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REDACTIONEEL

Beste collega s

Schooljaar 2007-2008 is gestart op het moment dat u dit leest. Vol goede moed beginnen we aan een nieuw
jaar. In naam van de raad van bestuur wens ik u een aangename werksfeer, ijverige leerlingen en een prach-
tig lesrooster. Ook de V.L.O.T. hoopt een steentje bij te dragen tot het welslagen van dit schooljaar. We doen
dat op onze traditionele manier: voor u interessante bijdragen zoeken om te publiceren in Prora, nuttige in-
formatie verspreiden door middel van onze nieuwsbrief, het up-to-date houden van onze website, een na-
scholing en de algemene ledenvergadering organiseren.

De data van deze laatste twee activiteiten liggen al vast: u kunt ze dus blokkeren in uw agenda. De studie-
namiddag vindt namelijk plaats op woensdag 23 januari 2008 te Leuven en op woensdag 30 januari 2008 te
Gent. Omwille van de grote opkomst bij de vorige studiedagen en de organisatorische problemen die dat
meebrengt, hebben we ervoor gekozen dezelfde nascholing op twee verschillende data en locaties te laten
plaatsvinden. Als onderwerp zullen we een aantal thema s kiezen uit diegene die u zelf hebt aangegeven tij-
dens de studiedag in 2007. Ik som ze even op:
 plaats van cultuur en nachleben;
 uitwisseling van ideeën/informatie over ICT;
 evaluatie (bv. van niet-behandelde teksten);
 hoeveel schriftelijk vertalen en hoeveel niet; gebruik van bestaande vertalingen;
 creativiteit (routinedoorbrekende ervaringen in de klas);
 lectuurmethode;
 grammatica (wat wel en wat niet? kennen/kunnen?).

Het concrete programma van deze nascholing en de praktische kant ervan worden momenteel uitgewerkt.
Zodra deze gegevens bekend zijn, kunt u ze vinden op onze website. Ook in het decembernummer van Prora
zal alle informatie vermeld staan.

Op zaterdag 15 maart 2008 vindt de algemene ledenvergadering plaats te Sint-Niklaas. Het is een erg be-
langrijke vergadering, niet alleen omdat ze wettelijk verplicht is voor alle vzw s, maar ook omdat er een
nieuwe raad van bestuur verkozen moet worden. Vandaar uiteraard onze herhaalde oproepen voor kandi-
daten, die ik hierbij nogmaals herhaal. De nieuwe raad van bestuur zal dan een nieuwe voorzitter kiezen.
Door de statuten wordt bepaald dat de voorzitter van de V.L.O.T. maximum tweemaal een mandaat van
drie jaar mag uitoefenen. Ondergetekende is dus geen kandidaat meer voor het voorzitterschap. En dat is
wijs: een vereniging mag en kan niet geïndentificeerd worden met de voorzitter ervan, een gevaar dat reëel
is wanneer één persoon te lang aan het roer blijft staan. Voor de V.L.O.T. gaat het dus alvast een arbeidsin-
tensief én spannend jaar worden.

Voorts is er een mededeling voor de leerkrachten van de eerste graad. Begin juli viel er een brief van de mi-
nister van Werk, Onderwijs en Vorming in de brievenbus van alle leerkrachtenverenigingen met het verzoek
deze bekend te maken aan de leden. Er zijn namelijk de afgelopen jaren toetsen afgenomen om na te gaan in
welke mate leerlingen bepaalde eindtermen beheersen. Misschien voelt u zich niet aangesproken wanneer
het gaat over de peilingtoets wereldoriëntatie in het basisonderwijs of biologie in de eerste graad secundair
onderwjs; dan kunt u de brief doorspelen aan uw collega s op school. Maar de peilingtoets informatiever-
werving en -verwerking peilde naar een aantal vakoverschrijdende eindtermen leren leren. Deze dragen
misschien wel uw interesse weg. In elk geval kunt u op de in de brief aangegeven website nalezen wat de re-
sultaten waren. De brief zelf drukken we af op de volgende bladzijden.

Chris Van Woensel
Voorzitter
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Brief van minister Frank Vandenbroucke

Ministerie van Onderwijs en Vorming
Departement Onderwijs en Vorming

Curriculum
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Tel. 02 553 88 11  Fax 02 553 88 35

Aan de geïnteresseerden in het debat over onderwijskwaliteit bij
Wereldoriëntatie domein natuur (basisonderwijs), Biologie en
Informatieverwerving en -verwerking (secundair onderwijs eerste graad A-stroom)

2 juli 2007

Betreft: consultatie in voorbereiding van conferenties na peilingen

Geachte heer/mevrouw

In het najaar organiseer ik open conferenties over de inhoud en kwaliteit van ons onderwijs. Aanleiding
daarvoor zijn de resultaten op de peilingen voor WO natuur  (basisonderwijs) en biologie  en informatie-
verwerving en -verwerking  (secundair onderwijs eerste graad A-stroom). De voorbije jaren werd bij dui-
zenden leerlingen gepeild naar de beheersing van de betrokken eindtermen. De resultaten leren ons dat
sommige onderdelen van het curriculum echt goed beheerst worden. Dat wil ik uiteraard zo houden, maar
de minder goede punten kunnen verbeteren. Hierover wil ik een debat organiseren. Ik reken daarvoor op de
inbreng van directies, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, nascholers, ontwerpers van leermiddelen,
inspecteurs, leerlingen, ouders, academici, belangengroepen en vooral leraren.

De resultaten op de peilingen vindt u op onderwijs.vlaanderen.be/dvo/peilingen/conferenties.

Om de conferenties voor te bereiden wil ik graag vooraf zo veel mogelijk reacties aan de hand van volgende
vragen:

Uw mening over de peilingresultaten

1 Hoe beoordeelt u de resultaten van deze peiling? Liggen ze in de lijn van uw verwachting of niet?
2 Worden de resultaten van deze peiling bevestigd, tegengesproken of genuanceerd door resultaten van

eigen of andere evaluatie- of onderzoeksgegevens?
3 Worden de resultaten van deze peiling bevestigd, tegengesproken of genuanceerd door uw praktijkerva-

ringen?

Mogelijke oorzaken en verklaringen

4 Hoe verklaart u de positieve resultaten?
5 Hoe verklaart u de negatieve resultaten?

Mogelijke verbeteracties

6 Waar zitten volgens u hefbomen voor verbetering van de resultaten
  in de didactische aanpak van de leerkracht?
  in het ontwikkelen van andere leermiddelen?
  in de aanpassing van de eindtermen?
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  in de aanpassing van de leerplannen?
  in de opleiding van de kandidaat-leraren?
  in de begeleiding of nascholing van de leraren?
  in het beleid van de school?
  in de gerichte ondersteuning van doelgroepen?
  in ...?
7 Welke acties zijn volgens u prioritair?
8 Welke acties kunnen door u ondernomen worden om mee te werken aan een verbetering van de resultaten?

Graag verneem ik uw reactie of die van uw collega s. Mag ik vragen om deze brief ook binnen uw organisa-
tie te verspreiden? Het is immers mijn intentie om zoveel mogelijk belanghebbenden aan deze consultatie te
laten deelnemen.

Ter voorbereiding van de conferenties zullen alle reacties gebundeld worden. Graag ontvangen we de opi-
nies of voorstellen vooraf. Indien u bovendien beschikt over evaluatie- of onderzoeksgegevens over de ge-
peilde domeinen, zou ik het op prijs stellen om deze mee in het dossier te kunnen opnemen.

Ik nodig u en uw organisatie uit om alle reacties uiterlijk 24 september te bezorgen via curriculum@vlaan-
deren.be (met vermelding natuur , bio  of IVV ) of Departement Onderwijs en Vorming, Entiteit Curricu-
lum, t.a.v. Annemie Verreyt, Consciencegebouw, lokaal 2B13, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Inschrijven kan binnenkort via de website van de Entiteit Curriculum. Ik geef u alvast de data: woensdag 17
oktober (WO natuur), woensdag 24 oktober (biologie), woensdag 7 november (informatieverwerving en -
verwerking). De conferenties vinden plaats in de Factorij te Schaarbeek.

Ik ben er mij van bewust dat deze conferenties een nieuwe formule zijn om een kwaliteitsdebat over onder-
wijs te organiseren. Ik reken daarom op uw constructieve bijdrage.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Frank Vandenbroucke
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming

Vaticaan wil Latijn tot Europese taal bevorderen

Op 25 en 26 mei 2007 organiseerde het pauselijk comité voor historische wetenschap een internationaal con-
gres in Rome met als thema De toekomst van het Latijn: de Latijnse taal voor de opbouw en de identiteit
van Europa . Het Vaticaan wil bij de politiek-culturele instellingen van Europa tussenbeide komen om het
Latijnonderwijs en het gebruik van de klassieke talen te bevorderen. Het doel is de gemeenschappelijke his-
torische en culturele wortels van de Europese landen op de voorgrond te plaatsen.

Het Vaticaan, het enige land ter wereld met Latijn als officiële taal, vreest het uitsterven van de klassieke ta-
len. De Heilige Stoel bekritiseerde onlangs het gebrek aan inzet van de Europese schoolbesturen voor het
onderwijs van Latijn en Oudgrieks. De voortschrijdende achteruitgang in de kennis van Oudgrieks en Latijn
zal negatieve gevolgen hebben voor het aantal studenten dat zich op historische, filologische, filosofische en
theologische studies op een hoger niveau kan toeleggen. Dit zal tot de ondergang van ernstig onderzoek op
deze domeinen leiden.

Benedictus XVI, zelf een groot Latijndeskundige, sprak zich onlangs uit voor een versterkt Latijnonderwijs.
Voor leden van de door zijn voorganger Johannes Paulus II opgerichte Latijnstichting heeft de leider van de
katholieke kerk benadrukt dat de klassieke taal in de kerk nieuw leven ingeblazen zal worden en in kerke-
lijke ceremoniën en leervakken onderwezen zal worden.  Latijn zal niet alleen blijven bestaan, maar vooral
onder jongeren en met nieuwe onderwijsmethoden verder verspreid worden. Hijzelf gebruikt de taal dage-
lijks, benadrukte hij.
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VAKTHEORIE

Introductie tot de begrippen filologie  en tekstkritiek  in de derde
graad Latijn

Tim Wauters

1 Inleiding

Hoezo, filologie in het middelbaar? Willen wij van onze leerlingen filologen maken misschien? Nee, natuur-
lijk niet. Willen wij onze leerlingen dan een notie van het begrip filologie meegeven? Ja, eigenlijk wel. In de
loop der jaren heb ik keer op keer ervaren hoe evident leerlingen het vinden dat ze een kopij van een antieke
tekst krijgen. Ze hebben er absoluut geen benul van welk een lange en arbeidsintensieve procedure er aan de
grondslag ligt om een aanvaardbare editie van een tekst uit de oudheid te verkijgen. Ze staan er ook niet bij
stil. Nochtans valt hen niks te verwijten. In de lessen wordt er niet over gesproken. Zelf herinner ik me nog
wat een openbaring de lessen geschiedenis van de klassieke filologie  voor me waren in mijn eerste jaar aan
de VUB. Van termen als conjectuur, kritisch apparaat, collatie, corruptie, emenderen ... had ik nog nooit ge-
hoord, om nog maar te zwijgen van het hele arsenaal classici van de renaissance tot nu.

Eigenlijk is het toch wel principieel, vind ik, dat ook leerlingen uit het secundair, en niet alleen universiteits-
studenten, een (weliswaar beperkte) notie van filologie en tekstkritiek meekrijgen in hun opleiding. Om deze
reden heb ik alle kernbegrippen hieronder op een rijtje gezet. Voor de leraar weinig nieuw, voor de leerling
alles. Ik heb het zelf uitgetest in de klas: de uitleg neemt een drietal lesuren in beslag. En neem het van me
aan: hoe technisch het onderwerp ook is, de leerlingen waren geïntrigeerd.

2 Orale traditie versus schriftelijke traditie

Literaire werken werden aanvankelijk in het hoofd gecomponeerd en mondeling voorgedragen. Vervolgens
werden zij eeuwenlang, generatie op generatie, mondeling overgedragen. Men noemt dit orale traditie.

De overgang van orale naar schriftelijke traditie houdt natuurlijk verband met de ontdekking van het schrift.
Men heeft er in wetenschappelijke kringen lang over gedebatteerd, maar nu wordt aangenomen dat de Soe-
meriërs (en niet de Egyptenaren) het schrift ontdekt hebben en dit omstreeks 3300 v.C. De ontwikkeling van
het schrift, van pictografisch naar syllabisch/alfabetair, is uiteraard ook een proces dat eeuwen heeft ge-
duurd. De introductie van het schrift betekent dus niet dat literaire werken dadelijk neergeschreven werden!
Het schrift werd namelijk aanvankelijk gehanteerd omwille van economische redenen (boekhouding) en niet
om literatuur neer te pennen. De eerste Soemerische literaire teksten (religieuze teksten, spreekwoorden,
epen), die op kleitabletten overgeleverd zijn, dateren uit de eerste dynastie van de Oeroekperiode (ca. 2700
v.C.), de eerste Babylonische literaire teksten dateren uit de eerste dynastie van Akkad (ca. 2300 v.C.).1

Het oudste literaire werk van Europa vormen de epen van Homerus (Ilias en Odyssea). Klassiek filologen da-
teren  het  ontstaan  van  deze  epen  rond  800  v.C.  (Ilias)  en  750  v.C.  (Odyssea). Ongeveer in dezelfde periode

1 Wie zich een idee wil vormen van deze literatuur leest het best voor wat de Soemeriërs betreft: Samuel
Noah Kramer, History begins at Sumer. Thirty-nine firsts in recorded history, Philadelphia, 1956 en 1981; voor
wat de Babylonische literatuur betreft: Benjamin R. Foster, Before the Muses. An anthology of Akkadian litera-
ture, Bethesda, Maryland, 2005 (3de ed.) en Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood,
Gilgamesh and others, Oxford, 2000. Het Gilgamesjepos, het meest bekende Soemerische/Akkadische epos,
is in het Nederlands vertaald door Theo de Feyter (Amsterdam, 2001). Met voorsprong de beste inleiding
tot de Soemerische beschaving is S.N. Kramer, The Sumerians. Their history, culture and character, Chicago/
London, 1963 en 1971. De helderste inleiding tot de geschiedenis van Mesopotamië is bij mijn weten Geor-
ges Roux, Ancient Iraq, London, 1992 (3de ed.).
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namen de Grieken van de Feniciërs het alfabet over.1 Toch duurde het tot ca. 550 v.C. vooraleer deze twee
epen in Athene voor het eerst op schrift gesteld werden.

3 Schrijfmateriaal in de oudheid2

De Grieken, en later de Romeinen, schreven op alles wat duurzaam was: steen, hout, metaal, potscherven,
papyrus, dierenhuiden. In de loop der tijd haalde papyrus het op alle andere schriftdragers. Toch waren tot
de 5de eeuw v.C. boekrollen een zeldzaamheid; pas vanaf ca. 450 v.C. kan men beginnen spreken van boek-
handel.

STEEN (marmer): vooral gebruikt voor grafschriften en decreten.

METAAL (lood, koper, goud): vooral gebruikt voor wijgeschenken en vervloekingen.

POTSCHERVEN ( , mv. ): vooral gebruikt bij verkiezingen en stemmingen,  toegangstickets en
voor kleine administratie in legerkampen.

HOUT: [1] fijne (1 tot 3 mm dik) houten plankjes (tabulae) die beschreven werden met een rietpen (calamus,
aangescherpt met een scalprum librarium) en met zwarte/rode inkt (atramentum).3

 [2] wastafeltjes (tabulae ceratae):  houten  plankjes  met  inkeping  die  opgevuld  werd  met  zwarte  was,  be-
schreven met een griffel (stilus). Verschillende plankjes konden aan elkaar vastgemaakt worden (codicilli)
en eventueel nadien verzegeld (signare) worden. Werden vooral gebruikt voor schooloefeningen, brieven
en testamenten.

PAPYRUS: één papyrusblad (scheda, charta) werd gebruikt voor losse notities, rekeningen, brieven, inventa-
rissen, contracten enz. Omvangrijkere teksten (literatuur dus) werden geschreven op papyrusrollen (vo-
lumen;  gemiddeld  6-11  m  lang  en  20-30  cm  hoog).  Men  schreef  in  kolommen  (25  tot  45  lijnen  tekst)  en
slechts op één zijde. Het gebruik van de papyrusrol had enige nadelen: papyrus is geen stevig materiaal
(bij het veelvuldig lezen van een rol raakte deze beschadigd) en de lezer moest bij het lezen tegelijk met
de ene hand ontrollen en met de andere hand het gelezen gedeelte terug oprollen; na het lezen moest de
rol  volledig heropgerold worden in  de andere richting.  Vlug even een woord of  passage opzoeken was
uitgesloten. Daarom steunden antieke auteurs liever op hun geheugen om te citeren dan de juiste tekst-
versie op te zoeken. Aan de papyrusrol werd vaak een extra stukje papyrus (titulus) bevestigd, waarop de
naam van de auteur (in de genitief) en de titel aangegeven werd. Eén lang literair werk diende verdeeld
te worden over verschillende boekrollen (de Historiae van Herodotus bv. werden verdeeld over negen
rollen, de Aeneis van Vergilius over twaalf rollen). Eén boekrol bevatte bv. één dialoog van Plato, één tra-
gedie, één epische zang. De verschillende rollen (libri) van dit ene werk werden nadien gebundeld met
een touw (bundel: fascis) ofwel verzameld in één ronde houten doos (capsa, scrinium). In bibliotheken,
private  of  openbare,  werden  de  boekrollen  bewaard  in  kasten  (armaria) met de tituli naar de voorkant.
Twee grote vindplaatsen van papyri uit de oudheid zijn Oxyrhynchus in Egypte en Herculaneum in Ita-
lië.4 De studie van papyri (papyrologie) is een tak apart van de klassieke filologie en is een zeer doorge-
dreven specialisatie.

PERKAMENT (membranum/membranae): dierenhuid waarvan het haar, het vet en de spierresten afge-
schraapt werden en die onder spanning gedroogd werd. De naam perkament  is ontleend aan de stad

1 In de 15de eeuw v.C. ontwikkelden de Grieken op Kreta nochtans een eigen syllabair schrift, het Lineair A
(nog niet ontcijferd) en B (ontcijferd in 1952 door de Engelse architect Michael Ventris). Het werd slechts
aangewend om administratieve redenen (geen literatuur dus). Na het ineenstorten van de minoïsche be-
schaving (ca. 1250 v.C.) verdween dit schrift spoorloos tot het in 1900 bij opgravingen in Knossos (Kreta)
onder leiding van de Engelse archeoloog Arthur Evans weer opdook.

2 Zie www.lib.umich.edu/pap/k12/materials/materials.html voor afbeeldingen van alle genoemde schrift-
dragers.

3 Een unieke collectie tabulae werd gevonden in het Noord-Engelse Vindolanda, dat in de 1ste en 2de eeuw
n.C. een Romeins legerkamp was. Men spreekt van de Vindolanda tablets.  Het gaat om een vierhonderdtal
brieven/militaire documenten die dateren uit de periode 97-103 n.C. Voor afbeeldingen en meer informa-
tie, zie vindolanda.csad.ox.ac.uk.

4 Voor meer informatie, zie www.papyrology.ox.ac.uk en nl.wikipedia.org/wiki/Oxyrrhynchus (spelling
hier met dubbele r is overigens verkeerd).

http://www.lib.umich.edu/pap/k12/materials/materials.html
http://www.papyrology.ox.ac.uk
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waar deze schriftdrager ontdekt werd, m.n. Pergamum in Turkije. De membranae waren de aanzet tot het
ontstaan van de codex, de boekvorm die we vandaag nog altijd hanteren. Bij de Romeinen werd de per-
kamenten codex voor het eerst gebruikt in de 1ste eeuw n.C. (eerste vermelding bij Martialis). De codex
kent vele voordelen: vermits de bladzijden niet opgerold moesten worden, kon men voortaan de bladzij-
den langs twee zijden beschrijven (dus meer tekst per boek), men kon makkelijk het boek doorbladeren
en passages opzoeken, men kon nu de bladzijden nummeren, de codex is hanteerbaar met één hand zo-
dat met de andere hand notities gemaakt kunnen worden, het gewicht wordt verspreid over de boekrug
en niet over het papier zelf (minder beschadiging), codices kunnen makkelijker opgestapeld worden dan
papyrusrollen (die konden kreuken en breken onder het gewicht), perkament heeft een veel langere le-
vensduur dan papyrus, de inhoud van verschillende papyrusrollen kon nu in één boek samengeschreven
worden (één oeuvre moest dus niet langer verspreid worden over verschillende papyrusrollen). Gezien
deze voordelen verbaast het ons niet dat perkament het haalde op papyrus. In de 4de eeuw zal de codex
de papyrusrol quasi volledig vervangen hebben. Toch kent de codex een nadeel: qua productiekosten
was hij  veel  duurder  dan papyrus.  Bij  de  overgang van papyrusrol  naar  codex moest  dus om o.m.  eco-
nomische redenen beslist worden welke werken men wilde overschrijven en behouden. In de 4de en 5de
eeuw treedt er dus een eerste schifting op in de antieke literatuur. Weinig gelezen werken of heidense
werken die volgens de christelijke monniken als schadelijk geacht werden voor het christendom werden
niet gekopieerd en gingen onherroepelijk verloren! Het dure karakter van de perkamentcodex verklaart
ook het ontstaan van palimpsesten. Een antieke tekst (bv. een tekst van Cicero) werd van het perkament
afgeschraapt en vervangen door een christelijke tekst (bv. liturgische zangen). Het gebruik van pa-
limpsesten kende een piekmoment in de 7de en 8ste eeuw (tweede schifting!). De republica van Cicero bv.
is als palimpsest ontdekt in 1822 en in 1906 werd een palimpsest gevonden met twee verloren gegane
traktaten van Archimedes.1

4 Ontstaan van de filologie

Een goed georganiseerde commerciële boekpublicatie bestond in de oudheid niet. Wie een literair werk wil-
de hebben, moest op zoek gaan naar vrienden of kennissen die dit werk in hun bezit hadden. Eens men het
werk in kwestie getraceerd had, diende het met de hand overgeschreven te worden (ofwel eigenhandig of-
wel door een daartoe opgeleide slaaf, de librarius). Kopiëren impliceert echter fouten! Een gekopieerde tekst
bevat altijd fouten. Deze met fouten bezoedelde tekst werd nadien weer overgeschreven en nieuwe fouten
slopen erin. Deze kopie werd op zijn beurt wéér overgeschreven enz. Hoe een tekst er na dit soort ketting-
kopiëren gedurende een paar honderd jaar dan uitziet ... dat hoeft geen uitleg.

Op de koop toe werden in de oudheid teksten geschreven in doorlopend schrift, d.w.z. zonder woordschei-
dingen (scriptio continua), leestekens en accenten (in het Grieks) waren er niet of nauwelijks, hoofdletters die
het begin van een nieuwe zin zouden kunnen aanduiden bestonden niet, de overgang tussen hoofdstukken
of alinea s werd niet aangeduid, bij toneelteksten werden rolwisselingen niet aangegeven en in poëtische
teksten  werden  de  verzen  achter  elkaar  geschreven  alsof  het  proza  was  ...  De  kans  op  fouten  bij  kopiëren
was dus spectaculair hoog.

Hoewel men in de 5de en 4de eeuw v.C. wel al begrepen had dat er fouten in teksten konden sluipen (de so-
fisten en Aristoteles bv. hadden dit inzicht), heeft het tot de 3de eeuw v.C. geduurd vooraleer men dit sys-
tematisch onderzocht. Het kritisch, d.w.z. het bewust zoeken en verbeteren van fouten en duisterheden in
een tekst verklaren, is ontstaan in hellenistisch Egypte omstreeks 280 v.C. onder Griekse geleerden die werk-
zaam waren in het Mouseion (Latijn: Museum) in Alexandrië. Deze aan de Muzen gewijde tempel was ca. 295
v.C.  gesticht  door  farao Ptolemaeus I  Philadelphus,  de Griekse generaal  die  na de dood van Alexander  de
Grote de heerschappij over Egypte had overgenomen. Deze tempel, waaraan ook een bibliotheek verbonden
was, ontwikkelde zich spoedig tot het wetenschappelijk epicentrum van de Griekse wereld. De geleerden
die er werkzaam waren, waren de eerste research professors  ter wereld: ze hadden een zorgenvrij leven
met gratis kost en inwoon, een salaris van de farao, geen belastingen. Hun leven bestond uit het verzamelen
en doorsnuffelen van boeken.2

1 Voor meer informatie over dit Archimedespalimpsest en de technologie die ontwikkeld werd om het te
kunnen lezen, zie www.archimedespalimpsest.org.

2 De Amerikaanse classicus prof. Harry Thurston Peck heeft in zijn History of classical philology, New York,
1911, blz. 92-93, een fraaie beschrijving van het Mouseion gegeven:  It  was attached to  the royal  palace  in

http://www.archimedespalimpsest.org.


7

In dit Mouseion is de filologie geboren. In de gigantische bibliotheek (het aantal boeken wordt geschat op
200.000 à 400.000) stroomden uit de hele Griekse wereld papyrusrollen toe, niet zelden verschillende kopieën
van eenzelfde tekst. Bij vergelijking begon men stilaan in te zien dat verschillende kopieën ook verschillende
versies inhielden. Toen men deze verschillende versies (bv. van de Ilias) wilde uniformiseren tot een stan-
daardversie, werd men gedwongen te kiezen tussen verschillende leesvarianten, ontdekte men de behoefte
om fouten (corrupties) aan te duiden en te verbeteren (emenderen), probeerde men criteria op te stellen om
het onderscheid tussen authentiek en vervalsing te kunnen maken enz. De namen van deze eerste filologen
(in de moderne wetenschappelijke literatuur aangeduid als de Alexandrijnse filologen ), die zichzelf niet fi-
loloog  maar  of  noemden, zijn ons bekend: Zenodotus, Apollonius Rhodius, Callimachus,
Eratosthenes, Aristophanes, Aristarchus, Didymus e.a.

Vooral de teksten van Homerus werden aanvankelijk grondig bestudeerd. In de marge van verschillende
versies brachten deze filologen diakritische tekens aan om de lezer te wijzen op corrupte woorden/zins-
delen/passages. Bv. de  ( )  duidde aan dat  een vers  door  de filoloog niet  als  authentiek beschouwd
werd, de  (>) wees op een merkwaardig grammaticaal fenomeen en de  (soms vergezeld van
de ) markeerde een nieuwe zin/vers/passage.

Om de lezer duidelijk te maken waarom zij een bepaald woord/zin/passage bekritiseerden, zagen de filolo-
gen zich algauw genoodzaakt om extra uitleg te geven bij de tekst(gedeelten). Ofwel werd in de tekst boven
een moeilijk woord bv. een makkelijker synoniem geschreven (interlineaire glosse) ofwel werden er naast en
rond de tekst commentaren geschreven ( ). In deze tijd ontstonden ook de eerste woordenboeken
( ,  of , bv.  van Zenodotus of  van Didymus) en grammatica s
(de  van Dionysius Thrax is de allereerste grammatica die ooit geproduceerd werd).

De Romeinen hebben de filologie van de Grieken overgenomen. De historicus Suetonius, die ook een trak-
taat De grammaticis heeft geschreven, weet ons te melden dat de filologie bij de Romeinen geïntroduceerd
werd door de Griekse Homeruskenner Crates van Mallos. In 168 v.C. kwam deze filoloog om diplomatische
redenen naar Rome, brak er zijn been in een riool en om zijn revalidatietijd nuttig te besteden gaf hij lezingen
over poëzie en grammatica. Zijn lezingen werkten kennelijk aanstekelijk. De eerste grote Latijnse grammati-
cus was Lucius Aelius Stilo (eind 2de eeuw v.C.). Hij heeft vooral op Plautus gewerkt. Ook zijn leerling Mar-
cus Terentius Varro (1ste eeuw v.C.) interesseerde zich vooral voor Plautus. Daarnaast schreef hij zijn De lin-
gua Latina, dat handelt over etymologie, merkwaardigheden in de verbuigingen, samenstellingen, het ge-
bruik van affixen enz. Het eerste Latijnse woordenboek, De significatu verborum, werd samengesteld door
Marcus Verrius Flaccus (1ste eeuw). De Romeinse filologen schreven ook commentaren: bv. Quintus Asco-
nius Pedianus becommentarieerde de redevoeringen van Cicero. Vooral in de late oudheid (4de-5de eeuw)
werd het produceren van commentaren op republikeinse auteurs populair: we hebben de commentaren op
Horatius van Porphyrio, op Vergilius van Servius en op Terentius van Donatus.

5 Wat is tekstkritiek? Wat is filologie?

Uit de oudheid is van de literaire werken geen enkele autograaf tot ons gekomen, d.w.z. van geen enkele
tekst hebben we een versie in het handschrift van de auteur zélf. De teksten hebben ons bereikt dankzij een
eeuwenlang proces van handmatig kopiëren. Houden we papyrusvondsten buiten beschouwing, dan zijn
van het overgrote deel van de teksten de oudste afschiften (apografen) die we hebben middeleeuwse hand-
schriften die dateren uit de 9de tot de 14de eeuw. Onze vroegste versie van een tekst dateert dus algauw van
minstens een millennium na zijn ontstaan! De tekst die we via deze handschiften hebben, is niet meer precies

the most beautiful quarter of the city, overlooking the harbour, and surrounded by lawns, portico s and
marvels  of  decorative art.  It  contained an observatory for  its  astronomers,  laboratories,  a  selected library
and  a  great  hall  which  was  practically  a  theatre  of  magnificent  poportions  arranged  as  a  public  lecture
room. In a second hall, the scholars who were drawn to the Museum from all countries dined together. At-
tached to the Museum were botanical and zoölogical gardens. The object of the whole institution was to
encourage original research. At first there was no teaching, later it became in essence a great university in
which the professors lectured, each on his own specialty, to students who numbered at one time as many
as fourteen thousand. The professors were primarily under the supervision of principals whom we may
call deans, chosen by the whole body, while the administration of the Museum was in the hands of a priest
appointed by the king and in later times by the Roman emperor.



8

de tekst die de auteur heeft opgeschreven, want kopïeren impliceert fouten. De tekstoverlevering is een pro-
ces geweest van steeds verder voortschrijdende corruptie van een oorspronkelijk correcte tekst. De kunst is
die fouten te ontdekken, te corrigeren en zodoende de oorspronkelijke tekst (d.w.z. de tekst van de auteur) te
reconstrueren. Deze kunst, of wetenschap, noemt men tekstkritiek.

Ter verduidelijking volgen hieronder een paar definities van het begrip tekstkritiek (Eng. textual criticism)
van een aantal bekende klassiek filologen:

 Paul Maas: We have no autograph manuscripts of the Greek and Roman classical writers and no copies which have
been collated with the originals; the manuscripts we possess, derive from the originals through an unknown number
of intermediate copies and are consequently of questionable trustworthiness. The business of textual criticism is to
produce a text as close as possible to the original. 1

 Alfred E. Housman: Textual criticism is a science and, since it comprises recension and emendation, it is also an
art. It is the science of discovering error in texts and the art of removing it. (...) It is purely a matter of reason and of
common sense. We exercise textual criticism whenever we notice and correct a misprint. (...) To be a textual critic
requires aptitude for thinking and willingness to think; and though it also requires other things, those things are
supplements and cannot be substitutes. Knowledge is good, method is good, but one thing beyond all others is neces-
sary, and that is to have a head, not a pumpkin, on your shoulders, and brains, not pudding, in your head. 2

 L.D. Reynolds en N.G. Wilson: The business of textual criticism is to follow back the threads of transmission and
try to restore the texts as closely as possible to the form which they originally had. 3

 Martin L. West: Textual citicism is not the be-all and end-all of classical scholarship, which is the study of a civili-
zation. But it is an indispensable part of it. By far the greater part of our knowledge of that civilization comes to us
from what the ancients wrote. In almost all cases those writings have survived, if they have survived at all, only in
copies many stages removed from the originals, copies of which not a single one is free of error. Often the errors are
so great that it is no longer possible to tell what the author meant to say. It follows that anyone who wants to make
serious use of ancient texts must pay attention to the uncertainties of the transmission. The dangers are obviously
more far-reaching if the text is being used as a source for historical events, ancient life and manners, Greek or Latin
linguistic usage or whatever it may be. 4

 Gilbert Highet: Suppose there are three hundred copies of a Greek poem. Which shall we take to be the closest to
what the poet himself wrote? Which shall we print? The most elaborately and beautifully written? The oldest? The
one which has a huge mass of medieval notes explaining it? Or should we follow the majority? Or perhaps should
we trust none of them implicitly, but try to work back through them all to the original, in the hope of coming out
with something like the poet s actual words? And what happens when we find a line or a passage which is totally
unintelligible, although it is in every one of the three hundred copies? The scribes themselves, it is obvious, did not
understand it. What shall we do? Leave it out? Or try to reconstruct what the poet had in mind? If so, how can we
possibly penetrate through two thousand years of darkness to the original light? And can we ever be certain that we
are anywhere near the truth? These then, put very simply, are the problems which occupy classical scholars. 5

Niet alleen de tekst moet teruggebracht worden naar zijn origineel; de afstand tussen de tekst en de lezer
vandaag is zo groot dat wij de context van die teksten niet zomaar verstaan. Tegenover de antieke lezer heb-
ben wij een elementaire kennisachterstand. Om die kennisachterstand op te vangen worden door filologen
commentaren geproduceerd waarin de context grammaticaal, literair, historisch, mythologisch enz. gerecon-
strueerd wordt (exegese).

Eens de tekst zo goed mogelijk hersteld is en de context verklaard is, pas dan kan het werk literair geïnter-
preteerd worden,  d.w.z.  wat  bedoelt  de auteur  met  dit  woord/die  zin/die  passage,  in  welke literaire  stro-
ming past het bestudeerde werk, welke invloeden heeft de auteur ondergaan, welke latere auteurs heeft hij
op zijn beurt beïnvloed, welke intertekstuele spelletjes speelt hij enz. (hogere kritiek).

1 P. Maas, Textual criticism, Oxford, 1958 (1ste ed. 1927), blz. 1.
2 John Carter (ed.), A.E. Housman. Selected prose, Cambridge, 1961, blz. 131-132 en 150.
3 L.D. Reynolds en N.G. Wilson, Scribes and scholars. A guide to the transmission of Greek and Latin literature,

Oxford, 1991 (3de ed.), blz. 207.
4 M.L. West, Textual criticism and editorial technique, Stuttgart, 1973, blz. 7-8.
5 Robert Ball (ed.), The unpublished lectures of Gilbert Highet, New York, 1998, blz. 192.
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De combinatie van (1) tekstkritiek en (2) exegese en (3) hogere kritiek is het basisopzet van de filologie.

Tot diep in de 19de eeuw gold filologie als synoniem van tekstkritiek. De filoloog boog zich enkel over
teksten, en dan nog uitsluitend literaire teksten. August Friedrich Wolf (1759-1824) breidde het concept filo-
logie uit: tekstkritiek is slechts één onderdeel van de kennis van de filologie, het ideaal is een encyclopedi-
sche allesomvattende kennis van de oudheid, een allseitige Beschäftigung mit der Antike .1 We zien dus een
verschuiving van de studie van teksten naar de studie van een beschaving in haar geheel. Sedertdien wor-
den in de filologie naast tekstkritiek ook de volgende hulpdisciplines ingebracht: linguïstiek, archeologie,
epigrafie, numismatiek, papyrologie, paleografie, codicologie, mythologie, agonistiek, lexicografie. Dit con-
cept  staat  bekend  onder  de  term Altertumswissenschaft. De Duitse classicus Ulrich von Wilamowitz-
Moellendorff heeft de Altertumswissenschaft als volgt beschreven:

The nature of classical scholarship is defined by its subject-matter: Graeco-Roman civilisation in its essence and in
every facet of its existence. This civilisation is a unity and the task of scholarship is to bring that dead world to life by
the power of science: to recreate the poet s song, the thought of the philosopher and the lawgiver, the sanctity of the tem-
ple and the feelings of believers and unbelievers, the bustling life of the market and port, the physical appearance of land
and sea, mankind at work and play. In this as in every department of knowledge a feeling of wonder in the presence of
something we do not understand is the starting-point, the goal was pure, beatific contemplation of something we have
come to understand in all its truth and beauty. Because the life we strive to fathom is a single whole, our science too is a
single whole. Its division into the separate disciplines of language and literature, archeology, ancient history, epigraphy,
numismatics and, latterly, papyrology can be justified only as a concession to the limitations of human capacity and
must not be allowed to stifle awareness of the whole, even in the specialist. 2

6 Editiemethode van Lachmann-Maas

De tekstkritiek werd sedert de renaissance druk beoefend. Over de honderden nieuw ontdekte teksten wer-
den door de humanisten duizenden en duizenden tekstverbeteringen voorgesteld. Die verbeteringen waren
meestal eerder het gevolg van gevoelsmatige  ingevingen (divinatio) dan het gevolg van een welomschreven
methode. In de 17de en 18de eeuw ontwikkelde zich dan ook de behoefte om op een meer methodischer
manier te werk te gaan.

Het is de Duitse germanist en classicus Karl Lachmann (1793-1851) die uiteindelijk op die behoefte heeft in-
gespeeld. Zijn methode werd later geperfectioneerd door Paul Maas,3 zodat men van de Lachmann-Maas-
methode  spreekt.

Het doel van de methode is op zoek te gaan naar een tekstversie die het origineel (d.i. de tekst van de auteur)
zo dicht mogelijk benadert: de archetypus. In de praktijk blijkt de archetypus die tekstversie te zijn waaruit
alle andere kopieën ontstaan zijn (meestal 9de of 10de eeuw), m.a.w. de archetypus is de gemeenschappelij-
ke voorouder van alle handschriften. De archetypus is dus niet noodzakelijk gelijk aan het origineel van de
schrijver! De methode bestaat uit verschillende stappen:

1 RECENSIO: wil je een tekst uitgeven, dan moet je natuurlijk eerst alle tekstgetuigenissen (handschriften,
papyri ...) verzamelen, inventariseren en classificeren.

2 EXAMINATIO: daarna worden de tekstgetuigenissen met elkaar vergeleken (collatio) om uit te zoeken welke
varianten er in de tekst zijn. De classificatie gebeurt op de gemeenschappelijke fouten tussen de hand-
schriften. Wanneer bv. twee handschriften Y en Z dezelfde opvallende fouten hebben, dan kan men con-
cluderen dat Y van Z is overgeschreven (of omgekeerd). Hebben die twee ook nog onafhankelijk van el-
kaar eigen fouten, dan stammen ze af van eenzelfde handschrift X. Op die manier kun je alle handschrif-
ten indelen in families. Deze families worden ten slotte gerangschikt in een overzichtelijke stamboom
(stemma codicum). De bedoeling is zo weinig mogelijk tekstgetuigenissen over te houden: hoe minder
handschriften en lezingen overblijven als kandidaten voor de titel drager van de juiste tekst , hoe beter.

1 Alfred Gudeman, Grundriß der Geschichte der klassischen Philologie, Leipzig/Berlin, 1909, blz. 213.
2 Oorpronkelijk geschreven in het Duits, maar geciteerd uit: Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, History of

classical scholarship. Translated from the German by Alan Harris, London, 1982, blz. 1.
3 Lachmann beschreef zijn methode in de praefatio van zijn Lucretiuseditie in 1850. P. Maas, Textkritik, Leip-

zig, 1927.
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Daarom worden handschriften die overduidelijk een jongere kopie zijn van een oudere versie geëlimi-
neerd (eliminatio codicum descriptorum). Voorbeeld van een stemma codicum:

ω

   A α

     B     C

3 EMENDATIO: eens de archetypus gevonden is, gaat men over tot het zuiveren  (emenderen) van de met
fouten bezoedelde tekst. Tussen de archetypus (bv. 9de eeuw) en de originele versie (bv. 50 v.C.) liggen
immers nog altijd een paar eeuwen. Als men inzicht heeft in de manieren waarop kopieerfouten gebeu-
ren, kan men de redenering omdraaien en zo mogelijk tot de juiste lezing van een fout komen. De gere-
construeerde juiste lezing  is nog altijd een vermoeden. Vandaar dat een voorgestelde correctie een con-
jectuur  ( vermoeden ) genoemd wordt.

7 Soorten kopieerfouten

Het ontstaan van kopieerfouten in handschriften kan grosso modo herleid worden tot drie oorzaken:
 onoplettendheid;
 onkunde (de kopiist beheerst onvoldoende de taal die hij kopieert);
 doelbewust (vervalsing).

Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke manieren waarop fouten in een gekopieerde tekst kunnen
sluipen:

1 Handschrift

Scriptio continua: tot in de late oudheid werden teksten zonder woordscheidingen neergeschreven; toen
men nadien overstapte naar woordscheidingen gebeurde de scheiding niet altijd vlekkeloos.

 bv. van annalesvolvsi maakte men annale suo lusi i.p.v. annales Volusi [Catullus, 36, 1]
van abassesecrevit maakte men abbas secrevit i.p.v. ab asse crevit [Petronius, 43]
is collectamexiliopubem: collectam ex Ilio pubem of collectam exilio pubem? [Vergilius, Aeneis, 2, 798]

 Een kopiist ontcijfert/interpreteert het handschrift van zijn voorganger mis:
  verwarring tussen letters die op elkaar lijken

bv. ILT EF HN OQ COG SF of verwarring tussen M en NI en tussen N en AI
distantia femina (i.p.v. semina) formis [Lucretius, 2, 497]

  afkortingen: p = per, p = pro, p = prae, p' = post,  = am,  = em, b = bus, q = que
bv. quod praesentis sceleris expressum (i.p.v. expers sum) [Curtius, 6, 11, 30]

2 Uitspraak - spelling

 Vermits in de middeleeuwen ae klonk als e en v als b, schreef men bv. pane et aqua bibo [Quintilianus, 6, 3,
93] i.p.v. pane et aqua vivo. Omdat dit niets betekent, veranderde men het nadien dan in panem et aquam bi-
bo. Het verschil tussen b en v is vooral van belang in de tijden: spectabit spectavit.

 Gelijkklinkende woorden worden verwisseld: bv. numen - nomen, durus - dirus, urbis - orbis, pudor - robur,
carmina - crimina.

3 Omissie (weglating)

 Letters, woorden, zinsdelen, verzen, zelfs hele passages worden weggelaten.
bv. quidquid <id> est, habeant [Lucretius, 3, 315] (= haplografie)

superasse saevum pelagus > superasse vum pelagus (door haplografie), wat men niet meer verstond en
verder veranderde in superasse nunc pelagus [Seneca, Agamemnon, 545]

praeteriit tempus non legis, <sed libidinis tuae, fac tamen legis>; ut succedatur decernitur ... [Cicero, Epistu-
lae ad Atticum, 7, 9, 4] (= saute du même au même )
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4 Additie

 Letters, woorden en interlineaire glossen kunnen in de tekst ingevoegd worden.
bv. quod acerbum fuit ferre, retulisse (i.p.v. tulisse) iucundum est [Seneca, Epistulae, 78, 14] (= dittografie)

cumque ea noctem in stramentis pernoctare totam (i.p.v. perpetim) [Plautus, Truculentus, 278] (in  de ma-
nuscripten had de glosse totam het moeilijkere woord perpetim vervangen) (= interpolatie)

5 Transpositie

 Letters, woorden, passages en (in poëzie) verzen worden op een andere plaats gekopieerd.
bv. vis horrida leti (i.p.v. teli) [Lucretius, 3, 170]

dicebam desiste tuos medicare capillos  (i.p.v. medicare tuos desiste capillos ) [Ovidius, Amores,  1,  14,  1]
(lijkt op het eerste gezicht niet erg, maar het metrum klopt niet meer)

6 Fouten door de leefwereld van de kopiist

 De christelijke leefwereld van de kopiist doet hem spontaan christelijke woorden lezen.
bv. Sathana (i.p.v. Athana) tibi irata sit curabo [Petronius, 58]

abassesecrevit leest men spontaan als abbas secrevit i.p.v. ab asse crevit [Petronius, 43]

7 Doelbewuste fouten

 De kopiist verbetert wat hij dénkt dat fout is (vaak te wijten aan een gebrekkige taalkennis).
bv. ipse rotam adstringit sufflamine multo (i.p.v. mulio) consul [Juvenalis, 8, 148]

tu cursu, dea, menstrua (i.p.v. menstruo) [Catullus, 24, 17]

Soms leiden fouten van kopiisten tot wat men noemt ghost words , onbestaande woorden. Zo heeft men zich
gek gezocht naar de plaats Siatutanda,  dat bij  de geograaf Ptolemaeus vermeld wordt. Wij weten nu dat dit
een onbestaande plaats is. Siatutanda is het gevolg van een mislezing in Tacitus, Annales, 4, 73, waar een ko-
piist siatutanda gelezen had i.p.v. ad sua tutanda, wat de Griekse geograaf Ptolemaeus (2de eeuw) dan als Sia-
toutãnda heeft opgenomen in zijn overzicht van plaatsnamen!

Bij het verbeteren van een tekst is een volkomen beheersing van de brontaal noodzakelijk, dat spreekt van-
zelf. Alle kleine letters uit de grammatica, alle woorden uit het woordenboek in alle betekenisschakeringen,
alle partikeltjes, alle metrische versvormen, alle metrische regels enz. dienen tot in de perfectie gekend te
zijn.  Maar  ook moet  men zich de stijl  van de bestudeerde auteur  volledig eigen maken en daarbij  dan nog
rekening houden met de stijlevolutie die een schrijver in de loop van zijn literaire leven kan vertonen.
Emenderen is dan ook uitzonderlijk moeilijk en slechts weggelegd voor de grootste genieën. Emenderen is
het gevolg van jarenlange vertrouwdheid met een auteur, of zoals de Oxfordprofessor Grieks sir Kenneth
Dover het heeft uitgedrukt:

Textual criticism, above the level of linguistic trivialities, often depends on the editor s readiness to say: I know this
author, and what the manuscripts have here is not consistent with the way his mind works.  To the opponent who de-
mands proof, the editor can only say: Live with this author, as I have done, for the next ten years or so, and then come
back and tell me what you think. . 1

8 Systeem van Leiden

In uitgegeven tekst kunnen aanwijzigen over de toestand van de manuscripten gegeven worden d.m.v. dia-
kritische tekens. Daartoe hanteert men het systeem van Leiden, dat op een congres van filologen in Leiden in
1924 ontwikkeld werd en sedertdien als standaard aanvaard is. Enkele voorbeelden:

 (...)  oplossing van een afkorting
 <...>  voorstel tot een vervollediging van de tekst zonder dat er een hiaat is
 >...<  te schrappen tekst die wel in de handschriften weergegeven wordt

[[...]]  letters/woorden die in een manuscript geschrapt zijn
  ...   niet emendeerbaar tekstgedeelte

1 K.J. Dover, Lysias and the corpus Lysiacum, Berkeley/Los Angeles, 1968, blz. 96.
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9 Kritisch apparaat

Om de lezer in staat te stellen te zien hoe het met alle leesvarianten in een tekst zit, welke verbeteringen een
filoloog voorstelt enz. wordt in wetenschappelijke tekstedities onderaan de pagina telkens een kritisch appa-
raat opgenomen. Het kritisch apparaat werkt met Latijnse afkortingen, bv.:

 al.      =  alii         andere  classici
 ap.      =  apud        bij  (die  of  die  auteur)
 cet.     =  ceteri        de  andere  classici
 coni./corr.  = coniecit/correxit    classicus X heeft verbeterd
 del.     =  delevit        classicus  X  heeft  geschrapt
 fort.     =  fortasse       misschien
 i.m.     =  in  margine      in  de  marge
 lac.     =  lacuna        lacune  in  de  tekst
 s.l.     = supra lineam     boven de lijn geschreven
 transpos.   = transposuit     classicus X heeft (dit woord/vers) verplaatst
 v.l.      =  varia  lectio      andere  lezing

10 Tekstedities

Er zijn een viertal beroemde teksteditiereeksen van klassieke teksten:

 de Oxford : Oxford Classical Texts, sedert 1894; uitsluitend Latijnse/Griekse tekst; behoorlijk en overzich-
telijk kritisch apparaat;

 de Teubner : Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Latinorum Teubneriana, genoemd naar de 19de-eeuwse
uitgever B.G. Teubner (Stuttgart); uitsluitend Latijnse/Griekse tekst; telkens een zeer uitgebreid (vaak
onoverzichtelijk) kritisch apparaat;

 de Budé : Collection des Universités de France, uitgegeven te Parijs door de Société d éditions Les Belles
Lettres onder de patronage van de Association Guillaume Budé; Latijnse/Griekse tekst met Franse verta-
ling en beknopt kritisch apparaat;

 de Loeb : The Loeb Classical Library, gelanceerd in 1912 door de superrijke Duits-Amerikaanse mecenas
James Loeb, uitgegeven door de Harvard University Press in Cambridge (Mass.); Latijnse/Griekse tekst
met Engelse vertaling; miniem kritisch apparaat.

11 Kernbegrippen

Altertumswissenschaft, archetypus, autograaf/apograaf, codex, collationeren/collatie, conjectuur, corruptie,
dittografie, emenderen/emendatie, filologie, ghost words, glosse, haplografie, interpolatie, kritisch apparaat,
Lachmann-Maas-methode, orale/schriftelijke traditie, palimpsest, scriptio continua, stemma codicum, sys-
teem van Leiden, tekstkritiek, transpositie, wetenschappelijke teksteditie (Oxford/Teubner/Budé/Loeb).

12 Geraadpleegde bronnen

Zonder dit telkens in voetnoten weer te geven heb ik me voor dit overzicht gebaseerd op:

GRAF, Fritz (ed.), Einführung in die lateinische Philologie, Teubner, Stuttgart/Leipzig, 1997.
HALL,  Frederick  W., A companion to classical texts, Clarendon Press, Oxford, 1913 (repr. Olms, Hildesheim,

1968).
NESSELRATH, Heinz-Günther (ed.), Einführung in die griechische Philologie, Teubner, Stuttgart/Leipzig, 1997.
PFEIJFFER, Ilja L., De antieken. Een korte literatuurgeschiedenis, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2000, blz. 9-10.
REYNOLDS, L.D. & WILSON, N.G., Scribes and scholars. A guide to the transmission of Greek and Latin literature.

Third edition, Clarendon Press, Oxford, 1991.
SLUITER, Ineke, Stemmate quid faciunt? Tekstkritiek voor 4 VWO , Lampas, 27 (1994), blz. 78-89.



13

DIDACTIEK

Werkwoordelijk adjectief en substantief: theorie en didactiek
Dirk Panhuis

De leerlingen vragen nogal eens aan de leerkracht om het verschil tussen het gerundium en het gerundivum
nog  een  keer  uit  te  leggen.  Dat  is  een  symptoom  van  de  verwarring  die  in  de  hoofden  van  de  leerlingen
heerst. De leerkracht herhaalt dan nog eens met plezier wat hij en zijn voorganger al eerder hebben gezegd.
De leerlingen doen hun best en kunnen op dat moment de uitleg van de leerkracht volgen, met inbegrip van
het betoog over de omzetting van het gerundium met een lijdend voorwerp in een gerundivumconstructie
waarin zo wordt soms beweerd het gerundivum eigenlijk geen gerundivum (niet passief, geen betekenis
moeten ) maar een gerundium is. (Over deze onwetenschappelijke benadering van het Latijn vanuit de Ne-

derlandse vertaling, zie Panhuis, 1999, blz. 86-87). Daar deze moeizame en niet helemaal correcte theoreti-
sche uitleg niet op de lectuur gericht is, zullen de leerlingen het jaar daarna de uitleg waarschijnlijk nog eens
willen horen. Wat de moeilijke termen gerundium  en gerundivum  eigenlijk betekenen, wordt niet uitge-
legd (gewoon omdat  er  niets  zinnigs  over  te  zeggen valt1).  Er  wordt  dus tijd  verloren door het ignotum per
ignotum te benoemen. En, tot slot en het allerbelangrijkst, hoe men die gerundia en gerundiva in een tekst
moet lezen en begrijpen, wordt niet gezegd.

1 Grammaticale theorie

De oorsprong van het gerundium en gerundivum is onduidelijk. Het is ook niet duidelijk wat de oorsprong
van het suffix -nd is. Het is evenmin duidelijk welk van de twee vormen het oudst is. (Bassols de Climent,
1992, I, par. 406; Ernout & Thomas, 1964, blz. 263; Hofmann-Szantyr, 1972, blz. 368; Leumann, 1977, blz. 584;
Scherer, 1975, blz. 91).

Uit de voorbeelden in bovenstaande grammatica s onthouden we het volgende:

 Aanvankelijk was de betekenis moeten  niet aanwezig in het gerundivum, zoals in secundus, volgende  >
tweede , oriundus, afstammend van .

 Oorspronkelijk had het gerundivum geen passieve betekenis zoals in placenda dos, een bruidsschat die
(jou) wel zal/moet bevallen  (Plautus, Trinummus, 1159).

 Volgens sommigen staat de vorm met -nd wel heel dicht bij een participium presens passief, zoals in vul-
neribus quae in oppido oppugnando acceperat, wegens de wonden die hij in de vesting die werd belegerd,
had opgelopen  (Nepos, Miltiades, 7), dus nauwelijks met het idee van een noodzaak. Nec ... superstitione
tollenda religio tollitur, Doordat het bijgeloof wordt weggenomen, wordt de godsdienst niet weggenomen
(Cicero, De divinatione, 2, 72, 148). Of moeten we met Myriam Schleiss, de winnares van het 19de Certamen
Ciceronianum,  in de nd-vorm een noodzaak lezen: Il faut se débarrasser de la superstition, non pas de la
religion.  (www.certamenciceronianum.it)?

 Soms komt naast een substantief ook een nd-vorm in dezelfde naamval  voor  zonder  dat  er  congruentie
qua genus tussen beide is, zoals tussen lucis en tuendi in Mihi lucis das tuendi copiam, Je geeft me veel licht
te zien  (Plautus, Captivi, 1008). Een gelijkaardig voorbeeld zonder congruentie qua getal komt voor in Ex
maiore enim copia nobis quam illi fuit exemplorum eligendi potestas, Wij hadden immers de mogelijkheid
(van)  voorbeelden (van)  te  kiezen uit  een groter  aantal  dan hij  (Cicero, In Vatinium,  2,  5).  Als  er  in  het
mannelijk en onzijdig bij hetzelfde getal toevallig wel congruentie is, zoals in argento comparando fingere
fallaciam, een intrige bedenken voor geld om er aan te geraken (= om aan geld te geraken) , met een sub-

1 Lat. gerundium  ainsi dénommé parce qu il indique ce qu on est susceptible de faire; le terme a été créé sur
gerere  (Ernout & Thomas, 1964, blz. 263, voetnoot).

http://www.certamenciceronianum.it)?
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stantief argento en een gerundium comparando (Plautus, Asinaria, 250), heeft men wellicht de basis van de
latere substantiefgroep met een congruerend gerundivum.

Op het einde van dit lang historisch proces heeft in het klassiek Latijn het gerundivum de algemeen gangba-
re betekenis van: adjectief, passief, betekenis moeten/mogen/kunnen ; en is het gerundium een verbogen
actieve infinitief presens.

Noteren we nog dat de noodzaak in het gerundivum reeds bij Livius (21, 21, 8: inter labores aut iam exhaustos
aut mox exhauriendos, te midden van de vermoeienissen die we al doorstaan hebben of weldra zullen/moe-
ten doorstaan ) een toekomende bijbetekenis begint te krijgen en in het Laatlatijn (3de-4de eeuw n.C.) als een
participium futurum passief wordt gebruikt: Sura comperit adoptandum se a Traiano esse, Sura begreep dat hij
door Trajanus zou worden geadopteerd  (Spartianus, Hadrianus, 3, 10).

We zien dus een interessante historische evolutie van een oorspronkelijk nominale vorm die enkel een werk-
woordelijk idee uitdrukt, aanvankelijk niet gemarkeerd is voor vox (actief/passief), vervolgens als actief sub-
stantief én als passief adjectief kan voorkomen, er in het adjectief de betekenis van moeten/mogen/kunnen
bij krijgt (het eerst in negatieve wendingen) en ten slotte zelfs een toekomende nuance aanneemt. Maar in
het middelbaar onderwijs merken we daar om zo te zeggen niets van. We houden het dus in de klas bij  de
definitie van het gerundivum als een werkwoordelijk adjectief met passieve betekenis en de betekenis moe-
ten/mogen/kunnen ; het gerundium is een verbogen infinitief presens actief.

De lange uitleg over het al dan niet frequent voorkomen van gerundium en gerundivum bij bepaalde naam-
vallen, zoals o.a. in Ernout & Thomas, 1964, blz. 262-268 en 285-287, en Kühner & Stegmann II, 1, blz. 727-
755, kan veel beter syntactisch als volgt worden samengevat:

 Vermits het gerundivum een werkwoordelijk adjectief is, wordt het hetzij als bijvoeglijke bepaling hetzij
als naamwoordelijk deel van het gezegde (alias predicaatsnomen) hetzij als bepaling van gesteldheid ge-
bruikt: dat is in alle gevallen te zien aan de congruentie. Dat is dus niets nieuws voor de leerlingen en dus
gemakkelijk.

 Is er geen congruentie, dan hebben we te maken met een werkwoordelijk substantief (gerundium), een
verbogen infinitief. De functies van zo n werkwoordelijk substantief zijn dus dezelfde als van een ge-
woon substantief.

 Nota: men zal het gerundium nooit ontmoeten als onderwerp of als lijdend voorwerp. De infinitief pre-
sens en het gerundium zijn dus in complementaire distributie, d.w.z. het gerundium wordt nooit ge-
bruikt in functies van de infinitief en omgekeerd. (In het Grieks en het Nederlands is er geen gerundium
nodig vermits het lidwoord en het eventuele voorzetsel alle functies van de zelfstandig gebruikte infini-
tief kunnen aanduiden.)

 Het werkwoordelijk substantief (gerundium) heeft ook nog werkwoordelijke eigenschappen en kan
daarom ook een voorwerp of bijwoordelijke bepaling bij zich hebben.

2 In de klas

Tijdens de lectuur moeten de leerlingen een presensstam + -nd + uitgang herkennen als een werkwoordelijk
adjectief of substantief. De hun wel bekende uitgangen van de a/o-stammen leveren geen problemen op.

Als de nd-vorm ergens mee congrueert, zien de leerlingen dat de vorm een adjectief is. De term werk-
woordelijk adjectief  is dus te verkiezen boven gerundivum . Een werkwoordelijk adjectief en een ge-
woon  beschrijvend adjectief kunnen trouwens samen voorkomen als bijvoeglijke bepaling of naamwoorde-
lijk deel van het gezegde: illa foeda atque intoleranda viris videbantur, die (oplossingen) lijken afschuwelijk en
onverdraaglijk [= niet te verdragen] voor (echte) mannen  (Sallustius, Catilina, 58, 14). Ook de onpersoonlijke
constructies (gezegdes zonder onderwerp), zoals pugnatur, er wordt gevochten , pugnatum est, er werd ge-
vochten , en pugnandum est, er is te vechten  of er moet worden gevochten , zijn qua syntactische structuur
vergelijkbaar.

Als de nd-vorm niet congrueert, weten de leerlingen dat de vorm zelfstandig is gebruikt, net zoals een
gewoon  adjectief zelfstandig kan worden gebruikt. Het is dan een werkwoordelijk substantief (een verbo-

gen infinitief).
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Vermits de nd-vorm van een werkwoord is afgeleid, heeft hij, zoals het participium, naast zijn naamwoorde-
lijke kenmerken (verbuiging, congruentie), ook nog werkwoordelijke eigenschappen (regeert een voorwerp
of bijwoordelijke bepaling).

De nd-vormen zijn semantisch en syntactisch niet identiek, maar wel zeer gelijkaardig door het gemeen-
schappelijk suffix -nd. De verwantschap kan in het Nederlands zeer goed worden weergegeven door te  +
infinitief of het  + infinitief. Met behulp van die leesinstructie (zie Coghe e.a., 2007, blz. 93) geven de leer-
lingen een eerste soms houterige verwoording. Daarna gaan ze op zoek naar een elegantere vertaling.

Æ Een werkwoordelijk adjectief leest men dus als volgt:

Triumviros agris dividendis creavit: Een driemanschap voor de akkers te verdelen benoemde hij , voor
de te verdelen akkers , voor de akkers die moeten worden verdeeld , voor het verdelen van de ak-
kers , voor de verdeling van de akkers , voor de akkerverdeling  (Velleius Paterculus, 2, 2, 3).
Hunc lubido maxima invaserat rei publicae capiundae: Hem had een enorme begeerte overvallen van de
staat te grijpen , een begeerte naar de te grijpen staat , een begeerte om de staat te grijpen , een be-
geerte om een  staatsgreep te plegen  (Sallustius, Catilina, 5, 6).
Caesari omnia uno tempore erant agenda:  Voor  Caesar   alles   tegelijkertijd   was te  doen ,  Bij  Caesar
moest alles tegelijkertijd worden gedaan , Caesar moest alles tegelijkertijd doen  (Caesar, De bello Gal-
lico, 2, 20, 1). Caesari staat in de datief en is dus een bijwoordelijke bepaling van de betrokken persoon
voor wie de verplichting bestaat (Ernout & Thomas, 1964, blz. 74; Panhuis, 2005, par. 141), want de
term datif d agent [est] en grande partie impropre  (Ernout & Thomas, 1964, blz. 74).

Æ Een werkwoordelijk substantief leest men dus als volgt:

Plurimus hic aeger moritur vigilando:  Menige zieke sterft hier door het wakker liggen , door wakker te
liggen  (Juvenalis, Saturae, 3, 232).
Hostes ... neque dant progrediendi facultatem: De vijanden geven hem niet de gelegenheid van vooruit te
gaan , om vooruit te gaan  (Caesar, De bello Gallico, 5, 44, 6).
Incendium inferiora populando anteiit remedia: Door de lagere delen (van de stad) te verwoesten liep de
brand vooruit op de bluswerken  (Tacitus, Annales, 15, 38, 4).

Het Nederlandse te  + infinitief geeft zeer goed het werkwoordelijk substantief en adjectief weer. Het kan
zowel actief als passief worden geïnterpreteerd en drukt meestal een noodzaak uit. Vergelijk:

Ik heb nog veel examens te corrigeren. Hier is te corrigeren actief, vermits ik de examens moet corrigeren.
Ik heb nog veel te corrigeren examens (op mijn bureau). Hier is te corrigeren duidelijk passief, vermits te corrige-
ren een bijvoeglijke bepaling is bij veel examens, die moeten worden gecorrigeerd.

Vermits de termen gerundium  en gerundivum  niets betekenen, worden ze in het onderwijs niet ge-
bruikt. In principe kan een moeilijke en weinig zinvolle term zoals participium 1 of supinum 2, mits een
goede definitie, wel worden gebruikt, vermits wetenschappelijke terminologie voor een groot deel beeld-
spraak is (vgl. Panhuis, 2006, blz. 11), maar bij de nietszeggende termen gerundium  en gerundivum  is het
onderscheid helemaal niet uit te leggen. Ze zeggen ook niets over de woordsoort. En een term als gerundi-
vumconstructie  maakt de zaak al helemaal nodeloos ingewikkeld, terwijl het gewoon om een substantief-
groep (substantief + adjectief) gaat.

Om de verwarring nog groter te maken spreekt men in het Frans van een gérondif  ( gerundium ) en een
adjectif verbal  ( gerundivum ) als het over het Latijn gaat. Maar eigenaardig genoeg wordt in het Frans ook

en dormant een gérondif  genoemd: le gérondif, dont la forme est celle du participe présent, généralement
précédée de en.  (Grévisse, blz. 148). Bovendien wordt in het Italiaans en het Spaans ( gerundio  in beide ta-
len) deze werkwoordelijke vorm op -ndo (enkel in deze voormalige ablatief) gebruikt om een duratieve han-

1 Participium < part- + cap -. Deelwoorden zijn vormen die, zoals hun benaming aanduidt, tegelijk deel heb-
ben aan de aard van de adjectieven en van de werkwoorden.  (Bassols de Climent, 1992, blz. 233). Der
Terminus participium, Teilname (näml. an Eigentümlichkeiten des Verbums) , ist übersetzt aus .
(Scherer, 1975, blz. 93).

2 Le terme de supin (supinum verbum) vise l indifférence à la voix, au temps et au mode, par analogie avec
l attitude d un homme nonchalamment couché ...  (Ernout & Thomas, 1964, blz. 621, voetnoot).
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deling uit te drukken: estoy durmiendo,  net zoals de Engelse gerund I am sleeping. We besluiten dat de leer-
lingen het beter kunnen houden bij de bekende en vertrouwde termen werkwoordelijk adjectief  en werk-
woordelijk substantief .

Taalkundigen zullen liever de internationale term verbaal adjectief/substantief  gebruiken. Maar voor de
leerlingen is werkwoordelijk  concreter en minder geleerd dan verbaal . Zij zullen trouwens bij de term
verbaal  eerder denken aan verbaal geweld  en verbale capaciteiten  dan aan verbe  ( Frans is een ander

vak, meneer! ).

Waarover wel en niet wordt gesproken

Als de leerling een werkwoordelijk substantief (al dan niet met een voorwerp of bijwoordelijke bepaling er-
bij) of een werkwoordelijk adjectief leest, moet hij, zoals steeds, de naamvallen en de functies van alle woor-
den kunnen verklaren.

Maar er wordt niet gesproken over wat er niet staat, nl. een omzetting. Het is zinloos, verwarrend en tijdro-
vend de omzetting uit te leggen van triumviros agris dividendis en terug te grijpen naar het eigenaardige1 tri-
umviros agros dividendo. Het heeft zeker geen zin uit te leggen waarom er géén omzetting is in de eerder geci-
teerde  zin  uit  Tacitus  (Annales, 15, 38, 4) of in Consul experiendi animos militum causa parumper moratus [est],
De consul draalde een beetje om de moed van zijn soldaten te leren kennen  (Livius, 2, 25, 3).

Dat het werkwoordelijk substantief niet voorkomt in de nominatief als onderwerp of in de accusatief als (lij-
dend) voorwerp hoeft ook niet te worden gezegd, vermits ... het nooit voorkomt.

Dat het werkwoordelijk substantief enkel in het onzijdig enkelvoud bestaat, zal de leerling niet eens opval-
len, want in het Nederlands bestaan van het verdelen, om te verdelen en door te verdelen ook alleen maar in het
onzijdig enkelvoud.

Door de leerlingen enkel correcte, begrijpelijke en vereiste kennis en een onmisbare leesinstructie aan te le-
ren hopen we hen meer Latijnse teksten te kunnen laten lezen.
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BOEKENWIJZER

De oude Belgen
Joeri Facq

Van alle Galliërs zijn de Belgen de dappersten.  Het kan niet anders of een boek over de oude Belgen begint
met dit citaat van Julius Caesar (dat overigens verderop in het boek  terecht  genuanceerd wordt). Over de
Kelten/Galliërs verschijnen regelmatig nieuwe boeken: de geschiedenis van onze voorouders blijft een po-
pulair thema. Toch zijn er maar weinig auteurs die zo grondig en veelzijdig op de geschiedenis en het leven
van de Keltische volkeren ingaan als Ugo Janssens.

In dertien hoofdstukken komen de oude Belgen in al hun facetten aan bod. Men kan daarin vier grote delen
onderscheiden. De eerste drie hoofdstukken handelen over de oorsprong en de evolutie van de Kelten als
volk, waarbij ook de afzonderlijke stammen worden besproken. De volgende twee hoofdstukken hebben het
over de confrontatie van de Galliërs met Julius Caesar en zijn Romeinse legers; ook de figuur van Caesar en
de manier waarop zijn leger functioneerde worden daarbij behandeld.

Het derde en grootste deel, dat de hoofdstukken 6 tot en met 11 omvat, bespreekt alle aspecten van de aard
en het dagelijks leven van de oude Belgen: woning, voedsel, uiterlijk, hygiëne en cosmetica, kledij en siera-
den, druïden en soldaten, handel, de positie van de vrouw, mythologie en religie ... De laatste twee hoofd-
stukken geven een uitgebreid overzicht van archeologische sites en musea die in het teken staan van de Kel-
ten/Galliërs. Het boek wordt afgerond met een bibliografie.

Boven alles streeft de auteur naar degelijkheid en correctheid. Zowel antieke teksten als moderne studies,
maar ook interviews met deskundigen moesten een antwoord geven op de vele vragen die hij zich stelde op
zijn zoektocht naar de waarheid over de oude Belgen. Meer dan eens worden verschillende hypothesen of
interpretaties naast elkaar geplaatst, zonder dat de auteur een bepaalde mening wil opdringen. Bovendien
heeft Ugo Janssens een redelijk bevlogen schrijfstijl en straalt zijn werk zoveel enthousiasme uit, dat het niet
alleen een leerrijk, maar ook prettig leesbaar boek is.

Informatie van de uitgever

Eindelijk verschijnt er een degelijk en aangenaam leesboek over de Nerviërs, Eburonen, Menapiërs en de
andere Gallische stammen die oude Belgen werden genoemd. Ruim aandacht wordt besteed aan hun oer-
volk: de Kelten. De oude Belgen vergelijkt de jongste wetenschappelijke en andere standpunten over dit sche-
mervolk uit verre tijden op historisch, archeologisch en natuurfilosofisch vlak. Het bekritiseert Caesars
Commentarii de bello Gallico en volgt de Belgen tussen Rijn en Seine, naar Zuid-Engeland en de oostelijke kus-
ten van Eire. Bovendien achterhaalt het boek de leefwereld van de vrouw in de Keltische samenleving, de
oorsprong van de Schotse ruit, de feesten van de oude religie  en wie de zeep, de dorsvlegel, de maliënkol-
der of de houten ton uitvond. De oude Belgen vertelt in woord en beeld wat in eigen contreien bewaard bleef
van dit volk van druïden, priesteressen, barden, strijdende koninginnen, kleine paarden, prinselijke graven,
glazen armbanden, lapjesschalen én mede.

Ugo Janssens
De oude Belgen
The House of Books, Antwerpen, 2007
Paperback, 288 + 8 blz.
ISBN 978 90 433 0866 2
 19,90
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Griekse en Latijnse literatuur
Joeri Facq

Er bestaan een groot aantal overzichten van de Griekse en Latijnse literatuur, ook in het Nederlands, maar
geen enkel daarvan is echt op leerlingenmaat geschreven. Aan die lacune probeert collega-classicus Kris
Buyse tegemoet te komen met zijn Griekse en Latijnse literatuur, uitgegeven bij Averbode.

Het literatuuroverzicht valt, na een korte inleiding, uiteen in zeven hoofdstukken: epiek, lyriek, dramatiek,
retoriek, didactiek, epistolografie en roman. Het hoofdstuk didactiek is nog eens onderverdeeld in vijf gen-
res: historiografie, filosofie, jurisprudentie, andere wetenschappen en fabel. Elk hoofdstuk begint met een li-
teratuurfragment in vertaling. Daarna worden in chronologische volgorde de voornaamste auteurs en hun
werken besproken, waarbij de Griekse literatuur telkens overgaat in de Romeinse. Er is in elk hoofdstuk ook
aandacht voor de aard en de kenmerken van het literaire genre zelf.

De minder bekende of belangrijke auteurs en werken worden alleen vermeld, eventueel met een minieme
verklaring. Aan de grote namen wordt meer aandacht besteed. Auteurs die in meerdere literaire genres
thuishoren, worden herhaaldelijk genoemd. Dankzij de alfabetische index achteraan kan ieder van de onge-
veer 140 auteurs gemakkelijk teruggevonden worden. In het midden van het boekje zit een uitklapbare tijd-
lijn (in kleur), waardoor de schrijvers gekaderd kunnen worden binnen de ruimere historische en culturele
context en ten opzichte van elkaar.

Het is zeker een hele prestatie om in zo een kort bestek de hele Griekse en Latijnse literatuur voor leerlingen
te presenteren. De aangeboden informatie bij de auteurs is meestal beknopt, maar wel goed en voldoende
voor het secundair onderwijs. Dat maakt dit werkje tot een bruikbaar instrument voor de vakken Latijn en
Grieks. Toch twee kritische nootjes. Het gehanteerde vocabularium lijkt mij soms nogal moeilijk voor de
doelgroep: woorden als periferie, initieel, desastreus, culmineren, consistent ... zijn voor leerlingen geen alledaags
taalgebruik. En hoewel de genoemde auteurs vet gedrukt staan en als trefwoord in de kantlijn zijn opgeno-
men,  is  de lay-out  onvoldoende duidelijk,  omdat  elk  hoofdstuk leest  als  één doorlopende tekst.  Binnen de
diverse hoofdstukken zouden tussenkopjes de tekst overzichtelijker én aantrekkelijker maken. Misschien
twee tips om rekening mee te houden bij een herdruk?

Informatie van de uitgever

De  westerse  literatuur  is  ondenkbaar  zonder  de  Griekse  en  Latijnse  voorlopers.  In  de  klassieke  oudheid
werd de basis gelegd voor de meeste literaire genres die nu nog steeds beoefend worden. Griekse en Latijnse
literatuur geeft een overzicht van de grote literaire stromingen uit de klassieke oudheid: epiek, lyriek, drama-
tiek, retoriek, didactiek, epistolografie en roman. Binnen het hoofdstuk van de didactiek gaat aparte aan-
dacht naar historiografie, filosofie, jurisprudentie, andere wetenschappen en fabel. Elk genre wordt eerst
kort gesitueerd; daarna volgt een bespreking van de belangrijkste auteurs en hun werken. Sommige auteurs
hebben uiteraard in meerdere genres hun sporen verdiend. Dit referentiewerk is een uitstekend instrument
om kennis te maken met de literatuur van de klassieke oudheid.

Kris Buyse
Griekse en Latijnse literatuur
Uitgeverij Altiora Averbode, 2005
Paperback, 48 blz.
ISBN 90 317 2083 6
 10,00

www.averbode.be

http://www.averbode.be
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Imperium (Robert Harris)
Joeri Facq

Marcus Tullius Cicero, een van de bekendste advocaten en politici uit de westerse geschiedenis, is het hoofd-
personage van Robert Harris Imperium. Het is geen bibliografie van de beroemde Romein, maar een histori-
sche roman over een deel van zijn leven. Het verhaal, dat de periode van 79 tot 64 v.C. bestrijkt, wordt niet
verteld door Cicero zelf, maar door Tiro, zijn persoonlijke secretaris. Die schrijft als het ware op het einde
van zijn leven zijn memoires, waarmee hij de belofte waarmaakt om Cicero s verwezenlijkingen voor het na-
geslacht te bewaren. Dat vertelperspectief levert een zeer boeiend uitgangspunt op, want we leren Cicero
kennen door de ogen van iemand uit zijn meest nabije leefomgeving. Op die manier krijg je een subtiel
evenwicht tussen objectiviteit (Tiro kan enige afstand nemen van de gebeurtenissen) en subjectiviteit (hij is te
zeer betrokken partij om volledig onbevooroordeeld te zijn).

Cicero wordt in dit boek afgeschilderd als een (door zijn intelligentie en welbespraaktheid) briljante advo-
caat, die tot het uiterste gaat om zijn rechtszaken te winnen, als een gedreven en eindeloos ambitieuze politi-
cus, die alleen genoegen neemt met de hoogste macht binnen het Romeinse Rijk, maar ook (in mindere mate)
als een liefhebbende vader en familieman, voor wie zijn gezin heilig is (ook al heeft hij door zijn drukke be-
roepsbezigheden te weinig tijd voor zijn dierbaren). Hoewel Cicero zonder twijfel een juridische en politieke
gladjanus was, voor wie het doel de middelen heiligde, slaagt Robert Harris erin de lezer bijna te verplichten
bewondering en sympathie voor de man op te vatten.

Er treden talrijke personages op en er komen heel wat gebeurtenissen aan bod, maar toch blijft de loop van
het verhaal voor de aandachtige lezer goed te volgen. De twee meest uitgewerkte historische feiten zijn het
proces tegen Verres, de voormalige provinciegouverneur van Sicilië, waarbij Cicero in onvervalste detective-
stijl op onderzoek uitgaat, en de aanloop naar de consulaatsverkiezingen van 64 v.C. (met de hele heisa rond
Catilina s plannen voor een staatsgreep), die Cicero uiteindelijk het hoogste Romeinse ambt zullen opleve-
ren. Daardoor is het boek niet alleen een historische roman, maar bij momenten ook een spannende en mee-
slepende thriller.

Enige voorkennis van de Romeinse geschiedenis is niet echt vereist, maar wel handig. Door de gedegen re-
search die de auteur heeft verricht, krijg je als lezer niet alleen een goede kijk op de figuur van Cicero, maar
verneem je ook heel wat over het dagelijks leven bij de (rijke) Romeinen in de eerste eeuw v.C.

Ik heb dit boek bijna in één ruk uitgelezen, een prestatie waartoe eerder alleen Het Berninimysterie van Dan
Brown  mij  heeft  kunnen  aanzetten.  Laat  deze  vergelijking  dan  ook  een  grote  waardering  uitdrukken  voor
Robert Harris Imperium.

Op de achterkaft

Op zijn eenentwintigste heeft Marcus Cicero slechts één levensdoel: heerschappij over de Romeinse staat,
imperium. In zijn adembenemende literaire thriller beschrijft Robert Harris hoe Cicero uitgroeit tot de bril-
jantste en meest welbespraakte advocaat uit de geschiedenis, die zich met zijn gevreesde, bijtende humor en
gedreven door een verpletterende ambitie een weg vecht naar het absolute machtscentrum van Rome.

Robert Harris
Imperium
De Bezige Bij, Amsterdam, 2006
Paperback, 368 blz.
ISBN 90 234 2053 5
 19,90

www.debezigebij.nl

http://www.debezigebij.nl
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Julius Caesar. Die Ehre des Kriegers und die Not des Staates
Frits Coghe1

Weinig figuren van de wereldgeschiedenis zijn in hun tijd en in de latere geschiedenis met dezelfde passie
bestudeerd als Gaius Julius Caesar. En slechts weinigen werden zo verschillend beoordeeld.

Welke bedoelingen had hij? Wat bewoog hem? Wilde hij de republiek bewaren of streefde hij naar de dia-
deem van een koning? Dreef hem na de zege van de burgeroorlog de hoop de geschonden wereld als redder
en vredesvorst te helen? Of was voor hem de oorlog tot een ontembare passie geworden die ongeëvenaard
werd, zelfs niet door de opgave om een uit de voegen geraakt imperium opnieuw te ordenen?

Werner Dahlheim, een van de schitterendste schrijvers onder de Duitse historici, geeft nu zijn antwoorden
vrij in een fascinerend boek over triomf en tragedie van een grote veroveraar.

Dahlheim toont ons het lot van Caesar als een voorbeeld van hoogmoed en val, van zege en mislukking in
politiek en oorlog. Ook toont hij  Caesar als een van de hoofdspelers van het drama over de ondergang van
een republiek die op het hoogtepunt van haar macht was. Want toen zij de heerseres van de wereld werd,
verschenen haar generaals over de republiek en verlangden enkel de alleenheerschappij.

Caesar was een van hen en net zoals allen vocht hij voor roem en onsterfelijkheid en vergat hierbij de nood
van de staat, waarbij zijn aanspraak op eer de hare ten val bracht.

Toen Caesar het commando over de grote veldtocht in Gallië had, werd oorlog voeren zijn grote passie. Deze
wet volgde hij als meerdere van het rijk en als aanstichter van een vijfjarige burgeroorlog die alles onderste-
boven keerde en de ellende in de provincies droeg.

Op de laatste dag van zijn leven stond hij dichter bij Alexander de Grote dan bij zijn standgenoten en de na-
bijheid van Cleopatra, koningin van Egypte, was voor hem belangrijker dan zijn verstandhouding met de
senatoren te Rome.

Zijn overwinningen hebben hem tot heerser van de wereld gemaakt. Maar de krater van de anarchie kon hij
niet vullen. Zo volgden op zijn wrede dood nieuwe burgeroorlogen. Op het einde van deze burgeroorlogen
werd de Romeinse monarchie op het slagveld van Actium geboren.

Dit boek werd in 2006 bekroond met de eerste prijs op het domein van de humane, sociale en historische lite-
ratuur en werd beschouwd als hét historische boek van 2006 in de categorie oude geschiedenis.

Richard Pohle zegt over het boek: Als uitstekende stilist verstaat Dahlheim de kunst steeds de bronnen te la-
ten  spreken.  Zo  ontstaat  een  facetrijk  portret  van  Caesar  en  de  republiek  dat  niet  in  zijn  details  verdrinkt.
Het boek van Dahlheim bevestigt zeer goed wat Theodor Mommsen in een van zijn zwakke momenten ge-
schreven heeft: De geschiedschrijver behoort eerder tot de kunstenaars dan tot de geleerden. .

Werner Dahlheim
Julius Caesar
Die Ehre des Kriegers und die Not des Staates
Schöningh, Paderborn, 2006 (2de druk)
Gebonden, 322 blz.
ISBN 978-3-506-71981-2
 24,90

www.schoeningh.de

1 Vertaald uit het Duits.

http://www.schoeningh.de
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Studiedagen

Vakgroepwerking: van praktisch overleg naar een lerende organisatie. KHLeuven, Departement Leraren-
opleiding, Naamsesteenweg 255, 3001 Heverlee. 23/10/2007; 14/11/2007 van 9.00 tot 16.00 uur. Docente:
Marleen Roymans. Algemeen. Info: www.pdcl.be.

Nieuwe vondsten, nieuwe inzichten? Recente ontdekkingen uit de Grieks-Romeinse oudheid. Org.:
postuniversitaire studiedag Kortenberg. Auditorium Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000
Leuven. 17/11/2007. Sprekers: Manu Tassier, Jan Maarten Bremer, Paul Kevers, Marc Waelkens, Rien van de
Weygaert, Marc Huys en Willy Clarysse. Geregeld verschijnen er in de pers sensationele berichten over een
of andere belangrijke ontdekking, die eindelijk nieuw licht zou werpen op bepaalde aspecten of periodes uit
de  antieke  cultuur.  Dat  kan  een  archeologische  vondst  zijn,  maar  evengoed  een  of  ander  gehavend  hand-
schrift opgediept uit een vergeten bibliotheekrek of moeizaam gerecupereerd uit onzichtbaar geworden inkt.
Maar soms is  de mediahype snel  voorbij  en vraag je  je  af  of  het  niet  allemaal  om fondsenwerving te  doen
was en of het ons uiteindelijk wel iets wijzer heeft gemaakt. Wat doe je dan als een leerling hierover bij  jou
zijn licht komt opsteken? Op de studiedag zul je meer vernemen over de ware achtergrond van de soms ge-
kleurde berichtgeving over recente vondsten en inzicht verwerven in de mechanismen die deze berichtge-
ving beheersen. Info: Dirk Brys; tel. 03 480 75 88.

Het Europees referentiekader voor talen: grote onbekende, noodzakelijk kwaad of hulpmiddel en inspi-
ratiebron? Org.: VSC. Mgr. Sencie-instituut, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 17/11/2007. Deze studiedag wil
de Vlaamse taalleerkracht  ook die van Grieks en Latijn  op een genuanceerde manier informeren over de
mogelijkheden (en beperkingen) van het ERK, alsook over mogelijke toepassingen ervan in de dagelijkse
lespraktijk. Daarnaast wil de studiedag de Vlaamse taalleerkrachten laten kennismaken met de vermieuwde
ALO-talen. Programma: 10.15 uur: plenaire lezing door Gerard Westhoff; 11.15 uur: het oudetalenonderwijs
in Europees perspectief (Toon Van Houdt); 12.15 uur: de nieuwe taalbeschouwing: mogelijkheden en knel-
punten voor het oudetalenonderwijs (Marc Vercruysse). In de namiddag kunnen de deelnemers aansluiten
bij de Kortenbergstudiedag. Info: www.kuleuven.be/vsc.

Cursussen

Hardnekkige theorieën en mysteries: van sterren en goden.  Org.:  Amarant.  Huis  van  de  Sport,  Boom-
gaardstraat 22/1, 2600 Berchem; 17/9, 24/9, 1/10 en 8/10/2007 van 19.30 tot 22.00 uur. Hof van Watervliet,
Oude Burg 27, 8000 Brugge; van 19.30 tot 22.00 uur (wisselende docenten). Naast het geheim van de pirami-
den van Gizeh, de zondvloed en de Ark van Noach en de grondtekeningen van Nazca wordt er aandacht
besteed aan het mysterie van Atlantis. Info: www.amarant.be.

Van Narmer tot Cleopatra: krachtlijnen van de Oud-Egyptische beschaving. Org.: UVT-Davidsfonds. CC
Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt; 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10 en 23/10/2007 van 9.00 tot 11.30
uur of van 13.30 tot 16.00 uur. Klein Seminarie, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten; 8/11, 15/11, 22/11, 29/11,
6/12 en 13/12/2007 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Marleen Reynders. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

De onderlaag onthuld: geschiedenis en kunst van de oudheid. Org.: UVT-Davidsfonds. CC Dommelhof,
Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt. 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12,
17/12/2007, 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 11/2, 17/2, 25/2, 3/3, 10/3 en 17/3/2008 van 9.00 tot 11.30 uur of van
13.30 tot 16.00 uur. Deze cursus geeft een overzicht van de kunst- en cultuurgeschiedenis van Mesopotamië
en het oude Egypte tot de Romeinse wereld. Onder meer via handelscontacten was er wederzijdse culturele

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.vlot-vzw.be/agenda
http://www.pdcl.be.
http://www.kuleuven.be/vsc.
http://www.amarant.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
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beïnvloeding in het hele bekken van de Middellandse Zee, met o.a. de Soemeriërs, Babyloniërs, Assyriërs,
Perzen, Feniciërs. De minoïsche cultuur werd geleidelijk overvleugeld door de Myceense cultuur. De Griek-
se beschaving verspreidde zich verder, het hellenisme beïnvloedde de Romeinse kunst. Info:
www.universiteitvrijetijd.be.

Historisch overzicht van de westerse filosofie, deel 2: geen ketter zonder letter  de constructie van de
christelijke filosofie. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 5/11,
12/11, 19/11, 26/11, 3/12 en 10/12/2007 van 19.30 tot 22.00 uur. Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22/1,
2600 Berchem; 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 15/12/2007 van 10.30 tot 13.00
uur. Docent: Dirk Van Poucke. Er wordt aandacht besteed aan figuren als Valentinus, Manes, Paulus, Marci-
on, Montanus, Celsus, Philo, Justinus, Origenes en de Alexandrijnen, de Antiochiërs en de Cappadociërs,
Tertullianus, Augustinus, Pelagius, Constantijn, Antonius, Pachomius, Shenoute van Atripe, Simion van
Emèse ... Info: www.amarant.be.

De Etrusken: leermeesters van de Romeinen. Org.: UVT-Davidsfonds. Campus Sancta Maria, Glorieuxlaan,
9600 Ronse. 3/10, 10/10, 17/10 en 24/10/2007 van 14.30 tot 16.30 uur. Docent: Koen Wylin. Info:
www.universiteitvrijetijd.be.

Rome, van dorp tot wereldstad: Romeinse kunst en archeologie. Org.: Amarant. 30 CC, Brusselsestraat 63,
3000 Leuven; 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 en 13/12/2007 van 19.30 tot 22.00
uur. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats, 2000 Antwerpen; 9/10, 16/10,
23/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12 en 18/12/2007 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Sophie Dra-
lans. Info: www.amarant.be.

Geesten en goden uit de oudheid: inleiding tot de religie van de Romeinen. Org.: UVT-Davidsfonds. Les-
sius Hogeschool, Korte Nieuwstraat 33, 2000 Antwerpen. 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11 en 17/11/2007
van 10.00 tot 12.00 uur. Docent: Hans Hauben. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Plunderaars, veroveraars of beschavers? Romeinen in de lage landen. Org.: UVT-Davidsfonds. CM-zaal,
Koningin Astridlaan 2, 8200 Sint-Michiels-Brugge. 11/10, 18/10, 25/10, 8/11 en 15/11/2007 van 14.00 tot
16.00 uur. Docent: Hugo Thoen. Met excursie op 15/11 naar het Bruggemuseum-Archeologie. Info:
www.universiteitvrijetijd.be.

Van veroverd gewest tot Gallo-Romeinse provincie: België onder Romeins gezag. Org.: UVT-Davidsfonds.
CC De Kruisboog, Minderbroederstraat, 3300 Tienen. 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 en 3/12/2007 van 14.00 tot
16.00 uur. Docent: Robert Nouwen. Onder impuls van de visionaire keizer Augustus drukten de Romeinen
een indringende stempel op onze geschiedenis. Ze tekenden een uitgestrekt wegennet uit en organiseerden
een sterk bestuur. Ze stichtten bloeiende steden en nederzettingen. Vele jonge mannen namen dienst in het
Romeinse leger. Latijn werd de voertaal van de lokale elite. Uit een militaire bezetting ontsproot een nieuwe
cultuur. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

De zeevolken uit de late bronstijd: terroristen, plunderaars of gelukzoekers? Org.: UVT-Davidsfonds.
Felix Sohiecentrum, Gemeenteplein, 1560 Hoeilaart. 6/11, 13/11, 20/11, 4/12 en 11/12/2007 van 14.00 tot
16.30 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Ca. 1200 v.C. zaaien vreemde volkeren onrust en vernieling in het
oostelijk bekken van de Middellandse Zee. Het machtige Hettitische rijk stort in. De Myceense beschaving in
Griekenland gaat ten onder. Zelfs Egypte kan zich nauwelijks staande houden. Wie waren die zeevolken?
Waar kwamen ze vandaan? En wat is het verband met o.a. de latere Bijbelse Filistijnen? Info:
www.universiteitvrijetijd.be.

Paulus en Constantijn, Patrick en Clovis: het vroege christendom in het Westen. Org.: UVT-Davidsfonds.
Parochiezaal H. Hart, Eeuwfeestlaan 60, 2500 Lier. 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12 en 12/12/2007 van 14.00
tot 16.00 uur. Van verborgen kerken, catacomben en ruwe vervolgingen tot staatsgodsdienst van het Ro-
meinse  Rijk.  Het  jonge  christendom  baande  zijn  weg  met  vallen  en  opstaan.  Hoe  (over)leefden  de  eerste
christenen? Hoe groot was het verschil tussen de modale christen en de heidense Romein? En wat gebeurde
er met het christendom na de val van het Romeinse Rijk? De fascinerende geschiedenis kent een vervolg op
het Merovingische vasteland, in Keltisch Ierland, Pictisch Schotland en Angelsaksisch Engeland. Info:
www.universiteitvrijetijd.be.

http://www.universiteitvrijetijd.be.
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De materiële erfenis van Romulus en Remus: archeologie van Rome en haar rijk. Org.: UVT-Davidsfonds.
t Parkske, Edegemsestraat 26, 2640 Mortsel. 8/11, 15/11, 22/11, 6/12, 13/12 en 20/12/2007 van 14.00 tot

16.00 uur. Docent: Frank Vermeulen. De triomfboog van keizer Constantijn, het indrukwekkende Colosse-
um, het Pantheon, de resten van het Forum Romanum. Men maakt kennis met de vele majestueuze monu-
menten en de verschillende keizers en hun verwezenlijkingen op het vlak van architectuur, kunst en infra-
structuur. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Van Ambiorix tot Saint-Patrick: de mysterieuze wereld van de Kelten. Org.: Amarant. CC De Werf, Mo-
lenstraat 51, 9300 Aalst. 10/11 (Het Keltische clansysteem - Erwin Claes), 17/11 (Keltische religie - Erwin
Claes), 24/11 (Keltische muziek - Rudi De Brabandere) en 1/12/2007 (Keltische talen - Luc De Grauwe) van
10.00 tot 12.30 uur. Info: www.amarant.be.

Kreta: de wieg van Europa. Org.: UVT-Davidsfonds. CC, Dieplaan 2, 3600 Genk. 20/11, 27/11, 4/12 en
11/12/2007 van 13.30 tot 15.30 uur. Docent: Jan Driessen. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Jong en oud, verliefd en getrouwd: het leven zoals het was bij de Romeinen. Org.: UVT-Davidsfonds. Oud
Gasthuis, Nederrij 133 A, 2200 Herentals. 23/11, 30/11, 7/12 en 14/12/2007 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent:
Christian Laes. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Lezingen en congressen

Euroclassica. Sint-Petersburg (Staatsuniversiteit, Hermitage en Gymnasium Classicum Petropolitanum),
Rusland. 19/9 tot 23/9/2007. Toelichting: zie Prora, jg. 12 (2007), nr. 2. Info: www.euroclassica.eu.

Tussen restauratie en innovatie: het nieuwe Rome van keizer Augustus. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Mgr.
Sencie-instituut, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 9/10/2007 om 20.00 uur. Spreker: Leon Mooren. Info:
www.flwi.ugent.be/NKV.

De Belgen in het Romeinse leger. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
17/10/2007 om 20.00 uur. Spreker: Robert Nouwen. Info: www.avra.bewoner.antwerpen.be.

De ondergang van het Romeinse Rijk? De geschiedschrijving van Ammianus Marcellinus. Org.: Spraak-
water. Stadhuis, Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren. 18/10/2007. Spreker: Hans Teitler. Info:
www.galloromeinsmuseum.be.

Plato. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 24/10/2007 om 20.00 uur.
Spreker: G. Van Eeckert. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

Circumtonante bombardarum fragore: de Neolatijnse soldatendichters van de Eerste Wereldoorlog. Org.:
NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 6/11/2007 om 20.00 uur. Spre-
ker: Tom Deneire. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

De Oudgriekse roman. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Let-
terkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 7/11/2007 om 20.00 uur. Spreker: Koen De Temmerman. Info:
www.griekenlandcentrum.ugent.be.

De muurschilderingen in het Gouden Huis van keizer Nero in Rome. Org.: Spraakwater. Zomerrefter van
het Agnetenklooster, Sint-Catharinastraat 10, 3700 Tongeren. 15/11/2007. Spreker: Paul Meyboom. Info:
www.galloromeinsmuseum.be.

Het kind in de Romeinse oudheid. Org.: NKV Antwerpen. UA-stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwer-
pen. 28/11/2007 om 20.00 uur. Spreker: Christian Laes.

De keizerin aan het weefgetouw: over het leven van Agrippina Minor en haar voorgangsters. Org.: NKV
Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 4/12/2007 om 20.00 uur. Spreker: Lien
Foubert. Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

http://www.universiteitvrijetijd.be.
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KANTL-colloquium over literair vertalen: vorming van vertalers - vertaling en vorm. Koninklijke Acade-
mie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 7/12/2007. In de voormiddag
wordt de vraag gesteld naar de vorming van literaire vertalers. Kan men literair vertalen leren? Welke initia-
tieven bestaan er op het vlak van opleiding en vorming? ... Op de ochtendsessie spreken o.a. Patrick De Ryn-
ck en Ton Naaijkens. Een panel met docenten aan hogescholen en universiteiten zal een inventaris maken
van het opleidingsaanbod en met de zaal discussiëren over initiatieven om literair vertaaltalent te ontdekken
en te ontwikkelen. Het tweede deel van de dag is gewijd aan het vertalen van poëzie. Bij poëzie behoort de
vorm onlosmakelijk tot de boodschap, maar wat impliceert dat voor de vertaling? Over het vertalen van po-
ezie spreken Peter Verstegen en Ike Cialona. Een panel met poëzievertalers (Willy Spillebeen, Geert Van Is-
tendael, Stefaan Van den Brempt en Patrick Lateur) vertelt over ervaringen bij het vertalen van poëzie. Info:
www.kantl.be.

De Romeinse marine: het reilen en zeilen van de militaire vloot.  Org.:  Spraakwater.  Stadhuis,  Stadhuis-
plein 9, 3700 Tongeren. 20/12/2007. Spreker: Bernard Van Daele. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Tentoonstellingen

Klassieke beelden in prent. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam (NL). Tot
9/9/2007. Toelichting: zie Prora, jg. 12 (2007), nr. 2. 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. Toelichting: zie Prora, jg. 12 (2007), nr. 2.
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.

La vannerie dans l Antiquité. Musée d Archéologie, Place du Général De Gaulle 8, 62630 Etaples-sur-mer
(FR). Tot 17/9/2007.

L Europe et la Gaule romaine.  Musée d Yverdon et Région, Le Château, 1404 Yverdon-les-Bains (CH). Tot
23/9/2007. Expo gewijd aan het Romeinse wegennet en de handelsbetrekkingen.

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.

Flora mythologica: die griechische Pflanzenwelt in der Antike. Landesmuseum für Vorgeschichte, Palais-
platz 11, 01097 Dresden (DE). Tot 30/9/2007. Info: www.archsax.sachsen.de.

Hors d oeuvres. Musée Archéologique Départemental, Rue des Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). Tot 30/9/2007.
Presentatie van archeologische voorwerpen uit de reserve. Info: bsa.biblio.univ-lille3.fr/expositions.htm.

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

Bouwen in de tijd van Romeinen en Galliërs. Kapel van t Susterhuys, 8940 Wervik. 6/10 en 7/10/2007.
Kleine tentoonstelling naar aanleiding van het Gallo-Romeins weekend. Ook tentoonstelling van Romeinse
archeologica in het erfgoedhuis. Info: www.viroviacum.be.

http://www.kantl.be.
http://www.galloromeinsmuseum.be.
http://www.allardpiersonmuseum.nl.
http://www.hermitage.nl.
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http://www.avenches.ch/aventicum.
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http://www.museenkoeln.de.
http://www.viroviacum.be.


25

Formschön: antike Metallgefässe im Römischen Germanien und antiken Vasenbildern von Ulrike Lan-
gen. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Tot 7/10/2007. Confrontatie van archeologi-
sche vondsten met schilderijen. Info: www.museen-aalen.de.

Gaza à la croisée des civilisations. Musée d Art et d Histoire, Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève (CH). Tot
7/10/2007. Info: mah.ville-ge.ch.

Via via: Romeinen in de regio. Museum Het Domein, Kapittelstraat 6, 6131 ER Sittard (NL). Tot 7/10/2007.
Hierin wordt een beeld geschetst van het leven in de regio Sittard-Geleen in de tweede en derde eeuw n.C.
Info: www.archeologie.net.

Breekbaar verleden. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo (NL). Tot 14/10/2007. Romeins glas.
Info: www.limburgsmuseum.nl.

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

De pierre et de terre: les Gaulois entre Loire et Dordogne. Donjon de Gouzon, Place du Donjon, 86300
Chauvigny (FR). Tot 15/10/2007. Info: www.tourisme-vienne.com.

Griechen - Skythen - Amazonen. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10178 Berlin (DE). Tot
28/10/2007. Info: www.smb.spk-berlin.de.

Mythos und Macht: erhaltene Bilder in Edelstein. Antikensammlung, Museuminsel, Lustgarten, 10178 Ber-
lin-Mitte (DE). Tot 28/10/2007. Info: www.smb.spk-berlin.de.

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 spel-
len, 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). 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). Tot 4/11/2007. Toelichting: zie Prora,  jg.  12  (2007),  nr.  2.  Info:
www.konstantin-ausstellung.de.

La Grèce des Provencaux au XVIIIe siècle. Musée Calvet, Rue Joseph Vernet 65, 84000 Avignon (FR). Tot
5/11/2007. Deze tentoonstelling is gewijd aan de Griekse collectie van graaf Choiseul-Gouffier (1752-1817)
en zijn vriendenkring. Deze graaf was een neef van een minister uit de regering van Lodewijk XV en werd
benoemd tot ambassadeur in Constantinopel. Hij is de auteur van een Voyage pittoresque de la Grèce: dit werk
hernieuwde de belangstelling voor het Grieks in Frankrijk. De graaf en zijn vriendenkring verzamelden tal-
rijke Griekse beelden en inscripties. Info: www.musee-calvet.org.

Garum et pissalat: de la pêche à la table, mémoires d une tradition. Musée d Archéologie, Bastion Saint-
André, 06600 Antibes (FR). Tot 11/11/2007. Info: www.antibes-juanlespins.com/fr/culture/musees.

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, Kelf-
kensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Tot 18/11/2007. Info: www.museumhetvalkhof.nl.

La livre et le pied: poids, mesures et échanges dans l Antiquité.  Musée  Gallo-Romain  d Aoste,  Place  du
Musée, 38490 Aoste (FR). Tot 30/11/2007. Info: www.musee-archeologique-aoste.fr.

Le pélerinage de Constantin à Grand. Site Archéologique, Rue de la Mosaïque 4, 88350 Grand (FR). Tot 2/12/2007.

http://www.museen-aalen.de.
http://www.archeologie.net.
http://www.limburgsmuseum.nl.
http://www.erasmushouse.museum.
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http://www.konstantin-ausstellung.de.
http://www.musee-calvet.org.
http://www.antibes-juanlespins.com/fr/culture/musees.
http://www.museumhetvalkhof.nl.
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26

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.

Catilos, Catilus: des Gaulois aux Gallo-Romains. Musée des Ursulines, Rue des Ursulines 20, 71000 Mâcon
(FR). Tot 31/12/2007. Info: www.musees-bourgogne.org.

Le vin, nectar des dieux. Musée des Tumulus de Bougon, La Chapelle, 79800 Bougon (FR). Tot 31/12/2007.
Info: www.deux-sevres.com/culture/musee-bougon.

Mémoire du geste: pratiques funéraires à Nîmes du néolithique à l époque romaine. Musée Archéologi-
que, Boulevard Amiral-Courbet 13, 30000 Nîmes (FR). Tot 31/12/2007. Info: www.nimes.fr.

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-Hertogen-
bosch (NL). Tot begin 2008. Info: www.noordbrabantsmuseum.nl.

Het witte goud van de Kelten. Minderbroederskerk, Boomgaardstraat, 3680 Maaseik. Tot 6/1/2008. De titel
verwijst naar de zoutwinning. Info: www.museamaaseik.be.

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

Alle wegen leiden naar Rome: kunstenaars reizen in Europa (16de-19de eeuw). Museum van Elsene, Jean
Van Volsemstraat 71, 1050 Elsene. Van 10/10/2007 tot 26/1/2008. Schilders, schrijvers en denkers als Mon-
taigne, Erasmus, Goethe, Stendhal, Balzac, Chateaubriand en Dumas hebben indrukken vastgelegd van hun
reizen door Europa, die meestal Italië tot einddoel hadden. Wat zij te vertellen hadden over wegen en her-
bergen, over problemen met het weer of met de munt, wordt in deze tentoonstelling in verband gebracht
met schilderijen van Jean-Honoré Fragonard, Salomon Van Ruysdael en anderen. Info: www.europalia.be.

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

Goed gegoten! 5000 jaar brons. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam (NL).
Van 29/11/2007 tot 2/3/2008. Info: www.allardpiersonmuseum.nl.

Schitterend sieraad. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Van 14/9/2007 tot
23/3/2008. De imposante halsketting van een prehistorische krijger, de zilveren diadeem van een farao, de
verfijnde zegelring van een vermogende Romein. Meer dan 4000 jaar schitterende sier in een overzichtsten-
toonstelling samengesteld uit eigen collectie. Info: www.rmo.nl.

Antike im Kino: auf dem Weg einer Kulturgeschichte des Antikefilms. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17,
4056 Basel (CH). Van 31/10/2007 tot 4/5/2008. Info: www.skulpturhalle.ch.

Construire à Lutèce. Crypte Archéologique, Parvis de Notre-Dame, Place Jean-Paul Deux, 75004 Paris (FR).
Tot 25/5/2008. Info: www.carnavalet.paris.fr.

Côté jardins. Musée Romain, Rue Maupertuis, 1260 Nyon 1 (CH). Tot 31/5/2008. Een blik op de Romeinse
tuin. Info: www.mrn.ch.

L artisanat gallo-romain. Musée de Rauranum, Place de l Église, 79120 Rom Deux-Sèvres (FR). Tot juni 2008.
Info: www.musee-rauranum.com.

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.
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Theater

De Romeinse tragedies (William Shakespeare). Coproductie: Blindman, Toneelgroep Amsterdam, Holland
Festival, De Munt, Kaaitheater, Muziektheater Transparant. Regie: Ivo Van Hove. Kaaitheater, Sainctelet-
tesquare 20, 1000 Brussel; 13/9 en 14/9 om 19.30 uur, 15/9 en 16/9/2007 om 15.00 uur. De Singel, Desguin-
lei 25, 2018 Antwerpen; 29/9 en 30/9/2007 om 16.00 uur. Enscenering van Coriolanus, Julius Caesar en Anto-
nius & Cleopatra (let op de programmatie!). Info: www.transparant.be; www.kaaitheater.be; www.desingel.be.

Prométhée enchaîné (Aeschylus). Théâtre de la Place des Martyrs, Martelarenplein 22, 1000 Brussel. Van
13/9 tot 27/10/2007 (voor precieze speeldata: zie website). Info: www.theatredesmartyrs.be.

Het paard van Troje. Tekst en regie: Wim De Wulf. Ultima Thule. De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst.
25/9/2007 om 10.00 en 13.45 uur. Een jongen is van een muur gegooid door twee soldaten van de vijand. De
jongen is dood en vraagt zich af wat het laatste was waaraan hij gedacht heeft terwijl hij naar beneden viel.
Terwijl hij daarnaar zoekt, wordt het hele verhaal van de ondergang van zijn stad gereconstrueerd. 60 min.
12-14 jaar. Info: www.ccdewerf.be.

Wild vlees (naar Het banket uit Satyricon van Petronius). Het Paleis. Regie: Sam Bogaerts. Het Paleis, Thea-
terplein 1, 2000 Antwerpen. 27/9/2007 om 20.15 uur. Jazztheater. Het verhaal wordt niet enkel met tekst
verteld. Muziek en theatrale gebeurtenissen zijn minstens even belangrijk. De speelmentaliteit en speelstijl
sluiten aan bij die van improviserende, goed voorbereide jazzmuzikanten. 16+. Info: www.hetpaleis.be.

O Rex (Eric Joris). Crew. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent. 29/9, 3/10, 4/10, 5/10 en
6/10/2007 om 20.00 uur. Crew maakt voorstellingen op de grens tussen technologie, theater en wetenschap.
Het gezelschap stelt vragen over de tragische conditie van de hedendaagse homo technologicus. De voorstel-
ling vertelt niet de tragedie van Oedipus als zodanig, maar gebruikt het tragische lot van de tiran als meta-
foor voor wat zich in de hoofden van acteurs en publiek afspeelt.  Wie ziet en wie is blind? En aan wie be-
hoort de werkelijkheid toe? Een elektronische bewerking van Stravinsky s muziek voor Oedipus Rex vormt
de leidraad van het stuk. Info: www.vooruit.be.

L irrésistible ascension de Jules César. Théâtre-Poème, Schotlandstraat 30, 1060 Sint-Gillis. Oktober 2007.
Info: www.theatrepoeme.be.

Traktor (Müller). Jan Decorte/Bloet. Kaaitheaterstudio s, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brus-
sel; 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 30/10 en 31/10/2007 om 20.30 uur. CC, Koninginnelaan 42, 3630 Maasme-
chelen; 15/11/2007. Stuk, Naamsestraat 96, 3000 Leuven; 19/11 en 20/11/2007. Monty, Montignystaat 3,
2018 Antwerpen; 23/11 en 24/11/2007. Onder deze titel gaat Jan Decorte aan de slag met tekstfragmenten
als Heracles 2 of de Hydra, Hartstuk, Hamletmachine, Verkommerde oever, Medeamateriaal, Landschap met Argonau-
ten. Info: www.kaaitheater.be.

Julius (naar Shakespeare). Het Ongerijmde. CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt; 6/11/2007 om 10.30 en
13.30 uur. CC De Ploter, Kerkstraat 4, 1742 Ternat; 15/11/2007. CC t Schaliken, 2200 Herentals; 27/11/2007.
CC Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde; 6/12/2007. t Klein Raamtheater, Lange Gasthuisstraat
26, 2000 Antwerpen; school- en avondvoorstellingen van 30/11 tot 22/12/2007 (raadpleeg de website
www.raamtheater.be). Info: www.huubcolla.be.

Electra (Mihai Manutiu). Nationaal Theater Radu Stanca van Sibiu. Théâtre 140, E. Plaskylaan 104, 1030
Brussel. 13/11, 14/11 en 15/11/2007 om 20.30 uur. Een bewerking van Sophocles en Euripides, gecombi-
neerd met de folkmuziek van Maramures. Info: www.europalia.be.

Le songe d une nuit d été (William Shakespeare). Théâtre Royal du Parc, Wetstraat 3, 1000 Brussel. 22/11,
23/11, 24/11 om 20.15 uur; 25/11 om 15.00 uur; 27/11 om 20.15 uur; 28/11 om 15.00 en 20.15 uur; 29/11,
30/11 en 1/12 om 20.15 uur; 2/12 om 15.00 uur; 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 om 20.15 uur; 9/12/2007 om
15.00 uur. Info: www.theatreduparc.be.
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Muziek en ballet

Phaedra (Hans Werner Henze). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 15/9 om 18.00 uur, 16/9 om 15.00 uur,
18/9, 19/9 en 20/9/2007 om 20.00 uur. Wereldcreatie. Info: www.demunt.be.

Boreas (Dominique Pauwels). Lod. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 2/10, 3/10 en 4/10/2007
om 20.00 uur. Concertgebouw, t Zand 34, 8000 Brugge; 6/10/2007. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000
Brussel; 19/12 en 20/12/2007. Volgens de oude Grieken zijn de winden zonen van Eos, godin van de dage-
raad, en Aeolus, de bewaker der winden. Een van hen is Boreas, de koude, wrede noordenwind, die compo-
nist Dominique Pauwels en auteur Stefan Hertmans inspireerde voor de gelijknamige liedcyclus tijdens Ti-
mefestival 2005. Nu maakt de Brusselse choreografe Karine Ponites van Boreas een volwaardige dansvoor-
stelling: vier dansers verbeelden in een decor van installatiekunstenaar Lawrence Malstaf het veranderlijke
temperament van de wind, die onzichtbaar herschikt wat hij op z n weg tegenkomt. De live-uitvoering van
de liedcyclus door sopraan Claron McFadden en de vierkoppige tubaformatie Ensemble Impetuo wordt ver-
sterkt door een soundscape, die via kleine speakers boven het publiek wordt uitgestrooid. Info: www.lod.be.

Mitridate, re di Ponto (Wolfgang Amadeus Mozart. De Munt, Muntplaats, 1000 Brussel. 16/10, 18/10,
23/10, 26/10 en 31/10 om 19.00 uur; 21/10 en 28/10 om 15.00 uur; 3/11, 6/11 en 8/11 om 19.00 uur;
11/11/2007 om 15.00 uur. Info: www.demunt.be.

Orfeo-monologen ten tijde van Claudio Monteverdi. Ensemble Metamorfosi. Muziekinstrumentenmuse-
um, Hofberg 2, 1000 Brussel. 25/10/2007 om 20.00 uur. In het kader van het symposium over de Orfeo geor-
ganiseerd op 24/10 en 25/10/2007 in voornoemd museum. Info: www.europalia.be.

Fabula di Orfeo (Poliziano). Fondation Royaumont. Concertgebouw, t Zand 34, 8000 Brugge. 27/10/2007
om 20.00 uur. Info: www.concertgebouw.be.

Reizen

Eendaagse uitstap naar Amiens, het land der Ambiani. NKV West-Vlaanderen. 13/10/2007. Bezoek aan de
kathedraal, het Musée de Picardie, de Hortillonages en het park Samara onder leiding van Luc Knockaert.
Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

Evenementen

Beleef een dag bij de Galliërs en Romeinen. Domein Oosthove, Speiestraat, 8940 Wervik. 6/10 en
7/10/2007. Het leven in een Gallisch dorp (groep Ambiani); het leven in een Romeins soldatenkamp (groep
Viaromana); Forum Troiani (reconstructie van een Romeinse winkel); Quintus en Legio XI (bewapening en
kledij van de Romeinse soldaat); Artisans de Lug (Keltische handvaardigheden); New Order of Druids (klas-
siek en hedendaags Kelten- en heidendom); Scrinium (antiquarische boekhandel); t Alternatief (strips over
de oudheid); Boekhandel Theoria (literatuur in verband met oudheid en geschiedenis); Celtae Comatae; me-
vrouw Barelle (Keltische en Romeinse keuken); Dubrubannos (Keltische bard); Marc Tailor en David Hill
(glasblazen); Romeinse wijnen; Romeins brood. Info: www.viroviacum.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 21 juli 2007. Voor aanvullende informatie of eventuele
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be/agenda.
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