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VERENIGING

Hernieuwing lidmaatschap

Beste collega

Hierbij vindt u het decembernummer van Prora, het driemaandelijkse ledentijdschrift van de Vereniging van
Leerkrachten Oude Talen, dat zoals steeds rijkgevuld is met informatieve, didactische en praktijkgerichte ar-
tikelen.

2007 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat ook uw lidmaatschap van de V.L.O.T. aan hernieuwing toe is.
Het  lidgeld van onze vereniging is  al  jaren onveranderd gebleven:  het  bedraagt  nog steeds slechts  15  euro
per kalenderjaar en omvat tevens een jaarabonnement op ons tijdschrift Prora.

We zouden u dan ook vriendelijk willen vragen uw lidgeld voor 2008 over te schrijven op postrekening 000-
1707308-11 op naam van V.L.O.T. vzw, p.a. Stationsstraat 48, 2220 Heist-op-den-Berg, met vermelding van
Lidgeld 2008 . U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde overschrijvingsformulier.

Onze ledenadministratie, die instaat voor de verwerking van de betalingen, bestaat uit twee bestuurders, die
de ledenlijst zo nauwkeurig mogelijk proberen bij te houden en te actualiseren. Daar gaan heel wat briefwis-
seling en telefoongesprekken mee gepaard. U zou hen veel tijdrovend werk besparen indien u uw lidgeld
zou betalen tegen ten laatste eind februari 2008.

Helaas moeten we elk jaar opnieuw vaststellen dat veel leden de betaling van hun lidgeld uitstellen en ten
slotte vergeten. Daarvoor moeten telkens herinneringsbrieven gedrukt worden, die vervolgens samen met
een overschrijvingsformulier manueel aan Prora toegevoegd worden. Bij elke verzending moeten de leden
die al betaald hebben en degenen die nog moeten betalen, gesorteerd worden. Dat neemt allemaal ontzet-
tend veel (nutteloze) tijd in beslag. Tijd die veel zinvoller besteed zou kunnen worden aan de inhoudelijke
werking van de vereniging ...

Zoals u ongetwijfeld weet, draait de V.L.O.T. uitsluitend op vrijwilligerswerk. Alle bestuurders combineren
hun taken voor de vereniging met een fulltime job en/of een druk familiaal en sociaal leven. De hoofdredac-
tie, eindredactie, lay-out en verzending van Prora gebeuren door één persoon, die bovendien zowel binnen
de V.L.O.T. als daarbuiten nog andere engagementen heeft. Een vlotte afhandeling van de ledenadministra-
tie zou dan ook zeer welkom zijn. Van harte bedankt om daaraan te willen denken!

We willen er  ten slotte  graag nog even op wijzen dat  de V.L.O.T.  een vereniging zonder  winstoogmerk is,
die als enige bron van inkomsten de lidgelden van haar leden heeft. Wanneer die uitblijven, valt ook de
werking van de vereniging stil en kan op termijn zelfs het voortbestaan ervan in het gedrang komen.

De V.L.O.T. is de enige vereniging in Vlaanderen die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke talen en
die leerkrachten Latijn en Grieks concrete ondersteuning wil bieden. We twijfelen er dan ook niet aan dat u
overtuigd bent van het belang van een vereniging als de V.L.O.T. en dat u, al was het alleen uit solidariteit
met uw collega-classici, lid wilt blijven van onze vereniging.

Alvast onze hartelijke dank voor uw blijvende steun!

Ledenadministratie: p.a. Joeri Facq, Naastveldstraat 140, 9160 Lokeren, leden@vlot-vzw.be

mailto:leden@vlot-vzw.be
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Nascholing Nunc est disputandum. Wat met ...?

Naar goede traditie organiseert de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen jaarlijks een nascholing voor
leerkrachten Latijn en Grieks. Deze keer hebben we onze inspiratie voor een onderwerp gezocht tussen de
vele suggesties die we mochten ontvangen na afloop van onze nascholing over onderzoekscompetentie in
februari 2007. Uit al die voorstellen hebben we vier thema s gekozen: (1) cultuur en nachleben, (2) gramma-
tica, (3) evaluatie van niet-behandelde teksten en (4) vertalen en vertalingen.

Na een inleidende uiteenzetting is het tijd voor wat we een peripatetische gedachtewisseling  zouden wil-
len noemen. De ervaring van voorbije nascholingen heeft ons namelijk geleerd dat tijdens de koffiepauze
dikwijls talrijke en inspirerende ideeën worden uitgewisseld. Dat zouden we graag op een georganiseerde
manier opentrekken naar alle deelnemers, omdat we die waardevolle informatie op het spoor willen komen
en delen met een breder publiek. Om een informele sfeer te bevorderen worden doorlopend ook een hapje
en een drankje voorzien. De resultaten van de gedachtewisselingen worden achteraf gepubliceerd in Prora,
dat voor de gelegenheid aan alle aanwezigen wordt toegestuurd.

We worden al enkele jaren op onze studiedagen overrompeld, wat ons uiteraard bijzonder verheugt. Telkens
moeten we mensen die willen inschrijven teleurstellen omdat de maximumcapaciteit van de zaal bereikt is.
Daarom organiseren we deze nascholing tweemaal: op woensdag 23 januari 2008 in Leuven en op woens-
dag 30 januari 2008 in Gent.  Op  die  manier  is  het  onthaal  voor  u  en  voor  ons  een  stuk  comfortabeler  en
vindt iedereen die wil deelnemen een locatie in zijn eigen regio. De capaciteit van beide locaties zou ruim
genoeg moeten zijn om iedereen te kunnen inschrijven. Bovendien hebben we deze keer niet gekozen voor
een schoolrefter, maar voor een aangenaam kader. We hopen dat deze nieuwe formule in de smaak valt.

Het programma ziet eruit als volgt:

14.00 uur: onthaal met koffie en frisdrank

14.30 uur: verwelkoming en opzet van de nascholing (Chris Van Woensel, voorzitter V.L.O.T.)

14.45 uur: inleiding (Eric Van Huffelen, pedagogisch begeleider klassieke talen)

15.30 uur: peripatetische gedachtewisseling over de volgende thema s:
     cultuur en nachleben
     grammatica
     evaluatie van niet-behandelde teksten
     vertalen en vertalingen

16.45 uur: slotwoord (Chris Van Woensel)

17.00 uur: kiss and ride

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum/locatie:  woensdag 23 januari 2008 van 14.30 tot 17.00 uur
      ontmoetingscentrum Genadedal , Velderblok 12, 3010 Kessel-Lo

      woensdag 30 januari 2008 van 14.30 tot 17.00 uur
      conferentiecentrum Zebrastraat , Zebrastraat 32, 9000 Gent

Deelnameprijs:    15 voor leden van de V.L.O.T.
        20 voor niet-leden van de V.L.O.T.
        10 voor studenten (met studentenkaart)

      (ter plaatse te betalen  nascholingsattest, hapje en drankje, toezending Prora inbegrepen)

Inschrijvingen:   bij voorkeur elektronisch op www.vlot-vzw.be/nascholing
       schriftelijk met het bijgevoegde inschrijvingsformulier

http://www.vlot-vzw.be/nascholing
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WEGBESCHRIJVING

(een downloadbare en afdrukbare versie vindt u op www.vlot-vzw.be/nascholing)

23 januari 2008  Ontmoetingscentrum Genadedal , Velderblok 12, 3010 Kessel-Lo

MET HET OPENBAAR VERVOER

Voor het NMBS-station vindt u het busstation. Op busperron 5 neemt u bus 2 naar Kessel-Lo/Hulsberg. Die
rijdt om de 8 minuten. Na een ritje van 8 minuten stapt u af bij halte Wilselse Steenweg (hoek Holsbeekse
Steenweg). Loop naar de voorkant van de bus, sla niet de eerste straat links in (Wilselse Steenweg), maar iets
verder links het smalle voetpad Genadeweg, daarna de eerste straat rechts: Velderblok (6 minuten).

MET DE AUTO

U verlaat de E314 (vanaf Lummen of vanaf de E40 in Bertem) via afrit 20 richting Kessel-Lo.
Vervolgens rijdt u bij de eerste rotonde rechtdoor.
Bij de tweede rotonde slaat u links af (Domeinstraat).
Op het einde draait u mee naar rechts (Wilselse Steenweg).
Op het einde slaat u links af (Holsbeekse Steenweg).
Dan neemt u de eerste straat links (Liemingenstraat).
Ten slotte neemt u de eerste straat links (Velderblok).
Rechts ziet u het Genadedal .

30 januari 2008  Conferentiecentrum Zebrastraat , Zebrastraat 32, 9000 Gent

MET HET OPENBAAR VERVOER

Aan de achterkant van het Sint-Pietersstation (hoek Voskenslaan) in Gent vindt u busperron 12. Daar ver-
trekt 7 maal per uur een bus (70, 71, 72, 75, 76, 77, 78). Die brengt u in 7 minuten naar de halte Leeuwstraat,
bij een rotonde. Bij diezelfde rotonde begint ook de Zebrastraat.

MET DE AUTO

Vanaf de E40 - E17 volgt u de borden Gent-Centrum .
Via een lang viaduct rijdt u Gent (het Zuidpark) binnen.
Vlak voor de eerste verkeerslichten slaat u links af.
Houd links aan om een grote bocht rond het Acht Meiplein (WO II-monument) te maken.
Volg nu het bord Andere richtingen  en let op dat u niet opnieuw het viaduct oprijdt.
Ofwel neemt u de eerste straat rechts (François Bernardstraat). Als u de rivier ziet, slaat u links af.  Vervol-
gens ziet u aan uw linkerkant het bioscoopcomplex Kinepolis. Parkeer hier en neem de uitgang Tijgerstraat.
Wandel deze straat uit in de richting van de rotonde,  die  u zo recht  mogelijk  oversteekt.  Dan bent  u in  de
Zebrastraat.
Ofwel rijdt u rechtdoor, naast het viaduct, de G. Callierlaan in naar een parking (  2,50 voor een dag).

http://www.vlot-vzw.be/nascholing)
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Lezing De oude Belgen  met algemene vergadering

Een van de wettelijke verplichtingen van een vereniging zonder winstoogmerk is het organiseren van een
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Naast de traditionele agendapunten als het inhoudelijk en financieel
jaarverslag en de goedkeuring van de financiën en de begroting, moet er deze keer ook een nieuwe raad van
bestuur benoemd worden. Het mandaat van de huidige raad van bestuur is drie jaar geleden van start ge-
gaan en loopt dus ten einde. Voor die gelegenheid hebben we als datum voor onze algemene vergadering de
symbolische iden van maart 2008 uitgekozen. Nu maar bidden dat ons niet hetzelfde lot wacht als Caesar ...
Omdat het niet de bedoeling is dat de bestuurders zichzelf verkiezen, hopen we op een talrijke aanwezig-
heid van onze leden, die we hierbij van harte uitnodigen.

Het  is  niet  de eerste  keer  dat  we dit  schrijven:  hoe hard de raad van bestuur ook zijn  best  doet,  het  wordt
stilaan onhoudbaar om met de beperkte mankracht die we hebben de vereniging in stand te houden. Omdat
we dringend een aantal nieuwe energieke en enthousiaste mensen nodig hebben, willen we onze warme
oproep voor nieuwe bestuurders nogmaals herhalen. Iedereen die zich geroepen voelt om de fijne ploeg die
het dagelijks bestuur van de V.L.O.T. voor zijn rekening neemt te vervoegen, kan een briefje of e-mail met
zijn kandidatuur sturen naar de voorzitter (mevr. Chris Van Woensel, Stationsstraat 48, 2220 Heist-op-den-
Berg). Alvast bedankt!

Omdat we graag het aangename aan het nuttige koppelen, hebben we ter gelegenheid van onze algemene
vergadering ook een lezing voorzien, helemaal gratis en exclusief voor de leden van de V.L.O.T. Dat is on-
ze manier om u te bedanken voor uw trouwe lidmaatschap. Op een datum als 15 maart konden we niet an-
ders dan een thema kiezen dat verband houdt met Caesar. Ugo Janssens, de auteur van het recent versche-
nen boek De oude Belgen, komt vertellen over onze verre voorouders en hun confrontatie met de Romeinse
generaal Caesar. Een lezing die u zeker niet mag missen!

Het programma ziet eruit als volgt:

14.30 uur: onthaal met een drankje

15.00 uur: algemene vergadering:
     inhoudelijk jaarverslag 2007
     financieel jaarverslag 2007
     goedkeuring financieel jaarverslag en kwijting aan de bestuurders
     goedkeuring begroting 2008
     verkiezing raad van bestuur

15.30 uur: lezing De oude Belgen  (Ugo Janssens)

16.30 uur: gedachtewisseling

17.00 uur: aperitief aangeboden door de V.L.O.T.

17.30 uur: gezamenlijke maaltijd (facultatief  op eigen kosten  te reserveren)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum:    zaterdag 15 maart 2008 van 15.00 tot 17.30 uur

Locatie:    Hotel New Flandres, Stationsplein 5, 9100 Sint-Niklaas

Deelnameprijs:  volledig gratis (met uitzondering van de facultatieve maaltijd)
      (exclusief voor leden van de V.L.O.T.)

Inschrijvingen:   bij voorkeur elektronisch op www.vlot-vzw.be/vergadering
       schriftelijk met het bijgevoegde inschrijvingsformulier

http://www.vlot-vzw.be/vergadering
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WEGBESCHRIJVING

(een downloadbare en afdrukbare versie vindt u op www.vlot-vzw.be/vergadering)

15 maart 2008  Hotel New Flandres, Stationsplein 5, 9100 Sint-Niklaas

MET HET OPENBAAR VERVOER

Hotel New Flandres bevindt zich vlak aan het station van Sint-Niklaas, schuin rechts aan het Stationsplein
als u via de hoofduitgang het station verlaat.

MET DE AUTO

Op de E17 Gent-Antwerpen neemt u de afrit Sint-Niklaas-Centrum.
Zodra u voorbij de verkeerslichten bent, houdt u rechts aan.
Aan de rotonde rijdt u naar rechts richting Beveren-Waas.
Een eindje verderop (vlak voor een viaduct over de spoorweg) slaat u opnieuw rechts af.
Vanaf nu volgt u de hele tijd de spoorlijn (rechts van u) tot u vanzelf aan het station uitkomt.
In het winkelcentrum en de bioscoop (Siniscoop) aan het Stationsplein en in de straten daarrond kunt u ge-
makkelijk (betalend) parkeren.

Het uitgeputte Gentse handboek over antieke retoriek is opnieuw verkrijgbaar in herdruk:

Danny Praet, Stijlvol overtuigen. Geschiedenis en systeem van de antieke rhetorica.
Didactica Classica Gandensia 41, 2001 (186 blz.)

Stijlvol overtuigen geeft een analyse van preretorische  technieken bij Homerus, bespreekt de geschie-
denis van de antieke retoriek vanaf de sofisten, de Attische redenaars (Antiphon, Isocrates) en de filo-
sofische reflectie over retoriek bij Plato en Aristoteles. Het biedt een overzicht van argumentatietech-
nieken en drogredeneringen, en bespreekt systematisch de taken van de redenaar zoals die bij Cicero
en Quintilianus ontwikkeld zijn, met extra aandacht voor de stilistiek.

Het boek kan verkregen worden op het secretariaat van de vakgroep Latijn en Grieks, faculteit Lette-
ren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent, Blandijnberg 2, 9000 Gent, bij mevr. Christiane De Pauw, of be-
steld worden per e-mail: christiane.depauw@ugent.be.

De prijs bedraagt  17,35 plus verzendingskosten (  4,20 voor België;  5,20 voor Nederland).

http://www.vlot-vzw.be/vergadering)
mailto:christiane.depauw@ugent.be


6

VAKTHEORIE

Het leven zoals het is: seks in Pompeji
Chris Van Woensel

Denkend aan mijn opvoeding schiet me een titel te binnen van een boek, geschreven door Simone de Beau-
voir: Een welopgevoed meisje. In de eerste kandidatuur op de eerste rij in een lokaal van het Senciegebouw
kleurden mijn wangen regelmatig gênant rood bij de lectuur van sommige tekstfragmenten en de commen-
taar van de professoren. In mijn gedachten hadden de Romeinen zoals ik ze leerde kennen in het secundair
onderwijs geen lichaam: zij waren een en al geest. En dat klopt natuurlijk niet: zij waren mensen zoals u en
ik. Verder bleek regelmatig dat de teksten die we in het secundair onderwijs lazen, gecensureerd waren: ver-
zen waren weggelaten of aangepast. In een bepaald woordenboek, zo ondervond ik als leerkracht bij het le-
zen van Catullus  kusgedichtje, stond het woord basium niet!

Wat is er op korte tijd veel veranderd. De spreekwoordelijke slinger lijkt volledig doorgeslagen naar het an-
dere uiterste. In de krantenwinkel moet je voorbij de blote borsten en billen voor je aan een ernstige krant ge-
raakt. Op televisie zappen resulteert regelmatig in expliciete beelden, die je eigenlijk niet wil zien. Een film in
de bioscoop zonder expliciete seksscènes is een uitzondering én een verademing. Maar toch, toen de redactie
van Prora bij het ontbreken van bijdragen uitkeek naar vervanging, ontstond er discussie over een artikel dat
handelde over een bordeel in Pompeji. Omwille van deze discussie, die mij deed terugdenken aan de tijd dat
alle lichamelijkheid onder de mat geveegd werd, krijgt u, lezer, een sexy aflevering van Prora. Onze leerlin-
gen zijn kinderen van hun tijd en het kan zeker geen kwaad lichamelijkheid en seksualiteit in de klas ter
sprake te brengen via teksten uit de oudheid.

Het eerste deel van deze bijdrage bestaat uit een epigram van Martialis in de originele tekst met een verta-
ling erbij. Het handelt over het oudste beroep ter wereld.

Het tweede deel bestaat uit een artikel dat onze zustervereniging in de Franstalige gemeenschap gepubli-
ceerd heeft in haar tijdschrift en geeft informatie over het gerestaureerde lupanar te Pompeji. Het is vertaald
uit het Frans en de oorspronkelijke tekst werd gelardeerd met citaten uit de website van Amnesty Internati-
onal. Daardoor wordt duidelijk dat er niets nieuws onder de zon is. Bij  het lezen van antieke teksten is het
belangrijk de link te leggen met de wereld van nu.

Het derde deel wordt gevormd door een boekrecensie die te vinden is op het internet. Het boek in kwestie
kan eventueel dienen als achtergondinformatie.

1

Milia viginti quondam me Galla poposcit
 et, fateor, magno non erat illa nimis.

Annus abit: Bis quina dabis sestertia  dixit.
 Poscere plus visa est quam prius illa mihi.

Iam duo poscenti post sextum milia mensem
 mille dabam nummos. Noluit accipere.

Transierant binae forsan trinaeve Kalendae,
 aureolos ultro quattuor ipsa petit.

Non dedimus. Centum iussit me mittere nummos:
 sed visa est nobis haec quoque summa gravis.
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Sportula nos iunxit quadrantibus arida centum;
 hanc voluit: puero diximus esse datam.

Inferius numquid potuit descendere? Fecit.
 Dat gratis, ultro dat mihi Galla: nego.

(Martialis, Epigrammaton libri 12, 10, 75  bron: Bibliotheca Augustana)

LOVEN EN BIEDEN

Galla vroeg duizend gulden voor een nacht
en, nee, dat was toen niet te veel verwacht.

Geef mij maar vijfhonderd , zei ze na een jaar,
maar t leek me meer dan eerst, en mij te zwaar.

Zes maanden later deed ze t voor tweehonderd,
ik bood de helft. Ze weigerde, verwonderd.

Twee à drie maanden gingen heen. Ze vroeg
vier gouwe tientjes: Dat is voor jou genoeg.

Ik gaf ze niet. Nou, omdat jij het bent
voor tien rijksdaalders. Kom en wees geen krent.

Ik dankte voor het aanbod, t was wel lief,
maar toch nog te veel, té veel voor mijn gerief.

Eens viel me een tientje daggeld in de schoot.
Dat was toen iets waarop ze aanstonds bood.

Ik zei: Dat is het zakgeld van mijn vriendje.
Kon ze nog lager zakken dan een tientje?

Ja. Want ze zei: Jij mag voor niks met mij.
Maar ik, ik pas. D r moeten centen bij.

(uit: Sex en Eros bij Martialis, 300 epigrammen vertaald door E.B. de Bruyn, Amsterdam, 1979)

2

Seksueel verkeer op commerciële basis

In de oudheid was prostitutie echter behalve commercieel ook religieus, verbonden met de eredienst in
de tempel. De vroegchristelijke kerk legde de nadruk op kuisheid, maar toonde sympathie voor prostitu-
tie. Pas met de Reformatie van de 16de eeuw en de verspreiding van geslachtsziekten werd prostitutie
sterker onderdrukt. Prostituees, zowel vrouwen als mannen, in westerse landen hebben een belangrijke
emancipatie doorgemaakt, maar in het algemeen is de situatie van de beroepsgroep slecht. Officieel is
prostitutie bijna overal verboden. In het jaar 2000 was Nederland het eerste land ter wereld dat het bor-
deelverbod ophief. In enkele landen, vooral landen van de islam, staat op prostitutie de doodstraf. Door
haar halflegale of illegale karakter heeft prostitutie in veel landen bijgedragen aan vormen van criminali-
teit zoals drugshandel en mensensmokkel.

(bron: www.amnesty.nl)

De heropening van het lupanar te Pompeji

Na twee jaar restauratie heeft Pompeji zijn lupanar terug. Alle fantasie daargelaten laat deze warme  plaats
van de vernielde stad toe na 20 eeuwen het ware  dikwijls onverkwikkelijke  gelaat op te roepen van pros-
titutie in de oudheid.

http://www.amnesty.nl)
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Zodra lust door zijn bloed jaagt, moet een jongeman daarheen gaan in plaats van iemands vrouw te mis-
bruiken.  In één zin geeft Horatius een van de essentiële aspecten van seksualiteit te Rome aan. In een patri-
archale samenleving, waar het huwelijk op de eerste plaats beschouwd wordt als een burgerlijk contract dat
bestemd is voor de voortzetting van de familie, wordt alleen het genoegen van de man begunstigd.

Vanaf de adolescentie wordt de jonge burger verondersteld een veroverende mannelijkheid tentoon te
spreiden zonder zorg voor zijn partners. Natuurlijk bewaakten de Romeinen angstvallig de kuisheid van
hun echtgenotes en huwbare dochters. Maar zij toonden de grootst mogelijke tolerantie voor de intieme
handel, die zijzelf of hun zonen beoefenden met slaven en slavinnen, zoals Plautus bijvoorbeeld verkondigt:
Op voorwaarde dat je gehuwde vrouwen, weduwen, maagden, jonge mensen en vrijgeboren jongens met

rust laat: bedrijf de liefde met wie je wilt!

De meer gefortuneerde meesters beschikten in hun eigen woning over slaven en slavinnen, die onderworpen
waren aan hun seksuele verlangens. De wet beschouwde immers een relatie met een eigen slaaf niet als
overspel. Het merendeel van de mannen was echter afhankelijk van de professionele vrouwen. Zo is prosti-
tutie, die sinds de 2de eeuw v.C. gereglementeerd was, in Rome altijd een bloeiende activiteit geweest.

Een publieke vrouw had een gepaste vergunning en was ingeschreven in een daartoe bestemd register. Zij
mocht geen eed afleggen, niet getuigen in de rechtbank of een testament maken. Elk jaar in de lente tijdens
de Floralia werden de lupae  wolvinnen ,  zoals  de  prostituees  genoemd  werden   voorgesteld  op  de  pu-
blieke markt, blootgesteld aan de blikken van mensen van alle leeftijden en sociale afkomst. Men prees hun
vakmanschap aan, hun prijs, hun kwaliteiten ... . Het adjectief prostituta, dat tot de juridische terminologie
behoort, betekent overigens zij die zich voor de ogen plaatst .

Vrouwen die dit toegelaten maar onterende beroep uitoefenden, moesten specifieke kleding dragen, een gele
toga (de kleur van de eerloosheid en waanzin), vooraan open, en rode schoenen. Zij mochten geen juwelen
dragen en zich niet verplaatsen in een draagstoel. Als men Juvenalis mag geloven, heeft dit nochtans Messa-
lina, de aanstootgevende echtgenote van keizer Claudius, niet verhinderd heimelijk naar een bordeel in de
Suburra  te  gaan  om  zich  tegen  geld  aan  kruiers  aan  te  bieden.  Tegen  de  ochtend  aan  kwam  ze  dan  terug
naar het paleis nog gloeiend (...), vermoeid, maar niet verzadigd van mannen .

Maar in realiteit waren vele prostituees slavinnen en werden zij beschouwd als eenvoudige koopwaar. Op
Delos werden dagelijks 10 000 slaven verkocht, dikwijls van oosterse origine. Onder hen vele kinderen, jon-
gens of meisjes, nauwelijks geslachtsrijp, die op een afschuwelijke manier uitgebuit werden door de lenones
en de lenae, pooiers en hoerenmadammen. Het is overigens tekenend dat het neutrale woord scortum ( huid )
lange tijd gebruikt werd om prostituees, mannen en vrouwen, aan te duiden, omdat ze eenvoudigweg be-
schouwd werden als een huid  waartegen men zich wreef.

De meretrix (letterlijk zij die zich laat betalen , goede verdienster ) oefende haar beroep vaak uit op geregis-
treerde plaatsen,  in  de buurt  van de muren van de stad of  onder  de fornices, de bogen van bruggen of het
Circus Maximus, vanwaar de Franse benaming fornication (hoererij) stamt. De bustuariae verkozen de kalme
discretie van de begraafplaatsen en graven. Heel verschillend waren de luxe courtisanes, die veel geld kost-
ten,  en  de quadrantariae, die hun charmes verkochten voor een vierde van een as, dus bijna niets. Plautus
spreekt over deze ongelukkige vrouwen met een misprijzende ironie: lijkkleurige en koortsige, zielige min-
naressen, deze wandelende skeletten, deze hoeren van vier cent, vies ruikend, deze vogelverschrikkers, met
hun misvormde voeten en stelten in plaats van billen .

Troostmeisjes

Aanduiding voor vrouwen en meisjes die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanse bezetter wer-
den gedwongen tot prostitutie ten behoeve van Japanse soldaten, een vorm van slavernij. Hun aantal is
wel geschat op 200 000, voornamelijk afkomstig uit Korea, China, Indonesië, Filippijnen en andere Aziati-
sche landen. Onder hen waren ook honderden vrouwen van Nederlandse nationaliteit. Sinds begin jaren
negentig is in internationale campagnes geprobeerd de Japanse overheid te dwingen tot het betalen van
compensatie en het aanbieden van excuses. In 1998 deed een Japanse rechtbank een uitspraak in het voor-
deel van drie Zuid-Koreaanse vrouwen die een klacht hadden ingediend tegen Japan. Het Hooggerechts-
hof in Hiroshima verwierp de beslissing echter met het argument van de Japanse regering dat ze geen
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compensatie hoeft te betalen aan de vrouwen omdat alle schadeloosstellingen waren afgelost door vre-
desverdragen die de oorlog officieel hadden beëindigd. Geen van de andere rechtszaken was succesvol.

(bron: www.amnesty.nl)

Bij het begin van de keizertijd worden bordelen geopend in het hart zelf van de stad. Caligula, die belasting
heft  op prostitutie,  gaat  zelfs  zover  een rendez-voushuis  te  openen in  zijn  paleis  op de Palatijn.  Een groot
aantal kamertjes werd gebouwd en gemeubileerd in overeenstemming met statigheid van de locatie , zo ver-
telt Suetonius. Gehuwde vrouwen en vrijgeboren jonge mensen hielden er zich op. Omroepers werden uit-
gestuurd naar de pleinen en basilica s om jong en oud tot losbandigheid uit te nodigen.

In het antieke Pompeji hebben de archeologen ongeveer een dertigtal plaatsen van plezier  geteld, sommige
wat  verborgen  in  de  bijgebouwen  van  een  taverne  of  de  achterbouw  van  een  kapsalon  of  slagerij.  Het lu-
panar, dat in het zevende arrondissement ligt, niet ver van het forum, is het meest beroemde van de stad. Het
werd geleid door een zekere Africanus, zelf een werknemer van de zaak, en was uniek gewijd aan de seks-
industrie. Dit gebouw met een verdieping werd opgegraven in 1862 en wordt heropend voor het publiek na
twee jaar van zorgvuldige restauratie. Het uithangbord, waarop een Priapus naast een vijgenboom een dub-
bele buitenmaatse fallus toont, is veelbelovend: Hic habitat felicitas.

Sekstoerisme

Toerisme met het oog op gemakkelijke en goedkope toegang tot prostituees, m.n. in Zuid-Oost-Azië. De
mannelijke en vrouwelijke prostituees zijn vaak minderjarig. Gezien de slechte economische situatie in
deze landen is prostitutie veelal de enige uitweg en staat dan gelijk aan horigheid of slavernij. Verschei-
dene landen, waaronder Nederland, hebben in de jaren negentig sekstoerisme strafbaar gesteld.

(bron: www.amnesty.nl)

De realiteit was ongetwijfeld minder idyllisch. Op het gelijkvloers in een nauwe gang in L-vorm zijn er vijf
kleine sombere kamertjes of cellae meretricae. Een deur aan de achterzijde van het gebouw laat toe discreet te
verdwijnen langs de Vicolo del Balcone. Beneden deze donkere gang zijn de toiletten. Zo kan men begrijpen
dat de woorden donker  en stank  zo dikwijls uit de pen van de Romeinse auteurs vloeien wanneer ze de
sfeer in een lupanar willen oproepen. Zo bijvoorbeeld bij Petronius, die in zijn berucht Satyricon schrijft: Ik
zie mannen sluiks rondlopen tusssen opschriften en volledig naakte prostituees. Te laat, veel te laat begrijp
ik dat ik in een bordeel beland ben. (...) Ik bedek mijn hoofd en vlucht doorheen het bordeel naar de deur aan
de andere kant.

Boven de deuren bevinden zich fresco s, expliciet realistisch, die verondersteld worden de erotische speciali-
teiten van de bewoonsters te tonen, indien zij tenminste niet daar waren aangebracht om de verbeelding van
de klanten te prikkelen.

Pornografie

Tot in de 18de eeuw waren pornografie en schunnigheid wijdverbreid als volksvermaak. Daarna legden
overheden de pornografie aan banden omdat ze de zeden zou ondermijnen. Pas in recente tijd werd het
verzet tegen pornografie gebaseerd op het beginsel dat ze de waardigheid van (vooral) vrouwen schaadt.

(bron: www.amnesty.nl)

In de hoek van elke kamer staat een bed van metselwerk, dat eertijds bedekt was met een matras en een ta-
pijt. De obscene inscripties op de muren zijn wel bewaard: het zijn tekenen van tevredenheid of aansporin-
gen. De bezoekers van het bordeel in Pompeji waren over het algemeen eenvoudige mannen: reizende ver-
kopers, koetsiers en muilezeldrijvers, acteurs, gladiatoren, soldaten en zeelui.

http://www.amnesty.nl)
http://www.amnesty.nl)
http://www.amnesty.nl)
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De eerste verdieping schijnt echter gereserveerd geweest te zijn voor meer voorname klanten. De verdieping
was verbonden met de straat door een privétrap, de kamertjes waren minder benepen, de fresco s geraffi-
neerder. Maar verbeelden we ons die fatale 24 augustus 79, bijna tweeduizend jaar geleden. Men hoorde het
gekerm van vrouwen,  het  gehuil  van baby s,  de kreten van mannen ,  vertelt  Plinius  de Jongere.  (...)  Velen
hieven hun handen omhoog naar de goden, nog meer mensen verklaarden dat er geen goden meer beston-
den, dat deze nacht eeuwig zou zijn en de laatste van de wereld.  Gedurende vele uren braakte de krater van
de Vesuvius lavastromen uit en spuwde as en slakken de lucht in. In het lupanar van Pompeji verviel alle val-
se schijn en kreeg de liefde het gezicht van de dood.

(uit: Bulletin d information de la FPGL, nr. 158, januari-februari 2007, blz. 23-25, artikel van Philippe Delorme,
in Point de vue 3046, 6 december 2006)

3

Referentie: Christian LAES, Kinderen bij de Romeinen. Zes eeuwen dagelijks leven, Uitgeverij Davidsfonds, Leu-
ven, 2006, 344 blz., ISBN 90 5826 393 2,  25,00.

Het Davidsfonds heeft de lovenswaardige gewoonte bijna jaarlijks een degelijke studie te publiceren over de
Romeinse oudheid. Dat geldt ook voor dit boek van Christian Laes (K.U.Leuven). Hij is specialist in mentali-
teitsgeschiedenis, mede-auteur van Amor-Roma. Liefde en erotiek in Rome. Zijn doctoraat van 2004 (Outsiders
met toekomst. Kinderen in de Romeinse oudheid) herwerkte hij tot dit leesbaar boek. Hij onderzoekt wat het be-
tekende kind te zijn en hoe gecultiveerde mannen dachten en schreven over de kindertijd. Verhalen van kin-
deren zelf ontbreken helaas. Hij bestudeert een ruime periode: van 200 v.C. tot 400 n.C. Ook geografisch ziet
hij het groot: hij exploreert teksten en beelden uit heel het Romeinse Rijk, van Schotland tot Irak. De aange-
boorde bronnen zijn al even divers: zowel Griekse als Latijnse, zowel literaire als inscripties, papyri en beel-
den. Die (tienduizenden) grafinscripties zijn hier in de meerderheid. Hoewel de kindertijd geen vastomlijnd
begrip was, spreekt Laes over infans tot ca. 7 en over puer van 7 tot 14 jaar. Door vitaminetekort en onvolle-
dige voeding werden de meisjes waarschijnlijk pas biologisch vrouw rond hun 15 i.p.v. op 12 en verliep de
groeispurt van de jongens ook trager dan nu. De antieke auteurs spreken helaas veel meer over jongens: die
waren belangrijker. De meisjes komen meer aan bod in de hoofdstukken over kinderarbeid en seks.

Hoofdstuk 1 gaat over levensverwachting, het aantal kinderen, hun leven in dorpen en steden. Voor de ge-
middelde levensduur (25 à 30!) baseert Laes zich op de Model Life Tables  van de UNO. De verschrikkelijk
korte levensduur werd vooral veroorzaakt door de kindersterfte: 35 % stierf voor het eerste levensjaar, 50 %
werd slechts 10 jaar, 25 % werd 50, 15 % haalde 60, 10 % werd 70 of meer. De grote doodsoorzaken waren
pest, cholera, malaria, infecties, diarree, tyfus, koorts, salmonella, tbc, pokken en gebrek aan voldoende ge-
varieerd voedsel. De huwelijksleeftijd lag soms erg laag (12 14), maar was gemiddeld 19 voor meisjes en 25 à
30 voor jongens. Het huwelijk duurde gemiddeld slechts 14 jaar, o.a. omdat al 2 % van de moeders stierf bij
een bevalling.  Het aantal geboortes lag tussen 4 en 6, van wie er een paar in leven bleven. Opmerkelijk is de
bewering dat overbevolking een probleem was in de late oudheid (blz. 25). Tot nu toe lazen we meestal dat
de bevolking, zeker in Rome, erg terugliep in de keizertijd. 70 à 80 % van de (maximaal) 50 à 60 miljoen in-
woners van het rijk leefde op het platteland en was boer. Over deze zwijgende meerderheid hebben we wei-
nig gegevens. De steden waren gruwelijk vuil en ongezond. Hier leefde 70 % dicht op elkaar, in insu-
lae (appartementsblokken) van vier verdiepingen met tot 950 bewoners; de armsten moesten het stellen met
een flatje van één kamer. 30 % had meer geluk en leefde in domus (herenhuizen). Weinig huizen hadden een
wc of riolering. Privacy was onbekend.

In hoofdstuk 2  wijst  Laes  op de risico s  bij  de  geboorte,  de rol  van de vroedvrouw, de voedsters  en de ou-
ders. Hij laat antieke schrijvers vertellen over babyvoeding, de eerste woordjes en pasjes, de bange hoop en
het veelvuldige verdriet van de ouders bij  het vroege overlijden. Hij citeert gevallen van moeders die 1 à 2
kinderen overhielden uit 6 bevallingen of zelf stierven in het kraambed. Bij elke bevalling was een vroed-
vrouw aanwezig, in rijke gezinnen ook nog een slaaf-arts. De staat erkende het kind na de naamgevingsdag.
Voedsters, slavinnen of eenvoudige vrije vrouwen waren een wijdverbreid fenomeen. Vele baby s kregen
dus geen moedermelk en proteïnearm voedsel. Als een kind wel borstvoeding kreeg, was dat gedurende 2 à
3 jaar. Grieken en Romeinen hadden geen woord voor baby: het komt uit het Engels (to babble, babbelen ) en
dateert  uit  de 13de eeuw. De minimale  rol  van de ouders  bij  de  opvoeding van de baby was mogelijk  be-
doeld om de emoties bij een vroegtijdige dood te beperken. Hun afstandelijkheid blijkt ook uit het kleine
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aantal grafopschriften en het taalgebruik. Hun interesse begon blijkbaar pas zodra hun zoon naar de gram-
maticus en retor trok om een volwaardige burger te worden. Bij de armen was er meer en intenser contact
tussen moeder en kind.

Hoofdstuk 3 is bijzonder interessant: het onderwijs voor de ca. 7- tot 15-jarigen en de verschillen met het on-
ze. Vier figuren bekleden hier een sleutelpositie: de paedagogus, de ludi magister, de grammaticus en voor  de
15-plussers de rhetor. Een eerste fundamenteel verschil was het ontbreken van leeftijdscategorieën: kinderen
van ca. 7 tot ca. 12 kregen samen les. Een tweede verschil was dat de staat het lager onderwijs compleet ver-
waarloosde en overliet aan het privé-initiatief. Er waren dus geen scholen, geen verplichte leerstof, geen di-
ploma s. Bijgevolg was ook slechts 15 % gealfabetiseerd. In Griekse steden bestonden wel scholen voor
grammatica (middelbaar) en retorica (hoger onderwijs). Vanaf de keizertijd kregen Romeinse steden ook een
zeer beperkte ruimte voor enkele leerstoelen grammatica en retorica. Een grammaticus leverde ca. 15 leerlin-
gen af  per  jaar.  Hun salaris  kwam nooit  van de staat,  soms wel  van een stad,  en werd aangevuld door de
ouders. Universiteiten waren er niet. Kinderen van 7 tot 20 jaar hadden een vaste begeleider op weg naar
school: de paedagogus. Hij begeleidde ze naar de ludi magister, de grammaticus, de rhetor;  hij  volgde ook hun
studie, vergezelde ze naar thermen en theater, leerde hen hoe ze zich moesten gedragen. Deze paedagogi en
educatores waren meestal Griekssprekende slaven, die hun pupillen ook mochten slaan. De opvoeding van
de toekomstige aristocraten werd dus vanaf de geboorte toevertrouwd aan mensen van lagere afkomst. De
ludi magister of schoolmeester huurde een lokaaltje in of nabij een tempel of gymnasium of gaf les in een
gaanderij, in open lucht, desnoods op straat. In zijn klaslokaal  was dus geen enkele vorm van didactisch
materiaal: geen bord, geen krijt, geen schrijftafeltjes. De onderwijzer had maar één hulpmiddel: een lat of
zweep, om zijn rumoerige klas met kinderen van 7 tot 12 kalm te houden en ze te leren lezen, schrijven, re-
kenen. Fysieke lijfstraffen waren normaal, zowel in het onderwijs als in de opvoeding thuis. Alles werd van
buiten geleerd. Bij de leerlingen van de lagere school waren ook meisjes en ook kinderen van armen en sla-
ven. Het salaris van de schoolmeester was lager dan dat van een arbeider. Laes citeert teksten uit heel het
Romeinse Rijk die op dezelfde situatie wijzen en die aantonen dat de romanisering zo via het lager onder-
wijs doordrong tot in de dorpen. De grammaticus en de retor waren een privilege voor de rijke jongens. Rij-
ke meisjes kregen privéonderwijs. De grammaticus doceerde vooral literatuur, zowel Griekse als Latijnse. De
nadruk lag op expressieve lectuur, inoefenen van naamvallen in enkelvoud en meervoud en op memoriseren
van tekstfragmenten. De grammaticus verdiende vier keer meer dan een onderwijzer en 1/4 minder dan een
retor; in cijfers uitgedrukt 50/200/250 denarii per maand, ten tijde van Diocletianus. Hij behoorde tot een ge-
goede familie, meestal ook van grammatici, maar niet tot de elite. Ook met hem werd soms gelachen, zoals
Laes aantoont met pittige en humorvolle verzen. Hij had nog geluk dat kennis gelijkgesteld werd met deugd
en dat hij dus tot de boni of goede mensen gerekend werd.

Hoofdstuk 4 handelt over kinderarbeid. Het begrip kinderarbeid was bij de Romeinen onbekend, het feno-
meen echter was een normale zaak: de wereld van het kind was in het verleden nooit strikt gescheiden van
die van de volwassenen, de kindertijd was veel korter en harder dan nu. 90 % van de kinderen verrichtte een
vorm van arbeid. Nergens kom je morele bezwaren tegen. En in armere gezinnen droegen ze bij aan de over-
levingskansen. Onderzoek van skeletten in Herculaneum wijst op letsels ten gevolge van zware fysieke ar-
beid, niet enkel bij slaven, maar ook bij vrije kinderen vanaf vijf jaar. Mogelijk werkten ook kinderen in de
Egyptische en Spaanse goud- en kopermijnen en in de steengroeven van Attica. Ze deden ook veel licht
werk:  tafeldienst,  hulp  in  de  keuken,  olijven  plukken,  toezicht  houden  op  dieren  of  op  jongere  kinderen.
Echte kindsoldaten waren er niet, maar vanaf 13 kwamen jongens al in aanmerking om rekruut te worden.
Kinderen van keizers werden al als tiener bij het beleid betrokken of zelfs keizer. In dit hoofdstuk komen
ook allerlei slavenberoepen aan bod.

Het laatste hoofdstuk gaat over pedofilie (erotische omgang met kinderen) en pederastie (specifiek met jon-
gens). De geliefde kinderen waren meestal slaafjes, de minnaars hoge heren tot bekende keizers. Er waren
wel regels en beperkingen voor seksueel gedrag. Incest werd algemeen veroordeeld. Seks was mangericht en
een gebeuren van sociale overheersing. Wie Romeins burgerrecht had, mocht niet verkracht worden. Wie
een vrijgeborene of een mater familias verkrachtte, kon theoretisch een hoge boete en zelfs de doodstraf krij-
gen. Maar er waren geen bezwaren tegen vroege seksuele omgang met rechteloze slavinnen. Laes toont ook
afbeeldingen van seks tussen mannen en jongens, soms zelfs in aanwezigheid van een toekijkend slaafje.
Prostitutie was wijdverbreid in heel het Romeinse Rijk. Het christendom keerde zich, onder invloed van de
joodse traditie, radicaal tegen homoseksualiteit en pedofilie. Maar ook in sommige kringen van Romeinse
aristocraten bestond dit verzet. De overgang was dus niet zo abrupt. Vanaf de 4de-6de eeuw namen de Ro-
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meinse en Byzantijnse wetgevers dit over. De christenen propageerden ook het ideaal van het kerngezin: de
liefdevolle en exclusieve band tussen ouders en kinderen.

Het boek eindigt met een algemeen besluit, een verantwoording van de methode en de bronnen, een verkla-
rende woordenlijst, een lijst van afkortingen, massa s noten en een rijke bibliografie. Enkele opmerkingen: de
verantwoording had m.i. beter in het begin gestaan, m.n. bij het voorwoord, waarin de auteur de bedoeling
van zijn boek uitlegt. Het woordenlijstje is wel heel summier, zowel wat betreft het kleine aantal begrippen
als de veel te beknopte uitleg. Voor niet-classici had Laes er gerust een 50-tal aan mogen toevoegen. Het
verwijst ook niet naar de plaatsen in de tekst, waar de begrippen uitgebreider toegelicht worden. In de bibli-
ografie staat een Latijns woordenboek van 1879, net alsof er geen veel recentere editie van bestaat. De op-
somming van internetbronnen (blz. 321) komt wel moderner over. De vele noten (33 blz.) maken het de lezer
mogelijk om de originele Latijnse of Griekse teksten na te lezen. Want Laes geeft enkel (goede) vertalingen.
In die noten staan ook heel interessante vergelijkingen met latere periodes, bv. met Engeland in de 17de
eeuw, waar de gemiddelde levensverwachting 35 jaar was.

Het taalgebruik is dat van een vakspecialist: soms ouderwets en onnodig veel geleerde woorden. Ook het ve-
le cijfermateriaal vertraagt het leestempo. Maar je kunt de auteur zelden betrappen op een fout of tegen-
spraak. Eén keer misschien: op blz. 29 zijn de insulae van baksteen of beton, op blz. 31 van hout. Het boek is
rijkelijk voorzien van afbeeldingen. De meeste tref je niet aan in andere boeken. We benijden de auteur om
zijn enorme en veelzijdige belezenheid. Hij velt bewust geen moreel oordeel over de (naar onze normen
soms decadente) omgang van de Romeinen met hun kinderen. Hij houdt zich strikt aan zijn onbevooroor-
deelde mentaliteitsgeschiedenis. In zijn geheel is deze studie zonder meer indrukwekkend en uniek in het
Nederlands taalgebied. De prijs van het boek is laag. Aanbevolen voor leraren klassieke talen, geschiedenis
en vele andere geïnteresseerden.

(bron: histoforum.digischool.nl/recensies/rome2.htm)

Shogun in de klas: Bernhardus Varenius Descriptio regni Iaponiae
Tim Wauters

Weinigen onder ons zullen spontaan een verband leggen tussen Japan en Latijn. En terecht eigenlijk: Japan
has been touched only slightly by Latin, schreef Jozef IJsewijn.1 Hoewel in de loop van een halve eeuw (tussen
1550 en 1614) een behoorlijk aantal Japanse neofieten door jezuïeten in het Latijn geïnitieerd werd, blijken ze
niet erg bedrijvig geweest te zijn in het produceren van Latijnse literatuur. Naar het schijnt kostte de taal van
de kerk onder de knie krijgen hen de grootste moeite.2 Omgekeerd hetzelfde beeld: de westerse handelaars,
missionarissen, gelukzoekers en avonturiers die op het eiland neerstreken, schreven evenmin in het Latijn
over Japan. Sedert de ontdekking van Japan door de Europeanen in de 16de eeuw is er natuurlijk wel een
omvangrijk amalgaam aan literatuur over dit archipel, maar deze is bijna volledig in het Portugees, Spaans,
Nederlands en Frans gesteld; zelden, om niet te zeggen nooit, in het Latijn. Dit is op zijn minst merkwaardig
in een tijd waarin de internationale communicatie nog steeds in het Latijn verliep. Toch kunnen we, als we
goed zoeken, in onze bibliotheken hier en daar een Latijns boekje over Japan opsnorren. Een daarvan is de

1 Voor een beknopt overzicht over (Neo-)Latijn en Japan, zie J.  IJSEWIJN, Companion to Neo-Latin studies. Part
I. History and diffusion of Neo-Latin literature. Second entirely rewritten edition, Peeters, Leuven, 1990 (Supple-
menta Humanistica Lovaniensia, 5), blz. 319-321 (citaat blz. 319).

2 Gezien de overmacht van de Portugezen in het Verre Oosten in de 16de eeuw was het Portugees er de
overheersende communicatietaal onder handelaars en missionarissen. De jezuïeten hebben natuurlijk het
Japans trachten te doorgronden. Een huzarenstuk dat ze met succes volbrachten. In 1603-1604 verscheen al
het eerste woordenboek (Vocabulario da lingoa de Iapam),  vier  jaar  later  gevolgd  door  de  eerste  Japanse
spraakkunst (Arte da lingoa de Iapam van Joao Rodrigues), beide te Nagasaki uitgegeven. In 1632 verscheen
de Ars grammaticae Iaponicae linguae van de dominicaan Diego Collado, een basisspraakkunst gericht op
jonge missionarissen die naar Japan zouden komen. Voor een vertaling met analyse van Collado s gram-
matica,  zie  Richard  L.  SPEAR, Diego Collado s grammar of the Japanese language, ed. and transl. by R.L. Spear,
Center for East Asian Studies, University of Kansas, 1978.
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Descriptio regni Iaponiae van Bernhardus Varenius. Het is meteen ook het allereerste werk over Japan in het
Latijn.

Vooraleer op dit boekje in te gaan, eerst een kort woord over de ontdekking van Japan door de Europeanen
en een korte beschouwing over de impact hiervan op het westerse denken.

De ontdekking van Japan is een Portugese aangelegenheid. Begin jaren 1540 (er bestaat twijfel over de exacte
datum, vermoedelijk 1542 of 1543) stootten Portugese handelaars ten oosten van China op een onbekende ei-
landengroep. Het bleek het mythische Zipangu te zijn, dat Marco Polo, die er tijdens zijn verblijf in China de
wildste  verhalen  over  had  gehoord,  had  beschreven  als  het  land  van  goud.  De  Portugezen  kunnen  hun
vreugde niet op, realiseren zich natuurlijk dat hier een onontgonnen terrein voor hun handel ligt en stevenen
ijlings vanuit hun handelsbases in Goa (India) en Macao (China) naar de archipel.1 De tijd en de omstandig-
heden zijn hen gunstig gezind: ze treffen een Japan aan dat versnipperd is door feodale oorlogen. Ideaal om
het nieuwe volk de vuurwapens, die ze massaal in hun schepen aanbrengen, te versjacheren.

Handelsintenties is een van de drijfveren van de Portugese ontdekkingsreizen, een andere is de proliferatie
van het rooms-katholieke geloof. In het zog van de handelaars strijken algauw ook de onvermijdelijke missi-
onarissen op Japan neer, vooral jezuïeten, maar in mindere mate  en minder invloedrijk  ook franciscanen,
dominicanen en augustijners.2 Onder de pioniers van de missionarissen op Japan zijn de jezuïeten Franciscus
Xavier en Alessandro Valignano de grote namen.3 Slecht boeren ze niet: vanuit hun missieposten op Kyushu
slagen ze erin talloze autochtonen te converteren. Vijftig jaar na hun aankomst zijn naar schatting 180 000 Ja-
panners gedoopt, waren er 200 missionarissen bedrijvig en waren er meerdere seminaries, hospitalen en een
drukkerij opgericht.4 Dit was een reusachtige operatie, die niet zonder de steun van de provinciale leenhe-
ren, de daimyo s, op touw gezet kon worden. Deze daimyo s ontvingen de vreemdelingen aanvankelijk met
open armen: zij waren met het oog op hun burgeroorlogen erg dorstig naar de superieure westerse kennis
aangaande wiskunde, ballistiek, scheepsbouw, navigatietechnieken, mijnbouw, fortificatie en cartografie.

In het begin beschikten de Portugezen over een handelsmonopolie. Maar spoedig ontdekten ook de Span-
jaarden, Hollanders en Engelsen de weg naar Japan. Onnodig te zeggen dat deze concurrentie gauw tot on-
derlinge strubbelingen leidde. Het werkte de Japanners niet licht op de zenuwen. Ondertussen was ook de
politieke constellatie in hun land stevig veranderd: was sedert 1467 de archipel voortdurend in burgeroorlo-
gen verwikkeld geweest, omstreeks de eeuwwisseling is het land een politieke eenheid geworden dankzij de
verdiensten van drie opeenvolgende warlords (shoguns): Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi en Togukawa
Ieyasu. Deze unificatie, waar zoveel leed aan voorafgegaan was, wilden deze heersers kost wat kost besten-
digen. Ze stelden dan ook alles in het werk om iedere factor die deze eenheid zou kunnen ondermijnen, te
elimineren. Hier begint het slechte nieuws voor de westerlingen op Japan. De heersers begonnen de vreem-
delingen als een bedreigende factor te beschouwen. De opdringerigheid van de handelaars en het vaak
schandalige gedrag van de zeelui in de havens verdroegen ze niet langer. Ook de introductie van een
vreemde godsdienst die het shintoïsme poogde te verdrijven, aangevoerd door té ijverige jezuïeten die zich
op de koop toe in de lokale politiek mengden, werd hen een doorn in het oog. Bovendien waren ze als de
dood dat de handelaars en missionarissen een voorbode waren van een verovering door een Europees land.

1 Aan te raden lectuur voor wie geïnteresseerd is in de ontdekking van Japan: D. MASSARELLA, A world else-
where. Europe s encounter with Japan in the sixteenth and seventeenth centuries, Yale University Press, New Ha-
ven/Londen, 1990; M. COOPER e.a., The southern barbarians. The first Europeans in Japan, Kodansha, Tokyo,
1971. Een uiterst interessante bloemlezing van impressies over Japan van Europeanen in de 16de/17de
eeuw is M. COOPER (ed.), They came to Japan. An anthology of European reports on Japan, 1543-1640, Thames,
Londen, 1965.

2 Fundamentele studies over de jezuïeten in Japan zijn nog steeds: L. BOURDON, La compagnie de Jésus et le Ja-
pon (1547-1570), Fondation Calouste Gubelkian, Parijs, 1949 (herdruk in 1993); C.R. BOXER, The Christian
century in Japan, 1549-1650, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Londen 1951.

3 Een uitvoerige biografie  van Franciscus Xavier  werd geschreven door G.  SCHURHAMMER en M.J.  COSTEL-
LOE, Francis Xavier: his life, his times, Jesuit Historical Institute, Rome, 1973-1982 (4 volumes). Ook van Ales-
sandro Valignano zijn het leven en de werkzaamheden als missionaris beschreven: J.F. MORAN, The Japane-
se and the Jezuits: Alessandro Valignano in sixteenth century Japan, Routledge, Londen, 1993.

4 Cijfers  uit:  U.  BITTERLI (ed.), Die Entdeckung und Eroberung der Welt. Dokumente und berichte. Zweiter Band:
Asien, Australien, Pazifik, C.H. Beck, München, 1981, blz. 33.
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In een eerste fase richtten ze de speerpunten op de christenen: bekeerde Japanners én missionarissen. Er wa-
ren al (soms hevige) antichristelijke tendensen op het einde van de 16de eeuw onder Hideyoshi. In januari
1614 echter werd het menens: shogun Ieyasu verbood het christendom bij edict. Alle missionarissen moesten
Japan verlaten, de kerken en seminaries werden gesloten en autochtonen werd verboden het christelijk ge-
loof te praktiseren. Om zijn wet kracht bij te zetten werd kort daarop ook overgegaan tot vervolgingen: tus-
sen 1614 en 1635 werden naar schatting 280 000 Japanse christenen gemarteld, gekruisigd, opgehangen, le-
vend gekookt of verbrand.1

In een tweede fase pakten de shoguns de vreemdelingen aan. Door middel van een reeks edicten dreven ze
de Europeanen het land uit. Enkel een kleine groep Hollanders2, Chinezen en Koreanen werd nog in Japan
gedoogd en dan nog onder speciale condities. In Japan is eigenlijk te veel gezegd: ze werden gecolloceerd op
Deshima,  een kunstmatig  eiland in  de baai  van Nagasaki.  Ze mochten geen voet  op Japan zetten,  maar  ze
konden tenminste wel handel blijven voeren. Buitenlandse boeken werden verboden, Japanse schepen
mochten niet meer overzee. Door deze isolatiepolitiek plooide Japan zich terug in zijn eigen beschaving.
Hier, in 1639, begint de zgn. Sakoku-periode  ( het  gesloten  land ).  Het  Euro-Japanse  sprookje  had  net  geen
eeuw geduurd. De zelfgekozen isolatie zal Japan volhouden tot 1854, het jaar waarin Commodore Matthew
Perry in de Japanse wateren opduikt en Japan met dreigementen dwingt zijn grenzen te open voor Amerika.

De ontdekkingsreizen in de 16de en 17de eeuw hadden gebieden en volkeren in de openbaarheid gebracht
van wier bestaan men voordien zelfs geen besef had. Het Europese wereldbeeld beperkte zich tot Europa,
Klein-Azië, Indië en Noord-Afrika. Metterjaar moesten er nu meer en meer gebieden en volkeren, waarvan
in de Bijbel noch in de antieke literatuur enig spoor terug te vinden was, op de wereldkaart aangevuld wor-
den. Deze shock leidde tot een belangrijke crisis: het blinde geloof in Bijbel en antieke literatuur ruimde
plaats voor de twijfel.3

Wat de 16de- en 17de-eeuwse Europeanen in de nieuw ontdekte werelden (Japan, China, India, Indonesië,
Filippijnen in het oosten, Amerika in het westen) te zien en te horen kregen, was volstrekt onvergelijkbaar
met de West-Europese cultuur. Deze exotische maatschappijen overtroffen hun verbeelding, en het verwon-
dert ons niet dat talloze westerlingen die deze contreien bezocht hadden, hun ervaringen en avonturen, aan-
schouwingen en bemerkingen in Europa kenbaar wilden maken en ijverig aan het schrijven en illustreren
sloegen. Europa werd tussen 1550 en 1800 overspoeld met gedetailleerde jaarrapporten die de jezuïeten naar
hun hoofdkwartier in Rome stuurden, reisverslagen van handelaars en avonturiers, logboeken, geschiede-
nissen, etnografieën, vertalingen van literaire werken en filosofische geschriften ...4 De publicaties vonden
gretig aftrok, bereikten een enorm lezerspubliek. Er ontstond, vooral tijdens de verlichting, ook een enorme
markt voor oriëntaalse curiosa als porselein, drukprenten, kalligrafische schetsen, kledij, meubelen ...

In wezen speelde deze nieuwe literatuur een primordiale, maar vaak onderschatte rol in de totstandkoming
van de verlichting. Indrukwekkend is de lijst van denkers die gefascineerd raakten door het Oosten. Ik noem
hier slechts Montaigne, Malebranche, Wolff, Leibniz, Voltaire, Montesquieu, Diderot en Helvetius. Zij gre-
pen de nieuwe filosofieën (confucianisme), religies (shintoïsme, boeddhisme), staatsinrichtingen en onder-
wijssystemen aan als spiegel voor de westerse ideeënwereld met het oog op politieke en morele hervormin-
gen. Geleidelijk aan kwam Europa tot een relativering van zijn eigen culturele verwezenlijkingen en, in het
geval van China en Japan, besefte het stilaan dat er civilisaties bestonden die niet alleen oeroud waren, maar
ook even  zoniet meer  beschaafd en verfijnd als Europa. Dit was een geweldige en tevens pijnlijke uitda-

1 Voor een eigentijds ooggetuigenverslag van de verschillende soorten martelingen die op de nieuwe chris-
tenen werd toegepast, zie: C.R. BOXER (ed.), A true description of mighty kingdoms of Japan and Siam, Argo-
naut, Londen, 1935, blz. 44-46; Jacques en Marianne PROUST (ed.), Le puissant royaume du Japon. La descripti-
on de François Caron (1636). Traduction, introduction et notes de Jacques et Marianne Proust, Edition Chandeig-
ne, Parijs, 2003, blz. 129-134.

2 Als protestanten werden zij door de shogun niet als christenen beschouwd, en doordat zij zich afzijdig hiel-
den van bekeren en religieuze ruzies, werden zij slechts pro forma verbannen.

3 Een echte aanrader voor deze thematiek is A. GRAFTON, New worlds, ancient texts. The power of tradition and
the shock of discovery, Harvard University Press, Cambridge/Londen, 1992.

4 Voor wat Japan betreft,  treedt er, wanneer de westerlingen uit Japan verdreven zijn, een pauze in: tussen
1630 en 1850 verschijnen in Europa slechts een tiental boeken over Japan.
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ging voor Europa s narcisme. Ons continent kon zich niet langer wentelen in zijn zelfgenoegzaam beeld als
het centrum van de wereld. De consequenties voor het westerse zelfbeeld waren dan ook navenant.1

Boekjes als Varenius Descriptio regni Iaponiae zijn dus, als ze gelezen worden met het voorgaande in het ach-
terhoofd, niet zo onschuldig als ze op het eerste gezicht lijken.

Bernard Varenius en zijn oeuvre

In 1649 ligt er bij Elzevier in Amsterdam een werkje in de winkel met de titel Descriptio regni Iaponiae. Een
zeer klein boekje is het, 16°-formaat. Het beslaat nog geen honderd pagina s, de lectuur ervan neemt dus niet
veel tijd in beslag. De auteur is een jonge Duitse wetenschappenstudent, die vooral als geograaf naam ge-
maakt heeft: Bernard Vahren (°1622). Gegevens over zijn leven zijn schaars.2 Hij werd geboren in een stadje
aan de Elbe, Hitzacker. Zijn vader was een protestants prediker, die stierf toen Bernard erg jong was.

Ondanks  een  armoedige  jeugd  kan  hij  toch  studeren,  eerst  aan  een  gymnasium  in  Hamburg,  later  aan  de
universiteiten van Königsberg (1642-1645) en Leiden (1645-1649). Uit het ad lectorem van zijn Descriptio regni
Iaponiae kunnen we opmaken dat vooral natuurwetenschappen, wiskunde en geneeskunde hem aantrok-
ken.3 Uit geldnood dient hij zijn studies in Leiden te onderbreken. Hij trekt naar Amsterdam (mei 1645) om
er als huisonderwijzer aan de slag te gaan. Zijn komst naar deze handelsmetropool is van groot belang: niet
alleen  legt  hij  er  contact  met  bekende  en  invloedrijke  humanisten  als  Gerardus  Johannes  Vossius  en  aard-
rijkskundigen als Jan Blaeu, hij kan er ook van gedachten wisselen met kooplieden en zeevaarders die hem
informatie uit eerste hand kunnen leveren over alle uithoeken van de wereld.

Omstreeks deze tijd moet hij met zijn Descriptio regni Iaponiae begonnen zijn.  Naar  eigen zeggen was hij  de
exacte wetenschappen moe en zocht hij verpozing in een luchtiger onderwerp. Toen hij ontdekte dat er nog
geen Latijnse monografie met alle toenmalige kennis over Japan bestond, wierp hij zich op deze taak (1649).4
Ook start hij een ander, veel omvangrijker project, een gesystematiseerd encyclopedisch overzicht van de
aardrijkskunde: zijn Geographia generalis. Met dit laatste werd hij op slag beroemd, zij het dan postuum. Kort
na de publicatie van dit magnum opus (1650) overlijdt onze Varenius, nauwelijks 28 jaar oud. Wat de oor-
zaak betreft, tasten we in het duister.

Zijn korte leven is in ieder geval verdienstelijk geweest voor de wetenschap. Met zijn nieuwe theoretische
systematiek van de aardrijkskunde tilde hij deze wetenschap naar een ongeëvenaard niveau. Door kenners
wordt het boek een Grenzgebirge zwischen zwei Zeitaltern  genoemd en Varenius zelf de grondlegger der
wetenschappelijke aardrijkskunde .5 Niet mis voor een 28-jarige.

1 Ik kan hier niet dieper ingaan op dit thema. Lees J.H. ELLIOTT, The old world and the new (1492-1650), Cam-
bridge University Press, 1970 en 1972, voor wat betreft de impact van de ontdekking van Amerika. Aan-
gaande de verstrekkende invloed van China op Europa zijn de studies van Virgile Pinot en François Bon-
tinck  nog  steeds  de  standaardwerken:  V.  PINOT, La Chine et la formation de l esprit philosophique en France
(1640-1740),  P.  Geuthner,  Parijs,  1932;  F.  BONTINCK, La lutte autour de la liturgie chinoise au XVIIe et XVIIIe
siècle, Nauwelaerts, Leuven, 1962.

2 Voor de biografie van Varenius, zie vooral de inleiding in: E.-C. VOLKMANN e.a., Bernhardus Varenius
(Bernhard Varen), Descriptio regni Iaponiae  Beschreibung des japanischen Reiches. Ins Deutsch übertragen von
Ernst-Christian Volkmann. Unter Mitarbeit von Lydia Brüll herausgegeben und kommentiert von Martin Schwindt
und Horst Hammitzsch, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1974.

3 Ad lectorem: Verumenimvero vix ea rudi forma elaboraveram et disposueram, cum Aesculapius, cuius sacris dudum
initiatus fui, intervenit, atque, ut sepositis aliis literarum studiis medicinae exercendae me totum tradam medicam-
que scientificam artem acrius excolam iubet. (...) Ideo putavi me rectius facturum, si primo in philosophia et inprimis
mathesi fortunam experirer (...).

4 Ad lectorem: Cum omnes fere respublicas, quibus populi totius terrae inter se distincti sunt, excepta sola Iaponia, de-
scriptas Latino sermone esse scirem, et forte continua et diutina mathematicarum rerum contemplatione (cuius fruc-
tus iam praelum expectant) defatigatus essem, constitui ingenio meo requiem aliquam concedere a severioribus illis
studiis, quae dici vix potest quantopere hominis mentem et cogitationes a rebus civilibus abstrahant.

5 Allgemeine Deutsche Biographie, XXXIX, blz. 489; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, IV, kol. 1359.
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De Descriptio regni Iaponiae

Eerst een opmerkelijk feit: Varenius is nooit in Japan geweest! Voor ons is dit merkwaardig, een boek wijden
aan een land waarin men geen voet gezet heeft. In de 17de eeuw echter is dit niet ongewoon. Isaac Vossius
bv. schreef een geleerd boek over de oorsprong van de Nijl, en hoewel we niet kunnen ontkennen dat hij de
eerste helft van zijn leven voornamelijk heeft doorgebracht met reizen, een voet buiten Europa heeft hij nooit
gezet. Een van zijn correspondenten, de Amsterdammer Olfert Dapper, schreef gedetailleerde en prachtig
geïllustreerde volumes over Arabië en Mesopotamië, zo gedetailleerd en levendig zelfs dat we ons onmoge-
lijk niét kunnen verbazen dat hij  er nooit geweest is. En toch, buiten Amsterdam is hij  nooit geweest. Thor-
modur Torfaeus, IJslander, schreef een traktaat over Groenland, maar Groenland heeft hij nooit met eigen
ogen aanschouwd. Varenius was dus een kamergeleerde.

Uit de titel van de eerste editie (Descriptio regni Iaponiae cum quibusdam affinis materiae ex variis auctoribus col-
lecta et in ordinem redacta per Bernhardum Varenium, 1649) blijkt zijn opzet: informatie over Japan, verzameld
uit verschillende bronnen, op een gestructureerde manier aan de lezer aanbieden. Het is dus een compila-
tiewerk. In de inleiding somt Varenius netjes zijn bronnen op. De voornaamste zijn de brieven van Francis-
cus Xavier, de reisverhalen van Marco Polo, de beschrijving van Japan door François Caron, de beschrijving
van de christenvervolgingen door Reijer Gisbert en het itinerarium van Jan Huygens van Linschoten. Ik
vermoed dat hij eveneens gebruikmaakte van gesprekken met kooplieden in de haven van Amsterdam en
met François Caron, de deskundigste japanoloog uit de 17de eeuw, die op dat moment in de Nederlanden
woonde.

Wat kunnen we verwachten wanneer we het boekje openslaan? In 28 relatief korte hoofdstukken onder-
houdt Varenius ons in erg eenvoudig (maar af en toe toch wel krakkemikkig) Latijn over o.m. de ligging en
de grootte van Japan, de ontdekking van het eiland, de fysiek van het eiland (bergen, rivieren, fauna, flora),
de oorsprong van de Japanners, de keizer, de staatsinrichting, de architectuur van het keizerlijk paleis in Ye-
do (= Tokyo), de strikte hiërarchie van de Japanse machtsstructuur, het huwelijk en de status van de vrouw,
geisha s en overspel, de befaamde pudor van de vrouw, de opvoeding van kinderen, de bovenmenselijke
strengheid van het rechtssysteem, het leger, de deugden en ondeugden van het Japanse volk, hun steden,
huizen en meubilair, hun keuken, hun kledij, hun kunsten, handel, geld en begrafenispraktijken. Kortom,
een rijk en gevarieerd beeld van het 16de- en 17de-eeuwse Japan.

Waarom Varenius in de klas?

Het boekje bulkt van de wetenswaardigheden, curiositeiten, vreemde zaken die ons de wenkbrauwen doen
fronsen als we ze in het licht van ónze maatschappij bekijken. Hierin, in het exotische, ligt  denk ik  de aan-
trekkelijkheid voor gebruik in de klas. Leerlingen zullen nooit hebben stilgestaan bij het feit dat er Latijnse li-
teratuur bestaat over het land dat ze kennen van de judo, van de kimono en van de playstation. De lectuur
roept fascinatie op. Door in de klas af en toe dit soort Latijnse teksten aan te bieden, wijken wij ook eens af
van het geijkte klassieke corpus. Verandering doet smaken en de brug naar Neolatijn is dan ook vlug gesla-
gen. Voeg hieraan de eenvoudige Latijnse stijl van Varenius toe en ik geloof dat zijn teksten een lans kunnen
breken voor het Neolatijn in de klas.

De tekstfragmenten heb ik zo gekozen dat ze in verband met een klassieke tekst gelezen kunnen worden. Zo
kan excerpt 1 (over de fauna en flora) gelezen worden naast Caesars De bello Gallico 6, 26-28 (fauna in Gallië),
excerpt 2 (over de macht van de keizer) naast het beeld van de Romeinse keizers dat Tacitus ons schetst in
zijn Annales, excerpt 5 (over het rechtssysteem) naast gelezen passages i.v.m. Romeins recht. Kortom, ik ge-
loof wel dat Varenius  teksten heel wat te bieden kunnen hebben om een intrigerende les te ontwikkelen.

Oriënterende literatuur

Westerlingen in Japan in de 16de en 17de eeuw

BOXER, Charles Ralph, The Christian century in Japan, 1549-1650, University of California Press, Berkeley/Los
Angeles/London, 1951.

COOPER, Michael (ed.), They came to Japan. An anthology of European reports on Japan, 1543-1640, Thames,
Londen, 1965.
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COOPER, Michael, EBISAWA, Arimichi, GUTIÉRREZ, Fernando G. en PACHECO, Diego, The southern bar-
barians. The first Europeans in Japan, Kodansha, Tokyo, 1971.

MASSARELLA, Derek, A world elsewhere: Europe s encounter with Japan in sixteenth and seventeenth centuries,
Yale University Press, New Haven, 1990.

Een weergaloos beeld van het 17de-eeuwse Japan en het contact tussen Oost en West biedt de roman Shogun
van James CLAVELL. Verfilmd door Jerry LONDON in 1979 (en in 1980 uitgezonden) in een 12-delige tv-
serie met Richard Chamberlain als John Blackthorne (recent heruitgegeven in een 5-delige dvd-box).

Bernhardus Varenius

Duitse vertaling met uitvoerige inleiding en commentaar:
VOLKMANN, Ernst-Christian, BRÜLL, Lydia, SCHWINDT, Martin en HAMMITZSCH, Horst, Bernhardus
Varenius (Bernhard Varen), Descriptio regni Iaponiae  Beschreibung des japanischen Reiches, Amsterdam, 1649. Ins
Deutsch übertragen von Ernst-Christian Volkmann. Unter Mitarbeit von Lydia Brüll herausgegeben und kommentiert
von Martin Schwindt und Horst Hammitzsch, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1974.

Een Japanse vertaling:
YOSHIAKI, Miyauchi, Bernhardus Varenius, Nihondenbunki, Daimyodo, Tokyo, 1975 [Nihondenbunki betekent
verzameling verhalen uit tweede hand over Japan ].

EXCERPTEN

[Onderstaande uittreksels zijn overgenomen uit de tweede editie: Bernhardus Varenius, Descriptio regni Iapo-
niae et Siam (= Thailand). Item de Iaponiorum religione et Siamensium. De diversis omnium gentium religionibus.
Quibus praemissa dissertatione de variis rerum publicarum generibus, adduntur quaedam de priscorum Afrorum fide
excerpta ex Leone Africano, Cantabrigiae (= Cambridge), ex officina Ioannis Hayes, 1673]

1 De Japanse fauna

Animalium quoque omnes species ibi reperiuntur, quae in Europa sunt, ut boves, cervi, porci, apri, ursi, lupi, cuniculi,
canes, feles, inprimis vero equorum incredibilis copia. Avium similiter variae species, cygni, anseres amnici anatesque,
ardeae, grues, accipitres, phasiani, columbae, ficedulae, coturnices sylvestres gallinae et minoris magnitudinis species,
quarum magnates et divites domi in amplis caveis magnum asservant numerum. Falcones quoque doctos aliis avibus
capiendis habent. Bombyces quoque alunt, ex quibus sericum colligere norunt. Nullum vero altile animal mactant
Iaponii adeoque domi non alunt oves, porcum, gallinam, anseres et similia; si caro gustanda sit, ferina vescuntur. Pisci-
bus quoque tam fluviatilibus quam marinis abundant, sed de his plura capite de cibo et potu dicentur.
[uit hfst. II, De terrae Iaponiae proprietatibus, aquis, montibus, herbis, animalibus, blz. 7]

2 De (al)macht van de keizer

Qui summo cum imperio praeest Iaponiae, eum iam communiter Europaei vocant Caesarem Iaponiae, propterea quod
inter regni proceres qui regis titulo gaudeant. Absolutam habet agendi potestatem, totius regni dominus est et magnos
reges vel magnates ob parva delicta ditionibus privare, in exilium mittere, in insulam deportare, morte punire, bona il-
lorum et ditiones aliis, qui magis id ipsius arbitrio merentur, largiri potest, quemadmodum Caronio1 istic locorum
agente aliquoties factum. (...) Nunquam attingebant (quemadmodum et hodie id observat) pedes ipsius terram, radiis
solis caput nunquam illustrabatur, in apertum aërem non procedebat. Praeterea in illius corporis membris nihil reseca-
tur tam a barba et capillis quam unguibus. Cibi omnes mensae illius apponendae in novis ollis praeparantur. Hi (sc.
Caesares) ab omnibus regni proceribus honorantur et coluntur. Singulis diebus in aula conveniunt, de oblatis causis

1 Franciscus Caronius = François Caron (1600-1674), Brusselaar in dienst van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie. Op 19-jarige leeftijd trok hij als scheepskeukenhulpje naar Japan, maar wist zich in 1639 op te
werken tot leider (het zgn. opperhoofd ) van de Nederlandse factorij in Hirado. In 1641 keerde hij na 22
jaar verblijf in Japan met zijn Japanse vrouw en zes kinderen terug naar Nederland en werd aangesteld tot
directeur-generaal van de VOC. Zijn in 1636 geschreven Rechte beschryvinge von het machtigh koninghrijck
van Iappan, bestaende in verscheide vragen, betreffende des selfs regiering, coophandel, maniere van leven, strenge
justitie etc. verscheen in 1645 in een ongeautoriseerde versie. Het kende vele herdrukken (pas in 1661 de
geautoriseerde en gereviseerde versie door Caron zelf) en vertalingen. Het vormt de belangrijkste bron
voor Varenius Descriptio regni Iaponiae.
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deliberant, ad imperatorem referunt huiusque sententiam promulgant. Nulla ipsis restringendi arbitrium Caesaris li-
centia nec impuniti abirent vel extra periculum exilii et deportationis ab officio forent, si post acceptum semel respon-
sum de eadem causa denuo ipsius sententiam peterent. Eliguntur consiliarii a Caesare ex nobilium numero, qui in aula
ipsius educati praecipuorum ministeriorum muneribus defuncti fuerunt suamque diligentiam et probitatem probarunt.
Itaque cauti valde et attenti sunt in alloquendo Domino, ad vultum illius, antequam verba faciunt, respicientes, nec nisi
bene prius apud se consideratis et animo expensis, quae ad quaelibet interrogata respondenda sint, id aggrediuntur se-
duloque cavent, ne gratia et benevolentia illius excidant: imo si vel inique pronunciaverit Caesar, ea tamen approbant et
sua sententia confirmant. Tempus opportunum alloquendi captare eos oportet et si vel maximi res esset momenti, in-
tempestive tamen illud non ausint proponere.
[uit hfst. IV, De supremo Iaponiae imperatore et de dayris, blz. 11, en hfst. VII, De regiminis forma, blz. 21]

3 Een voorbeeld van het extreem Japans eergevoel (pudor)

Quidem Dynasta ex tota sua provincia multas elegantis formae puellas ad gynaeceum suum elegerat: inter alias paupe-
ris cuiusdam viduae filiam, erga quam cum singulari afficeretur amore, in pellicum numerum assumpsit. Mater clan-
culam ad filiam literas mittebat, quibus extremam suam egestatem, prae qua vitam vix traheret, prolixe exposuerat.
Cum autem filia in harum literarum lectione occupata esset, ingreditur ad eam Dominus, cuius adventu literas occulta-
re festinabat. Ille hoc videns aegre tulit et sciscitatus ab ea quales illae literae, unde et a qua persona scriptae. Puella
prae magno pudore non poterat Domino matris paupertatem fateri; illo autem acrius et cum violentia instante, in os in-
trusit epistolam tenui charta exaratam, cum aliter eam defendere non sciret, et deglutire conata est; verum literis in
gutture haerentibus subito perculsa terrore suffocata est. Dominus zelotypia et ira furens fauces dissecari iussit atque
chartam exemit. Ex qua perlecta postquam sine crimine eam esse sensit et ab egena vidua, matre puellae, scriptam,
magnopere contristabatur, ita ut lachrymis non abstineret. Assumptam in aedes suas viduam liberaliter deinde aluit et
honorifice semper habitam sustentavit.
[uit hfst. XIV, De fidelitate et pudore feminarum, blz. 45]

4 Over het huwelijk en de positie van de vrouw

In rebus ad coniugium spectantibus eaedem fere vigent in Iaponia consuetudines, quae in omnibus Asiaticis regionibus;
parva est in quibusdam discrepantia. Polygamia licita est, hac tamen conditione, ut una tantum sit legitima uxor; reli-
quae pellices sive concubinae, qualium quot alere possunt, tot habere permittitur. Plebeios quidem et pauperes una con-
tentos esse iubet curta supellex, sed magnates et ditiores ista licentia egregie utuntur. (...) In aedibus uxorum vel iuxta
eas omnia habent magnates, quaecunque ad recreationem hominis facere possunt, nempe hortos, piscinas, aves terrestres
et aquatiles, instrumenta musica et singulis fere diebus illic aguntur comoediae. Maritus enim, aiunt, ingrediens uxoris
domum, ut animum recreet frontemque explicet, omnia negotia officiorumque curas ex animo removet, quasi horum ni-
hil ipsi incumberet; egrediens autem, rursus illa assumit. Proinde praesente in gynaeceis marito, nihil inibi agitur vel
tractatur quam ludicra oblectamenta, Venerae deliciae, cum fidium fistularumque musica. Inprimis vero ipsae uxores
tam summa quam infima stirpe natae callent et valde in eo laborant, ut singulari cum suavitate, honore et obedientia
maritis placeant et ex vultu illorum, quomodo animus sit affectus, cognoscant. Viros ambire vel procari feminas non
fert Iaponensium consuetudo: omnia matrimonia per utriusque partis parentes contrahuntur; quod si parentes iam de-
functi sint, proximis consanguineis hoc officium incumbit. Dotem viris nullam afferunt uxores; opulentiores quidem
parentes solent interdum cum filiabus suis ipso quo nubunt die certam pecuniae summam ad sponsum mittere; verum
illam ad eos sponsus cum solenni gratiarum actione et caeremoniis remittit. Nolunt enim quicquam admittere, ex quo
uxor occasionem superbiae capiat. In plebeiorum tamen coniugio, quoniam illi omnes fere pauperes sunt, si sponsa ali-
quid secum afferret, id non remitteretur, quemadmodum etiam interdum contigit. Proverbium quoddam crebro in ore
habent, feminam toto vitae tempore carere propria habitatione. Puellam enim in parentum aedibus, nuptam in mariti,
viduam in liberorum domibus agere. Porro nobiles, quamvis pauperes et egentes, nulla ratione adducuntur, ut cum ple-
beio vel ditissimo iungant connubium: adeo prae dignitate divitias ducunt. Si viris minus placeant uxores, possunt il-
las, quandocunque volunt, cum honesto divortio a se dimittere, etsi nullum admiserint crimen. Et plebeii hoc iure
utuntur. Nobiles vero et Dynastae aliter agunt. Neque enim, etsi non ducantur amore uxoris, ideo eam repudiant, sed
retentae apud se coniugi de omnibus, ut antea, prospiciunt. Ad pellices vero amorem transferunt et cum his se oblec-
tant, raro deinde legitimum thalamum repetentes. Atque hinc fit, ut uxores cum tam exiguo iure nullisque fere privile-
giis se gaudere videant, omni studio annitantur mores maritorum suorum probe congnoscere, quo hisce cognitis ea faci-
ant, quae grata et iucunda illis fient, nihilque eorum omittant, quae ad devinciendos sibi maritorum animos quicquam
momenti habitura norint. Itaque ubi abalienatum a se maritum femina sentit, tantum abest ut par pari referre vel illum
obiurgare conetur, ut potius aegritudinem dissimulans ne tristiori quidem ingratove vultu eum excipiat, sed dulcedine
conversationis et inserviendi promptitudine amorem eum sibi rursus conciliet. (...) Nec silentio praetereundum est,
quod omnes feminae ita a teneris annis informatae sunt, ut nunquam se rebus civilibus aut regimini misceant, nec de
talibus maritos percontentur vel aliorum nomini quicquam ab illis petant. Norunt enim, si eiusmodi sermones institu-
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erint, maritum absque ullo dato responso vel verbo, tacitum e gynaeceo discessurum cum indignatione, quo nihil magis
evitare illae student.
[uit hfst. XII, De coniugio et sexus feminei conditione, blz. 38-41]

5 De wreedaardigheid van het Japanse rechtssysteem

Severo et summo in puniendis delictis utuntur iure nec considerant, quod summum ius sit summa iniuria. Nullum fere
crimen tam leve est, quod morte non luere oporteat, exceptis regibus et Dynastis. In aleatores vel alio lusu deposita pe-
cunia colludentes, in eos qui coram magistratu mentiti sunt et in similes morte animavertitur. Inprimis vero in fures, si
vel unius stuferi1 furtum commiserint. Eadem mortis poena illis infligitur, qui alicui evaginato gladio minatus est: un-
de rixae et digladiones2 rarae apud eos visuntur. (...) Carcerum usus ibi nullus, quandoquidem rei vel statim necantur
vel relagantur. Pro levioribus delictis soli transgressiori poena irrogatur, sed in gravioribus non ipse tantum, sed etiam
pater, filii, fratres et nepotes morte puniuntur. Mater vero, sorores filiaeque, modo non participes sceleris sint, vitam
servant, pro mancipiis tamen venduntur. (...) Si quis furti accusatus est, at non satis convictus sit, hoc instituitur exa-
men. Ferri frustrum quadrata forma, cuius crassities unius digiti, longitudo quandrantis ulnae, ignitum reddunt; dein-
de fervore aliquantulum imminuto donec caeruleus color igneo succedat, imponunt utrique palmae manus eius, de quo
furti est suspicio, uno tamen vel altero, chartae folio interiecto, in quo malorum spirituum imagines ad manum illaesam
servandam depictae sunt. Charta illico cremata et ferro reiecto, si manus omnino illaesa mansit, absolvitur reus; si vero
leniter saltem ambusta vel semiustulata sit, furtum commississe iudicatur. Poena eius est crux et hunc in modum pera-
gitur. Palum arundinaceum, cuius crassitudo brachium aequet, eligunt. Huic duo ligna decussatim sive in crucis for-
mam alligant, unum superiori, alterum inferiori parte, super quae furem imponunt et collum quidem ad palum, brachia
vero extensa ad unum transversorum lignorum, pedes ad alterum divaricatos stramineis vinculis vinciunt. Hoc facto,
palum erigunt et hastam, cui acuta ferri lamina praefixa sit, in dextrum furis latus adigunt, donec per sinistrum hume-
rum penetret et iterum in sinistrum latus, donec per dextrum humerum. A quibus perforationibus vel statim, si cor at-
tigerit hasta, moriuntur vel paulo post. Interdum ita tantum agunt: furem ad palum quendam erectum constituunt, cui
etiam collum furis alligant fascia ex stramine facta. Ab utroque latere consistunt, qui brachia furis extensa tenent, alli-
gatis ad manum eius stramineis funibus. Tunc aliquis acinace3 humerum dextrum iuxta collum transverberat, ita ut
plaga per sinistrum latus transverse se extendat, quo ictu pectus fere totum dissecant. In aliis flagitiis varia habent
poenarum genera, quibus fontes afficiunt, inter quas sectio ventris4 frequentissima est et minori cum dedecore coniunc-
ta, nec, quod sciam, huic poenae apud alias gentes quicquam est simile. Conceditur haec nobilibus tantum et militibus,
aliis vero nequaquam, nisi propter alterius delicta puniantur. Secant sibi ventrem ipsi damnati in crucis plerunque
formam et effluentibus intestinis vitam deserunt. Cordatiores vero etiam guttur sibi praescindunt, ut eo citius morian-
tur. (...) Ubi effluere intestina coepere, parato in id ipsum famulo cervices amputandas praebent et ex amicis praecipui,
illatis pariter sibi manibus, supra mortuum corruere sibi gloriosum putant. Atque idem facinus in aliis quoque pericu-
lis, praesertim ubi agitur existimatio et fama, valde usitatum est et obductis densa caligine mentibus honestissimum
ducitur.
[uit hfst. XVIII, De rigore iuris et poenis maleficorum, blz. 51-55]

6 Hoe overspel gestraft wordt

Lupanaria et lenocinia admittuntur in omnibus Iaponiae provinciis, quod ideo fieri dicunt, ut illi, qui propter egestatem
vel alias ob causas propriam uxorem non habent, in illis libidinem explere queant nec ad constuprandas civium filias vel
maritatas feminas incitentur. Meretrices sunt mancipia lenonum, qui pro certo pretio eas Venere turgentibus locant. In
diversoriis, quae sunt in via ducente a portu, ubi naves appellunt ad urbem Jedo5, puellae venientibus ministrant, ele-
gantibus sericis indutae, etsi hospitum mancipia sint. Interpres quaerit ex peregrino, cum quanam ex illis, quae ibi mi-
nistrant, per noctem se delectare cupiat. Haec, quam elegerit, liberaliter et humane corporis sui usum ipsi concedit. (...)
Scortis itaque et meretricibus cuilibet, sive caelebs sive uxoratus sit, impune uti licet, at maritatas feminas constuprare
vel puellis vi pudicitiam eripere capitale est. Anno quadragesimo huius seculi, dirigente ibi mercaturam Belgicae Socie-
tatis Caronio,6 cuidam Germano caput amputatum fuit, propterea quod cum nobilis vel militis alicuius uxore rem habe-
re deprehensus esset, quod ut intermitteret saepe antea ab amicis erat admonitus, quemadmodum mulier. Maritis qui-
dem ad scorta ire licet, ut diximus, sed uxores ob parva delicta, nempe si vel secretum cum aliquo sermonem habuisse

1 Stuferus, -i: stuiver .
2 Digladio, -onis: duel  (met zwaarden).
3 Grieks leenwoord: , : kort steekzwaard (hier ablatief).
4 D.i. harakiri.
5 Jedo = Yedo (of Edo), de oude naam van Tokyo.
6 François Caron (zie hoger). Hij leidde de Nederlandse handelsbasis in Hirado van 1639 tot 1641.
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constet, morti obnoxiae fiunt. Si maritus uxorem suam in clauso cubiculo vel ianua patente cum alio viro versantem
deprehenderit, utrique mortem inserendi potestatem habet, quod etiam aliquando, etsi rarius, contigit. Peregre profecto
marito vel domo si sit absens, eadem potestas patri, fratribus et aliis consanguineis competit, imo servis illud permis-
sum est. Unde adulteria hac in gente rarissima sunt, ita ut Caronius scribat toto suae procurationis spatio unum tan-
tum eius exemplum innotuisse, quod sane tale est ut horrorem alicui incutere possit, casta autem mente legendum. Vir
quidam de uxore sua male suspicans id quod res erat domo exiens simulabat, quasi peregre ab urbe esse profecturus.
Non multo post rediens domum praeter opinionem uxoris reperit eam in cubiculo cum alio viro turpiter se gerentem.
Moechum statim interfecit, uxorem autem scalae alicui alligat capite et pedibus et tota nocte sic ligatam sinit. Sequenti
die invitat omnes consanguineos et affines ad convivium. Venere frequentes tam viri quam feminae. Hae cum matrem-
familias non conspicerent, ignarae eorum quae acciderant, aliquoties convivatorem percontantur, ubinam uxor esset,
cur non accederet. Ille respondere occupatam esse praeparandis eduliis, iubere convivas hilari esse animo. Cum iam ali-
quot horis accubuissent mensae fereque convivium absolutum esset, maritus ille conclavi exiens ad interfectum priori
die cadaver se confert, genitalia eius resecat atque ea flosculis quibusdam infixis exornata in capsulam recondit clau-
samque hanc uxori suae de scala religatae, feralibus vestimentis indutae et capillo passo, tradit cum his verbis: I, con-
vivis appone has dapes et experire, si forte propter cognatos tibi gratiam fecero culpamque condonavero.  Mulier, inscia
quid capsula contineret et iam tum semimortua rationisque expers, mandata mariti exequitur et terribili ista specie ma-
gis spectro, quam homini similis cubiculum ingreditur, capsulam porrigit coramque convivis in genua procumbit.
Aperta capsula et quid inesset conspecto, misera in animi deliquium incidit et ab adstante marito caput illi mox ampu-
tatum est. Quae res tantopere convivas percelluit, ut illico omnes domo aufugerint relicto convivio.
[uit hfst. XIII, De scortatione et adulterio, blz. 41-43]

7 De zeden en gewoonten van de Japanners vergeleken met die van de Europeanen

In hisce (sc. rebus) vero magnopere a nobis discrepant, quod ideo minus mirum videri debet, cum in opposito fere nobis
orbe agant remotissimique sint omnium Orientalium populorum, etsi antipodes nostri non sint. Tenent apud nos dex-
tram honoratiores, sinistram minus honorati. In Iaponia contra: hi dextram, illi sinistram. Nigrum nos colorem tristi-
tiae luctusque signum habemus, illi album. Versicolorem vestem in viris nos ridemus, illi sine dedecore usurpant. Nos
pallio induimur exeuntes domo illudque deponimus redeuntes, illi contra: deponunt exeuntes, induuntur, dum in do-
mibus agunt. Sequimur nos funus, istic cognati et amici praecedunt. Scamnis vel fedilibus insidentes capimus cibum,
illi genibus pavimento innixi et cruribus insidentes. In lecto dormimus, culcitris, pulvinaribus, tegminibus corpora
nostra foventes; illi in pavimento super storeas capitique lapidem supponunt. Magnam nos dotem a sponsarum paren-
tibus petimus et variis interdum artibus extorquemus; illi, si quid ultro missum est, remittunt. Saginamus nos boves,
sues, oves; illi nullum horum animalium alunt; ferina utuntur, si carnem appetant. Familiae nomen nos postponimus
proprio; illi praeponunt. (...) Neque assumptitia nomina eadem per totam vitam servant, sed pro ratione aetatis mutant
ita, ut pueritiae nomen abiciant, ubi ad virilem pervenere aetatem aliudque huic aetati magis conveniens assumant,
quod deinde, ubi senectutem attigerunt, deponunt, alio assumpto. (...) Potentium carpenta apud nos trahunt equi, apud
Iaponios tauris hic labor cum equis est communis. In tractandis hospitibus et amici sordidi non sunt. Etenim sive nobi-
lium sive ignobilium aedes accedas, humanis et blandis verbis rogant, ut ingredi sessumque capere digneris. Apponunt
mox tabacum et tsiam.1 Quod si gratior domino sit hominis adventus vel amicus sit, vinum2 quoque propinant, quod in
patera uni pedi innitente affertur nec licet tunc hospiti discedere vino non libato. (...) In gustu nostras illi epulas, nos
vicissim illorum condimenta aspernamur. Aquam nos gelidam, isti calefactam aestate pariter ac hyeme potant. In audi-
tu symphoniam eorum nostrae aures omnino refugiunt. Nobis dentium in candore, illis, quod mirere, in ipsa nigritie
decor est; itaque atro quodam eos pigmento identidem inficiunt.3 Feminas in publico viri et cognati  praecedunt, famuli
subsequuntur. Equum nos ab laeva, illi ab dextra conscendunt. Inter salutandum nos caput, illi perlevi crepidarum seu
sandaliorum excussu pedes aperiunt. Advenienti amico nos adsurgimus, illi subsidunt. Nobis gemmae, illis fictilia vel
ferrea vasa in honore sunt. Iam in curationibus nos dulcia et bene cocta, illi salsa et acria et cruda aegrotis apponunt;
nos pullos et altilia, illi pisces atque conchylia. Pharmacis nos ferme olidis et amaris, illi perquam suavibus et odoratis
utuntur. Nos crebro sanguinem, illi nunquam eliciunt ...
[uit hfst. XXI, De illis, quae opinione honesta vel turpia censentur, blz. 64-65]

1 Tsia: thee (cha in het Japans [spreek uit: tsja]). Tabak werd in de 16de eeuw in Japan ingevoerd en werd bin-
nen de kortste keren erg populair. Het verbouwen van tabaksplanten werd in 1609 verboden, de consump-
tie in 1649.

2 Vinum: sake.
3 Het zwartkleuren van de tanden (hagurome)  aanvankelijk voorbehouden aan edelvrouwen, later overge-

nomen door de middenklasse  was een teken van gehuwd zijn.
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8 De Japanse opvoeding en de vrije kunsten

Magna cum cura parentes educant liberos suos, sed molliter; nunquam vel rarissime saltem eos verberibus plectunt.
Eiulatus et clamores, si vel tota nocte durent, patientes ferunt et blandis mitibusque verbis sedare student. Neque enim
ab animo suo impetrare queunt, ut illos vel plagis vel severa obiurgatione castigent, cum imbellicitati rationis, auris
perfectionem aetatis incrementum affere consuevit, delicta infantum adscribenda esse iudicent. Etsi itaque adeo placide
erga liberos se gerant, diligenti tamen informatione et crebris admonitionibus efficiunt, ut pueri septem, octo pluriumve
annorum, quidam maturius, alii tardius, eam modestiam et scientiam in sermone gestibusque ostendant, quae senili
aetati sufficere possit quamque merito admireris. Acutum et promptum ad liberales artes ingenium est. (...) Septimo
aetatis anno, non ante hoc tempus, liberos in scholam mittunt, hac inducti, ut aiunt, ratione, quod ante illam aetatem
vix quicquam discere queant et coetus eiusmodi puerorum potius colludentium quam condiscipulorum esse nec paucos
petulantes et efferatos in illis reddi. Postquam igitur apta scholis aetas advenerit, paulatim a parvis ad maiora ducunt,
non tamen cogentes vel vi et minis ad legendi aut scribendi laborem urgentes, sed gloriae studium et cupiditatem tene-
ris animis implantare consueverunt, incitandis unis contra alios ad victoriam consequendam et exempla eorum propo-
nentes, qui cum brevi tempore multum profecissent, ad amplos propterea honores pervenerint totamque familiam illu-
strarint. Qua ratione plus proficiunt parentes quam verberibus et saevis increpationibus effecturi fuissent.
Arithmeticam artem subtili ratione nec minus prompte quam Europaei tractant, diverso tamen modo. Usurpant enim
ad hoc tabulam aliquam, cui multi inixi baculi, in quorum summitate globuli haerent, non dissimile multum ei instru-
mento, quod apud Chinenses in usu est. Huius beneficio additionem, subtractionem, multiplicationem, divisionem, re-
gulam auream tam in fractis quam integris numeris expediunt magna celeritate. (...) Etenim tam in nobilium quam ci-
vium multitudine multi sunt, qui artibus liberalibus, inprimis pangendis carminibus, excellant, a Bonziis1 tamen in-
formati. Picturam autem quanti faciant, ex eo colligitur, quod quaedam papyri plagulae laevioris eximii, in quibus atro
monochromate singulae tantum aves arboresve nobilium artium penicillo pictae sunt, care vendantur. (...) In musica
arte parum vel nihil possunt: organa musica, qualia nostra sunt, non habent; aliis quibusdam instrumentis sympho-
niam Europaeorum auribus ingratum edunt. (...) In scribendo adhibent penicillos et celeriter literas exarant, quibus fere
semper, si quid aliis indicari volunt, utuntur. Pro singulari arte ducunt et valde in eo student, ut multas res animique
sensus paucis lineis comprehendant. Libellos supplices et alia scripta, inprimis ad supremum magistratum deferenda,
mira brevitate conficiunt, ita tamen ut omnia ad causam pertinentia complectantur. (...) De scribendi modo Xaverius2

ita loquitur p. 149: Iapones in scribendi ratione ab aliis differunt plurimum. Nam a summo orsi directo ad ima descen-
dunt. Quaerenti mihi ex Paulo Iapone,3 cur nostro more non scriberent?, quin vos, inquit ille, potius more nostro? Ete-
nim ut hominis caput summum est, pedes imi, sic par est, homines cum scribunt, a summo deorsum directo ferri.  Est
tamen hoc illis cum Chinensibus et aliis populis commune, a quibus etiam literas illas, quibus libros scribunt, accepisse
idem Xaverius refert. (...) Librorum magnum habent numerum illisque instructissimas bibliothecas. Ad templum quod-
dam Meaci4 quidam peramplus oecus pensilis est, columnis quatuor et viginti, ulnae unius et dimidiatae ambitu supe-
rim positus bibliothecam continet Bonziorum, tanta quidem librorum copia ut vel fenestras ipsas propemodum obstrue-
re videantur.
[uit hfst. XV, De educatione liberorum et haereditate, blz. 46, en hfst. XXV, De eruditione et artium tam liberalium
quam mechanicarum conditione apud Iaponios, blz. 77-79]

uuu

Wie met deze fragmenten in de klas aan de slag wil, kan ze als Word-document downloaden van de
V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be/tijdschrift/materiaal.htm.

1 Bonzii: bozu in het Japans, d.i. de Japanse boeddhistische priesters en monniken. Varenius verklaart de term
als volgt (blz. 75): Bonzii appellati sunt iam olim illi omnes, qui studio contemplationis se dedissent, monachorum
vitam agentes et coenobia incolentes, qui etsi sacra inprimis tractarent nihilominus tamen aliarum scientiarum cu-
ram non omittebant, sed studiis physicis, mathematicis, medicis, legumque et iuris cognitioni se dabant, ita ut coeno-
bia illorum sint veluti academiae nostrae. (...) Itaque qui apud Graecos philosophi, apud Persas magi, apud Aegyptios
sacerdotes, apud Indos brachmanes, apud Gallos dryades et apud alias gentes nationes aliis nominibus appellati sunt,
hi in Iaponia Bonzii dicuntur, quo nomine etiam in epistolis Jesuitarum vocantur.

2 St. Franciscus Xaverius = Don Francisco de Jassu y Xavier (1506-1552), vriend en rabiaat volgeling van Ig-
natius van Loyola. Als missionaris pionier van de introductie van het christendom in India en Japan (waar
hij verbleef tussen 1549 en 1551).

3 Paulus de Japanner: zijn Japanse naam luidde Anjiro, na zijn doop (1548) nam hij de naam Paulo de Sancta
Fé aan.

4 Meacum = Miyako, de oude naam van Kyoto (miyako betekent hoofdstad ).

http://www.vlot-vzw.be/tijdschrift/materiaal.htm.
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Studiedagen

Les langues anciennes et les activités complémentaires au 1er degré: développer des stratégies au cours de
langues anciennes pour permettre de répondre aux attentes du décret. Org.: CECAFOC. Louvain-la-Neuve
(precieze locatie nog te bepalen). 21/1 en 25/1/2008 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleiders: Thomas Debrux en
Marie-Bernadette Mars. Info: www.segec.be/cecafoc.

Nunc est disputandum. Wat met ...? Org.: V.L.O.T. Ontmoetingscentrum Genadedal , Velderblok 12, 3010
Kessel-Lo; 23/1/2008 van 14.30 tot 17.00 uur. Conferentiecentrum Zebrastraat , Zebrastraat 32, 9000 Gent;
30/1/2008 van 14.30 tot 17.00 uur. Inleiding door Eric Van Huffelen, gevolgd door een peripatetische ge-
dachtewisseling over cultuur en nachleben, grammatica, evaluatie van niet-behandelde teksten, vertalen en
vertalingen. Verdere toelichting: zie elders in dit nummer. Info: www.vlot-vzw.be/nascholing.

Le voyage dans l Antiquité: dimensions concrètes et symboliques.  Org.:  IFC.  Zone  Luik;  28/1  en
29/1/2008. Zone Henegouwen; 18/2 en 19/2/2008. Zone Brussel; 3/3 en 4/3/2008. Zone Brabant; 10/3 en
11/3/2008. Locaties nog nader te bepalen. Begeleiding: Marie-Bernadette Mars. De nascholing verloopt in
drie stadia: (1) Men selecteert uit de Griekse en Latijnse literatuur een geheel van teksten die betekenisvol
zijn voor het thema Reizen in de oudheid; daarna worden zij gestructureerd volgens bepaalde items: doel van
het reizen, transportmiddelen, de symboliek van het overschrijden van grenzen enz.; (2) Hoe pakt men een
tekst concreet aan? Welke teksten bestuderen met de leerlingen? In welke volgorde? Welke teksten legt men
hen voor om te lezen? Welke om te vertalen? Daarna wordt een lesonderdeel uitgewerkt in vier fasen; (3) Er
wordt een evaluatie uitgewerkt die beantwoordt aan de nagestreefde doelstellingen en die de leerlingen toe-
laat om vorderingen te maken of om hun zwakke punten te remediëren. Info: www.ifc.cfwb.be.

Utilisation pratique et pédagogique d un centre cybermédia dans les cours de langues anciennes. Org.:
CECAFOC. Provincie Luik (locatie nader te bepalen). 29/2 en 10/3/2008 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleider:
Frédéric Dewez. De nadruk wordt gelegd op gedifferentieerd onderwijs aangepast aan de verschillende ont-
wikkelingsstadia van de leerlingen. Een multimediaal lesonderdeel wordt volledig uitgewerkt, waarbij men
vertrekt van de doelstellingen en eindigt met een evaluatie. Er wordt aandacht besteed zowel aan de behan-
deling van een tekst als aan het inschakelen van beeldmateriaal. Info: www.segec.be/cecafoc.

L Antiquité sous nos plumes: quand les mots s accordent pour évoquer le temps qui passe et revient.
Org.: CECAFOC. FUNDP, Rue de Bruxelles 61, 5000 Namen. 7/3 en 14/3/2008 van 9.00 tot 16.30 uur. Bege-
leider: Marie-Bernadette Mars. Info: www.segec.be/cecafoc.

CIRCE  A Classics & ICT Resource Course for Europe. American University of Rome, Via Pietro Roselli 4,
00153 Rome (IT). 4/8 tot 10/8/2008. Het volledige programma en de te volgen procedure kan men terug-
vinden op de website. Nadere informatie kan men ook bekomen bij Veerle De Troyer (veerle.de.troyer@
g-o.be). Info: www.circe.eu.

Cursussen

De magische wereld van mensen en goden: een korte inleiding tot de wereld van de mythische verhalen.
Org.: Amarant. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel. 15/1, 22/1 en 29/1/2008 van 19.00 tot 21.30
uur. Docente: Katharina Haemers. Info: www.deadelberg.be.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.vlot-vzw.be/agenda
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.vlot-vzw.be/nascholing.
http://www.ifc.cfwb.be.
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.segec.be/cecafoc.
http://www.circe.eu.
http://www.deadelberg.be.
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De draad van Ariadne: een tocht doorheen de Griekse wereld. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000
Gent. 23/1, 30/1, 13/2, 20/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 9/4 en 16/4/2008 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Klaas
Van Steenhuyse. Info: www.amarant.be.

Mens en oudheid herontdekt: de renaissance (1400-1600), een overzicht. Org.: Amarant. Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats, 2000 Antwerpen; 23/1, 30/1, 13/2, 20/2, 27/2, 5/3, 12/3,
19/3, 9/4 en 16/4/2008 van 10.30 tot 13.00 uur. 30 CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 24/1, 31/1, 14/2,
21/2, 28/2, 6/3, 13/3, 20/3, 10/4 en 17/4/2008 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Rudy De Meulemeester. In-
fo: www.amarant.be.

Van Psammetichos tot Mohammed: Egypte in de late en Grieks-Romeinse tijd. Org.: UVT-Davidsfonds.
CC De Kollebloem, Begijnhofstraat 13-15, 2870 Puurs. 28/1, 11/2, 25/2, 3/3, 10/3 en 17/3/2008 van 14.00 tot
16.00 uur.  Docent:  Herbert  Verreth.  Veertien eeuwen lang,  van 664 v.C.  tot  642 n.C.,  onderging de Egypti-
sche beschaving voortdurend vreemde invloeden. Geleidelijk aan ontstonden er nieuwe administratieve
structuren en versmolten de verschillende culturen, terwijl de kunsten soms in opmerkelijke richtingen evo-
lueerden. Enkele thema s: Egypte op de wip tussen autonomie en bezetting; Naukratis, een bloeiende stad in
de  26ste  dynastie;  talen  en  schriften   papyri  en  ostraka;  een  maatschappij  met  twee  gezichten   de  stad
Alexandrië; de neus van Cleopatra; mummieportretten en funeraire gebruiken; Ptolemeïsche tempels. Info:
www.davidsfonds.be.

Hardnekkige theorieën en mysteries. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 11/2, 18/2, 25/2
en 3/3/2008 van 19.30 tot 22.00 uur. 30 CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 18/2, 25/2, 3/3 en 10/3/2008
van 19.30 tot 22.00 uur. (1) Het geheim van de piramiden van Gizeh; docent: Peter De Smet. (2) Het mysterie
van Atlantis ontraadseld? docent: Klaas Vansteenhuyse. (3) De zondvloed en de ark van Noah; docent: Louis
Hulstaert. (4) De grondtekeningen van Nazca: daalden hier ooit de goden neer? docent: Guy Stevens. Info:
www.amarant.be.

Van Astarte tot Madonna: de cultus van de moedergodin.  Org.: Amarant. Hof van Watervliet, Oude Burg
27, 8000 Brugge. 11/2, 18/2, 25/2, 3/3, 10/3 en 17/3/2008 van 14.00 tot 16.30 uur. In de monotheïstische
godsdiensten werd de vrouw in het religieuze gebeuren naar de periferie verschoven. De geschiedenis leert
ons dat dit niet altijd zo geweest is. De speurtocht naar het verhaal van Eva loopt van de steentijd tot nu, van
de boorden van de Nijl tot de oevers van de Schelde. Docent: Peter De Smet. Info: www.amarant.be.

Bevroren graven en schitterend goud: de Scythen, ruitervolk in de steppen van Eurazië en in het Altaige-
bergte. Org.: UVT-Davidsfonds. Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat. 15/2, 22/2, 29/2 en
14/3/2008 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Jean Bourgeois. Info: www.davidsfonds.be.

De Etrusken, leermeesters van de Romeinen. Org.: UVT-Davidsfonds. CC De Poort, Markt 27, 9230 Wette-
ren. 20/2, 27/2, 5/3 en 12/3/2008 van 14.30 tot 16.30 uur. Docent: Koen Wylin. Info: www.davidsfonds.be.

Slaven en vrijgelatenen in de Romeinse wereld: over Spartacus en de anderen. Org.: UVT-Davidsfonds.
UNIZO, Arme-Klarenstraat 55, 8800 Roeselare. 21/2, 28/2, 6/3, 13/3 en 20/3/2008 van 14.00 tot 16.00 uur.
Docent: Robert Duthoy. Info: www.davidsfonds.be.

Rome, maatschappij van uitersten. Org.: Amarant. Klank - Werk - Onderneming, Wittebroodstraat 19, 2800
Mechelen; 25/2, 3/3, 10/3 en 17/3/2008 van 14.00 tot 16.30 uur. Museum van Deinze en Leiestreek, L. Mat-
thyslaan 3-5, 9800 Deinze; 27/2, 5/3, 12/3 en 19/3/2008 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Sophie Dralans. In-
fo: www.amarant.be.

Steden van de Vesuvius. Org.: Amarant. Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22/1, 2600 Antwerpen; 25/2,
3/3, 10/3 en 17/3/2008 van 19.30 tot 22.00 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 27/2, 5/3, 12/3 en
19/3/2008 van 10.00 tot 12.30 uur. Docent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

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

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. Toelichting: zie Prora,
jg. 12 (2007), nr. 3. Info: www.kantl.be.

Corps en choeur: entrer en politique par le rite. Dramaturgies plurielles en Grèce ancienne. Facultés Uni-
versitaires Saint-Louis, Kruidtuinlaan 43, 1000 Brussel. 7/12/2007 van 10.30 tot 12.30 uur. Spreker: Sophie
Klimis. Info: www.fusl.ac.be.

Utopia van Thomas Morus. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. 14/12/2007 om 20.00 uur. Spreker:
Guido Latré. Info: www.erasmushouse.museum.

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.

Post mortem: opvattingen over een leven na de dood in de heidense en christelijke oudheid. Org.: NKV
West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 15/1/2008 om 20.00 uur. Muziekcen-
trum, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 17/1/2008 om 20.00 uur. Spreker: D. Praet. Info:
users.telenet.be/nkv.

Vitruvius, De architectura. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
23/1/2008 om 20.00 uur. Spreker: F. Brenders. Info: users.telenet.be/nkv.

Chypre, l île d Aphrodite.  Org.:  Association  Alexandre  le  Grand.  Maison  des  Médecins,  Rue  du  Parc  45,
6000 Charleroi. 15/2/2008 om 19.30 uur. Spreker: Catherine Courtois. Info: www.alexandrelegrand.be.

Valsmunters van vroeger en nu. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000 Leuven. 19/2/2008
om 20.00 uur. Spreker: J. Van Heesch. users.telenet.be/nkv.

Sagalassos 2007. Org.: Spraakwater. Stadhuis, Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren. 21/2/2008. Spreker: M.
Waelkens. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Het Europese universiteitssysteem in de 16de eeuw: Bologna avant la lettre op basis van de manuscripten
van Vigilius van Aytta, bewaard in de KB Brussel. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude
Burg 27, 8000 Brugge; 26/2/2008 om 20.00 uur. Muziekcentrum, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk;
28/2/2008 om 20.00 uur. Info: users.telenet.be/nkv.

De keizerin aan het weefgetouw: Agrippina Minor en haar voorgangsters.  Org.:  NKV  Antwerpen.  UA-
Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 27/2/2008 om 20.00 uur. Spreker: L. Foubert. Info:
users.telenet.be/nkv.

Grieken komen van Venus, Romeinen van Mars: liefde en agressie in de klassieke oudheid. Raadhuis,
Dorp, 3920 Lommel. 27/2/2008 om 19.30 uur. Sprekers: René van Royen en Sunnyva van der Vegt. Voor
Romeinen was oorlog voeren de normaalste zaak van de wereld, de bewoners van Hellas hielden zich liever
bezig met  hun persoonlijk  welzijn.  Ook de manier  waarop zij  beiden omsprongen met  seks  en erotiek was
zeer verschillend. Deze zeer menselijke kanten van de klassieke beschavingen vinden nog steeds hun paral-
lellen in de wereld van nu. Info: www.ccdeadelberg.be.

Nemrud Dag als grensgeval: een heiligdom met graf in het antieke Commagene (Oost-Turkije). Org.:
NKV Oost-Vlaanderen en Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letter-
kunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 27/2/2008 om 20.00 uur. Spreker: Eric Moormann. Info:
www.griekenlandcentrum.ugent.be.

L affaire des Hermocopides à Athènes en 415 ACN: acte impie ou manoeuvre politique? Org.: Association
Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 14/3/2008 om 19.30 uur. Spre-
ker: Claude Mossé. Info: www.alexandrelegrand.be.

De oude Belgen. Org.: V.L.O.T. Hotel New Flanders, Stationsplein 5, 9100 Sint-Niklaas. 15/3/2008 om 15.30
uur. Spreker: Ugo Janssens. Info: www.vlot-vzw.be/vergadering.

http://www.kantl.be.
http://www.fusl.ac.be.
http://www.erasmushouse.museum.
http://www.galloromeinsmuseum.be.
http://www.alexandrelegrand.be.
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Tentoonstellingen

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.

Krieg und Frieden: Kelten, Römer, Germanen. Rheinisches Landesmuseum Bonn, Colmantstraße 14-18,
53115 Bonn (DE). Tot 6/1/2008. Info: www.rlmb.lvr.de.

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

Asterix en de Romeinen. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Tot 6/1/2008.
De strip levert de rode draad voor een archeologisch verhaal over het dagelijks leven van Galliërs en Romei-
nen. Bijzonderheden uit de Gallische en Romeinse wereld worden met levensgrote reconstructies van scènes
uit de stripverhalen, spellen, interactieve programma s en authentieke voorwerpen tot leven gebracht. Info:
www.rmo.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.

Malerei für die Ewigkeit: die Gräber von Paestum. Bucerius Kunst Forum, Rathausmarkt 2, 20095 Ham-
burg (DE). Tot 20/1/2008. Info: www.buceriuskunstforum.de.

Alle wegen leiden naar Rome: kunstenaars reizen in Europa (16de-19de eeuw). Museum van Elsene, Jean
Van Volsemstraat 71, 1050 Brussel. Tot 26/1/2008. Toelichting: zie Prora, jg. 12 (2007), nr. 3. Info:
www.europalia.be.

Archäologie und Playmobil: Spielreise zu Rittern, Wikingen und Römern. Archäologisches Landesmuse-
um Baden-Württemberg, Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). Tot 27/1/2008. Speelgoedpresentatie
met o.a. een zeeslag met Romeinse galeien en spektakel in de Romeinse arena. Info: www.konstanz.alm-
bw.de.

Die Trajansmärkte von Rom: vom antiken Monument zum Museum der Kaiserforen. Helms Museum,
Museumsplatz 2, 21073 Hamburg (DE). Tot 27/1/2008. Info: www.helmsmuseum.com.

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

Kleopatras Ägypten: Griechen und Römer am Nil. Ägyptisches Museum der Universität Bonn, Regina-
Pacis-Weg 7, 53113 Bonn (DE). Tot 3/2/2008. Info: www.aegyptisches-museum.uni-bonn.de.

http://www.musees-strasbourg.org.
http://www.musees-bourgogne.org.
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Ancient Greeks: athletes, warriors and heroes  the tradition of competition in ancient Greece. New Walk
Museum and Art Gallery, New Walk 53, LEI 7EA Leicester (GB). Tot 2/3/2008. Info:
www.leicestermuseums.ac.uk.

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

Schitterend sieraad. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Tot 23/3/2008. Toe-
lichting: zie Prora, jg. 12 (2007), nr. 3. Info: www.rmo.nl.

La Rome des Césars. Musée Romain de Vallon, Carignan, 1565 Vallon (CH). Tot 13/4/2008. Info: www.pro-
vallon.ch.

La Méditerranée des phéniciens: de Tyr à Carthage. Institut du Monde Arabe, Rue des Fossés Saint-
Bernard 1, 75236 Parijs (FR). Tot 20/4/2008. Info: www.imarabe.org.

Van Gilgamesj tot Zenobia: oudheden uit het Nabije Oosten en Iran in de Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis. Jubelparkmuseum, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Tot 27/4/2008. Info: www.kmkg.be.

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

Der Barbarenschatz: geraubt und im Rhein versunken. Rheinisches Landesmuseum, Colmantstraße 14-18,
53115 Bonn (DE). Van 17/2 tot 4/5/2008. Over de schat van Neupotz (meer dan 1000 stuks). Info:
www.rlmb.lvr.de.

De droom van Piranesi, eeuwig modern design.  Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem (NL). Van 9/2 tot
18/5/2008. Info: www.teylersmuseum.nl.

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

Sizilien von Odysseus bis Garibaldi. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Frie-
drich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (DE). Van 25/1 tot 25/5/2008. Info: www.kah-bonn.de.

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

Luxus & Dekadenz: römisches Leben am Golf von Neapel. Bremer Landesmuseum für Kultur und Ge-
schichte, Schwachhauser Heerstraße 240, 28213 Bremen (DE). Van 15/12/2007 tot 8/6/2008. Info:
www.focke-museum.de.

Auge in Auge: Kaiserbilder aus einer norddeutschen Privatsammlung. Römisch-Germanisches Museum,
Roncalliplatz 4, 50667 Keulen (DE). Tot juni 2008. Info: www.museenkoeln.de.

L artisanat gallo-romain. Musée de Rauranum, Place de l Eglise, 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.

Theater

Julius (naar William Shakespeare).  Het  Ongerijmde.  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 www.raamtheater.be). Info: www.huubcolla.be.
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Le songe d une nuit d été (William Shakespeare). Théâtre Royal du Parc, Wetstraat 3, 1000 Brussel.
2/12/2007 om 15.00 uur; 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12/2007 om 20.15 uur; 9/12/2007 om 15.00 uur. Info:
www.theatreduparc.be.

Kreoon en Antigone. Le Mal du Siècle. CC De Beuk, Torhoutstraat 9, 8610 Kortemark. 8/12/2007 om 20.00
uur. Naar de roman Kreoon van Jos Houben. Info: www.cultuurweb.be.

Minotaurus (Barbara Vandendriessche). Barre Weldaad. CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turn-
hout; 11/1/2008 om 20.15 uur. CC Strombeek, Gemeenteplein, 1853 Grimbergen; 15/1 en 16/1/2008. CC Ter
Rivieren, Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne; 17/1 om 14.00 uur en 18/1/2007 om 10.30 uur. CC Het Gast-
huis, Gasthuisstraat 22, 3020 Aarschot; 22/1/2008. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 24/1/2008 om 13.30 uur. t
Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen; 25/1/2008. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare;
28/1/2008 om 13.40 uur. Limburghal, Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk; 31/1/2008. Zuiderpershuis, Waalse Kaai
14, 2000 Antwerpen; 5/2 en 6/2/2008. CC Jan Tervaert, Kaaiplein 34, 9220 Hamme; 28/2/2008. In dit stuk
wordt de mythe vanuit de ogen van de stiermens zelf bekeken. De primitieve Minotaurus kent geen taal of
rationele begrippen zoals de mens. Om zich te uiten danst hij. De doolhof is het enige dat hij kent. Dat is zijn
wereld en daar is hij gelukkig mee. Wanneer er plots een meisje voor hem staat, wordt zijn wereld op zijn
kop gezet. In de enscenering stelt de doolhof een onderzoekslabo voor, waar camera s het doen en laten van
de stiermens registreren, een metafoor voor de westerse technologische wereld, die de pure emotie aan ban-
den legt. Poëtische tekst, livemuziek en dans. Vanaf 14 jaar. Info: www.huubcolla.be.

Penelope s Odyssee. Koud Vuur. Museumtheater, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas; 18/1/2008 om 20.00
uur. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats, 2000 Antwerpen; 20/1/2008. Belgica
Theater, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde; 15/2/2008 om 19.30 uur. Eurudike, Katelijne en Helena De Beul,
drie zingende zussen, staan samen op de scène. Voor het maken van Penelope vonden ze inspiratie in het le-
ven van hun grootmoeder, een zwijgende, wachtende vrouw. Na het verlies van zeven kinderen in de oor-
logsperiode heeft ze 45 jaar gezwegen. En gaf zo haar tragedie door aan de volgende generaties. Haar lot in-
spireerde de drie zussen tot het maken van Penelope, die donkere wachtende vrouw uit oeroude tijden. In de
Odyssee worden slechts enkele bladzijden aan haar gewijd. Hier is zij echter het hoofdpersonage. Hoe draagt,
vertolkt, vereert, vervloekt, omarmt zij haar ideaal, haar noodlot? Info: www.ccbelgica.be; www.kmska.be.

Utopia GmbH / Hangende tuinen (Peter Verhelst). NTGent. KVS-BOX, Arduinkaai 9, 1000 Brussel;
22/1/2008 om 20.30 uur. Schouwburg, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent; 24/1, 25/1 en 26/1/2008. Het Toneel-
huis, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen; 15/4 en 16/4/2008. Voor deze voorstelling vond de auteur inspi-
ratie bij De Bacchanten van  Euripides.  Hij  maakt  een  stuk  over  het  dionysische  lichaam,  over  verlangen,
schoonheid, rituelen en onze behoefte aan verhalen om greep te krijgen op onze driften. Op de scène drie li-
chamen: één mannelijk (Dionysus) en twee vrouwelijke. Elke beweging vormt de mogelijkheid tot een ver-
haal. Info: www.kvs.be.

De apologie van Socrates (Plato). Theater Epidauros. Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen;
21/2, 22/2, 23/2/2008 om 20.30 uur; 24/2/2008 om 15.00 uur. UA-Stadscampus, Agora, Hoek Grote Kau-
wenberg/Vekestraat, 2000 Antwerpen; 20/2/2008 om 20.00 uur. Info: www.vlaamsfruit.be.

Andromaque (Jean Racine). Théâtre Royal, Rue des Brasseurs 156, 5000 Namen. 14/3 en 15/3/2008 om
20.30 uur; 16/3/2008 om 16.00 uur. Info: www.theatredenamur.be.

Muziek en ballet

Dido & Aeneas (Henry Purcell). Org.: De Munt. Théâtre National, Emile Jacqmainlaan 111-115, 1000 Brus-
sel. 12/1, 15/1, 16/1 en 17/1/2008 om 20.15 uur; 13/1/2008 om 15.00 uur. Productie in een versie van Sasha
Waltz. Ze ging erg eigenzinnig te werk door de rollen te ontdubbelen. Zo wordt elke personage gezongen en
gedanst en ontstaan er prachtige duetten. Het begint met een onverwachte scène: op het podium staat een
gigantisch aquarium waarin de dansers met een waterballet het lot van Aeneas en Dido uitbeelden. Info:
www.demunt.be.

http://www.theatreduparc.be.
http://www.cultuurweb.be.
http://www.huubcolla.be.
http://www.ccbelgica.be;
http://www.kmska.be.
http://www.kvs.be.
http://www.vlaamsfruit.be.
http://www.theatredenamur.be.
http://www.demunt.be.
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Five part-songs from the Greek Anthology (Edward Elgar). Koninklijke Zangvereniging Arti Vocali. CC De
Kern, De Kern 13, 2610 Wilrijk. 13/1/2008 om 14.30 uur. Tevens staan Hongaarse Dansen van Johannes
Brahms en bekende operakoren op het programma. Info: www.antwerpen.be/dekern.

Dido & Aeneas (Henry Purcell). Jan Decorte en B Rock. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel;
18/1 en 22/1/2008 om 20.30 uur. Concertgebouw, t Zand 34, 8000 Brugge; 19/1/2008 om 20.00 uur. De Sin-
gel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 25/1 en 26/1/2008 om 20.00 uur. Dankzij de sobere enscenering van
deze mythe over hartstocht en staatsbelang laat Decorte ruimte voor de rijkdom van de muziek. Info:
www.b-rock.org.

Giulio Cesare in Egitto (Georg Friedrich Händel). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 20/1, 22/1, 23/1,
25/1, 26/1, 29/1, 30/1 en 31/1/2008 om 19.00 uur; 27/1/2008 om 15.00 uur; 1/2, 5/2, 6/2 en 7/2/2008 om
19.00 uur; 3/2/2008 om 15.00 uur. Info: www.demunt.be.

Lapsus animae.  Org.:  NKV  Antwerpen  i.s.m.  COC  Sint-Andries.  Eléonor.  COC  Sint-Andries,  Sint-
Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen. 22/1/2008 om 10.30 en 13.30 uur. Een muzikale voorstelling in gezongen
Latijn, voorzien van stevige muziek. Poëzie van Catullus, Petronius, Sulpicia tot de middeleeuwse liederen-
bundel Carmina Burana, met simultane projectie van de vertaling. De zangeres is Elly Aerden. Zij wordt be-
geleid door piano/accordeon, elektrische gitaar, cello en drums. Dit initiatief heeft als doel om de interesse
voor de klassieke oudheid bij het publiek te bevorderen  en ook de overtuiging dat het Latijn nog steeds ac-
tueel en modern kan zijn. Info: voor kaarten tel. 03 233 76 46 of vivianevandenbroucke@hotmail.com.

Metamorphoses. Sospiri Ardenti. Kasteel Walburg, 9100 Sint-Niklaas. 1/2/2008 om 20.00 uur. De Romeinse
schrijver Ovidius vormde de inspiratiebron voor een muzikaal programma over goden, stervelingen, saters,
nimfen, dieren en planten. Gepaste muziek om deze verhalen te vertalen vond Sospiri in de airs de cours
uit de 17de eeuw onder Lodewijk XIII. Opdracht aan de hedendaagse componist Jan Pieter Biesemans om
aansluitend op de luitliederen van het 17de-eeuwse Franse hof instrumentale muziek te componeren. Het
wordt een mengeling van kamermuziek en theater. Info: www.ccsint-niklaas.be.

La mort de Cléopâtre (H. Berlioz). Symfonieorkest van De Munt. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen;
7/2/2008 om 20.00 uur. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 9/2/2008 om 20.00
uur. Staan eveneens op het programma: A. Schnittke, Concerto voor hobo, harp en strijkorkest,  en  H.  Berlioz,
Symphonie fantastique, opus 14. Info: www.demunt.be.

Euridice (Jacopo Peri). KC-projectensemble Seicento. Augustinus Muziekcentrum, Kammenstraat 81, 2000
Antwerpen. 16/2/2008 om 21.00 uur. Op 6 oktober 1600 ging voor een select publiek Jacopo Peri s Euridice
in première. De directe aanleiding tot de voorstelling waren de feestelijkheden rond het huwelijk van Maria
de  Medici met de Franse koning Henri IV. Info: www.amuz.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 4 november 2007. Voor aanvullende informatie of even-
tuele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be/agenda.

De raad van bestuur van de V.L.O.T.
wenst u een mooi kerstfeest
en een fijn nieuw jaar
met veel liefde en vriendschap
om te geven en te krijgen.
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