de plaats daarvan besloot men de limes extra te versterken om een Germaanse inval in Belgi-
ca te voorkomen, en dit werd mede de taak van legio V Alaudae.

Onder de heerschappij van Caligula (37-41 n.C.) trok het legioen naar de Rijndelta. Suetonius vertelt over
deze tocht een vreemde anekdote, waarbij keizer Caligula het legioen bevolen zou hebben om schelpen te
rapen op het strand als oorlogsbuit.

Verder was legio V Alaudae nog actief in verscheidene veldslagen tegen de Friezen en de Bataven. Onder kei-
zer Galba (68-69 n.C.) vond er een Bataafse opstand plaats, waarbij legio V Alaudae volledig werd uitge-
moord. De nieuwe keizer Vespasianus (69-79 n.C.) kon de opstand onderdrukken, maar legio V Alaudae werd
nooit meer opnieuw opgericht.

De wedergeboorte van legio V Alaudae
Re-enactmentgroep in oprichting

Het begin

Het idee voor het oprichten van een re-enactmentgroep is in feite voortgekomen uit de ergernis die
een collega en ik hadden tegenover de vele misvattingen die er bestaan over de Romeinen en voorna-
melijk de Romeinse militairen. Misvattingen die vaak voortkomen uit films, alsook uit de bekende As-
terix-tekenverhalen. Deze laatste zijn soms een zeer bruikbaar didactisch middel, maar tegelijkertijd
houden ze ook al generaties lang foute ideeën omtrent het Romeinse leger in stand.

In de ons omringende landen bestaan er verschillende Romeinse re-enactmentgroepen. Aangezien ons
land erg achterop hinkt  wat  zulke organisaties  betreft,  groeide zo stilaan het  idee zelf  een dergelijke
groep op te richten, samen met mijn echtgenoot en een collega die geschiedenis doceert.
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Het doel

Het doel van re-enactment is het zo (historisch) correct mogelijk uitbeelden van een bepaalde periode
in de geschiedenis. Voor ons is dat het Romeinse leger in de 1ste eeuw v.C. en de 1ste eeuw n.C. en
meer bepaald het vijfde legioen Alaudae.

Door deelname aan verschillende historische evenementen en demonstraties in scholen en musea to-
nen we aan het publiek zoveel mogelijk aspecten van het leven van de Romeinse soldaat. Dit houdt
niet alleen militaire dril in, maar ook andere (meer civiele) aspecten van het kampleven komen aan
bod, zoals Romeins koken, Romeinse dobbelspelletjes en andere spelen, geneeskunde, ambachten enz.

Andere benamingen voor dergelijk re-enactment zijn levende geschiedenis  of experimentele archeo-
logie . Het experimenteel archeologisch element zit meer bepaald in het feit dat alle voorwerpen zo
correct mogelijk worden nagemaakt, indien mogelijk steeds met originele materialen en technieken.
Veel re-enacters maken zelf hun eigen uitrusting.

Momenteel zijn we een beginnende groep, in de opstartende fase, en aldus vooral op zoek naar nieu-
we leden. Je hoeft geen archeoloog of een specialist op het vlak van het Romeinse leger te zijn om te
kunnen deelnemen. Een uitgebreide kennis van de oudheid of Latijn is ook niet per se nodig. Enthou-
siasme en de bereidheid om iets over het onderwerp bij te leren, is echter wel een must. Het is ook be-
langrijk dat de leden een paar keer per jaar de tijd kunnen en willen vrijmaken om deel te nemen aan
de evenementen en trainingen.

We zijn in de eerste plaats op zoek naar heren om het legioen zelf uit te beelden. Er zijn binnen het le-
gioen verschillende functies mogelijk, gaande van legionair over boogschutter tot officier, en zelfs
meer civiele rollen zoals senator, arts ...

Dames zijn echter ook welkom om de meer civiele kant van het Romeinse leven uit te beelden: dames
van allerlei rang en stand die verschillende ambachten demonstreren. Ook hier is geen specifieke ken-
nis vereist. Alles kan in de groep aangeleerd worden.

Particulieren, organisaties, scholen, musea, verenigingen ... die geïnteresseerd zijn om ons in de toe-
komst uit te nodigen voor een demonstratie of een evenement, of die ons eventueel zouden willen
sponsoren, zijn natuurlijk ook van harte welkom om te reageren!

Contactgegevens

Reageren kan op het volgende e-mailadres: legiovalaudae@hotmail.com.

De groep heeft ook een website waar meer informatie te vinden is: www.alaudae.eu.

Bij de website wil ik nog even vermelden dat wij specifiek voor een .eu domein gekozen hebben, om
de nadruk te leggen op het feit dat iedereen bij ons welkom is. De oprichters (één Belg, één Brit en één
Oostenrijkse Nederlander) geven alvast het goede voorbeeld.

Marleen Lankers
Lee Thompson
Karla Boschma

mailto:legiovalaudae@hotmail.com
http://www.alaudae.eu.


17

DIDACTIEK

Ab uno disce omnes: fragmentarische lectuur van teksten, geïllustreerd
aan de hand van Vergilius Aeneis 1

Robert Scheirs & Chris Van Woensel

Het kan niet anders of in de klas komen de leerlingen in aanraking met fragmenten van uitgebreide werken.
Het is onhaalbaar hele werken te lezen; meer nog, de hoeveelheid gelezen tekst, ook al wordt die aangevuld
met vertalingen, blijft vrij beperkt.

Deze bijdrage wil een discussie starten over de manier waarop men daarmee omgaat. De aanzet tot de dis-
cussie is lesmateriaal dat geleverd wordt door onze collega Robert Scheirs. Hij heeft een aanpak uitgewerkt
om leerlingen in te leiden in de volledige Aeneis. De manier waarop men dat doet, hangt uiteraard af van het
beoogde doel.

Wil men een gelezen fragment terugplaatsten in het geheel? Wil men in functie van de algemene vorming
van de leerlingen het hele verhaal vertellen? Of is het eerder de bedoeling de diepere betekenislagen van de
Aeneis bloot te leggen, zoals de politieke betekenis van het werk? Vertrekt men van één of meer fragmenten,
gelezen in de originele taal, en gaat men vandaar naar het geheel of begint men met het geheel en illustreert
men met fragmenten, die daadwerkelijk in het Latijn gelezen worden? Op elk van deze punten maakt men
een eigen keuze, die zijn invloed zal hebben op de wijze waarop men werkt met de Aeneis in de klas.

Onze collega Robert Scheirs vertrekt van een idee: men geeft de leerlingen per zang een samenvatting van de
gebeurtenissen, met duiding erbij in de vorm van nota s. Deze duiding kan bestaan uit realia, de politieke
betekenis van de gebeurtenissen, de onderliggende menselijke drama s ... In combinatie met de samenvat-
ting worden een aantal verzen per zang uitgekozen om effectief in het Latijn te lezen. Die worden voorzien
van commentaar, die varieert van inhoudelijk over taalkundig tot aanzetten voor levenservaring. Hieronder
volgt als voorbeeld de eerste zang van de Aeneis.  De te  lezen verzen werden uitgekozen op basis  van hun
sententia-gehalte.

Inhoud

De Aeneis begint, na de voorafgaandelijke aanhef waarin Vergilius zijn onderwerp meedeelt, met de melding
dat er een nieuwe stad is ontstaan, begunstigd en geliefd door Juno, de zuster en echtgenote van Jupiter, ko-
ningin der goden, oppergodin dus, beschermster van Carthago en van oudsher vijandin van de Trojanen. De
godin zou willen dat die stad, Carthago, zou heersen over de wereld. Maar daar ziet ze twintig schepen va-
ren over de Tyrrheense Zee: het zijn de Trojanen, al zeven jaar voortvluchtig uit Troje, onder leiding van Ae-
neas. Ze varen van Sicilië, waar Aeneas  vader Anchises stierf, naar Italië, dat hem door het lot als toekom-
stig woongebied is aangewezen.

Nota 1: Een vlootje van twintig schepen! Zie je in je verbeelding de schepen varen, zo n vijfhonderd of
zeshonderd  jaar  voor  Rome  werkelijk  gesticht  zal  worden,  dus  eeuwen  voor  er  van  Rome  sprake  was?
Eerst moeten allerlei krachten nog meer dan een half millennium rijpen voor de Eeuwige Stad gesticht
kan  worden  en  het  grootse  avontuur  van  het  Romeinse  Rijk  kan  beginnen.  Zo  klein  was  het  begin,  zo
groot de gevolgen.

Nota 2: Het lot wijst Italië toe aan Aeneas als land om zich te vestigen. Dat betekent dat Rome expliciet
door het noodlot, door de vast voorbeschikte wereldorde, waarvan de goden en met name Jupiter de uit-
voerders zijn, gewild is om over de wereld te heersen. De bovenlaag van de Romeinen geloofde rotsvast
aan die  bestemming,  aan de roeping,  en het  is  pas  wanneer  men aan die  uitverkiezing ten gronde ging
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twijfelen, dat de Grieks-Romeinse oudheid kon verdwijnen. Wanneer de stuwende kracht die een civili-
satie voortdrijft uitvalt, dan stagneert en verdwijnt die civilisatie in kwestie.

Paniek: die twintig schepen willen in Italië een nieuwe stad stichten die  dat voorziet Juno duidelijk  Car-
thago zal vernietigen. Juno s opgekropte wrok tegen het Trojaanse volk welt weer op: ze zal haar plannen
verwezenlijken en Aeneas met zijn vloot en zijn metgezellen vernietigen. Zij weet derhalve de windgod Aeo-
lus te bewegen een storm te ontketenen. De windgod gehoorzaamt en een verschrikkelijke storm barst los,
waaruit Aeneas zich ternauwernood met zeven schepen kan redden. Aeneas richt een klacht tot de goden:
waarom mocht hij het geluk niet kennen van zijn makkers en van Hector, waarom mocht hij niet sneuvelen
bij de muren van Troje?

Nota 3: Bemerk dat Vergilius hier een antiheld schildert, die niet opgewassen is tegen de situatie en on-
mannelijk klaagt als een kind. Zo zijn niet de helden van de Ilias! Maar Aeneas zal evolueren tot een wer-
kelijk volwassen leider en dit evolutie-element is uiterst belangrijk.

Neptunus bemoeit zich er echter mee en zijn kalm maar gezagvol optreden doet terstond de storm helemaal
luwen. De averij aan de schepen wordt hersteld, zo goed en zo kwaad als het kan, en gehavend bereiken ze
de Noord-Afrikaanse kust (Libië). Venus, Aeneas  goddelijke moeder, ziet dat gebeuren en reeds is ze onge-
rust. Ze voelt het dreigende gevaar dat Aeneas van zijn roeping weerhouden zou worden door Dido, konin-
gin van Carthago.

Nota 4: Dido of Elissa (haar echte naam) was de dochter van koning Belus van Tyrus en zuster van Pyg-
malion. Toen die aan de macht kwam, een wrede tiran werd en haar echtgenoot Sychaeus doodde, week
zij met haar getrouwen uit naar Noord-Afrika, waar zij Carthago stichtte. Het verhaal wil dat zij voor de-
ze vestiging van een inheemse vorst zoveel land vroeg als zij met een runderhuid kon bedekken. Door
een huid in dunne repen te snijden, slaagde zij erin een behoorlijk gebied te verwerven, groot genoeg
voor de burcht van de latere stad. Dit verhaal is verzonnen op grond van de naam van de burcht, Byrsa,
die gelijkluidend is met het Griekse woord voor huid, . Ook dat Dido Carthago zou hebben gesticht
is legendarisch, niet historisch. Vergilius heeft de figuur Dido opgenomen in zijn Aeneis, hoewel de val
van Troje (historisch, gebeurde ca. 1200 v.C.) zeker zo n vierhonderd jaar voor de stichting van Carthago
plaatsvond (sommige bronnen vermelden 814 v.C.). Historisch stichtten toen de Feniciërs in het huidige
Tunesië Quartadast (lett. de nieuwe stad ). Verder verhaalt de legende dat Dido zich ten slotte vrijwillig
op de brandstapel doodde, om aan de dreiging van de Numidische vorst Jarbas (de man die ze met de
runderhuidhistorie had beetgenomen, die ten overvloede op haar verliefd was geworden, maar die ze
had afgewezen, wat zijn stemming ten overstaan van haar ook al niet verbeterd had) te ontkomen. Bij
Vergilius pleegde ze zelfmoord omdat Aeneas haar ontrouw werd en haar verliet. Daardoor kreeg de vij-
andschap tussen Rome en Carthago een basis in het legendarische verleden. De naam Dido dankte Elissa
trouwens aan de kranigheid waarmee zij na de dood van haar jonge echtgenoot haar lot in eigen handen
heeft genomen: Dido betekent namelijk de dappere  ofwel zij die op tocht gaat .

Maar Jupiter, die angstvallig de wil van het noodlot volgt, stelt haar gerust en laat haar de schitterende toe-
komst zien van haar zoon Aeneas en diens volk. Aeneas gaat aan land en ontmoet een wondermooie jageres,
Venus vermomd en daardoor zelfs voor haar zoon onherkenbaar. Ze vertelt hem dat hij dicht bij een stad is,
gesticht door een zekere Dido. Verder deelt ze Aeneas mee dat hij zijn verloren gewaande gezellen daar zal
terugzien. In plaats van zeven zijn alle schepen op één na gered. Bovendien zal Dido de Trojanen welwillend
in haar in opbouw zijnde stad ontvangen. Dan verdwijnt de jageres en Aeneas beseft dat het zijn moeder
was. Gehuld in een onzichtbaar makende wolk bereiken Aeneas en zijn vriend Achates in Carthago de tem-
pel  van  Juno,  waar  in  een  reeks  taferelen  de  hele  strijd  rond  Troje  staat  afgebeeld  en  waar  Dido,  mooi  als
geen andere vrouw, rechtspreekt.

Ze worden in hun verdrietige mijmeringen onderbroken door het binnenkomen van de gezanten van de ver-
loren gewaande schepen, die bij monde van hun kapiteins om gastvrijheid verzoeken. Ze vertellen dat ze
hun aanvoerder Aeneas in de storm die hun deel was, hebben verloren en klagen over het onvriendelijke
onthaal  dat  ze  hebben  ervaren.  Dido  stelt  de  Trojanen  gerust  en  belooft  hun  gastvrijheid,  waarbij  ze  ver-
zucht: Had het de hemelen maar behaagd dat de held Aeneas met u in Carthago was aangekomen.  Op dat
ogenblik maken Aeneas en Achates, die de audiëntie ongezien hebben bijgewoond, zich bekend. Zowel door
Dido als door hun metgezellen worden ze met groot enthousiasme verwelkomd. Dido is immers zelf vluch-
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telinge geweest, en bovendien blijkt ze uitstekend op de hoogte te zijn van Trojes treurige geschiedenis en
vol medeleven daarvoor.

Toch is Venus niet helemaal gerust over de vriendelijke houding van de koningin en van haar landgenoten,
die immers een roep van trouweloosheid hebben. Zo wordt ook de later spreekwoordelijke fides Punica, wat
staat voor totale trouweloosheid, gegrond in dit verre, deels legendarische verleden. Daarbij komt nog dat
de wrokkende Juno zeker niet werkeloos zal toezien. Een en ander brengt haar op een listig plannetje dat zij
met de medewerking van haar andere zoon, Amor, uitvoert. Wanneer Aeneas zijn zoon, de jonge Ascanius,
met  geschenken voor  Dido naar  Carthago ontbiedt,  zorgt  Venus ervoor  dat  het  in  feite  Amor is  die  de op-
dracht uitvoert. Die weet door veranderde gedaante en gelaatstrekken die rol uitstekend te vertolken. De
echte  Ascanius is  ondertussen in  slaap gedaan en ontvoerd naar  het  hooggelegen woud van Idalia  op Cy-
prus. Gedurende de feestelijke maaltijd die in het koninklijk paleis aan de schipbreukelingen wordt aange-
boden, neemt Dido de vermeende zoon van Aeneas op de schoot. Zo geeft zij aan Amor de kans haar hart
met liefdesgevoelens voor de Trojaanse leider te vervullen. Nadat de tafels afgeruimd zijn en het gezelschap
vrolijk pratend bij elkaar zit, verzoekt de koningin vol belangstelling om het geordend verhaal van alle lot-
gevallen en avonturen van Aeneas. En dan neemt deze het woord ...

Wereldverzen

Het ligt in de bedoeling de meest beroemde verzen van elke zang na de samenvatting van de inhoud van die
zang mee te delen. Vele ervan zijn spreekwoordelijk geworden; soms komen ze ook in gesprekken voor. We
willen en mogen u deze verzen, of delen van verzen, niet onthouden:

  11 Tantaene animis caelestibus irae: Zijn er zo felle woedegevoelens in de hemelse geesten . Protest tegen
het lijden, opstandige vraag waarom de goden (voor ons God) toelaten dat zoveel lijden de mensen
deel is. Let op de driemaal terugkerende harde, verwerpende ae-klank. De klankrijkdom van Vergilius
is grandioos.

  26 Manet alta mente repostum: (De belediging) blijft diep in de ziel bewaard . Verwijst o zo bondig naar
ons gebrek aan vergevensgezindheid; let op de donkere m-klanken en -lettergrepen.

  33 Tantae molis erat Romanam condere gentem: Zoveel moeite kostte het om het Romeinse Rijk te gronden .
Treffend gezegd en dikwijls geciteerd om moed te geven aan mensen die grootse, lastige taken op zich
nemen.

  94 O terque quaterque beati: O en driemaal en viermaal gelukzaligen . Dat je zoiets mag meemaken ...

118 Apparent rari nantes in gurgite vasto: Hier en daar verschijnen er, zwemmend in een weidse draaikolk .
Dit om te zeggen dat bij echt zware beproevingen er slechts zeer weinigen overblijven.

150 Furor arma ministrat: Woede verschaft wapens . Er is sprake van een woedende volksmenigte. Met de-
ze drie woordjes schildert Vergilius treffend dat een menigte spontaan losbarst in een razernij die niet
meer te stoppen valt.

199 Dabit deus his quoque finem: Ook hieraan (nl. aan dit lijden) zal de godheid een einde maken . Dit vers
wordt geciteerd bij zeer erge dingen die men moet meemaken, bij wijze van troost.

203 Forsan et haec olim meminisse iuvabit:  Misschien  zal  het  ons  ooit  genoegen  doen  ook  hieraan  terug  te
denken . Dit lijden zal ons plezier doen als het al lang voorbij is.

204 Per varios casus, per tot discrimina rerum tendimus in Latium: Door verschillende lotswisselingen, door
zovele  gevaren banen wij  ons  een weg naar  Latium . Om aan te  geven dat  men voor  grootse  dingen
heel wat wilskracht nodig heeft.

207 Durate et vosmet rebus servate secundis: Hou vol en bewaar uzelf voor betere tijden . Let op het homoio-
teleuton waardoor Vergilius schitterend onderstreept wat hij wil zeggen.
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218 Spemque metumque inter dubii: En tussen hoop en tussen vrees zwevend . Geeft treffend de spanning
weer wanneer situaties waarvan veel afhangt nog alle kanten uit kunnen. De anastrofe trekt de aan-
dacht; let ook op de donkere klanken m/u,  op  de  herhaling  van -que (zenuwachtige vaart), op de
schrille i-klanken.

364 Dux femina facti:  Een  vrouw  is  de  leidster  van  de  onderneming .  Bewonderende  uitspraak  voor  de
persoonlijkheid die vrouwen zo dikwijls hebben. Let hier op de tweemaal krachtige f-alliteratie.

462 Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt:  Er  zijn  tranen  voor  het  lijden  der  mensen  en  hun  lot
raakt het hart . In wezen een onvertaalbaar vers. Andere mogelijkheden zijn: Er zijn tranen in de din-
gen  of De dingen hebben hun eigen verdriet . Op dit halfvers kan u uw vertaalkracht beproeven. Het
is een schitterend vers: het diepe medegevoel met alle miserie, hetgeen een van de knapste kentrekken
is van Vergilius: de beroemde anima Vergiliana!

630 Non ignara mali miseris succurrere disco: Zelf niet onbekend met het ongeluk heb ik geleerd ongelukki-
gen bij te staan . Woorden van Dido tot Aeneas bij zijn aankomst in Carthago. Geeft prachtig aan dat
lijden de mens opent voor medelijden, voor goed doen. Let op de cesuur, die het vers perfect in twee
verdeelt naar de gedachte: ik was ongelukkig (tot en met mali) / ik wil ongelukkigen helpen.

Het is duidelijk dat het idee op zich inspirerend is. De manier waarop het wordt uitgewerkt, d.w.z. de crite-
ria op basis van dewelke de te lezen verzen worden uitgekozen en becommentarieerd, kan gemakkelijk aan
de eigen doelstellingen worden aangepast. Zo kan men zich voorstellen dat er per zang een aantal verzen
worden uitgekozen die inderdaad levenswijsheid bevatten. Daardoor leren de leerlingen verzen kennen die
spreekwoordelijk zijn geworden en die bovendien aanleiding kunnen geven tot discussies over menselijke
waarden. Dit sluit sterk aan bij de ideeën van de Amerikaanse classica en filosofe Martha Nussbaum. Zij stelt
dat het lezen van klassieke en dus ook antieke teksten de leerlingen levenservaring bijbrengt, inzicht in la
condition humaine  zonder dat zij de nadelen van de werkelijk doorleefde ervaring ondervinden. Maar er
kunnen ook verzen op basis van andere criteria uitgekozen worden, die als rode draad doorheen de hele
Aeneis bepaalde thema s verduidelijken, voordat of nadat men zich via fragmenten erin verdiept heeft. De
geselecteerde verzen zelf kunnen op vele manieren besproken en behandeld worden: taalkundig, literair, fi-
losofisch, vertaaltechnisch ...

Uiteindelijk is het in deze bijdrage de bedoeling te illustreren hoe de persoonlijke werkwijze van een leer-
kracht  inspirerend  kan  werken  voor  andere  leerkrachten.  Want  ook  al  bent  u  het  niet  eens  met  de  boven-
staande uitwerking van het idee, u kunt het idee op zich op uw eigen manier uitwerken en dus gebruiken.
De bovenstaande tekst is bedoeld voor en gericht tot de leerlingen en van de hand van Robert Scheirs. Het is
duidelijk dat een bevlogen leerkracht zijn persoonlijke ontmoeting met de tekst wil uitdragen naar de leer-
lingen, niet om hen die op te leggen, maar om hen uit te nodigen tot eenzelfde dialoog met de tekst.

Latijn en Grieks brengen de gezondheid ernstige schade toe

Roken is dodelijk , staat er op elk pakje sigaretten te lezen. Moeten we voortaan onze leerlingen ook waar-
schuwen voor de schadelijke gevolgen van Latijn en Grieks? Volgens een uitgelekt geheim Brits rapport wel.
Dearing Languages Review, een invloedrijk onderzoek naar taalonderwijs in opdracht van de Britse rege-
ring, onthulde dat Latijn en Grieks geen aan te bevelen vakken zijn op school. Niet alleen zijn het dode talen
zonder enige maatschappelijke relevantie, maar de studie ervan zou ook het modernetalenonderwijs en de
taalkennis van de leerlingen ondermijnen.

Boris Johnson, de Britse schaduwminister  van het hoger onderwijs, omschreef de bewering dat Latijn en
Grieks de taalstudie ondermijnen als de grootste onzin die ik ooit heb gehoord.  Ik kan een krant nemen in
Spanje, Portugal, Italië, Frankrijk, Griekenland, Brazilië en heel Latijns-Amerika en het nieuws begrijpen,
voornamelijk omdat ik Latijn heb gestudeerd , aldus nog Johnson.

� Lees het oorspronkelijke artikel op de website van de Britse krant Telegraph:
 www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/04/01/nlatin01.xml

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/04/01/nlatin01.xml
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BOEKENWIJZER

Inleiding tot de Latijnse syntaxis
Joeri Facq

In vorige nummers van Prora hebben we al verschillende delen besproken uit de serie De oudheid van Am-
sterdam University Press. Van diezelfde uitgeverij is nu een Inleiding tot de Latijnse syntaxis verschenen. Het
werk bestaat uit twee delen: een grammaticaboek en een oefenboek. Natuurlijk bestaan er in Vlaanderen en
Nederland al heel wat Latijnse spraakkunsten; alleen al in mijn eigen boekenkast heb ik er veertien verschil-
lende gevonden. Wat is dan de eigenheid van deze nieuwe uitgave?

Het grammaticaboek behandelt de syntaxis van het klassiek Latijn, met name de literaire taal van de eerste
eeuw v.C. en de eerste eeuw n.C. Uitgangspunt zijn de moderne taalkundige inzichten en de bedoeling om
de gebruiker inzicht te laten verwerven in het taalsysteem als geheel eerder dan losse taalfeiten. Vanuit de
toenemende aandacht voor vertaalstrategieën wordt er niet alleen belang gehecht aan zinsstructuren, maar
ook aan de overkoepelende tekststructuur.

Het eerste hoofdstuk noemt een aantal taalkundige basisbegrippen. In het tweede hoofdstuk wordt de syn-
taxis van de naamvallen overlopen, met bij elke naamval de meest voorkomende gebruikswijzen. De hoofd-
stukken 3, 4 en 5 behandelen de onpersoonlijke wijzen van het werkwoord: achtereenvolgens de infinitief,
het participium en het gerundium en gerundivum. Hoofdstuk 6 is gewijd aan het tijdsgebruik in het Latijn:
absolute en relatieve tijd, het verschil tussen perfectum en imperfectum, historisch presens en historische in-
finitief, en de consecutio temporum.

De daaropvolgende drie hoofdstukken gaan over de syntaxis van de zin in eigenlijke betekenis. In hoofdstuk
7 komen de verschillende wijzen en hun betekenis in de hoofd- en de bijzin aan bod, hoofdstuk 8 bespreekt
de diverse soorten vragende zinnen (directe en indirecte vragen, retorische vragen) en hoofdstuk 9 handelt
over de indirecte rede (en de verschillen met de directe rede). Het laatste hoofdstuk gaat over tekstsamen-
hang en bekijkt de zin als onderdeel van een groter geheel.

Deze Inleiding tot de Latijnse syntaxis is in sommige opzichten zeker vernieuwend. Meer dan vele bestaande
Latijnse spraakkunsten wordt er vertrokken vanuit de zin als structuur en minder vanuit losstaande woor-
den. Leerkrachten Latijn  ook in Vlaanderen  kunnen er zeker wat aan hebben om hun inzichten in de La-
tijnse syntaxis te verbeteren of uit te breiden. Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor universiteitsstu-
denten, en daar zou ik het ook bij houden. Als grammatica voor leerlingen secundair onderwijs lijkt het mij
minder geschikt, niet alleen omwille van de complexiteit, maar vooral omdat de gebruikte terminologie in
het Vlaamse onderwijs weinig gangbaar is. Of hoe zouden uw leerlingen reageren op een zin als In de a.c.i.-
constructie wordt de accusativus (i.p.v. de nominativus) gebruikt voor de constituent die de functie van subject vervult
bij de infinitivus of op termen als dativus auctoris (d.i. agens bij het als predicaatsnomen gebruikte gerundivum), ge-
nitivus qualitatis, ablativus separativus, coniunctivus adhortativus of anaforisch pronomen? Dat doet echter niets af
aan de inhoud.

Het oefenboek is op dezelfde manier geconstrueerd als het grammaticaboek. Bij elk van de tien hoofdstuk-
ken worden een massa zins- en tekstoefeningen aangeboden. De grotere oefeningen zijn meestal afkomstig
uit Cicero s redevoering Pro Archia en uit Livius  verhaal over Coriolanus (Ab urbe condita 2), waarvan voor-
aan in het boek een toelichting en een integrale vertaling (door Piet Schrijvers) opgenomen zijn. Mits aanpas-
sing van de gehanteerde terminologie aan het Vlaamse onderwijssysteem zijn heel wat oefeningen ook bij
ons zeker bruikbaar. Een pluspunt is dat niet alleen op zichzelf staande zinnen worden ingeoefend, maar dat
er ook opdrachten zijn bij volledige tekstfragmenten of zelfs teksten. Anderzijds zijn ook nogal wat oefenin-
gen opgenomen die eerder op actieve taalbeheersing van de Latijnse syntaxis gericht zijn, en die traditie zou
in Vlaanderen toch stilaan tot de prehistorie moeten behoren. Achteraan in het boek staan de oplossingen
van alle opdrachten.
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Informatie van de uitgever

Inleiding tot de Latijnse syntaxis is hét cursusboek voor Latijnse syntaxis. Met aansprekende voorbeelden wor-
den de belangrijkste kenmerken van de Latijnse syntaxis behandeld. Deze uitdagende cursus is ontwikkeld
in de praktijk van het universitair onderwijs Latijn, waar hij door docenten en studenten al een aantal jaren
enthousiast wordt gebruikt. Beide delen zijn ook geschikt voor ieder die zijn kennis van het Latijn wil actua-
liseren of uitbreiden. Voor docenten Latijn in het middelbaar onderwijs biedt het geheel een toegankelijke
wetenschappelijke achtergrond bij de gangbare lesmethodes.

Inleiding tot de Latijnse syntaxis is een beknopt, op moderne wetenschappelijke inzichten gebaseerd overzicht
van de Latijnse syntaxis, opgezet als cursusboek. Op een heldere manier worden aan de hand van aanspre-
kende voorbeelden de belangrijkste kenmerken van de Latijnse zingrammatica behandeld. Hierbij ligt de
nadruk meer op het verwerven van inzicht in het taalsysteem als geheel dan op het aanleren van losse taal-
feiten. Ook de tekstgrammatica komt in een apart hoofdstuk aan bod, waarmee het boek aansluit bij de toe-
nemende aandacht in het middelbaar onderwijs voor het aanleren van vertaalstrategieën.

Inleiding tot de Latijnse syntaxis gaat vergezeld van een apart deel met gevarieerd oefenmateriaal, dat geheel
gebaseerd is op authentieke Latijnse zinnen en tekstfragmenten. Hier kan de gebruiker niet alleen kennis
maar vooral ook inzicht toetsen. De bekende vertaler van Latijnse poëzie Piet Schrijvers verzorgde voor dit
deel een aantal vertalingen, waaronder een integrale nieuwe vertaling van Cicero s pleitrede voor Archias.

Caroline Kroon
Inleiding tot de Latijnse syntaxis
Structuur van zin en tekst
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Inleiding tot de Latijnse syntaxis
Structuur van zin en tekst
Oefenboek
Amsterdam University Press, 2007
Paperback, 128 blz.
ISBN (978) 90 5356 951 1
 19,95

www.aup.nl

Ook uw boekbespreking in Prora?

Hebt u  om uw vakkennis uit te diepen, ter voorbereiding van uw lessen of als pure ontspanning 
een boek gelezen dat handelt over de klassieke oudheid? En wilt u uw persoonlijke mening daarover
delen met uw collega-classici overal in Vlaanderen? Slechts één e-mailadres voor uw boekbespreking:
prora@vlot-vzw.be. We kijken uit naar uw bijdrage!

http://www.aup.nl
http://www.aup.nl
mailto:prora@vlot-vzw.be
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KLASSIEKE AGENDA
André Vancutsem | agenda@vlot-vzw.be

Cursussen

400 jaar Orfeo: de opera s van Monteverdi. Org.: Moritoen. Moritoenhuis, Lange Vesting 112, 8200 Brugge.
4/6, 11/6, 18/6 en 25/6/2007 van 19.30 tot 21.30 uur. Docent: Michel Dutrieue. Info: www.moritoen.be.

Met Odysseus aan het roer: grote verhalen van goden en mensen. Org.: Amarant. Hof van Watervliet, Ou-
de Burg 27, 8000 Brugge. 19/7 en 20/7/2007 van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Kat-
harina Haemers. Odysseus is de schitterende held, die deelnam aan de oorlog om Troje, koning van Ithaca
en echtgenoot van Penelope. Naast zijn grote heldhaftigheid zien we echter ook de mens Odysseus, die door
zijn overmoed de woede van de goden over zich roept en daardoor tien jaar lang over de zeeën zwalpt voor
hij zijn geliefde vrouw Penelope en zijn eiland terugziet. Odysseus is het beeld van de verdwalende en zoe-
kende mens, die soms het einddoel uit het oog verliest en blijft rondhangen op plaatsen waar hij niet thuis-
hoort. Op die manier daagt hij het gevaar uit, speelt hij met het noodlot en is hij verplicht de gruwelijke reis
naar de onderwereld te maken. Naast het mythologisch verhaal, waarin de levenstocht van de mens wordt
uitgebeeld, zitten er in dit verhaal ook veel andere zaken verborgen die je niet onmiddellijk zou verwachten.
Info: www.amarant.be.

Mythologie in de barokmuziek: over Orpheus, Aeneas en andere helden. Org.: UVT Davidsfonds. t Leer-
huis, Groeninge 35, 8000 Brugge. 3/8 en 4/8/2007. In de barok putten componisten overvloedig uit de klas-
sieke traditie om ideeën en emoties over te brengen. Hoe brengen meesters als Monteverdi, Bach, Purcell, Te-
lemann en Händel antieke helden weer tot leven? Vanwaar komt hun fascinatie voor de mythologie? Met de
mogelijkheid om de uitvoering van Monteverdi s Orfeo in het Concertgebouw bij te wonen. Info:
www.universiteitvrijetijd.be.

Lezingen en congressen

Aan de onoverwinnelijke god Mithras! Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
20/6/2007 om 20.00 uur. Spreker: Marleen Martens. Info: www.avra.bewoner.antwerpen.be.

Euroclassica. Sint-Petersburg (Staatsuniversiteit, Hermitage en Gymnasium Classicum Petropolitanum),
Rusland. 19/9 tot 23/9/2007. History of classical education in Russia (A. Gavrilov); Classical education in
Russia today (A. Podosinov); Gymnasium Classicum Petropolitanum (V. Zelcenko); Contacts of Euroclassica
and Russia since 1990 (Anton van Hooff); Latin inscriptions in St. Petersburg (O. Budaragina); Latin manu-
scripts in St. Petersburg (V. Mazhuga); Greek and Roman art in the Hermitage (N. Jijina); Greek inscriptions
from Bosporus, Olbia, Chersonesos (A. Namojlik); Influence of the Greek literature and civilization on Russia
in the process of history (Maria Eleftheria Giatrakou); Pushkin and antiquity (N. Botvinnik); Anouncing of
the existence of a self-teaching Latin series Artes Latinae and the website for Central and East European Clas-
sical Scholarship (Lou Bolchazy); Scythian gold. Verscheidene bezoeken. Info: www.euroclassica.org.

Tentoonstellingen

L or bleu: les Romains et l eau. Musée de Rauranum, Place de l Eglise, 79120 Rom Deux-Sèvres (FR). Tot ju-
ni 2007. Info: www.musee-rauranum.com.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.moritoen.be.
http://www.amarant.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.avra.bewoner.antwerpen.be.
http://www.euroclassica.org.
http://www.musee-rauranum.com.
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Frömmigkeiten. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot 10/6/2007. Deze
tentoonstelling presenteert getuigenissen van private vroomheid uit de provincies van het Imperium Roma-
num van de eerste tot de vierde eeuw. Info: www.museenkoeln.de.

Praxitèle. Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Paris Cedex 01 (FR). Tot 18/6/2007. Info: www.louvre.fr.

Les bâtisseurs de tumulus en Provence. Musée des Amis de Castrum Vetus, Montée de Ruines 4, 13220
Châteauneuf-les-Martigues (FR). Tot 30/6/2007.

Par Toutatis! La religion des Gaulois. Musée Gallo-Romain, Rue Cléberg 17, 69005 Lyon (FR). Tot
30/6/2007. Info: www.musee-gallo-romain.com/fourviere.

Bunte Götter: die farbenfrohe Welt der alten Griechen. Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz 1,
20099 Hamburg (DE). Tot 1/7/2007. Info: www.mkg-hamburg.de.

Het dagelijks boek: 17de-eeuwse lectuur anders bekeken. Provinciale Bibliotheek Limburg, Martelarenlaan
17, 3500 Hasselt; van 8/6 tot 30/6/2007. Universiteitsbibliotheek, Museum Dr. Guislain, J. Guislainstraat 43,
9000 Gent; van 7/7 tot 31/8/2007. Stedelijke Openbare Bibliotheek, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge; van 7/9 tot
29/9/2007. Twaalf boeken die in onze gewesten gedrukt werden in de 17de eeuw. Ze zijn hoofdzakelijk in
het Nederlands geschreven. Toch is de tentoonstelling misschien ook voor classici interessant, omdat enkele
leerlingen van een middelbare school de oude romance tussen Dido en Aeneas weer tot leven brengen. Info:
www.hetdagelijksboek.be.

Des Thraces aux Ottomans: la Bulgarie à travers les collections des musées de Varna. Musée des Antiqui-
tés Nationales, Château, Place Charles de Gaulle, 78105 Saint-Germain-en-Laye (FR). Tot 1/7/2007. Info:
www.musee-antiquitesnationales.fr.

Nord, terre de création. Musée des Beaux-Arts, Boulevard Watteau, 59300 Valenciennes (FR). Tot 1/7/2007.
Overzicht van 20 eeuwen creativiteit in Nord-Pas-de-Calais. Info: www.valenciennes.fr.

Auge in Auge: Kaiserbilder aus einer norddeutschen Privatsammlung. Römisch-Germanisches Museum,
Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot 15/7/2007. Info: www.museenkoeln.de.

Die Spur der Wildziege, vom Ornament zum Leitmotiv: ostgriechische Vasen des 7. und 6. Jahrhunderts
aus Sizilien und europäische Sammlungen. Kunstsammlungen Ruhr, Universität Bochum, Universitäts-
straße 150, 44780 Bochum (DE). Tot 16/7/2007. Info: www.ruhr-uni-bochum.de/kusa

Geraubt und im Rhein versunken: der Barbarenschatz. Römisches Museum, Dominikanergasse 15, 86150
Augsburg (DE). Tot 8/8/2007. Info: www.augsburg.de.

Pharaons noirs: sur la piste des quarante jours. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100,
7140 Morlanwelz. Tot 31/8/2007. Info: www.musee-mariemont.be.

Le cheval de la préhistoire à l Antiquité.  Musée  du  Malgré-Tout,  Rue  de  la  Gare  28,  5670  Treignes.  Tot
2/9/2007. Info: users.skynet.be/cedarc.

Klassieke beelden in prent. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam (NL). Van
15/6 tot 9/9/2007. Op de tentoonstelling worden rondom gipsafgietsels van de originele beelden in het Va-
ticaan de prenten getoond waarin Nederlandse grafici sculpturen in de zestiende en zeventiende eeuw heb-
ben vastgelegd. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de geschiedenis van de beeldencollectie in het
Vaticaans paleis ten tijde van de renaissance en barok. Info: www.allardpiersonmuseum.nl.

Perzië: 30 eeuwen kunst en cultuur. Hermitage Amsterdam, Nieuwe Herengracht 14, Amsterdam (NL). Tot
15/9/2007. Info: www.hermitage.nl.

From Vulcan s forge: bronssculptuur uit het Rijksmuseum Amsterdam, 1450-1800. Bonnefantenmuseum,
Avenue Céramique 250, 6201 BS Maastricht (NL). Tot 16/9/2007. Naast andere stukken worden veel heroï-

http://www.museenkoeln.de.
http://www.louvre.fr.
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http://www.hetdagelijksboek.be.
http://www.musee-antiquitesnationales.fr.
http://www.valenciennes.fr.
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http://www.hermitage.nl.
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sche en mythologische figuren getoond; het topstuk is een Mercurius en Psyche naar Adriaen de Vries. Info:
www.bonnefanten.nl.

Romains d eau douce: les bateaux de Saint-Georges. Musée Gallo-Romain, Route Départementale 502,
69560 Saint-Romain-en-Gal (FR). Tot 16/9/2007. Over de Romeinse haven en havenzone van Lyon. Info:
www.musee-gallo-romain.com/st_romain.

Camées et intailles, l Antiquité en miniature: collections Leo Merz et Musée. Musée Romain, 1580 Aven-
ches (CH). Tot 30/9/2007. Info: www.avenches.ch/aventicum.

De Pompéi à Bliesbruck-Reinheim, vivre en Europe romaine. Parc Archéologique Européen, Rue Robert
Schumann 1, 57200 Bliesbruck (FR). Tot 30/9/2007. Info: www.archeo57.com.

Kosmos der Zeichen: Schriftbild und Bildformel in Antike und Mittelalter. Römisch-Germanisches Mu-
seum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Van 22/6 tot 30/9/2007. Info: www.museenkoeln.de.

Breekbaar verleden. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo (NL). Van 8/6 tot 14/10/2007. Ro-
meins glas. Info: www.limburgsmuseum.nl.

Erasmus en zijn drukkers. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht. Tot 14/10/2007. Info:
www.erasmushouse.museum.

Asterix en de Romeinen. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Tot
28/10/2007. Hoe zag de wereld van Asterix en de Romeinen er 2000 jaar geleden in werkelijkheid uit? Via
interactieve spellen, reconstructies van de wereld van Asterix en authentieke voorwerpen. Info:
www.rmo.nl.

Héraclès, le héros grec aux 12 travaux. Château-Musée, Rue de Bernet 2, 62200 Boulogne-sur-Mer (FR). Van
22/7 tot 30/10/2007. Info: www.evene.fr/culture/lieux/chateau-musee-de-boulogne-sur-mer.

Konstantin der Große. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1 (Heerser van het Romeinse imperi-
um); Bischöfliche Dom- und Diözesanmuseum (De keizer en de christenen); Städtische Museum Simeonstift
(Traditie en mythe); 54290 Trier (DE). Van 2/6 tot 4/11/2007. Het Rheinische Landesmuseum herbergt de
belangrijkste tentoonstelling, waarin getracht wordt een beeld te schetsen van de late oudheid. Niet alleen
Constantijn als keizer en privépersoon komen hierbij aan bod, maar ook de evoluties in de samenleving en
de cultuur bij het begin van de 4de eeuw. In het Bischöfliche Dom- und Diözesanmuseum komt de relatie
tussen keizer en christenen centraal te staan. Belangrijk hier zijn de christelijke bouwactiviteiten van de kei-
zer. Ook krijgt men hier de plafondschilderingen uit de keizerlijke residentie te zien. Het Städtische Museum
toont het beeld van Constantijn zoals dit in de Europese geschiedenis is overgeleverd: iconen, miniaturen en
schilderijen. Info: www.konstantin-ausstellung.de.

Legionsadler und Druidenstab - Carnuntum. Carnuntum, Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-Altenburg (AT).
Tot 11/11/2007.

Achter het zilveren masker: technisch onderzoek naar Romeinse ruiterhelmen.  Museum  het  Valkhof,
Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Van 2/6 tot 18/11/2007. Info: www.museumhetvalkhof.nl.

Archéopub: la survie de l Antiquité dans les objets publicitaires. Musée Archéologique de Strasbourg (Pa-
lais Rohan), Place du Château 2, 67000 Strasbourg (FR). Tot 31/12/2007. Info: www.musees-strasbourg.org.

Ägyptens versunkene Schätze. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich-
Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (DE). Tot 6/1/2008. Info: www.kah-bonn.be.

De Romeinse bronsschat van Nistelrode. Noord-Brabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA s-
Hertogenbosch (NL). Tot begin 2008. Info: www.noordbrabantsmuseum.nl.

Attila und die Hunnen. Historisches Museum der Pfalz, Domplatz, 67346 Speyer (DE). Van 17/6 tot
6/1/2008. Info: www.museum.speyer.de.

http://www.bonnefanten.nl.
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Mythos Troja. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 31/1/2008. Info:
www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.

Côté jardins. Musée Romain, Rue Maupertuis, 1260 Nyon 1 (CH). Van 15/6/2007 tot 30/5/2008. Een blik op
de Romeinse tuin. Info: www.mrn.ch.

Doodgewoon! Rituelen van leven en dood in de Romeinse tijd. Erfgoedsite Tienen, Museum Het Toreke,
Grote Markt 6, 3300 Tienen. Tot mei 2009. Info: www.tienen.be.

Muziek en ballet

Philemon en Baucis. Regie: Wayn Traub. Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen. 5/6, 6/6,
7/6, 8/6 en 9/6/2007 om 20.00 uur. Geïnspireerd door de muziekpartituur van Haydn. Dit verhaal van Phi-
lemon en Baucis raakt voor Traub aan een actuele thematiek (vluchtelingen die nergens welkom zijn) en
daar tegenover staat de universele boodschap van liefde en verbondenheid in de gastvrijheid van Philemon
en Baucis. Dans, zang, muziek en toneel. Info: www.toneelhuis.be.

La descente d Orphée aux enfers (Marc-Antoine Charpentier). Org.: Basilica - Festival van Vlaanderen.
Abdij Herkenrode, Hasselt. 16/6/2007 om 20.30 uur. Le parlement de Musique. Info:
www.festivalvanvlaanderen.be.

Orpheus-atelier. Org.: Musica Antiqua. Theaterzaal De Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge. 26/7/2007 om
14.00 uur. Men vertrekt van het verhaal van Orpheus en zo wordt men binnengeleid in de wereld van de
Griekse goden en de oude muziek. Samen zoekt men naar bewegingen op het ritme van de muziek van Zefi-
ro Torna. Atelier voor 5- tot 7-jarigen. Info: www.festivalvanvlaanderen.be.

Die Geschöpfe des Prometheus (Ludwig van Beethoven). Org.: Musica Antiqua. Concertgebouw, t Zand,
8000 Brugge. 28/7/2007 om 20.00 uur. Op het programma staan ook het Vioolconcerto in D opus 61 van Lud-
wig van Beethoven en de Symfonie 104 D van Joseph Haydn. Info: www.festivalvanvlaanderen.be.

Orpheus-atelier. Org.: Musica Antiqua. Theaterzaal De Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge. 2/8/2007 om
16.00 uur. Er wordt een klankenlandschap gecomponeerd dat Orpheus begeleidt doorheen de Griekse on-
derwereld. Hiervoor worden de strafste ondergrondse verhalen gepresenteerd en een arsenaal aan instru-
menten waarmee men aan de slag gaat. Daarna kan men mee naar het concert Il canto d Orfeo. Voor 8- tot 10-
jarigen. Info: www.festivalvanvlaanderen.be.

Il canto d Orfeo. Org.: Musica Antiqua. Sint-Jakobskerk, 8000 Brugge. 2/8/2007 om 20.00 uur. Het ensemble
Il Trionfo del Tempo maakt een kleurrijke bloemlezing uit de Italiaanse vroegbarok over de natuur, vreug-

de en verdriet, over het verliezen en terugvinden van Eurydice. Info: www.festivalvanvlaanderen.be.

Orfeo galante. Org.: Musica Antiqua. Sint-Jakobskerk, 8000 Brugge. 3/8/2007 om 20.00 uur. Het vioolcon-
certo is een van de zeldzame bewaarde instrumentale werken van Pergolesi. Ristori s I lamenti d Orfeo is dan
weer een schitterend voorbeeld van de galante opera seria-stijl: een opzwepende ouverture door het veel-
kleurige orkest, contrastrijke aria s, een opgewekt lieto fine-duet, pakkende accompagnato-fragmenten. Info:
www.festivalvanvlaanderen.be.

Atelier voor 13-14-jarigen. Org.: Musica Antiqua. Theaterzaal De Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge.
4/8/2007 om 10.00 uur. Hoofdfiguren zijn Aphrodite, Paris, Icarus, Helena, Orpheus en Eurydice. Hiermee
wordt een hoorspel in woord en muziek gebracht, dat s avonds live wordt uitgezonden. Daarna gaat men
naar het concert Orfeo. Info: www.festivalvanvlaanderen.be.

Orfeo (Claudio Monteverdi). Org.: Musica Antiqua. Concertgebouw, t Zand, 8000 Brugge. 4/8/2007 om
20.00 uur. Info: www.concertgebouw.be.

http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.
http://www.mrn.ch.
http://www.tienen.be.
http://www.toneelhuis.be.
http://www.festivalvanvlaanderen.be.
http://www.festivalvanvlaanderen.be.
http://www.festivalvanvlaanderen.be.
http://www.festivalvanvlaanderen.be.
http://www.festivalvanvlaanderen.be.
http://www.festivalvanvlaanderen.be.
http://www.festivalvanvlaanderen.be.
http://www.concertgebouw.be.


27

Reizen

Tienen en de Jekervallei. Org.: AVRA. 17/6/2007. Tienen (bezoek tentoonstelling Romeinse grafrituelen en
drie tumuli) en de Jekervallei als mogelijk slagveld in 54 v.C. met bezichtiging van de site Kanne-Caster,
mogelijk het Atuatuca van Caesar. Ook bezichtiging van de tumulus van Eben-Emael. Info:
www.avra.bewoner.antwerpen.be.

Griekenland van Athene tot Paros, van Socrates tot sirtaki.  Org.:  Stichting  Lodewijk  de  Raet.  23/6  tot
30/6/2007. Tijdens de eerste dagen worden de filosofische plekjes van deze wereldstad verkend: de agora
waar Socrates zijn filosofische gesprekken voerde, het hofje van Illisus, de tempel van Dionysus en uiteraard
de Akropolis. De laatste dagen worden doorgebracht op het eiland Paros. In een plaatselijk cultureel cen-
trum wordt geoefend in de socratische gespreksvoering. Info: www.de-raet.be.

Ateliers

Malagne. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 1/7/2007: la terre et le fer (pottenbakken,
kennismaking met het werk van de smid, ritje met een antieke wagen); 8/7: vestiges (ruw metselwerk, lemen
muren bouwen); 29/7: l artisanat (bewerken van been, manden vlechten); 5/8: les moissons (voorstellen van
oude werktuigen, dorsen met de vlegel, maaien met de vallus); 12/8: saveurs (koken, uitstallen en verkopen
van oude groenten uit de moestuin van Malagne); 15/8: le bois et la nature (gekapt hout uit het bos vervoeren,
sprookjes en legenden, de boom in de Gallo-Romeinse oudheid); 26/8: saveurs (brood bakken, Keltisch bier
brouwen, ritje met een antieke wagen); 9/9: bezoek aan het oppidum van Eprave. Info: www.malagne.be.

ArsAntiqua  Reproduktionen antiker Kunst

U geeft een Grieks of Romeins feestje bij  u thuis, maar vindt uw interieur niet echt aangepast aan de
gelegenheid? Dan heeft ArsAntiqua voor u de oplossing. Deze Duits-Turkse onderneming heeft zich
gespecialiseerd in exclusieve reproducties van Grieks-Romeinse beeldhouwwerken uit archeologische
musea in Turkije. De exacte kopieën van de antieke sculpturen worden met behulp van siliconematrij-
zen vervaardigd in marmer of gips. De catalogus bevat een vijftigtal standbeelden, borstbeelden en re-
liëfs. Bij de meeste reproducties kunt u kiezen tussen een (duurdere) versie in marmer en een (goed-
kopere) versie in gips. Vele van de artikelen kunnen ook per dag gehuurd worden voor de opluiste-
ring van evenementen. De marmeren pronkstukken uit de collectie kosten 6 500 euro (19 % btw en
verzending niet inbegrepen). Te duur, zegt u? Voor 20 euro hebt u al uw eigen gipskopie van Cybele
uit Antalya. Voor ieder wat wils dus.

Bekijk de volledige catalogus op www.arsantiqua.net.
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wenst alle leerkrachten
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