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REDACTIONEEL

Beste collega’s

De  opwarming  van  de  aarde,  CO2-uitstoot, klimaatconferenties, het broeikaseffect ... het zijn allemaal be-
grippen die de laatste tijd bijna dagelijks in het nieuws komen. Niet helemaal onterecht, want op een aantal
sceptici na zijn meer en meer wetenschappers het erover eens dat het slecht gesteld is met de toestand van
onze planeet. Alle middelen moeten dan ook ingezet worden om deze situatie een halt toe te roepen.

Hoewel onze vereniging overwegend classici onder haar leden telt, die vooral belangstelling hebben voor de
geschiedenis van 2000 jaar en langer geleden, mogen en willen we toch niet blind zijn voor de hedendaagse
realiteit. Daarom heeft onze raad van bestuur beslist een steentje (hoe klein misschien ook) bij te dragen aan
de zorg voor het milieu.

Ons ledentijdschrift Prora verschijnt viermaal per jaar en telt doorgaans 28 bladzijden. Daarvoor zijn op jaar-
basis meer dan 20 000 A4-bladen nodig, samen goed voor ruim 85 kilogram papier. Omdat ons tijdschrift het
belangrijkste informatie- en communicatiekanaal met onze leden is, willen we dat zeker behouden, maar
vanaf dit nummer wordt Prora wel gedrukt op gerecycleerd papier. Dat maakt het drukwerk een paar euro-
cent per exemplaar duurder, maar de bomen die we ermee uitsparen, zijn die kleine meerkost waard. We
hopen dat u ons initiatief weet te waarderen.

Van deze gelegenheid hebben we ook gebruikgemaakt om Prora volledig te restylen: een nieuwe kaft, een
ander lettertype, een nieuwe lay-out. De vorige versie werd gebruikt sinds september 2003. Na vier en een
half jaar was het dan ook tijd voor iets anders. Inhoudelijk is het echter nog steeds uw vertrouwde Prora met
informatieve, didactische en praktijkgerichte artikelen in de gekende rubrieken. Wat goed is, willen we na-
tuurlijk behouden.

Onze twee studiedagen, op 23 januari in Kessel-Lo en op 30 januari in Gent, waren een groot succes, zowel
kwantitatief als kwalitatief. Niet alleen mochten we 106 deelnemers verwelkomen, maar de reacties waren
ook bijna unaniem positief. Uit een eerste analyse van de evaluatieformulieren blijkt dat de opsplitsing van
de locaties wordt gewaardeerd, dat de spreker (Eric Van Huffelen) zijn publiek wist te boeien en dat ook de
nieuwe formule van de peripatetische gedachtewisseling ten zeerste in de smaak is gevallen. We zullen alle
opmerkingen en suggesties die op de evaluatieformulieren ter sprake komen, in overweging nemen, zodat
we een volgende nascholing eventueel nog kunnen verbeteren.

Op het moment dat dit nummer bij u in de bus valt, loopt het mandaat van onze raad van bestuur stilaan ten
einde. Op 15 maart 2008 kiest de algemene vergadering een nieuwe raad van bestuur. Alle huidige bestuur-
ders zijn herkiesbaar, maar de voorzitter mag (zoals de statuten dat bepalen) geen derde termijn doen aan
het hoofd van de vereniging. We zijn net als u benieuwd hoe onze nieuwe bestuursploeg er zal uitzien. Kan-
didaturen voor de raad van bestuur zijn overigens nog steeds welkom.

Ik zou van deze gelegenheid willen gebruikmaken om de collega’s van de raad van bestuur – en ik weet ze-
ker dat ik ook in hun naam spreek – te bedanken voor alweer drie jaar van bijzonder prettige samenwerking
in een democratische en collegiale sfeer en voor hun grote inzet voor en betrokkenheid bij onze vereniging.
Hopelijk kunnen we, met uw goedkeuring, ook de komende drie jaar heel wat van onze plannen realiseren.

Joeri Facq
Hoofdredacteur
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VERENIGING

Lezing ‘De oude Belgen’ met algemene vergadering

We willen u graag nog even herinneren aan onze algemene vergadering op zaterdag 15 maart 2008 in Sint-
Niklaas. 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.
Omdat het niet de bedoeling is dat de bestuurders zichzelf verkiezen, hopen we op een talrijke aanwezig-
heid van onze leden, die we hierbij nogmaals van harte uitnodigen.

We hebben verschillende lumineuze ideeën en ambitieuze plannen, maar helaas niet altijd de mankracht om
die te realiseren. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar energieke en enthousiaste leerkrachten die deel
willen uitmaken van de fijne ploeg die het dagelijks bestuur van de V.L.O.T. waarneemt. Zin om mee het be-
leid van de vereniging uit te stippelen? Stuur dan een briefje of e-mail met uw kandidatuur naar de voorzit-
ter (Chris Van Woensel, Stationsstraat 48, 2220 Heist-op-den-Berg; voorzitter@vlot-vzw.be). 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 de iden van maart konden we niet anders
dan een thema kiezen dat verband houdt met Caesar. Ugo Janssens, de auteur van het recent verschenen
boek De oude Belgen, komt vertellen over onze verre voorouders en hun confrontatie met de Romeinse gene-
raal 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 of via e-mail bij Joeri Facq, Naastveldstraat 140, 9160 Lokeren;
       joeri.facq@vlot-vzw.be

mailto:voorzitter@vlot-vzw.be)
http://www.vlot-vzw.be/vergadering
mailto:joeri.facq@vlot-vzw.be
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VAKTHEORIE

De verzwegen revolutie:
Latijnse letteren onder Constantijn

Wim Verbaal

Klassiek geschoolden kenmerken zich niet door een erg open geest. Pas na een eeuw begint Constantijn de
Grote het negatief imago te verliezen dat een 19de-eeuws romantisch classicisme hem had opgelegd. Voor
de aanhangers van een exemplarische oudheid heeft Constantijn door het christendom te erkennen de on-
dergang van het glorieuze heidendom versneld. In heel wat (kunst)historische overzichtswerken laat men de
oudheid nog steeds eindigen bij het begin van zijn alleenheerschappij in 324 n.C.

Sinds enige decennia vindt Constantijns ‘grootheid’ opnieuw erkenning, niet langer als de keizer die het
christendom van de ondergang gered heeft, maar omwille van zijn staatsmanschap. Sommigen trekken de
vergelijking met Augustus. Ook Constantijn bouwde voort op het werk van zijn voorgangers en wist dit aan
de eisen van een nieuwe tijd aan te passen. Zijn politiek heeft de basis gelegd voor een staatsvorm die in het
Byzantijnse Rijk nog meer dan duizend jaar standhield.

De recentere werken over Constantijn leggen sterk de nadruk op de vele vernieuwingen die onder zijn be-
wind het licht zagen of tot een eerste ontplooiing kwamen. Op politiek, artistiek, economisch en religieus
vlak kende zijn heerschappij een nieuw elan, wat breed wordt uitgemeten in de jongste publicaties. Door dit
enthousiasme  blijft  een  grote  afwezigheid  onopgemerkt.  In  geen  van  de  naslagwerken  die  recent  zijn  ver-
schenen, wordt aandacht geschonken aan de literatuur onder Constantijn. Om bovenstaande vergelijking om
te keren: de aandacht voor Constantijn blijkt er een voor een Augustus zonder Vergilius, Horatius, Ovidius
of Livius! Betekende zijn bewind op het vlak van de letteren dan niets? Zou hij de eerste keizer kunnen zijn
voor wie de kern van de Romeinse identiteit, de taal, geen betekenis had? Gelukkig ziet de werkelijkheid er
anders uit.

Een schrale oogst?

Een probleem voor de Latijnse letteren onder Constantijn vormt de moeizame datering van veel werken. In
feite zijn er maar enkele auteurs en teksten expliciet aan zijn periode toe te schrijven. Voor het proza beperkt
zich  dat  tot  vijf  panegyrieken,  het  laatste  werk  van  Lactantius  (‘Over  de  dood  van  de  vervolgers’)  en  wat
vakliteratuur (waaronder de Mathesis, een astronomisch traktaat van Firmicus Maternus), terwijl de keizer-
biografieën in de Historia Augusta nog ter discussie staan.

Voor de poëzie is de oogst niet rijker. De figuurgedichten van Optatianus Porphyrius, het evangeliënepos
van Juvencus, een spotepigram van een zekere Ablabius en de anonieme Laudes Domini zijn de enige werken
die expliciet van Constantijn melding maken. De bijbelse cento (d.w.z.  een  gedicht  dat  is  samengesteld  uit
losse  verzen van andere gedichten)  van Faltonia  Proba is  waarschijnlijk  aan zijn  zoon Constantijn  II  opge-
dragen en hoort dus bij de constantinische literatuur. Waarschijnlijk moeten ook dichters als Pentadius en
Tiberianus onder zijn bewind geplaatst worden, evenals het gedicht ‘Over de Phoenix’, dat misschien aan
Lactantius mag worden toegeschreven. Over veel andere werken heerst onzekerheid.

Geen rijke  oogst  dus qua omvang,  en ook ten aanzien van de kwaliteit  zullen velen laatdunkend doen.  In-
derdaad, Juvencus lijkt geen Vergilius, Porphyrius staat ver van Horatius en het sprankelende vers van Ovi-
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dius heeft weinig gemeen met het overladen beeldgebruik van ‘Over de Phoenix’. De parallellie tussen Con-
stantijn en Augustus loopt hier zeker spaak. Dit was natuurlijk te verwachten. Wie denkt dat Constantijn het
augusteïsche tijdperk had moeten herstellen, komt bedrogen uit. Constantijn slaagde erin de staatkundige
structuren aan nieuwe eisen aan te passen. Voor de literatuur onder zijn bewind moet men de vraag zo stel-
len: wat leren de schrijvers ons over deze nieuwe eisen, over de verwachtingen waaraan zij voor hun tijdge-
noten moesten voldoen?

Een nieuwe esthetiek

De letteren, en de poëzie in het bijzonder, gehoorzamen aan artistieke wetten. Zij beantwoorden aan een es-
thetiek die haar stempel drukt op andere vlakken van het maatschappelijke leven. Om de Latijnse letteren
onder Constantijn naar waarde te kunnen schatten, lijkt een vergelijking met de esthetische vormgeving op
andere terreinen aangewezen. De architectuur komt hiervoor het eerst in aanmerking, want zoals veel kei-
zers voor hem kenmerkt ook Constantijn zich door een ware bouwwoede.

De grootste verwezenlijking van het nieuwe bewind was de schepping van een nieuwe hoofdstad: Constan-
tinopel. Hier kon de keizer iets volstrekt nieuws oprichten, ongehinderd door de aanwezigheid van een ver-
leden dat  rijk  maar  daardoor ook drukkend was.  In  de Latijnse  letteren laat  deze drang tot  volkomen ver-
nieuwing nog op zich wachten.  Zij  lijkt  door  te  breken in  de tweede helft  van de vierde eeuw n.C.  met  de
hymnische poëzie van Ambrosius, de psychologische zelfanalyse en het universele geschiedenisbeeld van
Augustinus of de bijbelvertaling van Hiëronymus, waarin het fundament van de Latijnse letteren, het Latijn
zelf, een ‘gewijde’ revolutie onderging.

Voor de Latijnse letteren onder Constantijn is het beter de blik te richten op Rome zelf.  De Urbs had sedert
lang afgedaan als daadwerkelijke hoofdstad van het rijk, maar symbolisch bleef zij het hart. In Rome klopte
het roemvolle verleden, zichtbaar in de pracht van haar monumenten, in het gewicht van haar erfenis. On-
middellijk na zijn overwinning bij de Milvische brug heeft Constantijn hier zijn stempel aan willen toevoe-
gen. Je werd maar als keizer erkend wanneer je zichtbaar je sporen in Rome achterliet.

Laat ons daarom onze blik richten op het eerste monument dat Rome aan Constantijn te danken heeft: de
triomfboog die in 315 n.C. werd opgericht ter ere van zijn overwinning op Maxentius (312 n.C.). Ook deze
heeft nooit veel waardering gekregen van de kant van de klassiek geschoolde Europeaan. Voor Rafaël en zijn
tijdgenoten bestond de boog slechts uit een verzameling meesterwerken uit de tweede eeuw, waartegen de
originele sculpturen uit de vierde eeuw onbeholpen afstaken.

Inderdaad is het verschil tussen de eigentijdse elementen en de hergebruikte reliëfs opvallend. De riviergo-
den en Victoria’s aan de basis en boven de doorgangspoorten frapperen door hun gestileerde vormgeving,
het symmetrische spel van de plooien, het ontbreken van individualiteit in de gezichten. De lichamen zijn
afgeplat en lijken volledig verdwenen of hooguit de arabesken van het plooienspel voort te zetten. De reliëfs
lijken vooral aan een decoratieve vlakvulling te voldoen. Je kunt niet aan de indruk ontkomen voor een ge-
abstraheerde kunstvorm te staan.

Een soortgelijk  effect  bewerken de rondo’s  met  de wagens van zon en maan en vooral  het  lange reliëffries
dat boven de zijpoorten om de boog loopt. Achtereenvolgens staan de opmars van het leger, de belegering
van Verona, de slag bij de Milvische brug, de intocht in Rome, Constantijns toespraak tot het volk en een
gelduitdeling afgebeeld. Ook hier overheersen de ritmiek en de herhaling van figuren en plooien, bijna zon-
der diepte, zonder enige poging tot individualiteit.

Ritmische herhaling, abstractie van de vorm, decoratieve vulling: het zijn karakteristieken die we herkennen
bij dichters uit deze periode. De meest extreme gedaante nemen wel de echoverzen aan, zoals die op naam
van Pentadius zijn overgeleverd. Het gaat om disticha waarvan de eerste helft van de hexameter herhaald
wordt in de tweede helft van de pentameter:
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  Cui pater amnis erat, fontes puer ille colebat
   laudabatque undas, cui pater amnis erat.
  Se puer ipse videt, patrem dum quaerit in amne,
   perspicuoque lacu se puer ipse videt.
    (De Narcisso, 1-4)

  ‘Zijn vader was de stroom, de jongen hield van bronnen,
   golven prees hij luid: zijn vader was de stroom.
  De jongen ziet zichzelf, als hij zoekt naar zijn vader,
   in de klare stroom ziet de jongen zichzelf.’

Porphyrius  durft  verder  te  gaan.  Een  van  zijn  specialiteiten  lag  in  retrograde  verzen:  verzen  die  van  links
naar rechts en van rechts naar links gelezen konden worden. Een gedicht dat buiten de eigenlijke verzame-
ling onder zijn naam bewaard bleef in de Codex Salmasianus (nr. 28), bestaat uit zulke elegische disticha. De
openingsverzen luiden:

  Blanditias fera Mors Veneris persensit amando,
   permisit solitae nec Styga tristitiae.
  Tristitiae Styga nec solitae permisit amando
   persensit Veneris Mors fera blanditias.

  ‘De wrede Dood voelt in de liefde Venus’ vreugden
   en verbiedt de Styx haar oude droevigheid.
  De oude droevigheid verbiedt hij aan de Styx en
   Venus’ vreugden voelt wreed in de liefde Dood.’

In een ander gedicht (nr. 15) combineert hij retrograde hexameters met andere kunststukjes: het eerste vers
bestaat alleen uit woorden van twee lettergrepen, het tweede uit woorden van drie syllaben, in het derde tel-
len alle woorden er vier, in het vierde vijf, in het vijfde achtereenvolgens één, twee, drie, vier en vijf, terwijl
het zesde voor de eerste vier woorden retrograde gelezen kan worden enz.

  Alme, decus mundi summum, rector pius orbis,
  Auguste, invicta populos virtute gubernans,
  iustitia imperii nationum, Constantine,
  effrenatarum moderamine pacificator,
  quem divus genuit Constantius induperator,
  aurea Romanis propagans saecula nato
  (vgl. saecula propagans Romanis aurea nato).

  ‘Heilig, aardse parel, werelds vrome heerser,
  Augustus, volkeren besturend zegerijk,
  wereldwijde landbestuurder, Constantinus,
  pacificerend oorlogszuchtigen tegemoetkomend,
  die voortbracht medevorst Constantius’ algoddelijkheid,
  brengend gouden tijdperk Rome in zijn zoon
  (Rome gouden tijdperk brengend in zijn zoon).’

Of wat te denken van zijn carmen 25, dat met vier verzen begint en dan over een totaal van 72 hexameters in
18 strofen diezelfde woorden in telkens nieuwe combinaties samenvoegt!

Porphyrius’ roem in het Westen zou echter vooral gevestigd worden door zijn figuurgedichten: kunstig op-
gebouwde  lettertapijten  die  men  van  links  naar  rechts,  als  acrostichon  (de  beginletters)  en  telestichon  (de
eindletters) of diagonaal of via voorgeschreven routes door het tapijt kan lezen. Soms vormen de ‘binnentek-
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stuele’ verzen sprekende emblemen, zoals het Christusmonogram (14 en 24) of een groet aan de keizer (5), of
vormen zij in Latijnse letters Griekse verzen (16, 19, 23). Ausonius’ Technopaegnion lijkt hierbij nog maar kin-
derspel!

Herhaling, ritmiek, abstractie: de inhoud doet er duidelijk minder toe. Het gaat erom het eigen meesterschap
over de taal te bewijzen en dit tot eer en glorie van de keizer. Constantijn was hier blijkbaar gevoelig voor,
want door zijn ‘bouwwerken’ op te dragen aan de keizer verkreeg Porphyrius genade voor een ballingschap
die hij om onbekende redenen had opgelopen.

Het verleden geplunderd?

Eén element in de boog van Constantijn heeft altijd de aandacht getrokken en tot begrijpelijke maar mis-
schien toch verkeerde conclusies geleid. In het bovengedeelte van de triomfboog zijn reliëfs geïncorporeerd
uit vroegere bouwwerken, namelijk uit monumenten van Trajanus, Hadrianus en Marcus Aurelius. In de ar-
cheologie spreekt men hierbij over spolia.

Velen associëren het veelvuldig gebruik van spolia onder Constantijn met artistiek onvermogen, terwijl ande-
ren het aan economische moeilijkheden hebben geweten. Beide gedachten zijn onhoudbaar. In de reliëfs zijn
namelijk de hoofden van sommige prominenten vervangen door portretten van Constantijn en zijn familie-
leden. Er is daarbij wel sprake van een stijlbreuk, maar zeker niet van een technische minderwaardigheid.
Ook  de  kolossale  portretten  die  van  Constantijn  bewaard  bleven,  lijden  niet  onder  artistiek  onvermogen.
Evenmin kunnen economische motieven doorslaggevend zijn geweest, omdat de keizer het zich op datzelfde
moment wel kon veroorloven om in Rome monumentale bouwwerken op te trekken. Te denken valt  aan de
heroriëntering van de basiliek van Maxentius, de thermen op de Quirinalis, de christelijke basilieken van La-
teranen en op de Vaticaanheuvel.

De keuze om juist van déze drie keizers spolia te incorporeren, wijst erop dat ook hier een nieuwe esthetische
en artistieke mentaliteit meespeelt. In dit hergebruik ligt ongetwijfeld een politiek programma besloten:
Constantijn maakt zich mét de reliëfs ook meester van de daden en de roem van deze keizers, die nadrukke-
lijk als goede keizers werden gezien. Zijn eigen bewind zal het rijk van de tweede eeuw n.C. doen herleven.
De oude keizers moeten daarbij niet gezien worden als voorbeelden voor Constantijn: zij hebben veeleer zijn
heerschappij mogelijk gemaakt, zij hebben ze in hun eigen bewindsdaden aangekondigd.

Deze uitleg voor het gebruik van spolia komen we tegen in het voorwoord van Proba bij haar bijbelse cento.
Want wat zijn cento’s anders dan spolia: verzen en halfverzen ‘geplunderd’ uit een literair monument en in
een nieuwe context geplaatst, waardoor zij een andere betekenis krijgen?

Voor een cento gebruikt men verzen en halfverzen uit Vergilius die men samenvoegt zonder iets te verande-
ren, al kunnen kleine wijzigingen toegestaan zijn. Anderhalf vers is het maximum dat men mag inlassen. De
verbinding tussen twee fragmenten moet plaatshebben op de cesuur. Deze regels van de cento zullen later
door  Ausonius  worden  omschreven  in  de  brief  die  hij  zijn  eigen cento laat voorafgaan: een bruiloftslied,
waarin Vergilius’ verzen een frivole en soms regelrecht obscene betekenis krijgen.

Proba heeft ernstiger bedoelingen. Zij draagt haar gedicht op aan Constantijn II, nadat zij, naar eigen zeggen,
al een episch werk (ook een cento?) gecomponeerd heeft over de strijd om de heerschappij. Nu wil zij haar
aandacht aan een meer verheven werk besteden en biedt zij de keizer ‘Maro in iets beters omgezet’ aan.

In haar gedicht van 694 verzen (waarvan de eerst 28 als proloog nog geen echte cento vormen) behandelt zij
eerst de schepping van hemel en aarde met de zondeval, Kaïn en Abel en de zondvloed. Vervolgens (vanaf
vers 333) geeft zij met Vergilius’ verzen vorm aan Christus’ levensverhaal.

Dit mag de moderne lezer een vreemde oefening lijken, en zo bleef haar werk tijdens de laatste eeuwen ook
veroordeeld. Toch gaat het Proba om meer dan een literair spel en is het evenmin haar bedoeling aan het
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evangelieverhaal een nobeler gedaante te geven door het te vertellen in de woorden van Vergilius. Zij wil
iets heel anders laten zien:

  ‘Mijn lied begint. Sta mij, God, bij, verhef mijn geest.
  Vergilius, zeg ik, heeft Christus’ gift bezongen.’
    (v. 23-24)

Vergilium cecinisse loquar pia munera Christi. Niet Proba bezingt Christus in Vergilius’ verzen. Nee, Vergilius
zelf heeft Christus’ gaven al bezongen in zijn verzen. Het heden leeft wat het verleden heeft voorbereid en
aangekondigd. De lezers van toen hebben het alleen niet gezien, en om het de eigen tijdgenoten duidelijk te
maken, zal Proba Christus uit de verzen van Vergilius tevoorschijn halen. Zij doet niets anders dan de kun-
stenaars die de reliëfs van Marcus Aurelius hun nieuwe (‘daadwerkelijke’) betekenis gaven door ze te incor-
poreren in de triomfboog van de ‘ware’ keizer.

Een dergelijke toe-eigening van de monumenten uit het verleden heeft alleen maar zin als de spolia ook als
zodanig herkend worden. Daarom grijpen de cento-dichters (er zijn er nog enkele andere, maar Proba lijkt de
eerste die de techniek op zulke schaal toepast) uitsluitend terug op Vergilius (en op Homerus in het Grieks).
Er wordt een beroep gedaan op de herkenning door de lezer, zodat deze de oude tekst in zijn nieuwe context
kan plaatsen. Daarom werken de architecturale spolia in de triomfboog zo vervreemdend. Alleen als Fremd-
körper in de totaalopzet kunnen zij  hun boodschap overbrengen: de nieuwe keizer is de vervulling van wat
de grote daden uit het verleden hebben aangekondigd.

Gezichtsverlies?

Het fries op Constantijns triomfboog helpt ons nog een andere dichter te begrijpen, die op zijn manier het
verleden ‘plundert’. Ook Juvencus gebruikt Vergilius in zijn evangeliënepos, maar niet zoals Proba. De lezer
van zijn bijbels epos moet voortdurend aan Vergilius denken, maar kan niet altijd een concrete passage aan-
wijzen. Het blijft bij lichte allusies, woordcombinaties of metrische resonanties, een beetje zoals de antieke
zuilen en kapitelen die in de christelijke kerken een nieuwe context kregen.

Juvencus spant zonder meer de kroon in de classicistische stroming die begon met Nemesianus en te her-
kennen is bij dichters als Tiberianus, de dichters van het Phoenix-gedicht (Lactantius?) en van de Laudes Do-
mini, het eerste christelijke gedicht in hexameters. Zij keren zich nadrukkelijk naar de klassieke voorbeelden
en lijken afstand te nemen van de preciositeit uit de vorige eeuwen, die in de gedichten van Porphyrius en
Ausonius te herkennen is. Juvencus laat echter zien dat hij zelf ook in staat is tot epische poëzie volgens de
eigentijdse smaak. Dit vertaalt zich in een extreme concentratie op de figuur van Christus, die in het gedicht
dezelfde bovenmaatse proporties en centrale positie krijgt als Constantijn in de scenes van het reliëf. Om
hem heen verdwijnt iedere individualiteit, wordt elke diepte genivelleerd, dienen de bijfiguren enkel als een
ritmisch kader. Het hele verhaal speelt zich schijnbaar af op één vlak.

Des te belangrijker is het daarom dat ook Juvencus zich tot de klassieken keert. De traditie is voor deze Ro-
meinse auteurs te belangrijk om zomaar af te stoten. Zij moet in de nieuwe era geïncorporeerd worden, om-
dat  zij  deze  mogelijk  heeft  gemaakt.  Maar  zij  wordt  er  wel  door  overstegen.  Dat  lijkt  de  boodschap  en  de
drijfveer van de Latijnse letteren onder Constantijn. Zij kunnen zeker niet in de plaats treden van hun illuste-
re voorgangers, maar zij hebben de basis gelegd voor de literaire bloei in de decennia na hen.

Bibliografische noot

De vertaling bij de Latijnse fragmenten in de tekst is van mijn hand. Ik verzeker de lezers dat de lectuur van
het Latijn even vermoeiend en weinig inspirerend is als die van mijn Nederlandse parafrasen.
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Zoals gezegd is er over de Latijnse letteren onder Constantijn amper iets verschenen. Enkele individuele au-
teurs zijn wel wat nader bekeken. Dit geldt dan vooral voor Juvencus. Ik verwijs hiervoor naar mijn bijdrage
in Hermeneus, jg. 77 (2005), blz. 178-186.

Over spolia is de laatste jaren meer verschenen. Ik vermeld hier vooral de volgende twee bijdragen:
• KINNEY, Dale, Roman architectural spolia, voordracht tijdens het symposium Roma: the tide of influence (28

april 2000), te lezen op de website www.aps-pub.com/proceedings/1452/Kinney.pdf;
• BRENK, B., Spolia da Costantino a Carlo Magno: estetica versus ideologia, in BRENK, B., Architettura e immagi-

ni del sacro nella tarda Antichità, Spoleto, 2005, blz. 197-203.

Dit artikel is eerder verschenen in Hermeneus, jg. 79 (2007), nr. 3, blz. 113-118.

Latijn in de moderne media

Lieve Van Gerwen

Het Latijn als taal is niet dood, maar springlevend! Er worden jongerentijdschriften uitgegeven in het Latijn,
op het internet kun je het nieuws of het weerbericht lezen in de taal van Cicero, en heel wat jeugdboeken en
stripverhalen worden in het Latijn vertaald. Daarom geven we hier een (wellicht niet exhaustief) overzicht
van het Latijn in de moderne media.

Tijdschriften

ELI is een Italiaanse uitgeverij die 28 tijdschriften in 7 verschillende talen onder haar vleugels heeft. Er zijn
ook 2 Latijnse tijdschriften bij: Adulescens voor beginners en Iuvenis voor leerlingen vanaf de tweede graad.
Naast artikels over actuele onderwerpen die tieners kunnen boeien, zijn ook spelletjes (kruiswoordraadsels,
zoekwoorden ...) en strips opgenomen. Deze twee tijdschriften verschijnen tussen september en mei onge-
veer maandelijks en tellen elk zes afleveringen.

Internet

Nieuwsberichten in het Latijn:
• www.yleradio1.fi/nuntii
• www.radiobremen.de/nachrichten/latein

Het weerbericht in het Latijn:
• latin.wunderground.com

Taal- en andere spelletjes:

• www.koxkollum.nl: Kox Kollum biedt op het internet een aantrekkelijke website aan met videobeelden
(Rome, Ostia, Pompeji ...), een cursus Latijn voor beginners en verschillende spelletjes;

• www.cirlapa.org:  de website  van Circulus  Latinus Panormitanus biedt  ook een ruime waaier  aan infor-
matie, waaronder ook enkele Latijnse taalspelletjes (o.a. galgje).

http://www.aps-pub.com/proceedings/1452/Kinney.pdf;
http://www.yleradio1.fi/nuntii
http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein
http://www.koxkollum.nl:
http://www.cirlapa.org:
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Jeugdboeken vertaald naar het Latijn

• Jippus et Jannica van  Annie  M.G.  Schmidt,  vertaald  door  Harm  Jan  van  Dam,  verschenen  bij  uitgeverij
Querido, Amsterdam;

• Harrius Potter et philosophi lapis van J.K. Rowling, vertaald door Peter Needham, verschenen bij Bloombu-
ry, Londen;

• Harrius Potter et camera secretorum van J.K. Rowling, vertaald door Peter Needham, verschenen bij Bloom-
bury, Londen;

• De Sollidaea liberanda van Marten Toonder, vertaald door A.J. Kleywegt, verschenen bij de vereniging
Vrienden van het Gymnasium, uitgegeven met een licentie van Uitgeverij De Bezige Bij.

Strips vertaald naar het Latijn

We vermelden hier de meest gekende strips. Voor een vollediger overzicht kunt u terecht op de website
www.arts.kuleuven.be/alo/klassieke/docs/strips2.pdf.

• Alex: Spartaci filius (De zoon van Spartacus)

• Asterix:    vele titels

• Kuifje: De insula nigra (De zwarte rotsen)
De sigaris pharaonis (De sigaren van de farao)

• Nero: De principe sanguineo (De rode keizer)

• Suske en Wiske: De secreto gladiatorum (Het geheim der gladiatoren)
De larva Hispanica (Het Spaanse spook)

Nunc est disputandum

Op onze studiedagen van 23 en 30 januari 2008 werd de belofte gemaakt dat u een verslag van wat er
in de verschillende discussiegroepen werd gezegd, in Prora zou kunnen lezen.  Het  is  immers  de be-
doeling dat u van die nascholing enige feedback ontvangt.

Op dit moment worden alle notities die bij de verschillende stellingen werden gemaakt, verwerkt. De
deadline voor de redactie van dit tijdschrift was 15 januari, waardoor publicatie in dit maartnummer
niet  meer  mogelijk  was.  De tijd  om tot  een deftig  resultaat  te  komen,  zou trouwens toch te  kort  ge-
weest zijn.

Het juninummer van Prora moet een soort themanummer worden, waarin we de inleidende uiteenzet-
ting van Eric Van Huffelen alsook de verslagen van de diverse groepen publiceren. Op die manier zult
u een bundel van de nascholing in handen hebben. Bedankt voor uw geduld.

http://www.arts.kuleuven.be/alo/klassieke/docs/strips2.pdf.
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DIDACTIEK

Cicero in de moderne roman

Lieve Van Gerwen

Cicero is altijd al een inspirerende figuur geweest voor vele moderne auteurs. Maar hoe kunnen we de wer-
ken van deze auteurs in onze lessen klassieke talen inlassen? De weinige uren Latijn zijn m.i. te kostbaar om
op te offeren aan de lectuur van een volledige moderne roman in de oorspronkelijke taal of in vertaling.
Daarom  werkte  ik  voor  mijn  leerlingen  een  opgave  uit  voor  een  huiswerk  dat  hen  laat  kennismaken  met
twee verschillende auteurs: Steven Saylor en Robert Harris. Misschien krijgen ze zo wel de smaak te pakken
en gaan ze op eigen initiatief het volledige werk lezen!

De auteurs

Steven Saylor werd geboren in 1956 in Texas en studeerde geschiedenis en klassieke talen aan de universiteit
van Austin. Naast de vele verhalen met de detective Gordianus in de hoofdrol schreef hij  ook nog tal van
andere werken die zich afspelen in de klassieke oudheid. Alle mogelijke informatie over deze auteur kunt u
vinden op zijn persoonlijke website www.stevensaylor.com. Vele van zijn boeken zijn vertaald in het Neder-
lands en uitgegeven bij de Nederlandse uitgeverij De Boekerij.

Robert Harris werd geboren in 1957 in Groot-Brittannië en studeerde aan de universiteit van Cambridge. Hij
werd journalist en werkte voor verschillende grote dagbladen en voor de BBC. Zijn romans hebben alle een
historische achtergrond en met Pompeii keerde hij terug naar de Romeinse geschiedenis. Imperium is het eer-
ste deel van een trilogie die is opgebouwd rond het personage van Cicero. De twee andere delen zijn nog in
voorbereiding. Meer informatie over deze auteur kunt u vinden op de website www.crimezone.nl.

Steven Saylor: Moord op de Via Appia

Steven Saylor heeft een hele reeks verhalen geschreven met als centrale figuur de detective Gordianus de
Vinder. Deze is een tijdgenoot van Cicero en in verschillende boeken speelt de advocaat een belangrijke rol.
De auteur liet zich dan ook voor enkele van zijn verhalen inspireren door de redevoeringen van deze rede-
naar. Zo is Romeins bloed geïnspireerd op de redevoering Pro Roscio, terwijl er voor Catilina’s wapen en Moord
op de Via Appia inspiratie gevonden werd in Pro Milone. Ik koos dit laatste werk omdat ik uitsluitend deze re-
devoering (fragmentarisch) lees met mijn leerlingen.

Gordianus en de andere hoofdpersonages

Gordianus is, zoals reeds gezegd, de centrale figuur waarrond alle detectiveverhalen van Steven Saylor zich
afspelen. Hij is geboren rond 110 v.C. en maakt alle turbulente ontwikkelingen van de laatste eeuw van de
republiek mee. Gordianus woont met zijn vrouw en kinderen op een van de heuvels in Rome en verdient de
kost  met  speurwerk.  Onder  zijn  cliënten  vinden  we  ook  Cicero  terug,  die  voor  enkele  van  zijn  processen
dankbaar van zijn diensten gebruik maakt.

http://www.stevensaylor.com.
http://www.crimezone.nl.
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Moord op de Via Appia

Het verhaal speelt zich af in Rome in het jaar 52 v.C. De republiek loopt op zijn einde en de stad wordt on-
veilig gemaakt door twee bendes: de knokploeg rond Titus Milo, lid van de optimates, en de bende rond de
flamboyante Publius Clodius, aanhanger van de populares. Op 18 januari treffen beide groepen elkaar op de
Via Appia. Het komt tot een gevecht in regel en na afloop blijft het lijk van Clodius achter ... Milo wordt  van
moord beschuldigd en roept  zijn  partijgenoot  Cicero te  hulp om zijn  zaak voor  het  gerecht  te  verdedigen.
Tijdens dit proces spreekt Cicero zijn verdedigingsrede voor Milo uit, die later (zeer sterk bijgewerkt) door
zijn vriend Atticus werd uitgegeven.

Steven Saylor begint zijn verhaal met de aankomst van Clodius’ lijk in Rome. De stad staat in rep en roer en
Gordianus gaat, gealarmeerd door zijn zoon Eco, midden in de nacht polshoogte nemen. Zo komen ze te-
recht in de massa die zich verzameld heeft voor het huis van Clodius. Daar worden ze opgemerkt door Clo-
dia, de zus van de dode Clodius. Zij kent Gordianus van vroegere gelegenheden en vraagt hem haar te hel-
pen met het uitzoeken van de ware gebeurtenissen rond de moord op haar broer ...

Verwerking van hoofdstuk 1 en 2 als huiswerk

HOOFDSTUK 1

 1 Geef uitleg bij de volgende namen:

   a (blz. 15) Morpheus
   b (blz. 17) Numa – Esquilinus
   c (blz. 18) Hades – Subura – Palatinus

 2 Welke feiten komen we te weten over Clodius?

HOOFDSTUK 2

 1 (blz. 23) Wie was Attalus?

 2 (blz. 24) Marcus Scaurus:
   a Welk lichamelijk gebrek gaat er schuil achter zijn bijnaam?
   b Welke functie oefent hij uit? Geef een woordje uitleg bij deze functie.

 3 (blz. 24) Campus Martius:
   a Wat was de oorspronkelijke functie van de Campus Martius?
   b Noem twee beroemde bouwwerken die ten tijde van Augustus op dit plein werden opgericht.

 4 (blz. 26) Wat is een tourniquet?

 5 (blz. 26) Gaius Sallustius is bekend geworden door twee grote geschiedkundige werken:
   a Geef de titel.
   b Geef een korte toelichting bij elk werk.

 6 (blz. 37) Wie is Marcus Antonius?

 7 Welke details vernemen we over de dag waarop Clodius werd vermoord?

 8 Welke familieleden van Clodius leren we kennen?

 9  a Hoe is de verhouding tussen Clodia en haar schoonzus?
   b Welke reden wordt daarvoor gegeven?

    10  a Wie is Sextus Cloelius?
   b Wat is zijn taak?
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Tot hier enkele suggesties om te werken met een of meer hoofdstukken uit het boek van Steven Saylor. Als
de mogelijkheid bestaat om de leerlingen toch heel het boek te laten lezen, bv. als huislectuur, kan men een
vergelijking laten maken tussen het verhaal van Cicero uit de Pro Milone en de versie van deze roman. Welke
toegevingen of wijzigingen heeft Steven Saylor aangebracht om zijn verhaal uit te werken?

Robert Harris: Imperium

Robert Harris laat het verhaal van Cicero vertellen door Tiro, de persoonlijke secretaris van de redenaar. We
volgen in dit eerste deel de jonge Cicero als student bij beroemde redenaars in Griekenland, als senator en
praetor en als jonge advocaat in zijn eerste processen. Volgens Robert Harris had Cicero maar één groot le-
vensdoel: heerschappij verwerven over de Romeinse staat of imperium. Voor een behandeling van het proces
van Milo moeten we vooralsnog wachten op de uitgave van het tweede deel van deze trilogie ...

Verwerking van hoofdstuk 1 als huiswerk

 1 Wat leert het eerste hoofdstuk ons over:
   a de literaire productie van Cicero?
   b de fysiek van Cicero?
   c de twee stijlstromingen in de redenaarskunst?

 2 Vat de opleiding van Molo samen in een vijftal zinnen.

 3 Een eerste stap in de politieke carrière van Cicero is zijn aanstelling tot senator:
   a Hoe kon je senator worden?
   b Hoe kwam Cicero aan de nodige financiën?

 4 Zoek tot slot nog de volgende begrippen op:
   a carnifex
   b  Hieratica

Het boek is ten slotte ook uitstekend geschikt om passages uit voor te lezen bij de inleiding op de lectuur van
Cicero. Wie het proces tegen Verres leest, vindt hier ook dankbare fragmenten terug, evenals wie de samen-
zwering van Catilina wil behandelen.

Voor een uitvoeriger bespreking van het boek verwijzen we naar Prora, jg. 12 (2007), nr. 3, blz. 19, waar u een
recensie kan vinden van de hand van Joeri Facq. Alvast veel leesplezier voor u en uw leerlingen!

Enkele uitgewerkte ideetjes rond nieuwe Latijnse woorden

Lieve Van Gerwen

Scrabbelen op zijn Vaticaans

Het Vaticaans woordenboekje, ingeleid door Marc Leijendekker, samengesteld door Vincent Hunink en uitge-
geven door Athenaeum – Polak & Van Gennep (Amsterdam, 2005), is een klein woordenboekje met een
woordenlijst van ca. 1500 moderne Nederlandse woorden met daarbij de Neolatijnse vertaling. In dit artikel
vindt u enkele markante vertalingen terug. Test uw kennis van het moderne Latijn of die van uw leerlingen!
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Plaats de juiste begrippen bij elkaar:

  1  perestrojka     A spectaculum pyrotechnicum
  2  procent      B vestis prompta
  3 bouillonblokje   C tegumentum
  4  kwik       D hospita aeria
  5  stewardess     E immutatio
  6  werkloze      F operis intermissor
  7  staker       G carnis densatum ius
  8  prêt-à-porter     H vivum argentum
  9  vuurwerk     I invite otiosus
     10  condoom      J pars ex centum

Wat bedoelt men met:

dentiscalpium
mensa frigida
cenula subdivalis
pulveris hauritorium
arbor natalicia

(oplossingen op de volgende bladzijde)

Latijnse liedjesteksten

We geven hier drie traditionele kampvuurliederen die jongeren uit de jeugdbeweging nog wel kennen. Bo-
vendien kunnen ze zonder veel moeilijkheden met de Latijnse tekst gezongen worden. De Latijnse weergave
is echter niet altijd een letterlijke vertaling van het origineel. We haalden onze inspiratie uit het kleine boekje
Cantate Latine, Lieder und Songs auf Lateinisch (Philipp Reclam Stuttgart).

What shall we do with a drunken sailor

Ebrio quid faciamus nauta, (x 2)        What shall we do with a drunken sailor
ebrio quid faciamus nauta, hora matutina?     early in the morning?

Euge, et spumat salum, (x 2)         Way, hay, and up she rises
euge, et spumat salum, hora matutina.       early  in  the  morning.

Crapulam primum edormiscat ...        (geen letterlijke vertaling van de oorspronkelijke tekst)
Quem aqua frigida rigemus ...

My Bonnie is over the ocean

Amica est trans oceanum,          My  Bonnie  is  over  the  ocean,
trans maria quam perdidi,          my  Bonnie  is  over  the  sea,
amica est trans oceanum,          my  Bonnie  is  over  the  ocean,
o redde amicam mihi!           o  bring  back  my  Bonnie  to  me!

Redde, redde, fac reddas amicam mihi, mihi,     Bring back, bring back,
redde, redde, fac reddas amicam mihi!       o bring back my Bonnie to me, to me!

In lecto iacens somniavi,           Last  night  as  I  lay  on  my  pillow,
quod omen averruncent di,          last  night  as  I  lay  on  my  bed,
in lecto iacens somniavi,           last  night  as  I  lay  on  my  pillow,
amicam perisse mari.            I  dreamed  that  my  Bonnie  was  dead.
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Quam venti egerunt trans mare        The  winds  have  blown  over  the  ocean,
Atlanticum maxima vi,           the  winds  have  blown  over  the  sea,
quam venti egenrunt trans mare,        the  winds  have  blown  over  the  ocean
dono reddiderunt mihi.           and  brought  back  my  Bonnie  to  me.

O my darling Clementine

Fossor olim aureorum           In  a  cavern,  in  a  canyon,
speculum cum filia            excavating  for  a  mine,
incolebat metallorum,           dwelt  a  miner,  forty-niner
nomine Caecilia.             and  his  daughter  Clementine.

O Caecilia, o Caecilia,           O  my  darling,  o  my  darling,
eheu, actum est de te,           o  my  darling  Clementine,
o fossoris bona filia,            now  you’re  lost  and  gone  for  ever,
tui sortis piget me.            dreadful  sorry,  Clementine.

Pondo plumeo pendebat,           Light  she  was  and  like  a  fairy
utebatur scriniis,             and  her  shoes  were  number  nine,
quae pro crepidis habebat,          herring  boxes  without  topses,
sine cooperculis.             sandals  were  for  Clementine.

O Caecilia ...              O  my  darling  ...

Oplossingen van ‘Scrabbelen op zijn Vaticaans’

1 E – 2 J – 3 G – 4 H – 5 D – 6 I – 7 F – 8 B – 9 A – 10 C

tandenstoker – koud buffet – picknick – stofzuiger – kerstboom

Het Latijnse spreukenalfabet van Harry Potter

Lieve Van Gerwen

Met het verschijnen van het (voorlopig?) laatste Harry Potterboek kwam deze leerling in de tovenaarskunst
weer  even  in  de  volle  belangstelling.  Bij  onze  leerlingen  in  de  eerste  graad  kan  hij  nog  altijd  op  een  grote
schare fans rekenen. Maar ook vele oudere leerlingen denken soms al met nostalgie terug aan de eerste ken-
nismaking met deze avonturen.

De websites over Harry Potter en zijn vrienden zijn niet meer te tellen, maar eentje sprong er voor mij, ook
een fan van het eerste uur, toch uit: een website met een alfabetisch overzicht van de toverspreuken en hun
uitwerking (www.harrypotteronline.nl).  Met dit materiaal kunt u gerust een verloren of extra uurtje vullen
en de leerlingen eens op een andere manier laten werken met de Latijnse taal. Enkele mogelijkheden: u geeft
de Latijnse spreuken en laat raden welk effect ze hebben, of u haalt de spreuken en de verklaringen door el-
kaar en laat de leerlingen zoeken naar de juiste combinaties, of u kunt een spreuk opzoeken in een van de
Harry Potterboeken, het fragment voorlezen en op het cruciale ogenblik stoppen met de vraag welke spreuk
het personage hier gaat gebruiken ...

http://www.harrypotteronline.nl).
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Accio: spreuk waarmee je verborgen dingen kunt terugtoveren
accire: ‘laten komen, ontbieden’

Crucio: spreuk waarmee je iemand martelt zonder werktuigen
cruciare: ‘folteren, kruisigen’

Densaugeo: spreuk waarmee je iemands tanden laat groeien
dens: ‘tand’
augere: ‘doen groeien’

Expecto patronum: spreuk waarmee je een beschermer oproept
exspectare: ‘wachten op’
patronus: ‘verdediger, beschermer’

Finite incantatem: spreuk die andere spreuken ongedaan maakt
finire: ‘eindigen’
incantare: ‘betoveren’

Impedimenta: spreuk die de snelheid van wat jou aanvalt, afremt
impedimentum: ‘belemmering, hinderpaal’

Leviosa: spreuk waarmee je voorwerpen kunt laten zweven
levis: ‘licht, weinig wegend’

Mobilicorpus: spreuk om een persoon te verplaatsen
mobilis: ‘beweeglijk ‘
corpus: ‘lichaam’

Nox: spreuk die het licht van de toverstok dooft
nox: ‘nacht’

Oppugno: spreuk waardoor zelf tevoorschijn getoverde vogels gaan aanvallen
oppugnare: ‘aanvallen’

Portus: spreuk waarmee je van een voorwerp een viavia (voorwerp dat tovenaars laat reizen) maakt
portus: ‘haven, toevluchtsoord’
porta: ‘poort’

Quietus: spreuk die de stem, die door de Sonorusspreuk luider is geworden, weer normaal laat zijn
quietus: ‘rustig’

Rictusempra: kietelspreuk
rictus of rictum: ‘geopende mond’
semper: ‘altijd’

Serpensortia: spreuk die een slang uit een toverstok tovert
serpens: ‘slang’
ortus: ‘geboorte, oorsprong’
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BOEKENWIJZER

Als Orpheus zingt ...

Bespreking door Joeri Facq

In  zijn  intussen  uitgebreide  serie  boeken  over  de  klassieke  oudheid  is  er  bij  het  Davidsfonds  onlangs  een
nieuwe uitgave verschenen: Als Orpheus zingt.  Daarin staat  deze keer  niet  zozeer  de Grieks-Romeinse oud-
heid zelf centraal, maar wel het voortleven ervan in de West-Europese (klassieke) muziek van de 15e tot de
20e eeuw. Alle teksten in het boek zijn geschreven of geredigeerd door musicologen van de K.U.Leuven.

Na een inleidende verhandeling, waarin dieper wordt ingegaan op het ontstaan en de evolutie van de opera
en de plaats van antieke mythologische thema’s daarin, komen in 8 hoofdstukken evenveel door de klassieke
oudheid geïnspireerde muziekstukken aan bod: polyfone dulces exuviae-zettingen uit de 15e en 16e eeuw,
L’Orfeo van C. Monteverdi, Hercules van G.F. Händel, Alceste van C.W. von Gluck, Les Troyens van H. Berlioz,
Elektra van R. Strauss, Oedipus rex van I. Stravinsky en Prometeo van L. Nono.

Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding en vertelt vervolgens de mythe waarop de opera geïnspireerd
werd. Er wordt een woordje uitleg gegeven over de tijd waarin het muziekstuk ontstaan is en over de inter-
pretatie van het klassieke thema door de componist. Verder is er aandacht voor de structuur en de kenmer-
ken van de compositie, zowel inhoudelijk als muzikaal. De tekst wordt vaak geïllustreerd met fragmenten.
Er is ook ruime aandacht voor uitvoeringen van elke opera op cd en dvd, en elk hoofdstuk sluit af met een
beknopte bibliografie.

Enige kennis van klassieke muziek is een pluspunt, maar zeker geen absolute voorwaarde om dit originele
en (zoals steeds bij het Davidsfonds) fraai uitgegeven boek te kunnen lezen en smaken. Een aanrader voor
iedere muziekminnende classicus.

Pieter Bergé & Mark Delaere (red.)
Als Orpheus zingt ...
De klassieke oudheid in de West-Europese muziek
Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 2008
Paperback, 192 blz.
ISBN 978 90 5826 511 1
€ 29,50

www.davidsfondsuitgeverij.be

Exclusief aanbod voor de lezers van Prora

Bestel het boek met een uitzonderlijke korting: € 25,00 i.p.v. € 29,50 (inclusief verzending).

Bestellingen kunnen gebeuren bij Davidsfonds Uitgeverij, Liesbet Mesdom, Blijde-Inkomststraat 79-
81, 3000 Leuven, e-mail liesbet.mesdom@davidsfonds.be, tel. 016 310 600, fax 016 310 608, met ver-
melding van uw naam, adres, telefoonnummer, het aantal exemplaren dat u wenst te bestellen en ‘le-
zersactie Prora’. Niet cumuleerbaar met andere kortingen. Actie geldig tot einde voorraad.

http://www.davidsfondsuitgeverij.be
mailto:liesbet.mesdom@davidsfonds.be
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KLASSIEKE AGENDA
Samengesteld door André Vancutsem

Nascholing

Les médias dans les cours de langues anciennes. Org.: CAF. CAF, La Neuville 1, 4500 Huy-Tihange. 11/3 of
10/4/2008 van 9.00 tot 16.30 uur. Info: www.lecaf.be.

Comment l’enseignant peut-il exploiter l’outil muséal? Un exemple d’application au Musée Royal de Ma-
riemont. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz. 13/3 of 14/3/2008. Be-
geleiding: Anne-Françoise Rasseaux. Info: www.musee-mariemont.be.

Campusday Klassieke Talen. Org.: Academia Vitae. Jordenshuis, Papenstraat 24-26, Deventer (NL).
14/3/2008 van 10.30 tot 17.00 uur. Informatie over de eindexamenonderwerpen 2008: o.a. Socrates en Plato: de
filosofie en de literatuur (David Rijser); De filosofie en de macht (Daan den Hengst); De dood van Seneca en Petroni-
us bij Tacitus en het voortleven van de filosofendood (D. Rijser). Info: www.academiavitae.nl.

Tekst en beeld in de klassieke literatuur. Org.: Universiteit van Amsterdam (NL). Faculteit der Geesteswe-
tenschappen. 14/3/2008 van 9.30 tot 17.00 uur. In sommige klassieke teksten zitten beschrijvingen van (al dan
niet fictieve) kunstwerken of voorwerpen. Dit verschijnsel heet ekphrasis.  Zo komen volgende onderwerpen
aan bod: de schildbeschrijving in Ilias 18 (I. de Jong); de tempel van Delphi in Euripides’ Ion (M. de Bakker);
ekphraseis in de hellenistische poëzie (J. Klooster); schilderijen op de tempel van Juno in de Aeneis en de rol
van ekphrasis in de renaissance (D. Rijser); descriptie als linguïstisch verschijnsel (R. Risselada). Info:
www.hum.uva.nl/mastercourses.

Le traitement de texte, un outil informatique au service du cours de latin. Org.: CAF. CAF, La Neuville 1,
4500 Huy-Tihange. 20/3/2008 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleiding: Simone Thonon. Info: www.lecaf.be.

Antike und Kulturen der Welt: klassische Bildung eröffnet Horizonte. Org.: DAV. Georg-August-
Universität, Platz der Göttinger Sieben 4, 37073 Göttingen (DE). 25/3 tot 29/3/2008. Talrijke voordrachten en
workshops. Info: www.altphilologenverband.de.

Elaboration de séquences pédagogiques en grec: de la construction à l’évaluation. Org: CECAFOC. Institut
du Sacré-Coeur, Rue des Dominicains 9, 7000 Mons. 17/4/2008 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleiders: Thomas
Debrux en Marie-Bernadette Mars. Info: www.segec.be.

Onstuimige jeugd? Levensloop en mentaliteit in de oudheid en later. Org.: Kortenberg-leergangen. Colle-
ge De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven. 19/4/2008. Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe
boek Jeugd in het Romeinse Rijk. Jonge jaren, wilde haren? van Christian Laes  en Johan Strubbe wordt  een stu-
diedag rond dit thema ingericht. Dachten en voelden antieke jongeren anders dan hun leeftijdgenoten uit de
vroegmoderne en de moderne tijd? Spelen leeftijdsindelingen vandaag dezelfde rol als in de oudheid? Der-
gelijke  vragen  worden  behandeld  door  C.  Laes,  J.  Strubbe,  T.  Van  Houdt,  M.  de  Paepe  e.a.  Info:
www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis/nascholingen.

L’actualisation des connaissances en vue de l’exercice et du développement des compétences en langues
anciennes: utilisation concrète et pratique des TICE en classes de langues anciennes. Org.: IFC. Université
Catholique de Louvain, Place du Cardinal Mercier 14, 1348 Louvain-la-Neuve. 25/4/2008 van 9.00 tot 16.00
uur. Begeleiders: Alain Meurant en Jean Schumacher. Welke zijn de mogelijkheden van TICE (Technologies

http://www.lecaf.be.
http://www.musee-mariemont.be.
http://www.academiavitae.nl.
http://www.hum.uva.nl/mastercourses.
http://www.lecaf.be.
http://www.altphilologenverband.de.
http://www.segec.be.
http://www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis/nascholingen.
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de l’Information et de la Communication pour l’Education) voor de vertaling, verklaring en commentaar van
klassieke teksten? Info: www.ifc.cfwb.be.

Onderzoekscompetentie in Talen in de derde graad. Org.: PEDIC. PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent.
7/5/2008 van 14.00 tot 17.00 uur. Vakoverschrijdend; richt zich o.a. tot leerkrachten klassieke talen. Info:
www.vsko.be/kogent/docs/dpb/Secundair.

CIRCE - A Classics & ICT Resource course for Europe. American University of Rome, Via Pietro Roselli 4,
00153 Roma (IT). 4/8 tot 10/8/2008. Het volledige programma en de te volgen procedure kan men terugvin-
den 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 mooie Helena en het paard van Troje: mythe en werkelijkheid ontrafeld. Org.: Universiteit Vrije Tijd -
Davidsfonds. Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen. 7/4, 14/4, 21/4 en 28/4/2008 van 14.00 tot 16.00
uut. Docent: Jan Driessen. In welke mate stroken de verhalen van de Ilias en de Odyssee met de archeologi-
sche werkelijkheid? Hoe zijn deze epen tot stand gekomen en waarom hebben ze het verdere verloop van de
Griekse oudheid zo beïnvloed? Recente opgravingen en epigrafische ontdekkingen rondom de Egeïsche Zee
plaatsen de originaliteit en creativiteit van Homerus in een nieuw daglicht. Enkele thema’s: historiciteit van
de oorlog; Griekenland en het Nabije Oosten ten tijde van de Trojaanse oorlog; Homerus, oorlogsverslagge-
ver?; Helena, het gezicht dat duizend schepen liet ontschepen. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Van Zarathoestra tot Ayatollah: een cultuurhistorische benadering van Iran. Org.: Amarant. 30 CC, 3000
Leuven; 4 maandagavonden van 19.30 tot 22.00 uur vanaf 7/4/2008. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920
Lommel; 4 dinsdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur vanaf 22/4/2008. Docent: Louis Hulstaert. Info:
www.amarant.be.

Griekse kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5 en 13/5/2008 van 10.00 tot
11.30 uur. Begeleiding: Wouter De Bruyne. Voor al wie nog een vage herinnering heeft aan zijn studie van
het  Grieks.  De  lesgever  vertrekt  van  een  specifieke  tekst  die  aansluit  bij  hedendaagse  situaties.  Info:
www.ccdewerf.be.

8000 amforen onder zee: over handel in wijn, olijfolie en vissausen in de oudheid. Org.: Universiteit Vrije
Tijd - Davidsfonds. CM-zaal, Koningin Astridlaan 2, 8200 Sint-Michiels. 10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5 en
22/5/2008 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Patrick Monsieur. Scheepswrakken, amforen, naamstempels,
scherven, geschriften ... vertellen het boeiende verhaal van handel, concurrentie en voedingsgewoonten in
de Griekse en Romeinse wereld. Kwam er nog iets anders dan wijn, olijven en vis op tafel? Welke wijn gold
als de beste? Hoe bloeiend was de handel in het Romeinse Rijk? Enkele thema’s: inleiding tot de amforen:
containers, inscripties, producten en mensen; pottenbakkers, ambtenaren en zonnepriesters: Griekse wijnen
in concurrentie; amforenateliers en wijnproductie in Italië, Catalonië en Zuid-Frankrijk; olijven en olijfolie:
van Attica naar de Guadalquivir en Noord-Afrika; Monte Testaccio en Rijnforten: olie voor stadsbevolking
en Rijnlegers; vissaus en gepekelde vis tussen de Zwarte Zee en Gibraltar. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

De zeevolken uit de late bronstijd: terroristen, plunderaars of gelukzoekers? Org.: Universiteit Vrije Tijd -
Davidsfonds. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 12/4, 19/4, 26/4,
10/5 en 17/5/2008 van 10.00 tot 12.30 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Plunderaars, veroveraars of beschavers: Romeinen in de lage landen. Org.: Universiteit Vrije Tijd - Davids-
fonds. Lessius Hogeschool, Korte Nieuwstraat 33, 2000 Antwerpen. 12/4, 19/4, 24/4, 10/5 en 17/5/2008 van
10.00 tot 12.00 uur. Docent: Hugo Thoen. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

http://www.ifc.cfwb.be.
http://www.vsko.be/kogent/docs/dpb/Secundair.
mailto:veerle.de.troyer@g-o.be
http://www.circe.eu.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.amarant.be.
http://www.ccdewerf.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
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Van Mycene tot Pergamum: cultuur en kunst van de Griekse oudheid.  Org.:  Universiteit  Vrije  Tijd  -  Da-
vidsfonds. CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde. 15/4, 22/4, 29/4, 6/5 en 13/5/2008 van 14.00 tot 16.30
uur. Docent: Roald Docter. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Rond Minos, Ariadne, Daedalus: paleizen, steden en beschavingen van Kreta. Org.: Universiteit Vrije Tijd
- Davidsfonds. CC ’t Aambeeld, Della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar. 22/4, 6/5, 13/5 en 20/5/2008 van 14.00 tot
16.30 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

De laatste Kelten: de opkomst en ondergang van Picten en Scotti. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34,
9000 Gent. 4 woensdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur vanaf 23/4/2008. Docent: Erwin Claes. Info:
www.amarant.be.

Lezingen en congressen

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. Spreker:
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.

De moderne Olympische Spelen: de revival van een oude traditie? Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Eras-
musplein, 3000 Leuven. 18/3/2008 om 20.00 uur. Spreker: S. Remijsen. Info: users.telenet.be/nkv.

De Romeinse keizers in de derde eeuw. Org.: Davidsfonds. Hoeve Dieseghem, W. Volcaertstraat 44, 2640
Mortsel. 18/3/2008 om 20.00 uur. Spreker: Georges Stienlet. Info: www.davidsfonds.be.

Griekse mythen en sagen. Org.: Davidsfonds. De Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemstraat 42, 8570 Anzegem-
Gijzelbrechtegem. 18/3/2008 om 20.00 uur. Spreker: Kris Vansteenbrugge. Info: www.davidsfonds.be.

Johannes Goropius Becanus: over het Antwerps als oertaal. Org.: Davidsfonds. Ons Middelheem, Breda-
baan 423, 2930 Brasschaat. 18/3/2008 om 20.00 uur. Spreker: Toon Van Hal. Info: www.davidsfonds.be.

Nicolaes Cleynaerts (1493-1542). Org. Davidsfonds. Zaal Gerlacus, Maria Doolaeghestraat, 8600 Diksmuide.
18/3/2008 om 20.00 uur. Monoloog door Joris Tulkens met muziek en dans. Info: www.davidsfonds.be.

Kelten, Galliërs, Belgen en Germanen.  Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Ant-
werpen. 19/3/2008 om 20.00 uur. Spreker: J. Bourgeois. Info: users.telenet.be/nkv.

De lectuur van een humanist/universalist: de klassieken in Huygens’ Ooghentroost. Org.: NKV Oost-
Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent.
9/4/2008 om 20.00 uur. Spreker: C. Van der Vorst. Info: users.telenet.be/nkv.

Van humanisme tot archeologische verzameling: Justus Lipsius, de gebroeders Rubens en hun omgang
met de oudheid. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 15/4/2008
om 20.00 uur. Muziekcentrum, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 17/4/2008 om 20.00 uur. Spreker: J. Pa-
py. Info: users.telenet.be/nkv.

Sagalassos: klassieke archeologie in de 21e eeuw. Org.: AVRA. Antwerpen. 16/4/2008. Spreker: Marc Wael-
kens. Info: www.avra.bewoner.antwerpen.be.

http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.amarant.be.
http://www.alexandrelegrand.be.
http://www.vlot-vzw.be/vergadering.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.davidsfonds.be.
http://www.avra.bewoner.antwerpen.be.
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La sublime beauté des monnaies grecques. Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des Médecins,
Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 18/4/2008 om 19.30 uur. Spreker: François de Callatay. Info:
www.alexandrelegrand.be.

Digenis Akritis: een tekst, een held. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 23/4/2008 om 20.00 uur. Spreker: Mieke Penninck. Info:
www.griekenlandcentrum.ugent.be.

Slechte poëzie? De Latijnse poëzie onder Constantijn herbekeken. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Ko-
ninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 7/5/2008 om 20.00
uur. Spreker: B. Selter. Info: users.telenet.be/nkv.

Les Celtes: idées fausses et images vraies. Université du Temps Disponible, Boulevard des Combattants 88,
7500 Doornik. 15/5/2008 om 14.30 uur. Info: www.maisonculturetournai.com.

Le prestige des élites dans la Grèce antique.  Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des Médecins,
Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 23/5/2008 om 19.30 uur. Spreker: Alain Duplouy. Info:
www.alexandrelegrand.be.

Tentoonstellingen

Alte Ausgaben alter Autoren: Werke der römischen Literatur in Texteditionen des 16. bis 19. Jahrhund-
erts. Kunstsammlungen Ruhr, Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum (DE). Tot
15/3/2008. Info: www.ruhr-uni-bochum.de/kusa.

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.

15 jaar opgravingen in de provincie Antwerpen. GC Jan Vander Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht. Van
8/3 tot 6/4/2008.

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

La langue de la louve. Musée de Bavay, Rue de Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). Tot 14/4/2008. Reizende
tentoonstelling over de verspreiding van het Latijn in het Romeinse Rijk. Info: www.cg59.fr.

La Méditerranée des Phéniciens: de Tyr à Carthage. Institut du Monde Arabe, Rue des Fossés Saint-
Bernard 1, 75236 Paris (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. Jubelpark 10, 1000 Brussel. Tot 27/4/2008. Info: www.kmkg.be.

Der Barbarenschatz: geraubt und im Rhein versunken. Rheinisches Landesmuseum, Colmantstraße 14-18,
53115 Bonn (DE). 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). Tot 18/5/2008.
Info: www.teylersmuseum.nl.

Oudhna-Uthina: renaissance d’une cité romaine d’Afrique. Musée Archéologique de Montpellier Agglo-
mération, Route de Pérois 390, 34970 Lattes (FR). Tot 18/5/2008. Info: museearcheo.montpellier-agglo.com.

http://www.alexandrelegrand.be.
http://www.griekenlandcentrum.ugent.be.
http://www.maisonculturetournai.com.
http://www.alexandrelegrand.be.
http://www.ruhr-uni-bochum.de/kusa.
http://www.rmo.nl.
http://www.cg59.fr.
http://www.imarabe.org.
http://www.kmkg.be.
http://www.rlmb.lvr.de.
http://www.teylersmuseum.nl.
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Construire à Lutèce. Crypte Archéologique, Parvis de Notre-Dame, Place Jean-Paul Deux, 75004 Paris (FR).
Tot 25/5/2008. Info: www.carnavalet.paris.fr.

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

Die Königsgräber der Skythen: im Zeichen des goldenen Greifen. Museum für Kunst und Gewerbe, Stein-
torplatz 1, 20099 Hamburg (DE). Tot 25/5/2008. Info: www.mkg-hamburg.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.

Par Toutatis! La religion des Celtes.  Parc  et  Musée d’Archéologie  de Neuchâtel,  Espace Paul  Vouga,  2068
Hauterive (CH). Tot 1/6/2008. Info: www.latenium.ch.

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

Jan Cox, een kunstenaarsprofiel.  Koninklijk  Museum  voor  Schone  Kunsten,  Leopold  De  Waelplaats  7-9,
2000 Antwerpen. Van 15/3 tot 15/6/2008. Jan Cox onderscheidt zich van zijn tijdgenoten door zijn keuze voor
klassieke thema’s: Orpheus, de Ilias van  Homerus,  de  passie  van  Christus,  thema’s  waarin  hij  met  de  toe-
schouwer wil nadenken over de menselijke conditie en de verschrikkingen en wanhoop van de moderne tij-
den. Info: www.kmska.be.

Auge in Auge: Kaiserbilder aus einer norddeutschen Privatsammlung. Römisch-Germanisches Museum,
Roncalliplatz 4, 50667 Köln (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.

Gemma Frisius. Centrale Bibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. Van 28/5 tot 10/7/2008. Info:
ub.bib.kuleuven.be.

Volles Risiko! Glücksspiel von der Antike bis heute. Badisches Landesmuseum, Schloss Karlsruhe, 76131
Karlsruhe (DE). Van 12/4 tot 17/8/2008. Info: www.landesmuseum.de.

Rites de la mort en Alsace: de la Préhistoire à la fin du 19e siècle. Palais Rohan, Place du Château 2, 67076
Strasbourg (FR). Van 28/4 tot 31/8/2008. Info: www.musees-strasbourg.org.

Lectori salutem: boek en oudheid. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam
(NL). Van 25/4 tot 7/9/2008. Deze tentoonstelling gaat over het ontstaan en de geschiedenis van het boek in
en na de klassieke oudheid. Lectori salutem behandelt een aantal kernmomenten uit de geschiedenis van het
boek. Originele objecten, de mooiste handschriften en boeken uit Nederlandse collecties, foto’s en teksten
tonen hoe het werk van klassieke auteurs zoals Homerus de eeuwen heeft doorstaan. Info:
www.allardpiersonmuseum.nl.

Il  y  a  un  os! Musée Romain, 1580 Avenches (CH). Van 16/5 tot 28/9/2008. Over beenbewerking in de Ro-
meinse oudheid. Info: www.avenches.ch.

Antike im Kino: auf dem Weg einer Kulturgeschichte des Antikefilms. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17,
4056 Basel (CH). Van 15/4 tot 2/11/2008. Info: www.skulpturhalle.ch.

Parfums de l’Antiquité: la rose et l’encens en Méditerranée. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Ma-
riemont 100, 7140 Morlanwelz. Van 7/6 tot 30/11/2008. Parfums uit de oudheid: hun bestaan wordt betuigd
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zowel door tekst als door beeld, we kennen ze door elegante parfumflesjes. In deze tentoonstelling worden
ze belicht vanaf hun vervaardigingsproces tot hun gebruik in gymnasium en banket, markt en woning, feest
en begrafenis. Info: www.musee-mariemont.be.

La légion romaine. Archéosite, Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans (FR). Van 1/4 tot 31/12/2008. Info:
www.archeosite.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

Trojaanse vrouwen. Dijlezonen Leuven. 30 CC Wagehuys, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. 29/2, 1/3, 7/3 en
8/3/2008 om 20.00 uur; 1/3 en 8/3/2008 om 15.00 uur. De tragedie vertelt het lot van de vrouwen na de val van
Troje.  Deze  bewerking  maakt  het  stuk  toegankelijk  door  actualisering  van  de  tekst  en  door  inlassing  van
luchtige, speelse personages. Het geheel wordt opgeluisterd met multimedia en live klassieke muziek. Info:
www.dijlezonen.be.

Oedipus: mankepoot stekeblind (Wolfgang Mennel). Barre Weldaad. CC Vredeberg, Vredebergstraat 2500
Lier. 6/3/2008 om 14.00 uur. Een man en een vrouw spelen het bekende Oedipusverhaal. De mythe, vooral
bekend via Sophocles, is een van die tijdloze monumenten uit de wereldliteratuur. Sophocles liet als eerste,
naast het koor, drie acteurs het podium opdraven. Daarvoor werden in het oude Griekenland alle rollen
door maximaal twee acteurs gespeeld. Mennel roept die speeltraditie terug in het leven door alle personages
en zelfs het koor in de energieke schoenen van twee spelers te steken. In zijn versie hinkt een naar profilering
zoekende Oedipus door een wereld waarin het er vooral op aankomt snel en efficiënt te handelen. De haast
waarmee hij beslissingen neemt en te werk gaat, brengt hem niet alleen op een dwaalweg, maar verhindert
hem ook verder te kijken dan zijn neus lang is. En dat blijkt een meer dan actueel thema in een maatschappij
waarin media en internet er stilaan voor zorgen dat iedereen via beeldbuizen en computerschermen kan zien
wat er gebeurt op onze wereldwijde planeet, maar vaak blind blijft voor de echte werkelijkheid daarbuiten.
Info: www.huubcolla.be.

Odysseus. De Maan. De Maan, Minderbroedersgang 1-3, 2800 Mechelen; van 8/3 tot 22/3/2008. CC De Scha-
kel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem; 24/4 om 14.00 uur en 25/4/2008 om 10.00 uur. Deze voorstelling van figu-
rentheater De Maan, dat voortbouwt op de traditie van het Mechels Stadspoppentheater, richt zich tot leer-
lingen van het 3e en 4e leerjaar lager onderwijs. Info: www.demaan.be; www.ccdeschakel.be.

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

Phèdre (Jean Racine). Théâtre Varia, Rue du Sceptre 78, 1050 Elsene. Van 8/4 tot 26/4/2008. Info:
www.varia.be.

La comédie du fantôme (naar de Mostellaria van Plautus). Les Latini. Facultés Universitaires Saint-Louis,
Broekstraat 107, 1000 Brussel. 9/4/2008 om 20.15 uur. Info: www4.fusl.ac.be.

Electre (Sophocles). Théâtre National, Emile Jacqmainlaan 111-115, 1000 Brussel. 10/4, 11/4, 12/4, 15/4, 17/4,
18/4 en 19/4/2008 om 20.15 uur; 13/4/2008 om 15.00 uur; 16/4/2008 om 19.30 uur. Info:
www.theatrenational.be.

Utopia Gmbh / Hangende tuinen (Peter Verhelst). NTGent. Het Toneelhuis, Komedieplaats 18, 2000 Ant-
werpen; 15/4 en 16/4/2008. Voor deze voorstelling vond de auteur inspiratie bij De Bacchanten van Euripides.
Hij maakt een stuk over het dionysische lichaam, over verlangen, schoonheid, rituelen en onze behoefte aan
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verhalen om greep te krijgen op onze driften. Op de scène drie lichamen: één mannelijk (Dionysus) en twee
vrouwelijke. Elke beweging vormt de mogelijkheid tot een verhaal. Info: www.kvs.be.

Penelope’s Odyssee.  Koud  Vuur.  De  Markten,  Oude  Graanmarkt  5,  1000  Brussel.  18/4  om  20.00  uur;
20/4/2008 om 15.00 uur. Info: www.walpurgis.be.

Odysseus (tekstbewerking: Kerensa Verhoosel). Museumtheater, Zwijgershoek, 9100 Sint-Niklaas. 22/4,
23/4, 24/4 en 25/4/2008. Vanaf 14 jaar. Info: glenn@jto.be.

Een Odyssee (Ad de Bont). Theatergroep Wederzijds. Kaaphoofd (dijkopgang tegenover Fort Erfprins),
Amsterdam (NL). 10/5, 17/5, 24/5, 31/5 en 7/6/2008 om 19.30 uur; 11/5, 18/5, 25/5, 1/6 en 8/6/2008 om 14.30
uur. De belegering van Troje duurde eindeloos tot de held Odysseus met behulp van een list een eind aan
deze bloedige oorlog maakte.  In  zijn  overwinningsroes  haalt  Odysseus zich de woede van Poseidon op de
hals. De zeegod laat hem twintig jaar over de zeeën zwerven op zoek naar zijn land. Onderweg moet hij het
opnemen  tegen  sirenes,  monsters  en  een  cycloop.  Op  Ithaca  is  de  strijd  om  zijn  opvolging  ondertussen  in
volle gang ... Theatergroep Wederzijds speelt deze klassieker van Homerus aan de zee, waar weer en wind
vrij spel hebben en waar het publiek zich aan de wateren waant waarover Odysseus ooit vertwijfeld rond-
doolde. Een muzikale voorstelling voor iedereen vanaf 10 jaar. Info: www.wederzijds.nl.

Atropa. Toneelhuis. Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen. 15/5, 16/5, 17/5, 21/5, 22/5, 23/5
en 24/5/2008 om 20.00 uur. De titel verwijst naar de naam van een schikgodin die de levensdraad doorknipt.
Het stuk vormt het derde deel en het sluitstuk van de Triptiek van de macht. Atropa vertelt de nachtmerrie en
de doodsstrijd  van de macht.  Vertrekpunt  zijn  de Griekse tragedies  over  de Trojaanse oorlog.  De voorstel-
ling speelt zich af in de laatste seconde van het gekweld bewustzijn van Agamemnon, de opperbevelhebber
van het Griekse leger. Hij wordt geconfronteerd met de spookbeelden van de Griekse en Trojaanse vrouwen
wier levens hij verwoest heeft: Clytaemnestra, wier dochter Iphigenia geofferd werd, Andromache, wier
man en zoontje gruwelijk werden vermoord, Cassandra, die als oorlogsbuit werd weggeschonken, Hecabe,
die haar man en haar zonen verloor ... Info: www.toneelhuis.be.

De Apologie van Socrates. Epidauros. Sint-Michielscollege, Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat. 23/5/2008
om 20.00 uur. Info: www.epidauros.be/plato.

Julien ou Le banquet des démons (Régis Debray). Théâtre Royal du Parc, Wetstraat 3, 1000 Brussel.
25/5/2008 om 18.00 uur. Lecture-spectacle. Keizer Julianus de Afvallige verdedigt de cultus van de goden
van zijn voorvaderen en moet het opnemen tegen de zeer agressieve christenen. Info:
www.theatreduparc.be.

Müller / Tractor. Bloet, Kaaitheater en De Roovers. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent. 29/5, 30/5
en 31/5/2008 om 20.00 uur. Een keuze uit de theaterstukken van Heiner Müller: Hamletmachine, Hartstuk, Me-
deamateriaal, Heracles 2, De Hydra en Landschap met Argonauten. Alle cirkelen ze rond een ik-vervreemding en
de lijfelijke kern van hart en moederschoot. Info: www.vooruit.be.

Muziek en ballet

Carmina Burana (Carl Orff). Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 8/3/2008 om 20.00 uur. Info:
www.concertgebouw.be.

Apollo / Orpheus / Psalmensymfonie (I. Stravinsky). Koninklijk Ballet van Vlaanderen, Vlaams Radio Or-
kest en Vlaams Radio Koor. Vlaamse Opera, Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen; 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 en 5/4/2008 om
20.00 uur; 5/4/2008 om 15.00 uur. Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 25/4 en 26/4/2008 om 20.00
uur, 26/4 en 27/4/2008 om 15.00 uur. Het programma opent met Apollo in een choreografie van George Balan-
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chine. Voor zijn creatie Orpheus werkte  Michael  Corder  samen  met  Philip  Prowse.  Info:
www.balletvlaanderen.be.

Médée (Cherubini). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 12/4, 15/4, 17/4, 23/4, 25/4, 30/4 en 2/5/2008 om 20.00
uur; 20/4 en 27/4/2008 om 15.00 uur. Info: www.demunt.be.

La Lumière Antigone (Pierre Bartholomée). Ateliers van De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 17/4, 18/4, 23/4
en 24/4/2008 om 20.00 uur; 20/4/2008 om 16.00 uur. Het is een kameropera in drie bedrijven voor twee zange-
ressen. Dit werk raapt de draad op van het antieke verhaal van Antigone zoals het ons werd overgeleverd
door Sophocles. De Belgische schrijver Henry Bauchau herschreef het verhaal in een eigentijdse versie. Info:
www.demunt.be.

Recital Joyce DiDonato. De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 19/4 en 22/4/2008 om 20.00 uur. Uittreksels uit
opera’s van Händel: Hercules, Semele, Teseo, Imeneo, Admeto, Orlando, Giulio Cesare in Egitto. Info:
www.demunt.be.

De fragilitate. Zefiro Torna. Sint-Pieterskerk, 3000 Leuven. 9/5/2008 om 20.00 uur. In 1582 publiceert Jaakko
Finno een bijzondere collectie Latijnse liederen voor de Finse Schola Aboensi. Het boek Piae cantiones bevat
tal van religieuze liederen voor Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De overige liederen gaan  over de verganke-
lijkheid van het aardse leven, het leven van schoolkinderen, bijbelse onderwerpen en het ontwaken van de
natuur in de lente. Zefiro Torna vertolkt de Piae cantiones met middeleeuwse instrumenten, een zangstem en
knapenkoor. Info: www.30cc.be.

Reizen

Kreta, een eiland voor de goden. Org.: Amarant. Van 26/4 tot 3/5/2008. Begeleiding: Klaas Vansteenhuyse.
Info: www.amarant.be.

Napels en omgeving, Romeinen rond de Vesuvius. Org.: Amarant. Van 21/5 tot 26/5/2008. Begeleiding:
Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 2 februari 2008. Voor aanvullende informatie of eventu-
ele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be/agenda.
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???

Een nieuwe rubriek in Prora?

De raad van bestuur van de V.L.O.T., tevens redactieraad van Prora,  wenst een nieuwe vaste rubriek op te
starten in het tijdschrift: een lezersrubriek. In deze rubriek zullen reacties van lezers gepubliceerd worden.
Die  reacties  mogen  beperkt  blijven  tot  een  tiental  lijnen  en  kunnen  over  tal  van  onderwerpen  gaan.  We
sommen eerst een aantal redenen op om een dergelijke nieuwe rubriek op te starten. Na een korte uitwei-
ding over leermiddelen volgen enkele concrete voorbeelden van onderwerpen voor reacties. Ten slotte ver-
melden we de afspraken in verband met de publicatie ervan.

Doelstellingen

Eerst en vooral is het de bedoeling een forum te scheppen voor leerkrachten oude talen, zodat zij met elkaar
in contact kunnen komen. Men heeft natuurlijk wel contact met de collega’s op school, maar die geven dik-
wijls les in een andere graad. Ook studiedagen leveren gesprekken met en inspiratie van collega’s op. Toch
blijven in het laatste geval ook die contacten dikwijls beperkt tot mensen die men al kent. Een reactie in Prora
daarentegen heeft een groot bereik: het aantal leden van de V.L.O.T. ligt rond de 350, het aantal lezers van
het tijdschrift is misschien zelfs talrijker. Bovendien zijn de leden leerkrachten uit de verschillende netten,
die Latijn en/of Grieks geven in alle graden.

Ten tweede is het voor de raad van bestuur van de V.L.O.T. interessant om via de lezersreacties te weten te
komen wat er zoal leeft in de ‘klassieke’ wereld. Die kennis zou onderwerpen voor studiedagen en artikelen
kunnen aanleveren. Het is voor de bestuurders van de vereniging ook zeer motiverend om contact te hebben
met de lezers van het tijdschrift, om op die manier voeling te krijgen met de leden. Die leden zijn immers de
belangrijkste (zo niet de enige) reden van bestaan van de V.L.O.T.

Een derde doelstelling bestaat erin de leden te overtuigen om in hun pen te klimmen. Een mening geven, in-
formatie  vragen of  doorgeven ...  vraagt  minder  tijd  en energie  dan een artikel  schrijven.  Bovendien zijn  er
vele zaken die er zich niet toe lenen om uit te werken tot een volwaardig artikel, maar die echt wel de moeite
zijn om er een korte bijdrage over te schrijven.

Een laatste doelstelling zou kunnen zijn dat leerkrachten ervaringen met en appreciaties van leermiddelen
aan elkaar doorgeven. Het begrip ‘leermiddelen’ is zeer breed. Dat kunnen (leer)boeken zijn, websites, soft-
ware, didactische uitstappen, reizen en activiteiten tijdens die reizen. Per vak komen op school bij de leer-
kracht persoonlijk zoveel folders en reclame toe voor leermiddelen van allerlei soort dat men door de bomen
het bos niet meer ziet. Bovendien bewijst een boek of bezoek slechts zijn (on)waarde op het moment dat het
daadwerkelijk gebruikt wordt in de praktijk. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om op de basis van een be-
schrijving van het ding in kwestie uit te maken of het degelijk en bruikbaar is.

Leermiddelen

In Vlaanderen is de markt voor leermiddelen volledig vrij: uitgevers bepalen zelf wat er in de schoolboeken
staat. En uitgeverijen zijn geen vzw’s: ze moeten winst maken. Uiteraard prijzen ze dus hun waar als de bes-
te aan. Dat kan men hen niet kwalijk nemen, maar dit maakt het wel vrij lastig en tijdrovend voor een leer-
kracht om in te schatten wat je met deze producten al dan niet kunt doen in de klas.
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In  veel  Europese  landen  zijn  er  structurele  systemen  aanwezig  om  leermiddelen  te  beoordelen.  Soms  gaat
dat te ver: zo mogen Griekse leerkrachten alleen leerboeken gebruiken die door de overheid goedgekeurd
zijn.  Dat  moet  vreselijk  zijn!  In  andere  landen  bestaan  er  instellingen  en  organisaties  die  volgens  op  voor-
hand afgesproken criteria een beschrijving van leermiddelen verspreiden, soms ook een beoordeling. Op het
internet zijn er websites te vinden waarop iedereen documenten kan plaatsen, gaande van leermiddelen tot
regelrechte lesvoorbereidingen over een bepaald thema. Maar voor deze op het internet kunnen, worden zij
beoordeeld door een groepje lezers/gebruikers en krijgen de documenten of webadressen een quotering.

Misschien bestaan er voor Vlaanderen ook zulke websites. Deze aan elkaar doorgeven is op zich waardevol,
maar een eigen appreciatie of beschrijving van een leermiddel dat men gebruikt heeft, is zeker een hulp én
tijdsbesparing voor een collega die het overweegt aan te kopen en te gebruiken. Ook een beoordeling van de
waarde van een website kan collega’s helpen. Als men op het internet op zoek gaat naar materiaal over een
bepaalde tekst of onderwerp, vind je ofwel niets ofwel veel te veel. Lijsten met websites zijn handig om te
starten, maar men moet wel de energie en de tijd hebben om die allemaal te bezoeken en na te gaan wat men
ermee kan doen in de lespraktijk.

Voorbeelden van onderwerpen voor reacties

Op basis van de bovenstaande doelstellingen zou het al duidelijk moeten zijn waarover zo een reactie van
een lezer kan handelen. Toch geven we nog een aantal andere, meer concrete voorbeelden:

• reacties op een artikel van Prora: de kwaliteit van de informatie, de aanpak van een bepaald item dat
goed of slecht bevonden werd, adviezen over de artikels inzake inhoud, formulering enz.;

• een appreciatie van een bezoek aan een museum, een voorstelling, een uitstap enz.;
• een appreciatie van een film over de Griekse of Romeinse oudheid;
• een belevenis uit de klas rond een item;
• hoe de leerlingen een auteur beleven (of niet);
• een aanbod van of vraag naar info in verband met lesmateriaal;
• een referentie naar een krantenartikel over de klassieke oudheid;
• een beoordeling van een boek of een historische roman;
• de lievelingsauteur van een leerkracht of een leerling;
• een probleem dat opduikt voor een leerkracht oude talen en waarbij men info, advies of ervaringen van

anderen kan gebruiken voor de oplossing ervan;
• een goed gelukt item in een les;
• een aanbod van of vraag naar een originele en/of efficiënte aanpak van een moeilijk stukje grammatica,

tekst enz.;
• beoordelingen van allerlei soorten leermiddelen (boeken, websites enz.).

Richtlijnen

• De ingestuurde reactie blijft redelijk beknopt.
• Kwetsende en/of beledigende reacties worden niet gepubliceerd.
• Anonieme reacties worden niet gepubliceerd. Op gemotiveerd verzoek kan uw reactie ondertekend wor-

den met alleen uw initialen, maar de redactie van Prora moet altijd de volledige naam en het adres van de
inzender kennen.

•  Om  de  informatie-uitwisseling  met  collega’s  te  vergemakkelijken  kan  het  handig  zijn  ook  uw  adres,  e-
mailadres en/of telefoonnummer te vermelden. Die gegevens publiceren we echter alleen met uw uit-
drukkelijke toestemming.

• De redactie behoudt zich het recht voor een reactie al dan niet te publiceren. Hoe dan ook worden alle re-
acties die in strijd zijn met deze richtlijnen en/of met de statuten of doelstellingen van de V.L.O.T. naar de
prullenmand verwezen.
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Op blz. 27-28-29-30-31-32 had het verslag
van uw interessante leservaring kunnen staan.

Wilt u liever nummers van 24 of 20 blz. ontvangen,
stuur dan zeker geen artikel naar Prora.
De redactie bedient u op uw wenken.
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INHOUDSOPGAVE

  1 REDACTIONEEL
• Joeri Facq

VERENIGING

  2 Lezing ‘De oude Belgen’ met algemene vergadering

VAKTHEORIE

  3 De verzwegen revolutie: Latijnse letteren onder Constantijn
• Wim Verbaal

  8 Latijn in de moderne media
• Lieve Van Gerwen

DIDACTIEK

10 Cicero in de moderne roman
• Lieve Van Gerwen

12 Enkele uitgewerkte ideetjes rond nieuwe Latijnse woorden
• Lieve Van Gerwen

14 Het Latijnse spreukenalfabet van Harry Potter
• Lieve Van Gerwen

16 BOEKENWIJZER
• Joeri Facq

17 KLASSIEKE AGENDA
• André Vancutsem

25 ???
Een nieuwe rubriek in Prora?

Uw bijdragen voor Prora zijn van harte welkom. Om het redactiewerk te vereenvoudigen en problemen te vermijden vragen we rekening te
houden met de onderstaande richtlijnen.

Artikelen dienen geleverd te worden als Word-document. Typ alles in een standaardlettertype en gebruik een zo eenvoudig mogelijke op-
maak (geen insprongen, gewijzigde regelafstanden, automatische opsommingstekens en nummering, eindemarkeringen, kolommen, pagina-
en regelnummers, kop- en voetteksten). Beperk het gebruik van voetnoten zoveel mogelijk. Suggesties voor de lay-out kunnen in een aparte
bijlage vermeld worden. Bezorg zowel de tekst als eventuele illustraties in digitale vorm aan de redactie (bij voorkeur als bijlage via e-mail:
prora@vlot-vzw.be).

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen bijdrage en voor alle gevolgen van publicatie. De redactie behoudt zich het
recht voor om een artikel al dan niet te publiceren, eventueel aan te passen en fouten in de spelling, taal, stijl en/of interpunctie te corrigeren.
Publicatie van een artikel houdt niet noodzakelijk in dat de V.L.O.T. akkoord gaat met de inhoud, het standpunt en/of de strekking van de
auteur en/of het artikel.

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora dienen de redactie te bereiken voor 15 april 2008.
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Drukwerk

Het Streekboek bvba
Vrasenestraat 109

9100 Nieuwkerken-Waas

Tel. 03 777 75 58
Fax 03 766 44 82

het.streekboek@telenet.be
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