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REDACTIONEEL

Beste collega’s

Hebt  u  ook  het  artikeltje  gelezen  ‘Latijn  en  Grieks  weer  hip’  in  het  maandblad  Klasse  van  september?  De
oorzaken van de stijging van het aantal leerlingen zijn niet allemaal zo gemakkelijk aan te wijzen, maar het
geeft moed, niet? We mogen dan dode talen onderwijzen, ze brengen nog flink wat – gelukkig ook jonge –
mensen in vervoering of minstens tot nieuwsgierigheid. Samen met u willen we er dan ook alles aan doen
om deze prille interesse niet teleur te stellen.

Het schooljaar is ondertussen alweer een trimester ver, de leerlingen bij naam gekend, de puntenlijst en het
leerlingvolgsysteem deels ingevuld, een eerste reeks klassenraden en vakgroepvergaderingen voorbij en een
aantal interessante studiedagen gepasseerd. Ook wij hebben voor u nog een mooi aanbod uitgewerkt in het
voorjaar.  Bij  het  nalezen van de commentaren bij  onze vorige studiedagen bleek vooral  het  onderwijs  van
grammatica veel opmerkingen op te leveren. Wat is de rol van grammatica binnen onze vakken? Hoe leer-
lingen te blijven motiveren en hen geen afkeer te bezorgen van dit onderdeel? Maar tegelijkertijd willen we
hen ook de nodige basis geven om met plezier authentieke teksten te kunnen lezen. Voorwaar geen gemak-
kelijke opdracht. Daarom hebben we ons met het bestuur rond de tafel gezet en denken we een boeiende
spreker voor u te hebben gevonden die u zowel enkele verhelderende inzichten in de werkwijze kan aanbie-
den als u aan het denken kan zetten over het belang en de rol van de grammatica. Verderop in dit nummer
vindt u alle praktische informatie. Alvast van harte welkom!

Graag herhaal ik hier nog eens onze oproep om ons uw bijdragen te bezorgen voor onze tamelijk nieuwe ru-
briek ‘Postbus’. Alle kleine en grote weetjes, fijne ervaringen met uitstappen, toffe websites waar u misschien
toevallig op terecht bent gekomen ... Laat het ons weten, we maken er graag plaats voor.

Ondertussen broeden we ook zelf op enkele projecten. Traag maar zeker rijpt het idee om op de website van
de V.L.O.T. een (voor onbevoegden – lees: leerlingen – ontoegankelijk) beveiligd gedeelte te maken met
daarop  een  bloemlezing  van  teksten  die  in  een  recent  verleden  al  zijn  gebruikt  als  toets  of  examen  niet-
behandelde tekst. Deze website kan helaas zonder uw medewerking, beste lezers, nooit erg uitgebreid wor-
den. Daarom dus nog een warme oproep om uw niet-behandelde teksten, samen met de onze, op deze web-
site te laten uitgroeien tot een rijke collectie waarvan we allemaal kunnen genieten. Ook over dit initiatief
vindt u alle informatie verderop in deze Prora.

Tot slot wens ik jullie in naam van de hele ploeg nog veel inspiratie en enthousiasme voor het vervolg van
het schooljaar en hoop ik jullie op een van onze komende nascholingen te mogen ontmoeten.

Lieve Van Gerwen
Voorzitter
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VERENIGING

Oproep tot betaling van het lidgeld

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.

2008 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 sinds de oprichting 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 om uw lidgeld voor 2009 over te schrijven op postrekening
000-1707308-11 op naam van V.L.O.T. vzw met vermelding van ‘Lidgeld 2009’. U kunt daarvoor gebruikma-
ken van het bijgevoegde overschrijvingsformulier.

Onze ledenadministratie, die instaat voor de verwerking van de betalingen, bestaat uit twee bestuurders, die
de ledenlijst zo actueel en nauwkeurig mogelijk proberen bij te houden. Daar gaan heel wat briefwisseling,
telefoongesprekken en zelfs verplaatsingen mee gepaard. U zou hen veel tijdrovend werk besparen indien u
uw lidgeld zou betalen tegen ten laatste eind februari 2009.

We willen er 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!

Met vriendelijke groeten

Namens de raad van bestuur

Joeri  Facq               Dirk  Panhuis
Ledenadministratie            Penningmeester

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

mailto:leden@vlot-vzw.be
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Nascholing ‘Grammatica: complexiteit en eenvoud’

Op de evaluatieformulieren van de voorbije studiedagen vroegen leerkrachten vaak naar nascholing over
principes en referentiekaders van de algemene taalkunde, over de juiste en uniforme grammaticale termino-
logie (zowel voor het Latijn en het Grieks als voor de moderne talen), over de aanpak van het grammatica-
onderwijs (zowel in het basis- als in het secundair onderwijs) en over de leerlijn grammatica (wanneer wat
aanbrengen?).

Op de studiedagen in februari 2009 hopen we aan een aantal van die verzoeken te voldoen. Onze spreker is
dr. Dirk Panhuis, classicus (Universiteit Gent, 1963) en taalkundige (University of Michigan, Ann Arbor, VS,
1981).

Taal en dus ook grammatica hebben veel invalshoeken en zijn dus complex. Het is te simplistisch om te zeg-
gen dat taal een communicatiesysteem is: het is een systeem van diverse systemen. Deze systemen zijn inter-
actief, maar vallen niet samen. Bovendien spelen ze zich niet allemaal af op hetzelfde niveau, maar op het
niveau van de spraakhandeling via de tekst en de zin tot het morfeem en het foneem. Zowel taalkundig als
didactisch is het van het grootste belang daar duidelijk in te zijn, ook en vooral in de gebruikte terminologie.
Bij de benoeming van bepaalde structuren horen conceptuele verwarringen in de hoofden van de leerlingen
te worden vermeden. Ook moeten de termen beantwoorden aan de recentste wetenschappelijke inzichten.
Wie een goed inzicht heeft in de complexiteit van de grammatica kan op een eenvoudige en heldere manier
lesgeven.

Omdat we naar aanleiding van onze vorige studiedag daarover goede reacties ontvingen en omdat het ook
praktisch zeer  handig is  gebleken,  organiseren we ook deze nascholing tweemaal:  op woensdag 4  februari
2009 in Gent en op woensdag 11 februari 2009 in Antwerpen. Op die manier moeten wij geen mensen weige-
ren omdat de capaciteit van de zaal onvoldoende is, verloopt het onthaal comfortabel en vindt iedereen die
wil deelnemen een locatie in zijn eigen regio.

Het programma ziet eruit als volgt:

14.00 uur: onthaal met koffie en frisdrank

14.30 uur: verwelkoming en inleiding (Lieve Van Gerwen, voorzitter V.L.O.T.)

14.45 uur: lezing door dr. Dirk Panhuis

15.30 uur: pauze met koffie en frisdrank

16.00 uur: vragen en discussie, eventueel bijkomende theorie (Dirk Panhuis)

16.45 uur: slotwoord (Lieve Van Gerwen)

17.00 uur: einde

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum/locatie:  woensdag 4 februari 2009 van 14.30 tot 17.00 uur
      conferentiecentrum ‘Zebrastraat’, Zebrastraat 32, 9000 Gent
      (1e verdieping, paarse en blauwe zaal)

      woensdag 11 februari 2009 van 14.30 tot 17.00 uur
      DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen
      (auditorium  A)
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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 – syllabus, nascholingsattest en koffie inbegrepen)

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

WEGBESCHRIJVING

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

4 februari 2009 – 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. Vervolgens
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 (€ 3,00 voor een dag).

11 februari 2009 – DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

MET HET OPENBAAR VERVOER

Het nieuwe NMBS-station Luchtbal ligt ter hoogte van de Groenendaallaan op 10 minuten wandelafstand
van het DSKO. De trein uit Antwerpen-Centraal (13.36 uur) komt daar aan om 13.46 uur. De terugreis is om
17.12 uur, 17.33 uur enz. Meer informatie, o.a. over eventuele wijzigingen na december 2008, vindt u op de
NMBS-website www.nmbs.be.

Van het station Antwerpen-Centraal kunt u ook te voet naar de Rooseveltplaats gaan. Daar zijn buslijnen 720
en 770. Totale reistijd (wandelingen en busrit) van Antwerpen-Centraal naar de bushalte Santiagostraat en
het DSKO: ca. 20-25 minuten. Vertrektijden van de bussen van De Lijn op de Rooseveltplaats:
- 13.19 uur en 13.49 uur, busperron 22, bus 720 naar Ekeren-Zandvliet
- 13.34 uur en 14.04 uur, busperron 23, bus 720 naar Ekeren-Putte

http://www.vlot-vzw.be/nascholing
http://www.vlot-vzw.be/nascholing)
http://www.nmbs.be./
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MET DE AUTO

Op de ring rond Antwerpen neemt u de afrit Merksem.
Draai dan de Groenendaallaan op naar rechts (het westen).
Na de eerste straat rechts (Columbiastraat) slaat u bij de volgende verkeerslichten rechts af de Noorderlaan
op.

Een eindje verder staat het DSKO, een groot alleenstaand gebouw.
Merkt u dat de parking daar vol is, sla dan aan de volgende verkeerslichten op de Noorderlaan rechts af.
Neem vervolgens de straat waar u in mag (tweede rechts) en u komt achter de gebouwen van het DSKO uit
(Columbiastraat). Daar is parkeermogelijkheid.

U kunt via ingang 2 (ingang HIGW/OBED/DCC) naar de juiste vergaderlocatie.

Algemene vergadering

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen organiseert in maart 2009 haar jaarlijkse algemene ledenverga-
dering. Naast de traditionele agendapunten als het inhoudelijk en financieel jaarverslag en de goedkeuring
van de financiën en de begroting willen we ook tijd vrijmaken om te luisteren naar onze leden, die we hierbij
van harte uitnodigen. We hopen op uw talrijke aanwezigheid.

Het programma ziet eruit als volgt:

10.00 uur: onthaal met een drankje

10.30 uur: algemene vergadering:
    – inhoudelijk jaarverslag 2008
    – financieel jaarverslag 2008
    – goedkeuring financieel jaarverslag en kwijting aan de bestuurders
    – goedkeuring begroting 2009
    – gedachtewisseling over het beleid van de vereniging

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

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

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum:    zaterdag 14 maart 2009 van 10.30 tot 12.00 uur

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

Deelnameprijs:  volledig gratis (met uitzondering van de facultatieve maaltijd)
      (exclusief voor de 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)

14 maart 2009 – 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.

Website V.L.O.T. blijft vernieuwen

Elke leerkracht zal het ermee eens zijn dat evaluatie een fundamenteel onderdeel is van het leerproces. Een
van de moeilijke elementen in de evaluatie van de vakken Latijn en Grieks is de niet-behandelde tekst. Niet
alleen is het voor leerlingen niet eenvoudig om tot begrip van zo een tekst te komen, maar ook is het voor de
leerkracht een hele opgave om een goede en haalbare tekst te vinden. Omdat het tot de doelstellingen van de
V.L.O.T. behoort om leerkrachten klassieke talen concrete ondersteuning te bieden, willen we op onze web-
site  een databank aanleggen van Latijnse  en Griekse niet-behandelde teksten.  Dat  kunnen wij  als  raad van
bestuur natuurlijk niet alleen. Daarom deze warme oproep om ons daarbij te helpen door ons uw niet-
behandelde teksten te bezorgen.

Elke ingezonden niet-behandelde tekst moet beantwoorden aan een aantal voorwaarden:

• de tekst wordt aangeleverd als een Word-document;
• de Latijnse of Griekse tekst is volledig getypt (om compatibiliteitsproblemen te vermijden: Griekse tekst

in het standaardlettertype Palatino Linotype);
• de exacte referentie (auteur, werk, precieze passage) wordt vermeld;
• er wordt aangegeven of het om de originele tekst dan wel om een bewerking/vereenvoudiging gaat (bv.

voor de eerste graad);
• de tekst moet in de klas reeds uitgeprobeerd zijn als niet-behandelde tekst (kwestie van een haalbare

moeilijkheidsgraad, goed geformuleerde vragen ...);
• er wordt geen puntenverdeling vermeld.

http://www.vlot-vzw.be/vergadering)
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Afhankelijk van de tekst en van de aanpak van de inzendende leerkracht kunnen ook de volgende elemen-
ten vermeld worden:

• situering van de tekst;
• vocabularium en/of grammaticale aantekeningen;
• inhoudelijke en/of grammaticale vragen bij de tekst;
• ...

We hopen dat ieder van jullie zijn beste beentje zal voorzetten om ons een aantal niet-behandelde teksten te
bezorgen,  zodat  we  op  onze  website  een  uitgebreide  collectie  kunnen  aanbieden  waaruit  collega’s  (begin-
nende leerkrachten, maar ook ervaren classici) kunnen putten. Alleen met jullie hulp kunnen we dit initiatief
tot een goed einde brengen. Materiaal is welkom via webmaster@vlot-vzw.be.

Omdat  onze leden de enige reden van bestaan zijn  van onze vereniging,  willen we hen als  dank voor  hun
lidmaatschap deze dienst exclusief aanbieden: de databank met niet-behandelde teksten zal immers uitslui-
tend toegankelijk zijn voor de leden van de V.L.O.T. Om nieuwsgierige leerlingen op een afstand te houden
zal de toegang bovendien beveiligd worden met een jaarlijks wijzigende gebruikersnaam en wachtwoord.
De toegang tot dit deel van onze website zal gekoppeld worden aan onze elektronische nieuwsbrief. De le-
den  die  daarvoor  ingeschreven  zijn,  ontvangen  automatisch  via  e-mail  de  toegangscodes.  Inschrijven  voor
de elektronische nieuwsbrief kan nog steeds op onze website: www.vlot-vzw.be (rubriek ‘Interactief’). Zodra
de databank actief is, zullen alle leden van onze mailinglijst een bericht krijgen.

Het is zeker niet uitgesloten dat in de toekomst andere onderdelen aan het beveiligde websitegedeelte voor
leden worden toegevoegd. Suggesties daaromtrent zijn overigens steeds welkom.

Films en strips over de oudheid

Naar aanleiding van het artikel Cultuur en nachleben van de oudheid in de klas van  Herbert  Verreth  in
Prora, jg. 13, nr. 3 (september 2008), p. 2-4, werd ons de vraag gesteld naar concrete voorbeelden van
films, stripverhalen e.d. over de oudheid om in de klas mee aan de slag te gaan. De auteur laat weten
dat  een  zeer  uitvoerig  overzicht  van  films  en  strips  vrij  te  downloaden  is  op  de  website
www.arts.kuleuven.be/ALO/klassieke/film.htm.  Hij  houdt  zich  ook  ter  beschikking  van  geïnteres-
seerde collega’s om vragen daarover te beantwoorden (e-mail: herbert.verreth@arts.kuleuven.be).

Leerlingen Latijn hebben grammaticaal streepje voor

Uit onderzoek naar de kennis van de Nederlandse grammatica bij  laatstejaars secundair onderwijs is
gebleken dat leerlingen in een studierichting met Latijn meer dan een streepje voor hebben op hun
niet-Latijnse collega’s. De verschillen tussen jongens en meisjes, tussen Vlaanderen en Nederland en
tussen  het  katholiek  en  het  gemeenschapsonderwijs  blijken  relatief  klein  of  zelfs  te  verwaarlozen,
maar de Latijnse leerlingen hebben duidelijk een ruime voorsprong op de niet-latinisten, die de eind-
termen niet of slechts nauwelijks bereiken. Alweer een argument voor ons vak! Een samenvatting van
het onderzoek is te vinden op de website www.overtaal.be/varia/taalwerkgrammaticaonderwijs.pdf.

mailto:webmaster@vlot-vzw.be
http://www.vlot-vzw.be/
http://www.arts.kuleuven.be/ALO/klassieke/film.htm.
mailto:herbert.verreth@arts.kuleuven.be)
http://www.overtaal.be/varia/taalwerkgrammaticaonderwijs.pdf.
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DIDACTIEK

Harrius Potter en Cerberus (alias Laniger)

Dirk Panhuis

Een van de doelstellingen van de lessen ouden talen is de aandacht van de leerlingen te vestigen op de
doorwerking van de antieke cultuur doorheen de eeuwen. Dit nachleben van de antieken komt het best aan
bod via of naar aanleiding van teksten die in het Latijn worden gelezen1. Anderzijds zijn de leerlingen in ho-
ge mate geïnteresseerd in mythologische verhalen, waarvoor vaak geen samenhangende Latijnse teksten be-
schikbaar zijn.

De hellehond Cerberus is zeker een intrigerend en angstaanjagend wezen dat tot de fantasie van de leerlin-
gen spreekt. Liever dan daarover enkel in het Nederlands iets te vertellen of te laten lezen, verdient het aan-
beveling aansluiting te zoeken bij antieke teksten en dan bepaalde aspecten verder te laten uitwerken door
opzoekwerk in bibliotheken en op het internet.

In dit artikel vindt u drie teksten over de ‘bewaker van de toegang’ die in het ruimere kader van lessen over
mythologie of Vergilius’ Aeneis kunnen  worden  gelezen.  De Aeneis staat  op  het  programma  in  de  derde
graad, maar mits wat aandacht voor de nog niet gekende frequente woorden kunnen deze teksten ook in een
lagere klas worden gelezen.

Van elke passage geven we eerst een lijst van de gekende frequente woorden (met uitzondering van de zeer
gekende voorzetsels, voornaamwoorden e.d.). Woorden samengesteld met een prefix, waarvan het simplex
gekend is, worden als gekend beschouwd. De leerkracht kan die vooraf laten herhalen/leren in de vocabula-
riumlijst waarover de leerlingen beschikken. Worden deze teksten in een lagere klas gelezen of mocht de vo-
cabulariumlijst van de leerlingen sommige woorden niet bevatten, dan schrapt de leerkracht de niet-
geleerde frequente woorden in de onderstaande lijstjes ‘Ken je ze nog?’ en voegt hij de grondbetekenis ervan
als  glosse  toe  in  de tekst.  In  de drie  teksten zelf  geven we bovendien glossen bij  de  niet-frequente  Latijnse
woorden, zodat de snelheid van de lectuur niet wordt geremd door het zoeken van de betekenis van een
woord in een woordenlijst.

Vergilius, Aeneis 6, 417-425

Aeneas’ afdaling in de onderwereld en de profetie van Anchises behoren tot de klassiekers van het onder-
wijs. De leerkracht bezit voldoende materiaal over het ruimere kader van Aeneis 6, zodat hier geen contextu-
ele situering van de zesde zang (Panhuis 2005, § 375; 2007, p. 7), de politieke context, Aeneas, de Sibille, de
gouden tak, de bloedloze schimmen, de Styx en Charon wordt gegeven.

Ken je ze nog?

aditus, -us • adversus, -a, -um • antrum, -i • celer, -is, -e • collum, -i • corrip re • evad re • fames, -is • frux, frugis •
fund re • iam • immanis, -e • ingens, -ntis • horr re • obic re • pand re • regnum, -i • (re)solv re • ripa, -ae • tend re
• tergum, -i • totus, -a, -um • tres, tria • vates, -is • vid re

1 Hierover bestond grote eensgezindheid op de studiedagen Nunc est disputandum van de V.L.O.T. op 23 en
30 januari 2008 in resp. Leuven en Gent. Zie Prora, jg. 13, nr. 2, p. 8-10.
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Tekst 1. Een geduchte waakhond (Vergilius, Aeneis 6, 417-425)

Aeneas is net samen met de Sibille door Charon over de Styx gebracht.

Cerberus haec ingens latratu regna trifauci trifaucis, -e
             geblaf    uit-3-kelen

418 personat adverso recubans immanis in antro. adverso, nl. tegenover de bezoekers
  doen-klinken      achteroverliggen

Cui vates horrere videns iam colla colubris vates, -is, nl. de Sibille; colubra, -ae
             slang

420 melle soporatam et medicatis frugibus offam mel, mellis (o.)
  honing bedwelmend  magisch     meelbal

obicit. Ille fame rabida tria guttura pandens
        razend        keel

422 corripit obiectam, atque immania terga resolvit

fusus humi totoque ingens extenditur antro.

424 Occupat Aeneas aditum custode sepulto sepelire; aditus, nl. tot de onderwereld
              begraven  (in  slaap)

evaditque celer ripam inremeabilis undae. in-re-mea-bilis, -e (meare: ‘gaan’)
              niet-opnieuw-te-begaan

Lectuur

Deze tekst is, grammaticaal gezien, niet moeilijk. Hij bevat achtereenvolgens een enkelvoudig zin, een sa-
mengestelde zin met een infinitiefzin die afhangt van een participium, en twee samengevoegde zinnen, één
met atque en één met -que.

De lineaire/functionele lectuur is dus ook niet moeilijk. Bij wijze van voorbeeld geven we hier aan hoe enkele
verzen kunnen worden gelezen, o.a. de volledige eerste zin, waarin de drie hyperbata op de eerste regel
geen problemen mogen opleveren voor wie getraind is in lineair lezen. Enkele aanhalingstekens wijzen op
een eerste verwoording bij de lectuur, de tekst tussen haakjes zijn argumenten die de leerling bij zichzelf of
luidop maakt om tot die verwoording te komen.

417-418: ‘Cerberus’ (vooraan in de tekst en de zin: zal wel het thema zijn in deze voor mij nieuwe tekst; no-
minatief, dus wellicht onderwerp) – ‘deze/dit’ (congrueert niet met het vorige of volgende woord, dus geen
nominatief en geen deel van het onderwerp: even wachten om te beslissen) – ‘reusachtig’ (congruerend ad-
jectief in de nominatief, dus ‘reusachtige Cerberus’) – ‘door/met geblaf’ (want ablatief) – ‘rijk’ (hiermee con-
grueert haec,  dus  ‘dit  rijk’:  accusatief  en  lijdend  voorwerp)  –  ‘uit  drie  kelen’  (adjectief:  ablatief?  datief?  oh,
congruentie met latratu, dus ablatief: ‘met zijn geblaf uit drie kelen’) – ‘(hij) doet weerklinken’ > ‘hij doet dit
rijk weerklinken’ – ‘tegenoverliggend’ (datief of ablatief: kan ik nu nog niet thuisbrengen) – ‘op zijn rug lig-
gend’ (nominatief mannelijk enkelvoud: die Cerberus natuurlijk) – ‘enorm/in al zijn omvang’ (nominatief
mannelijk enkelvoud: het gaat dus nog steeds over die Cerberus) – ‘in een/zijn grot’ (oh ja, adverso in antro: in
de grot die tegenover hen – Aeneas en de Sibille – ligt).
Nogmaals tamelijk letterlijk: ‘De geweldige Cerberus doet door het geblaf uit zijn drie kelen/muilen dit rijk
weerklinken, terwijl hij in zijn volle omvang achterover ligt in een grot tegenover hen (= tegenover Aeneas’
landingsplaats aan de overkant van de Styx).’

419-421: ‘Voor/aan/bij hem’ (datief mannelijk enkelvoud: verwijst nog naar hetzelfde thema, Cerberus) – ‘de
priesteres’ (onderwerp) – ‘ruig overeind staan’ (infinitief) – ‘ziende’ (nominatief, dus de priesteres ziet bij
Cerberus iets overeind staan) – ‘reeds’ – ‘nekken’ (moet wel accusatief zijn, want vates is onderwerp; lijdend
voorwerp van videns? of beter onderwerp van een infinitiefzin met horrere: ‘de priesteres ziet bij hem de nek-
ken al overeind staan’) – ‘met/door/wegens slangen’ (de nekken bij hem zijn dus bedekt met slangen die al
overeind staan) – ‘met/door honing’ (ik zie nog niet waarmee deze ablatief verband houdt) – ‘bedwelmend’
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(soporatam is  een adjectief/participium, dus lees  ik  verder  totdat  ik  de hele  woordgroep met  zo’n naamval,
geslacht en getal zie) – ‘een door honing en magische vruchten/granen bedwelmende meelbal/koek’ – ‘gooi-
de tegemoet’.
De leerkracht zal van deze enkelvoudige zin een goede Nederlandse samengevoegde zin (‘De priesteres zag
... en gooide ...’) of een samengestelde zin laten maken: ‘De priesteres die zag, gooide ...’ / ‘Toen de priesteres
zag ..., gooide ze ...’.

Begripsvragen en/of vertaling

De leerkracht stelt inhoudelijke en grammaticale begripsvragen over de tekst. Ook een mooie vertaling kan
als huistaak opgegeven worden.

Literaire commentaar

a Men kan de vraag stellen of er ook iets inhoudelijks moet worden gezocht achter het dichterlijk meer-
voud van haec regna, ‘deze gebieden van de doden’, en immania terga,  ‘zijn enorme rug’ (er is maar één rug,
maar dan wel enorm groot).

b De ontmoeting met Cerberus en diens geblaf is voor een mens wel een overdonderende en verwarrende
ervaring, zoals blijkt uit de woordvolgorde in v. 417: drie hyperbata in één vers! Ook in Aeneis 6, 400-401 be-
schrijft Vergilius de hellehond als een schrikwekkend wezen: Licet ingens ianitor antro | aeternum latrans ex-
sanguis terreat umbras.

c De tekst over de ontmoeting van Aeneas en de Sibille met Cerberus omvat slechts de eerste zeven verzen
van ons fragment. Bekijk de 2 x 2 adjectieven die de enorme proporties van Cerberus uitdrukken. Waar staan
die adjectieven in deze zeven verzen? In welke volgorde?

d Wat wordt er door et (v. 420), atque (v. 422), -que (v. 423) en -que (v. 425) verbonden? Waarin bestaat het
verschil tussen atque en de twee andere nevenschikkende voegwoorden (zie tekst)?

J.K. Rowling, Harrius Potter et philosophi lapis

Harry  Potter  en  zijn  vrienden  Ron  (Ronaldus),  Marcel  (Neville) en Hermelien (Hermione) zijn in de Zwein-
steins  Hogeschool  voor  Hekserij  en  Hocus  Pocus  (Schola Hogvartensis Artium Magicarum et Fascinationis) op
zoek naar een geheim. Voor Harry is dat geheim van levensbelang, want het heeft te maken met zijn afkomst
en zijn toekomst. Het viertal bevindt zich nu, tegen het schoolreglement in, rond middernacht in een gang
op  de  streng  verboden  derde  verdieping  van  de  school.  Ze  worden  echter  in  het  nauw  gedreven  door  de
komst van de portier Vilder (Filch). Dankzij de toverkracht van Hermelien kunnen ze een gesloten deur ope-
nen en aan de portier ontsnappen. Ze houden zich koest achter de deur en wanen zich veilig. En dan ...

Ken je ze nog?

acced re • accid re • adhuc • appropinquare • cad re • caput, capitis • clarus, -a, -um • canis, -is • causa, -ae •
claud re • collig re • converti • cred re • cur • (de)fig re • dens, dentis • dubitare • elig re • esse • femina, -ae •
hab re • imago, imaginis • immo • impl re • ingredi • intu ri • magnus, -a, -um • manus, -us • modo • mori • motus,
-us • nimium • nondum • nunc • occurr re • oculus, -i • omnis, -e • os, oris • paene • pend re • (per)venire • posse •
prius • prohib re • quaer re • quin • rectus, -a, -um • redire • (re)sonare • scire • septimus, -a, -um • sex • solum, -i •
spatium, -i • sonitus, -us • stare • subito • tam • tectum, -i • tempus, -oris • totus, -a, -um • tres, tria • unus, -a, -um
• velle • vid re • volare

Tekst 2. Een monsterlijke ontmoeting (Caput nonum, p. 130)

Harrius conversus est – et oculis claris vidit quid esset. Punctum
                     (gedurende)-ogenblik

    2 temporis non dubitat quin in incubonem ingressus esset – hoc erat
            nachtmerrie
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nimium, ad omnia accedens quae adhuc acciderant.

    4 Non erant in conclavi, ut crediderat. Erant in transitu, qui erat
       kamer            gang

transitus ille prohibitus in tertio tabulato, et nunc sciebant cur
             derde     verdieping

    6 prohibitus esset.

Rectis oculis in oculos canis monstruosi intuebantur, qui spatium
           monsterachtig

    8 totum inter tectum et solum implebat. Tria capita habebat. Tria

paria oculorum volubilium et insanorum; tres nasos, motu subito subitus, -a, -um
  paar    rollend      waanzinnig      neus       plots

  10 et tremulo eis appropinquantes; tria ora spumantia, saliva funibus funis, -is
       sidderend               schuimen    speeksel  draad

lubricis de dentibus flavidis pendente. lubricus, -a, -um
  glibberig       geel flavidus, -a, -um

  12 Stabat immotus, omnibus sex oculis in eos defixis, et Harrius sciebat
      onbeweeglijk

unam modo causam esse cur nondum mortui essent; eam esse quod

  14 cani tam subito occurrissent, sed nunc ille se colligebat, neque dubitari

poterat quid vellit fremitus ille resonans.
        gebrom

  16 Harrius ianuae ansam manibus quaerebat. Si eligendus sit aut Filch
        deur       handvat

aut mors, ianitorem eligat.
      portier

  18 Retro ceciderunt. Harrius ianuam magno cum sonitu clausit, et
  achteruit

cucurrerunt, immo paene volaverunt, per transitum redeuntes.

  20 Neque prius currere destiterunt quam ad imaginem Feminae Obesae obesus, -a, -um
          ophouden            vet

in tabulato septimo pervenerunt.

Begripsvragen en/of vertaling

De leerkracht stelt inhoudelijke en grammaticale begripsvragen over de tekst.

Culturele nawerking

a De leerlingen gaan na welke elementen uit de tekst van Vergilius ook in dit verhaal voorkomen. Welke
elementen komen niet voor bij Vergilius?

b In het verhaal van Vergilius bewaakt Cerberus de aditus tot de onderwereld. Wat bewaakt het driekoppig
monster in het verhaal van Harry Potter?

c Wanneer in hoofdstuk 16 Harry, Ron en Hermelien op bezoek zijn bij  de goedige reus Hagrid, gebruikt
deze een naam voor die monsterhond. Welke?
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d Aeneas kan de onderwereld bezoeken en die ook weer verlaten dankzij de gouden twijg (Vergilius, Aen-
eis 6, 136 e.v.) en de bedwelmende honingkoek (Aeneis 6, 420). Harry Potter en zijn vrienden zullen later ook
voorbij de controle van de monsterhond komen? Hoezo? Wie geeft hun die tip?

Ken je ze nog?

admon re • admov re • altus, -a, -um • anima, -ae • animus, -i • aperire • appropinquare • audire • cad re • can re •
canis, -is • cantus, -us • caput, capitis • coepisse • (col)labi • cura, -ae • descend re • (de)spic re • duc re • humus, -i •
incertus, -a, -um • incip re • inquit • (in)sonare • magnus, -a, -um • malus, -a, -um • mov re • nihil • oculus, -i •
(of)firmare • omitt re • paucus, -a, -um • paulatim • paulum • pes, pedis • posse • primus, -a, -um • (pro)labi •
(re)cad re • sentire • silentium, -i • sonitus, -us • spiritus, -us • tenebrae, -arum • tantum • trad re • trah re •
(trans)gredi • tum • vid re • via, -ae • vix

Tekst 3. Muzikale betovering (Caput sextum decimum, p. 221-222)

Harry, Ron en Hermelien sluipen weer naar de verboden gang op de derde verdieping en treffen de hond
half bedwelmd aan.

Tibia Hagridi labris admota, Harrius insonuit. Primo sonitu audito labrum, -i
  fluit       lip

    2 oculi bestiae languere coeperunt. Harrius vix animam duxit. Paulatim,
         beest  moe-zijn

fremitus canis silescebant: pedibus incertis titubavit et in genua cecidit,
  gebrom         stil-worden           wankeleN    knie

    4 tum humum collapsus est, sopitus.
            bedwelmd

‘Ne cantum omiseris,’ Ronaldus Harrium admonuit dum ad ianuam
                          deur

    6 caducam repunt. Capitibus giganteis appropinquantes spiritum ianua caduca: ‘luik’
  neergevallen kruipen       reusachtig

calidum et male olentem sentire poterant.
  heet       ruiken

    8 Ronaldus, animo offirmato, magna cum cura crura canis transgressus crus, cruris
                  been

est. Inclinatus anulum ianuae caducae traxit, quae prolapsa se aperuit.
     gebogen      ring

  10 ‘Quid videre potes?’ inquit Hermione anxio animo.
                  angstig

‘Nihil. Sunt tantum tenebrae. Neque via est descendendi.’

  12 Harrius tibiam Hermionei tradidit. Silentio paucorum secundorum
                    seconde

Laniger fremebat et paulum se movebat, sed simulac Hermione canere
        grommen           zodra lana (‘wol’) + ger re

  14 incepit, in soporem altum recidit.
       vaste-slaap

Harrius eum transcendit et per ianuam caducam despexit. Fundum
      klimmen-over              bodem

  16 haudquaquam videre poterat.
  helemaal-niet
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Begripsvragen en/of vertaling

De leerkracht stelt inhoudelijke en grammaticale begripsvragen over de tekst.

Angst, muziek en riten

a De waakhond is in deze drie teksten angstaanjagend. Hij staat in de mythen symbool voor de gevaren en
moeilijkheden die een mens kan tegenkomen. Als leerlingen in een school bovendien op verboden terrein
komen,  wordt  het  gevaar  nog  veel  groter  en  griezeliger.  De  hond  lijkt  wel  zo  groot  als  een  gang  (van  de
school Zweinstein; tekst 2, r. 7-8) of een grot (bij Vergilius; tekst 1, v. 423). Men ziet de kop in drievoud en de
pluizige haren worden slangen! De goedige reus Hagrid daarentegen weet hoe hij met draken (zie hoofdstuk
16,  p.  214)  en honden moet  omgaan.  In  tegenstelling met  wat  hoger  werd gezegd,  is  het  niet  de hond die
mensen bang maakt, maar is het de mens die een angstaanjagende hond creëert1.  Voor de onbezorgde Ha-
grid is de hond gewoon ‘Pluisje’ (Laniger).

b Muziek verzacht de zeden, zegt men. De jonge David speelde op de harp voor de zwaarmoedige Israëli-
sche koning Saul. Bij de Grieken maakte muziek deel uit van het opvoedingsprogramma van de jongelui,
omdat men via de muziek maat leert houden, in alle betekenissen van die uitdrukking, en het leven weer in
zijn juiste proporties kan zien. Als Harry en zijn vrienden voor de tweede maal bij de hond komen (net voor
tekst 3), zien ze daar een harp liggen tussen de poten van de grommende, maar reeds enigszins bedwelmde
hond. De harp, lyra,  is daar blijkbaar achtergelaten door Sneep (Snape), die ook achter het geheim (de steen
der wijzen) probeert te komen. Dit element is een verwijzing naar Orpheus, die door zijn muziek mensen,
dieren en planten kon betoveren en kalmeren.

c Het valluik geeft toegang tot een onmetelijk diepe put waarin Harry met de zijnen zich zullen werpen.
Die put, diep onder de school, is de toegang tot de onderwereld. Afdalingen in de onderwereld zijn avon-
tuurlijke en gevaarlijke tochten die een held op de proef stellen (zie Homerus, Odyssea 11; Vergilius, Aeneis
6). Zij zijn een ‘rite de passage’ waarbij o.a. Odysseus en Aeneas door contact met wijze voorouders of ande-
re overledenen levenswijsheid en richtsnoeren verkrijgen. ‘De verhalen over goden en helden die in de on-
derwereld afdaalden, zich een weg zochten door labyrinten en met monsters vochten, brachten de raadsel-
achtige mechanismen van de psyche aan het licht en leerden de mensen hoe ze hun eigen innerlijke crises de
baas konden worden.’ (Armstrong 2005, p. 16)2.  Harry  en  zijn  vrienden  komen  dan  ook  versterkt  uit  dat
angstaanjagende avontuur.

Harry  Potter  is  op  zoek  naar  de  waarheid.  Zijn  gevaarlijke  avonturen  zijn  een  initiatie  in  een  moeilijke  en
vaak boze wereld. Daarom is het boek zo spannend voor jongeren, ook al hoeven zij zelf bij de lectuur geen
doodsangsten uit te staan. Dat doet hun held wel voor hen.
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BOEKENWIJZER

Mythen. Een beknopte geschiedenis

Bespreking door Dirk Panhuis

In dit boekje van slechts 152 kleine bladzijden in een niet zo kleine druk geeft Armstrong een indrukwek-
kende inleiding over  wat  een mythe is  en geeft  zij  tevens een overzicht  hoe mythen gedurende 20 000 jaar
mee zijn geëvolueerd met de ontwikkeling van de mensheid. Haar verwijzingen naar de meeste culturen op
de aardbol maken dat haar boekje niet algemeen en oppervlakkig is, maar juist een grote en rijke diepgang
krijgt. Een knappe prestatie, die door deze bespreking slechts op een onvolkomen manier tot zijn recht komt.

In het eerste hoofdstuk Wat is een mythe? (p. 7-17) wordt meteen duidelijk dat het niet gaat over vrijblijvende
vertelseltjes. ‘In de mythologie gaan we uit van een veronderstelling, en als we die met behulp van rituelen
tot  leven  wekken,  ernaar  handelen  en  nadenken  over  de  gevolgen  voor  ons  leven,  ontdekken  we  dat  we
nieuwe  inzichten  hebben  verworven  in  het  verwarrende  raadsel  van  onze  wereld.  Mythen  zijn  dus  waar
omdat ze effect hebben, niet omdat ze ons feitelijke informatie verschaffen. Maar als ze ons geen nieuw in-
zicht in de diepere betekenis van het leven geven, voldoen ze niet. Als een mythe ‘werkt’, dat wil zeggen on-
ze geest en ons hart verandert, ons nieuwe hoop geeft en ons dwingt intenser te leven, dan is het een steek-
houdende mythe. Mythologie zal ons alleen veranderen als we de richtlijnen ervan volgen.’ (p. 15-16) Dit
lijkt nog wat algemeen, maar voor een leerkracht klassieke talen is het een goede basis om in de klas op een
zinvolle manier met Grieks-Romeinse mythen om te gaan. Bovendien wordt deze visie in elk hoofdstuk
steeds concreet gemaakt, en hoe dichter we al lezend bij onze eigen tijd komen, des te prangender zijn de
vragen die tot ons worden gericht.

Hoofdstuk 2, Het paleolithicum: de mythologie van de jagers (ca. 20 000 tot 8000 v.C.) (p. 18-43), beschrijft het
moeilijke leven van mensen die geen eigen voedsel konden verbouwen, maar afhankelijk waren van jagen
en verzamelen. Bij hen was er geen onderscheid tussen het religieuze en het profane. Alles werd ervaren als
goddelijk.  Een boom of  een steen op zich was geen voorwerp van aanbidding,  maar  werd wel  vereerd als
openbaring van een verborgen kracht. Bij het aanschouwen van de hemel en natuurverschijnselen ‘werden
de mensen vervuld met ontzetting en verrukking, van ontzag en angst.’ (p. 23) De hemel op zichzelf was een
numen, ‘een mysterium tremendum, terribile et fascinans’ (p. 23) Yogi, mystici, sjamanen en profeten kun-
nen daar naartoe vliegen ten behoeve van hun gemeenschap. Omdat de mensen voortdurend dieren dood-
den, hadden ze ook schuldgevoelens die ze probeerden op te vangen via ceremoniën, taboes, riten en offers.
De mythen leerden hen daarmee om te gaan op een spirituele manier, terwijl hun logos hen rationele en
pragmatische manieren leerde om dieren te vangen en te doden. De auteur gaat ook vaak na welke mythi-
sche elementen (bv. uit het paleolithicum) in latere culturen, in een afgezwakte of gewijzigde vorm, bewaard
zijn gebleven.

Hoofdstuk 3, Het neolithicum: de mythologie van de boeren (ca. 8000 tot 4000 v.C.) (p. 44-59), gaat over de uitvin-
ding van de landbouw en de verschuiving van het religieus ontzag dat daarmee gepaard gaat. ‘Nu werd ook
het boerenwerk een sacrament.’ (p. 45) In ploegen, zaaien en oogsten zagen de boeren een verborgen kracht
aan het werk. De aarde leek een levende moederschoot die alle schepselen voedde: planten, dieren en men-
sen. Dit bracht rituelen mee zoals offers, zelfs mensenoffers. Deze rituelen waren gebaseerd op het principe
van de wederkerigheid1 en holisme (het heilige zit in alles). In dit verband pasten de hiërogamie1, tempel-

1 Do ut des, zullen de Romeinen zeggen.
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prostitutie en de rituelen in onderaardse grotten. ‘Terwijl de mensen zich vroeger voorstelden dat ze naar de
hemel oprezen om het goddelijke te ontmoeten, maakten ze nu in de aarde ritueel contact met het heilige.’
(p. 47) De Moedergodin kreeg diverse namen in diverse culturen. Deze nieuwe mythologie ontvluchtte niet
de werkelijkheid, sprak niet over pastorale idylles of romantische liefdesrelaties met de natuur, maar drukte
de mensen met hun neus op de feiten: droogte, honger, onvruchtbaarheid, het geweld van de natuur, ge-
vaarlijke bevallingen, hard labeur, geweld in de voedselproductie, de wisseling van de seizoenen, dood en
leven (p.  49  e.v.).  Maar  wie  de dode takken van een plant  snoeit,  weet  dat  er  nieuw leven komt (p.  58-59).
‘Ook in de neolithische periode hielpen de mythen en overgangsriten de mensen hun sterfelijkheid te aan-
vaarden, de volgende fase in te gaan en onbevreesd te veranderen en te groeien.’ (p. 59)

In De vroege beschaving (4000 tot 800 v.C.) (p. 60-79) ‘zette de mens weer een belangrijke stap voorwaarts: hij
begon steden te bouwen.’ (p. 60) Dit is een tijd van vernieling, vernieuwing, bloei en verval, versnellingen,
oorlogen, afslachtingen, revoluties en deportaties. Al deze veranderingen brengen ook angst met zich mee.
De nieuwe mythen zochten een antwoord op de eindeloze strijd van orde en chaos. Mythen en riten nemen
afstand van de natuur en de goden, en zoeken naar zingeving in het menselijke, het maatschappelijke, het
stedelijke. ‘Toch ontstond er een spiritueel vacuüm.’ (p. 79)

In De spiltijd (800 tot 200 v.C.) (p. 80-102) – de term is van K. Jaspers – ‘begon de malaise zich te verbreiden en
(...) zocht een indrukwekkende reeks profeten en wijzen een nieuwe oplossing. (...) De spiltijd markeert het
ontstaan van de religie zoals wij die kennen.’ (p. 80) Dit hoofdstuk gaat over China (confucianisme en tao-
isme), India (boeddhisme en hindoeïsme), het Midden-Oosten (joodse profeten) en Griekenland (tragedie en
filosofen). In al die gebieden was er politieke, maatschappelijke en economische onrust en de ontwikkeling
van ‘een markteconomie: de macht verschoof van de priesters en koningen naar handelslieden en dat ver-
stoorde de oude hiërarchieën. De nieuwe religies kwamen niet tot bloei in afgelegen woestijnen of kluize-
naarshutjes  hoog in  de bergen,  maar  in  een omgeving van kapitalisme en een levendig financieel  verkeer.’
(p. 81) Er ontstond een sterk besef van het lijden als deel van het mens-zijn en een ‘behoefte aan een spiritue-
lere religie die minder afhankelijk was van feitelijke rituelen en handelingen. Deze bewegingen bekommer-
den zich voor het eerst om het geweten en de ethiek van het individu. (...) Alle wijzen schrokken terug voor
het geweld van hun tijd en predikten een ethiek van medeleven en rechtvaardigheid.’ (p. 82) Traditionele
leerstellingen en mythen werden aan kritisch onderzoek onderworpen. Het heilige leek verder weg dan ooit.
Antropomorfe goden hadden afgedaan. De joodse Jahweh spot met de goden (Psalm 82). Pas na de ontred-
dering van de joodse ballingschap (586 v.C.) verloor het polytheïstische heidendom zijn aantrekkingskracht
en ontstond het serene vertrouwen van het judaïsme. Toch gebruiken de joodse Bijbelschrijvers nog volop
oude mythen met een nieuwe betekenis.

In die tijd werd in Griekenland de logos belangrijk. De Ionische natuurfilosofen en Xenophanes, een ratione-
le  theoloog,  probeerden  aan  zorgvuldig  onderzoek  te  doen.  Toch  lag  de  massa  daar  niet  wakker  van.  De
Atheners keken liever naar de tragedies waarin oude mythen werden uitgebeeld én tevens kritisch werden
onderzocht en in verband met de polis werden gebracht (p. 97-99). Plato en Aristoteles wilden mythen en re-
ligie rationeel benaderen en hebben ‘een wig gedreven tussen mythos en logos, die elkaar tot dan toe hadden
aangevuld.’ (p. 101) Toch gebruikten Plato en Aristoteles ook hun eigen mythen en had hun rationalisme
geen invloed op de religie van de Grieken ‘tot de zesde eeuw van het christelijk tijdperk, toen hun heidense
religie met harde hand werd onderdrukt door keizer Justinianus en werd vervangen door de mythos van het
christendom.’ (p. 102)2

De titel van het zesde hoofdstuk, De periode na de Spiltijd (ca. 200 v.C. tot ca. 1500 n.C.) (p. 103-116), is zo ge-
formuleerd omdat die periode inhoudelijk aansluit bij de vorige. Armstrong concentreert zich nu op de wes-
terse wereld omdat de vernieuwingen daar begonnen, omdat de westerse mens toen al moeite had met de

1 Zie Vergilius, Georgica 2, 325-335. De hele passage Georgica 2, 323-345 ontroerde, inhoudelijk en stilistisch,
veel van mijn leerlingen.

2 Armstrong heeft de Spiltijd uitvoerig beschreven in haar werk De grote transformatie. Het begin van onze reli-
gieuze tradities, De Bezige Bij, Amsterdam,  2005, 544 p.
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mythologie, en ook omdat de drie monotheïstische godsdiensten beweren in elk geval ten dele een histori-
sche grondslag te hebben en niet zozeer in de mythologie geworteld te zijn (p. 103). In tegenstelling met het
hindoeïsme, boeddhisme en confucianisme voelt de westerse geest zich sinds Plato en Aristoteles ongemak-
kelijk bij de mythologie. Monotheïsten probeerden ‘van tijd tot tijd hun religie aan te passen aan de rationa-
listische normen van de filosofie,  maar  de meesten zouden dat  uiteindelijk  een vergissing vinden.’  (p.  104;
verder uitgewerkt op p. 113-116 en in hoofdstuk 7)

Het christendom is een vervolg op het jodendom en heeft vooral vorm gekregen door ‘Paulus, van wie ge-
zegd  kan  worden  dat  hij  Jezus  tot  mythische  figuur  maakte.  Dat  is  niet  ongunstig  bedoeld.  Jezus  was  een
historische persoon (...), maar historische gebeurtenissen kunnen pas een bron van religieuze inspiratie wor-
den als ze zijn gemythologiseerd. Zoals gezegd verhalen mythen over gebeurtenissen die slechts eenmaal
plaatsvinden en toch van alle tijden zijn.’ (p. 105) Paulus ‘was niet erg geïnteresseerd in de leer van Jezus (...),
maar wel voor het mysterie1 van zijn dood en wederopstanding.’ (p. 106) ‘De christenen wisten dat deze my-
the waar was, niet omdat ze de historische bewijzen kenden, maar omdat ze hun transformatie werkelijk
hadden ervaren.’ (p. 107)

De andere herformulering van het monotheïsme en opvolger van de profeten, inclusief Jezus, is de islam. De
qur’am ‘recitatie’ van Mohammed is geen boek met informatie, maar wordt gereciteerd in de gewijde omge-
ving van de moskee en zal zijn volle betekenis alleen prijsgeven als de moslim volgens zijn ethische voor-
schriften leeft (p. 107). Ook in de Koran worden het goddelijke en het onnoembare in parabelen en mythen
weergegeven.

Afhankelijk van de politieke omstandigheden waarin deze gelovigen leefden, werden er steeds nieuwe my-
then gecreëerd. De joodse kabbalist Isaac Luria (1534-1572) herschreef, na de verdrijving van de joden uit
Spanje in 1492, de rustige en ordelijke scheppingsmythe van Genesis 1 in een heel ander scheppingsverhaal,
vol valse starts, goddelijke vergissingen, ontploffingen, gewelddadige omwentelingen en rampen. De Kerk
formuleerde allerlei mythen en leerstukken, die al dan niet op de Bijbel zijn gebaseerd. Ook islamgeleerden
hebben nieuwe mythen bedacht, zoals die van de Verborgen Imam.

In het zevende en laatste hoofdstuk, De grote westerse transformatie (ca. 1500-2000) (p. 117-145), beschrijft
Armstrong hoe het westen, na de herontdekking van Plato en Aristoteles in de late middeleeuwen en de uit-
breiding van zijn invloedssfeer over de hele wereld, de mythologie heeft laten sterven. De westerse moder-
niseringen waren geboren uit de logos en gebaseerd op een nieuwe economische basis, technische reproduc-
tie en herinvestering van kapitaal2. Enkele eeuwen van industrialisatie, modernisering van de landbouw, po-
litiek en maatschappelijke revoluties, een intellectuele ‘verlichting’ deden de mythen af als zinloos, onwaar
en achterhaald.

Samen met de afbrokkeling van de oude mythen en ondanks de ontwikkelingen gevoed door de logos, wa-
ren er al sinds de zestiende eeuw ‘tekenen van een verdovende wanhoop, een sluipende geestelijke verlam-
ming, en een gevoel van onmacht en woede.’ (p. 120) Soms ontstonden er wel weer (irrationele) mythen om
de leegte op te vullen (heksenjachten, idolen als Elvis Presley of prinses Diana, nazisme, fundamentalisme
enz.), maar die ‘zijn tekortgeschoten omdat ze niet voldeden aan de criteria van de Spiltijd. (...) Die onzalige
mythen waren, in hun poging het eigene te verheffen door het andere te demoniseren, op een kleingeestige
manier racistisch, etnocentrisch, confessioneel en egoistisch.’ (p. 133)

Sommige schrijvers en andere kunstenaars tarten de hegemonie van de logos en maken gebruik van mytho-
logische  thema’s  om  het  vacuüm  op  te  vullen  en  een  tegengif  te  bieden  voor  de  steriliteit  en  harteloze
wreedheid van sommige aspecten van de moderne tijd. Romans worden weliswaar niet gelezen in een litur-
gische context in een proces van persoonlijke transformatie. Toch kan het lezen van een roman gezien wor-

1 Mysterie en mythos komen allebei van , ‘(de ogen of de mond) sluiten’, en geven aan dat men met die
houding het best het onzicht- en onnoembare benadert.

2  en ratio betekenen ook ‘boekhouding, bankrekening’!
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den als een vorm van meditatie waar de lezer dagen of weken mee bezig is. Al weet hij dat die verzonnen
wereld niet ‘echt’ is, hij wordt erdoor gegrepen. In die zin is kunst ‘een transcendente ontmoeting die ons ei-
genlijk zegt: ‘Verander je leven.’’ (p. 145)

‘Als professionele religieuze leiders ons niet kunnen onderwijzen in de mythische traditie, kunnen onze
kunstenaars en romanciers misschien die herderlijke rol overnemen en onze verloren en beschadigde wereld
nieuwe inzichten geven.’ (slotzin, p. 145)

Karen Armstrong
Mythen
Een beknopte geschiedenis
De Bezige Bij, Amsterdam, 2005
Gebonden, 152 blz.
ISBN 978 90 234 1801 6
€ 14,90

www.debezigebij.nl

Hadrian. Empire and conflict

Bespreking door Johan De Wilde

Naar aanleiding van de tentoonstelling Hadrian. Empire and conflict in het British Museum in Londen (24 juli
tot 26 oktober 2008) werd al voor de opening een begeleidende studie over keizer Hadrianus uitgebracht.  Zij
vloeide uit de pen van curator Thorsten Opper. Dit boek is een juweeltje. Hoewel het werk niet is opgevat als
een catalogus stricto sensu, vindt men er reproducties in van bijna alle tentoongestelde objecten (een aparte
overzichtslijst is opgenomen op p. 226-235 van het boek).

De tentoonstelling zelf was samengesteld met voorwerpen van zeer diverse aard: standbeelden en portret-
ten, munten en sieraden, architectuuronderdelen als reliëfs, pilasters en kapitelen, fragmenten van fresco’s,
mummieportretten en alledaagse gebruiksvoorwerpen. Ook het 70 centimeter hoge portret van Hadrianus,
dat  Leuvense  archeologen  in  2007  hebben  aangetroffen  in  het  Turkse  Sagalassos,  is  opgenomen  in  de  ten-
toonstelling en de catalogus.

In het boek zijn de objecten weergegeven in kleur; verschillende ervan nemen een hele pagina in beslag. Een
handvol kaarten en een chronologisch overzicht verhogen nog de bruikbaarheid van dit werk.

De tekst van het boek is opgebouwd uit een inleiding en zeven hoofdstukken. De inleiding geeft een schets
van Hadrianus’ karakter en activiteiten. Opper geeft er de bronnen aan waarop onze oude en nieuwe kennis
is  gebaseerd:  de  klassieke  auteurs,  maar  ook  papyri  en  inscripties.  Iets  langer  staat  hij  stil  bij  de Mémoires
d’Hadrien van Marguerite Yourcenar, een werk dat in de tweede helft van de twintigste eeuw een sterke in-
vloed heeft gehad op de beeldvorming omtrent deze keizer. Er bestaan overigens plannen om dit boek te
verfilmen.

In het eerste hoofdstuk, De nieuwe elite, besteedt Opper ruim aandacht aan de familiale en economische ach-
tergrond van de figuur Hadrianus. Hij werd geboren in Rome op 24 januari 76, maar zijn ouders waren van
Zuid-Spaanse afkomst. Zij deden een beroep op een Germaanse voedster. Haar grafinscriptie bleef bewaard.
Hadrianus’ vader was een Romeinse senator. Hij stierf in 85, toen Hadrianus nog maar negen jaar oud was.

http://www.debezigebij.nl/
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Marcus Ulpius Trajanus, de later keizer, werd een van de voogden van de wees. Zowel de Ulpii als de Aelii
behoorden tot de Zuid-Spaanse upper class, die enorme winsten maakte met de export van olijfolie. De Mon-
te Testaccio (‘Schervenberg’) in Rome getuigt nog steeds van deze economische activiteiten. Bij de loopbaan
van Hadrianus in dienst van de Romeinse staat valt het op dat hij tot driemaal toe militair tribuun is geweest
(in de jaren 90).

Oorlog en vrede is de titel van het tweede hoofdstuk. Bij zijn machtsovername in 117 moest de nieuwe keizer
afrekenen met opstanden in diverse provincies van het rijk, opstanden die zeker niet zachtzinnig werden
onderdrukt. Hier legt Opper een link met de actualiteit: de brandhaarden van toen zijn ook nu vaak nog on-
rustige zones: Israël, Iran, Irak ... Men heeft Hadrianus weleens smalend omschreven als een graeculus, een
(al te groot) liefhebber van de Griekse cultuur. Men verwees daarbij naar de volle baard die hij droeg: dit
was eerder iets voor Grieken dan voor een echte Romein. Maar recent onderzoek wijst uit dat de volle baard
in die tijd een kenmerk was van de Romeinse militairen van een jongere generatie. Ook een van de andere
argumenten om Hadrianus als een filhelleen af te schilderen, hield geen stand. In het victoriaanse tijdperk
had men een portretkop van Hadrianus toegevoegd aan een standbeeld van een man in een filosofenmantel.
Recent onderzoek wees echter uit dat het hoofd en het lichaam oorspronkelijk niet bij elkaar hoorden. Opper
verlegt vervolgens het accent: hij benadrukt dat Hadrianus’ realpolitik beoogde om de belangrijkste ethni-
sche groep van het oostelijk rijksdeel voor zich te winnen: de Grieken. Als afstammeling van een provinciale
elite had hij zelf de voordelen van een dergelijke integratie ontdekt.

In deze Britse publicatie mocht een schets van de bezetting van Engeland door de Romeinen natuurlijk niet
ontbreken. Ten tijde van Hadrianus werden de veroveringen geconsolideerd door het oprichten van de be-
roemde muur van Hadrianus, die dan ook uitvoerig wordt beschreven. De Romeinen bouwden hier verder
op eerdere grensafbakeningen. Opper beschouwt dit niet als een klassieke verdedigingslinie, maaar als een
middel om controle uit te oefenen op de mobiliteit tussen de Romeinen enerzijds en de barbaren anderzijds.
Niet ten onrechte trekt hij een parallel met wat nu in de Israëlische Gazastrook gebeurt.

Hadrianus heeft veel plaatsen in zijn rijk met eigen ogen gezien. Twee lange reizen door het rijk namen meer
dan de helft van zijn regeringsperiode (117-138) in beslag.

In het derde hoofdstuk buigt Opper zich over Architectuur en identiteit.  Hadrianus was een architectuurlief-
hebber  en hij  was de drijvende kracht  achter  talrijke  bouwprojecten in  Rome en de rest  van het  Romeinse
Rijk.  Drie  voorbeelden in  de provincies  (Athene,  Cyrene en zijn  thuisbasis  Italica)  worden kort  besproken.
Maar de meeste aandacht gaat naar de hoofdstad, die ten tijde van Hadrianus één grote bouwwerf geweest
moet zijn. Uit de provincies werden telkens weer andere marmersoorten aangevoerd, en gespecialiseerde
werkkrachten kwamen van heinde en ver om de ambitieuze bouwplannen van de keizer te verwezenlijken.
Tegelijkertijd bloeide de baksteenindustrie, waarvan verschillende aspecten worden besproken: de ovens, de
eigenaars, de baksteenmaten, de datering van stenen die de namen van consuls dragen enz. Dit deel bevat
uitvoerige  informatie  over  het  Pantheon,  waar  Hadrianus  ooit  zitting  hield.  Dit  gebouw  heeft  een  enorme
invloed uitgeoefend, niet alleen in de westerse wereld, maar ook in de moslimarchitectuur.

Het zal niemand verbazen dat Hadrianus’ villa in Tivoli (Tibur) een apart hoofdstuk krijgt. De grootste villa
uit  de Romeinse wereld is  nog niet  volledig opgegraven,  maar  er  zijn  nu al  900 ruimtes  en gangen geteld.
Van bij de aanvang moet men gewerkt hebben met een masterplan, dat echter in de loop van het bouwpro-
ces weleens werd gewijzigd. Men heeft een enorme massa grond verplaatst om vijf terrassen aan te leggen.
Het complex werd gekenmerkt door architecturale effecten, maar men had ook aandacht voor het uitzicht op
het omringende landschap. Residentiële verblijven en gastenverblijven waren afgezonderd van toegangswe-
gen en bediendenverblijven. De decoratie laat vermoeden welke sociale groep een gebouw gebruikte. De
ruimtelijke  scheiding van de sociale  groepen werd zelfs  tot  in  de toiletten doorgevoerd!  Naast  de verschil-
lende dienstgebouwen, audiëntiehallen, badhuizen en triclinia waren er vijvers, kanalen, grotto’s, nymphaea
en honderden beelden en reliëfs. Niet lang geleden werd er een Antinoeion ontdekt.

Ook de figuur van Antinoüs krijgt een eigen hoofdstuk (nog voor de keizerin!). De verhouding tussen Ha-
drianus en Antinoüs krijgt een plaats in het ruimere kader van seksuele relaties in Rome. Zo blijkt dat niet al-
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leen Hadrianus, maar ook zijn voorganger Trajanus een voorkeur had voor jongens. Pederastie was dus ze-
ker  geen  typisch  Griekse  praktijk;  ook  in  Rome  werd  dit  geduld.  In  de  villa  in  Tivoli  zijn  al  minstens  tien
standbeelden van Antinoüs ontdekt; in totaal kent men er zelfs een honderdtal. Verschillende Romeinse ste-
den hebben daarnaast een festival voor de vergoddelijkte Antinoüs georganiseerd.

Het voorlaatste hoofdstuk is gewijd aan Sabina en haar schatrijke halfzuster Mindia Matida. Hadrianus
trouwde wellicht  in  het  jaar  100 met  Sabina,  een achternicht  van Trajanus.  Het  meisje  was wellicht  10  jaar
jonger dan Hadrianus. Het zou geen liefdevolle verbintenis worden en het huwelijk bleef kinderloos. Sabina
had geen aangename reputatie: de Historia Augusta noemt haar aspera en morosa.  Verder  is  er  weinig  over
haar bekend. Zij stierf in 136 of 137 en werd na haar dood officieel vergoddelijkt.

Het laatste hoofdstuk behandelt de nagedachtenis van Hadrianus. Het geeft een beschrijving van het mau-
soleum van Hadrianus, dat bij zijn overlijden nog onvoltooid was. Dit bouwwerk wordt nog altijd niet vol-
ledig begrepen. De auteur brengt in dit gedeelte ook de praktijk van de vergoddelijking van de overleden
Romeinse keizers en hun familieleden ter sprake. Verder komt in dit hoofdstuk de troonsopvolging van Ha-
drianus aan bod. Men leest hier ook de tekst van een papyrusfragment, dat misschien uit de (verloren gega-
ne) autobiografie van Hadrianus stamt. Het overbekende Animula vagula blandula sluit de tekst af.

Na de hoofdtekst vindt de geïnteresserde lezer nog een woordenlijst, de lijst van de tentoongestelde werken,
de voetnoten, een bibliografie en de index.

Hadrian. Empire and conflict is een informatief, toegankelijk en mooi geïllustreerd boek. Het werk geeft een
uitstekend beeld van de keizer én zijn tijd. Het bundelt gegevens uit een hele reeks disciplines: de klassieke
literatuur (natuurlijk), de geschiedenis, de archeologie, de kunstgeschiedenis ... Zelfs de medische weten-
schap komt aan bod: een kloofje in het oorlelletje van de portretten van Hadrianus zou een symptoom kun-
nen zijn van een ziekte aan de kransslagader.

De  auteur  geeft  een  vlot  overzicht  van  de  bestaande  kennis  over  Hadrianus,  in  een  vlotte  afwisseling  van
oude verworvenheden en nieuwe theorieën. Oude inzichten worden, waar nodig, herzien. Nieuwe vondsten
worden in een ruimere context gesitueerd. In kwesties waar volledige zekerheid (vooralsnog) onmogelijk is,
kiest Opper meer dan eens voor een genuanceerde stellingname. De verwerking van minder bekende aspec-
ten van de toenmalige leefwereld draagt alleen maar bij tot de veelzijdigheid van het totaalbeeld.

Thorsten Opper
Hadrian
Empire and conflict
The British Museum, Londen, 2008
Gebonden, 224 blz.
ISBN 978 0 7141 5074 1
£ 20,00

www.britishmuseum.org

http://www.britishmuseum.org/
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Nascholing

L’évaluation dan les filières de transition (générales et techniques de transition) en lien avec des outils
d’évaluation  en langues anciennes. Org.: IFC. Locatie nader te bepalen. 19/1 en 20/1/2009; 26/1 en 27/1/2009;
telkens van 9.00 tot 16.00 uur. Info: www.ifc.cfwb.be.

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.
19/1 en 20/1/2009 van 9.00 tot 16.30 uur. Begeleiders: Thomas Debrux en Marie-Bernadette Mars. Info:
www.segec.be.

Grammatica: complexiteit en eenvoud. Org.: V.L.O.T. Conferentiecentrum ‘Zebrastraat’, Zebrastraat 32,
9000 Gent; 4/2/2009 van 14.30 tot 17.00 uur. DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen; 11/2/2009 van 14.30
tot 17.00 uur. Nadere toelichting: zie elders in dit nummer. Info: www.vlot-vzw.be/nascholing.

L’actualisation des connaissances pour développer des compétences en langues anciennes. Le voyage
dans l’Antiquité: dimensions concrètes et symboliques. Org.: IFC. Provincie Henegouwen (locatie nader te
bepalen); 9/2 en 10/2/2009. Waals-Brabant en Namen (locatie nader te bepalen); 16/3 en 17/3/2009. Luik (loca-
tie nader te bepalen); 23/3 en 24/3/2009. Begeleiding: Marie-Bernadette Mars. Info: www.ifc.cfwb.be.

Aller-retour constructifs et dynamiques entre les langues anciennes et le français. Org.: IFC. Brussel (loca-
tie nader te bepalen); 16/2 en 17/2/2009. Henegouwen (locatie nader te bepalen); 9/3 en 10/3/2009. Begelei-
ding: Marie-Bernadette Mars. Info: www.ifc.cfwb.be.

Werkvormen. Org.: Diocesane Pedagogische Begeleiding Klassieke Talen Antwerpen. 4/3/2009. Nadere in-
formatie volgt in de aanvullingen bij de klassieke agenda (www.vlot-vzw.be/agenda).

Aller-retour constructifs et dynamiques entre les langues anciennes et le français: les langues anciennes
au service de la maîtrise de la langue française. Org.: IFC. ULB-Campus Solbosch, Jeannelaan 44, 1050 Brus-
sel. 12/3/2009 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleiders: G. Viré, Thomas Bernz, H. De Winter, M.-F. Vandegucht, C.
Vanhalme. Info: www.ifc.cfwb.be.

Des séquences innovantes pour la quatrième année: présentation de textes originaux pour les classes de
quatrième. Org.: CECAFOC. Locatie en datum nog nader te bepalen. Info: www.segec.be.

Cursussen

Onder het mes: geneeskunde in de oudheid. Org.: Amarant. Klank Werk Onderneming, Wittebroodstraat
19, 2800 Mechelen; 26/1, 2/2, 9/2 en 16/2/2009 van 19.30 tot 22.00 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 2/3,
9/3, 16/3 en 23/3/2009 van 19.30 tot 22.00 uur. Docenten: Louis Hulstaert (Mesopotamië), Peter De Smet
(Egypte) en Sophie Dralans (Griekenland en Rome). Info: www.amarant.be.
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Van de piramiden tot het Forum Romanum: een cultuurhistorisch overzicht van de oudheid. Org.: Ama-
rant. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 4/2, 11/2, 18/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 22/4 en
29/4/2009 van 19.30 tot 22.00 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 21/4,
28/4, 5/5, 12/5 en 19/5/2009 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Peter De Smet. Volgens een chronologisch stra-
mien worden de Oud-Egyptische, Mesopotamische, Anatolische, Iraanse, Griekse, Romeinse en andere be-
schavingen in het kort toegelicht. Belangrijke punten zoals economie, godsdienst, geschiedenis en kunst
worden kernachtig besproken. Ten tweede worden deze culturen met elkaar in verband bebracht. Info:
www.amarant.be.

Roma sotterranea: onderaards Rome. Org.: Amarant. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 12/2, 19/2, 5/3
en 12/3/2009 van 10.00 tot 12.30 uur. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000
Brussel; 6/3, 13/3, 20/3 en 27/3/2009 van 10.30 tot 13.00 uur. Academie Lier, Koepoortstraat 1, 2500 Lier; 21/4,
28/4, 5/5 en 12/5/2009 van 14.00 tot 16.30 uur. Klank Werk Onderneming, Wittebroodstraat 19, 2800 Me-
chelen; 4/5, 11/5, 18/5 en 25/5/2009 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Sophie Dralans. Het onderaardse Rome is
een kluwen van cultusplaatsen (Mithrastempels), openbare gebouwen (brandweerkazernes en waterreser-
voirs), private woonhuizen (de Domus Aurea en de paleizen op de Palatijn) en begraafplaatsen (columbaria
en catacomben). Speciale aandacht voor recente ontdekkingen. Info: www.amarant.be.

De cursussen georganiseerd door Universiteit Vrije Tijd (Davidsfonds) zullen in een aanvulling bij de klas-
sieke agenda aangekondigd worden (www.vlot-vzw.be/agenda).

Lezingen en congressen

Giving a small taste: poetry and its contexts in 11th-century Byzantium. Org.: Universiteit Gent. Koninklij-
ke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 12/12 en 13/12/2008. Info:
www.latijnengrieks.ugent.be.

Themadag: De Romeinse wereld op zijn hoogtepunt? De tweede eeuw n.C. MSI, Erasmusplein, 3000 Leu-
ven. 13/12/2008. Met bijdragen van o.a. L. Van der Stockt, W. Verbaal, H. Hauben, G. Cuyt, I. Uytterhoeven
en W. Clarysse. Info: users.telenet.be/nkv.

Agrippina, keizerin van Rome. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 3/2/2009 om 20.00 uur. Mu-
ziekcentrum, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 5/2/2009 om 20.00 uur. Spreker: L. Foubert. Info:
users.telenet.be/nkv.

De retorica van de liefde: De amore van Andreas Capellanus (12e eeuw) en de Ars amatoria van Ovidius.
Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat
18, 9000 Gent. 11/2/2009 om 20.00 uur. Spreker: Piet Gerbrandy. Info: users.telenet.be/nkv.

Perses et Grecs, des rapports ambigus: des guerres médiques à Alexandre le Grand. Org.: Association
Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 13/2/2009 om 19.30 uur. Spreker:
P.  Marchetti.  Tevens  wordt  de  film Le carnaval de Skyros (Luc Alexiou) vertoond. Info:
www.alexandrelegrand.be.

Schaduwen op een rotswand: Plato in de bioscoop. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000
Leuven. 17/2/2009 om 20.00 uur. Spreker: D. De Crom. Info: users.telenet.be/nkv.

Restauratie en innovatie: het nieuwe Rome van keizer Augustus. Org.: NKV Antwerpen. UA-
Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 18/2/2009 om 20.00 uur. Spreker: L. Mooren. Info:
users.telenet.be/nkv.
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Sagalassos 2008. Org.: Spraakwater. Stadhuis, Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren. 19/2/2009 om 20.00 uur. Spre-
ker: Marc Waelkens. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Andouerpis - Antwerpen: nieuwe zoektocht naar de betekenis van de naam Antwerpen en de vroegste
geschiedenis van de Antwerpenaars. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Ant-
werpen. 28/2/2009 om 20.00 uur. Spreker: A. Michiels. Info: users.telenet.be/nkv.

Tentoonstellingen

Rom und die Barbaren: Europa zur Zeit der Volkerwanderung. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundes-
republik Deutschland, Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (DE). Tot 7/12/2008. Toelichting: zie Prora, jg. 13,
nr. 3. Info: www.kah-bonn.de.

Magie, astrologie et sorcellerie dans l’Antiquité. Musée Archéologique d’Argentomagus, Les Mersans,
36200 Saint-Marcel (FR). Tot 21/12/2008. Info: www.argentomagus.com.

Boisson d’immortalité: regards sur Pommeroeul Gallo-Romain. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2,
7800 Ath. Tot 24/12/2008. Tentoonstelling van een rijke archeologische collectie afkomstig uit Pommeroeul.
Didactische uitwerking. Info: www.ath.be/espace-gallo-romain.html.

Archéopub: la survie de l’Antiquité dans les objets publicitaires. Musée de Préhistoire d’Ile-de-France,
Rue Etienne Dailly 48, 77140 Nemours (FR). Tot 30/12/2008. Info: www.culture.fr/sections/themes/musees.

De Romeinse bronsschat van Nistelrode. Noord-Brabants Museum, Verwersstraat 41, 5200 BA ’s-
Hertogenbosch (NL). Tot 31/12/2008. Info: www.noordbrabantsmuseum.nl.

La légion romaine. Archéosite, Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans (FR). Tot 31/12/2008. Info:
www.archeosite.com.

Les collections gallo-romaines et médiévales du musée de Senlis au musée de Laon. Musée d’Art et
d’Archéologie de Laon, Rue Georges Ernant 32, 02000 Laon (FR). Tot 31/12/2008. Info:
www.picardietourisme.com.

Les sculptures sortent de leur réserve. Musée Gallo-Romain, Rue Cléberg 17, 69005 Lyon-Fourvière (FR).
Tot 31/12/2008. Info: www.arts-programme.com.

Pain, jeux et mort dans un quartier de Samarobriva (Amiens). Musée de Picardie, Rue de la République 48,
80000 Amiens (FR). Tot 31/12/2008. Info: www.amiens.fr/decouvrir/musee.

Rome! Rome! Paris! Paris! Musée Saint-Loup, Rue Chrestien de Troyes 1, 10000 Troyes (FR). Tot 31/12/2008.
Info: www.ville-troyes.fr.

Luxe en decadentie: leven aan de Romeinse goudkust. Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nij-
megen (NL). Tot 4/1/2009. Deze tentoonstelling geeft een beeld van de superrijke Romeinen in de Golf van
Napels. Hun luxueuze villa’s kleedden ze aan met weelderige muurschilderingen, beelden van brons en
marmer  en  ze  genoten  van  hun  privébad,  dat  dagelijks  gevuld  werd  met  warm  water  uit  een  ingenieus
warmwatersysteem. Er is een muurgrote 3D-animatie van de acht verdiepingen tellende villa van keizer Ti-
berius op het eiland Capri. Info: www.museumhetvalkhof.nl.

Die Langobarden: das Ende der Völkerwanderung. Rheinisches Landesmuseum, Colmantstraße 14-16,
53115 Bonn (DE). Tot 11/1/2009. Info: www.rlmb.lvr.de.
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Over goden en doden. Centre Céramique, Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht (NL). Tot 11/1/2009.
In het bijzonder is er aandacht voor het Romeinse heiligdom, de daar vereerde goden en het geloof van de
Romeinen in een hiernamaals. Aan de hand van grafvondsten wordt ingegaan op de begrafenisrituelen van
de Romeinen en de eerste christenen. Andere thema’s belichten de opkomst van het christendom in Maas-
tricht en de rol van de eerste bisschoppen. Info: www.centreceramique.nl.

A bout de souffle: le verre soufflé-moulé des origines au Val-Saint-Lambert. Espace Archéologique Saint-
Pierre, Route Merveilleuse 23, 5000 Namur. Tot 16/1/2009. Info: www.kikirpa.be.

Homer: der Mythos von Troia in Dichtung und Kunst. Reiss-Engelhorn-Museen, Museum Zeughaus C5,
Kunststraße, 68159 Mannheim (DE). Tot 18/1/2009. Info: www.rem-mannheim.de.

L’or de la Moselle: le trésor romain de Machtum, cadeau impérial. Musée National d’Histoire et d’Art,
Marché aux Poissons, 2345 Luxembourg (LU). Tot 18/1/2009. Info: www.mnha.public.lu.

Piranesi. Museum voor Schone Kunsten, Ferdinand Scribedreef 1, Citadelpark, 9000 Gent. Tot 18/1/2009. In-
fo:  www.mskgent.be.

Luxus und Dekadenz: Römisches Leben am Golf von Neapel. Archäologische Staatssammlung, Lerchen-
feldstraße 2, 80538 München (DE). Vanaf februari 2009. Info: www.archaeologie-bayern.de.

Archéopub: la survie de l’Antiquité dans les objets publicitaires. Musée Romain, Carignan, 1565 Vallon
(CH). Tot 1/2/2009. Info: www.pro-vallon.ch.

Erasmus. Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam (NL). Tot 8/2/2009.
Deze grootschalige tentoonstelling laat zien waarom iedereen Erasmus nog kent. Belangrijke thema’s in zijn
werk als godsdienst, satire, oorlog en opvoeding worden belicht aan de hand van kunst uit zijn tijd. Portret-
ten en persoonlijke eigendommen tonen de man achter de ideeën. De tentoonstelling omvat schilderijen van
meesters als Hans Holbein, Quentin Matsys en Jeroen Bosch. Info: www.boijmans.nl.

Bunte Götter: die Farbigkeit der antiken Skulptur. Liebieghaus, Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt (DE).
Tot 15/2/2009. Info: www.liebieghaus.de.

RASNA: die Etrusker. Akademisches Kunstmuseum, Am Hofgarten 21, 53113 Bonn (DE). Tot 15/2/2009. In-
fo: www.uni-bonn.de/Die_Universitaet/Museen.html.

Zeit der Helden: die dunklen Jahrhunderte Griechenlands 1200-700 v.Chr. Badisches Landesmuseum,
Schloss, 76131 Karlsruhe (DE). Tot 15/2/2009. Info: www.landesmuseum.de.

Archäologie und Playmobil: Caesar trifft Cleopatra. Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg,
Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). Tot 22/2/2009. Info: www.konstanz.alm-bw.de.

Glorie van Rome: burgers, keizers en gladiatoren. Kunsthal Rotterdam, Museumpark, Westzeedijk 341,
3015 AA Rotterdam (NL). Tot 1/3/2009. Met topstukken uit Italiaanse en Nederlandse collecties brengt de
Kunsthal de Romeinse cultuur tot leven. Ruim 450 objecten laten zien dat Rome onder zijn keizers een stad
was van wereldformaat, waarvan de macht zich uitstrekte tot ver buiten het huidige Europa. Grote marme-
ren sculpturen,  verfijnd glaswerk,  authentiek terracotta,  prachtige sieraden en talloze andere kunst-  en ge-
bruiksvoorwerpen maken zichtbaar hoe de Romeinen woonden, welke goden ze vereerden en hoe ze hun
vrije tijd doorbrachten. Info: www.kunsthal.nl.

Marbres, hommes et dieux: vestiges antiques des Pyrénées centrales. Musée Saint-Raymond, Place Saint-
Sernin, 31000 Toulouse (FR). Tot 1/3/2009. Info: www.toulouse.fr.
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Herakles oder Faustkämpfer: eine Schenkung aus des Sammlung von Theodor Mommsen. Antikensamm-
lung, Am Lustgarten, 10178 Berlin-Mitte (DE). Tot 15/3/2009. Info: www.smb.museum.

Trésors d’époque romaine: enfouis et redécouverts. Schweizerisches Landesmuseum, Museumstraße 2,
8023 Zürich (CH). Tot 22/3/2009. Centraal in deze tentoonstelling staat de laat-Romeinse schat van Lunnern,
die reeds werd ondekt in 1741. In deze tentoonstelling wordt hij gesitueerd in zijn sociale en historische con-
text en hij wordt ook belicht door andere spectaculaire vondsten uit Zwitserland en van elders. Verschillen-
de documenten belichten de opgravingen van 1741. Info: www.musee-suisse.com/zuerich.

Côté jardin, côté cour. Musée Gallo-Romain, Route Départementale 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal (FR).
Tot 30/3/2009. Info: www.musee-gallo-romain.com/st_romain.

Die Glasamphora aus Olbia: Original und Nachbildung. Antikensammlung, Am Lustgarten, 10178 Berlin-
Mitte (DE). Tot 19/4/2009. Info: www.smb.museum.

Das weisse Gold der Kelten: das Salzbergwerk von Hallstatt in den österreichischen Alpen. Museum für
Vor- und Frühgeschichte, Karmelitergasse 1, 60311 Frankfurt am Main (DE). Tot 26/4/2009. Info:
www.archaeologisches-museum.frankfurt.de.

Yvelines antiques: de Vercingétorix à Charlemagne. Bâtiment des Archives Départementales des Yvelines,
Avenue de Lunca 2, 78180 Montigny-le-Bretonneux (FR). Tot 30/4/2009. Info: www.culture.yvelines.fr.

Doodgewoon! Rituelen van leven en dood in de Romeinse tijd. Erfgoedsite Tienen, Museum Het Toreke,
Grote Markt 6, 3300 Tienen. Tot 1/5/2009. Info: www.tienen.be.

De l’esclave à l’empereur: l’art romain dans les collections du Musée du Louvre. Musée de l’Arles  Anti-
que, Presqu’île du Cirque Romain, 13635 Arles (FR). Van 20/12/2008 tot 3/5/2009. Info: www.arles-
antique.org.

Fragiel: glazen kostbaarheden uit het Romeinse Rijk. PAM-Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Tot
31/5/2009. Het feitelijke productieproces met resulterende replica’s wordt getoond aan de hand van een reëel
werkende Romeinse glasoven. Deze oven is het resultaat van experimentele archeologie en werd  gebouwd
door  François  Van  den  Dries  en  Robert  van  Zijll  de  Jong  in  samenwerking  met  het  atelier  van  de  Roman
Glassmakers Taylor & Hill. Productie, handel en distributie op lokaal, regionaal en internationaal vlak wor-
den verduidelijkt met topstukken uit Belgische en buitenlandse collecties. De diversiteit van Romeins glas-
gebruik wordt in verschillende luiken verwerkt: glas als luxeproduct (juwelen, cosmetica), glas als gebruiks-
voorwerp (tafelglas, vensterglas), maar ook latere navolging in de vroege middeleeuwen en eigentijds her-
gebruik.  Zelfs  in  de  huidige  maatschappij  is  de  impact  van  Romeins  glas  nog  steeds  merkbaar  in  bijvoor-
beeld de moderne schilderkunst zoals stillevens met Romeinse glazen objecten. Info: www.pam-velzeke.be.

Travailler la terre et nourrir les hommes: agriculture et alimentation à l’époque gallo-romaine. Maison de
l’Archéologie, Rue Saint-Pierre 16, 28000 Chartres (FR). Tot 31/5/2009. Info: www.ville-chartres.fr.

Die Blüte des Alters aber ist die Weisheit: das Alter in die Antike. Rheinisches Landesmuseum, Colmant-
straße 14 -18, 53115 Bonn (DE). Van 25/2 tot 7/6/2009. Info: www.rlmb.lvr.de.

Dionysos: Verwandlung und Ekstase. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin-Mitte (DE). Tot
21/6/2009. Info: www.smb.museum.

Premiers bergers des Alpes: de la préhistoire à l’Antiquité. Musée Dauphinois, Rue Maurice Gignoux 30,
38031 Grenoble (FR). Tot 30/6/2009. Info: www.musee-dauphinois.fr.

Die Rückkehr der Götter: Berlins verborgener Olymp. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Ber-
lin-Mitte (DE). Tot 5/7/2009. Info: www.smb.museum.
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Starke Frauen. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 2/8/2009. Info:
www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.

Les grands monuments de Lutèce: le premier projet urbain de Paris. Crypte Archéologique, Parvis Notre-
Dame 7, Place Jean-Paul II, 75004 Paris (FR). Van 21/1/2009 tot 31/1/2010. Info: www.paris.fr.

Theater

Naar Medea (Inne Goris). Zeven. Stadsschouwburg, R. Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas; 10/1/2009
om 20.00 uur. CC Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek; 14/1/2009 om 20.30 uur. De Kopergietery, Blekerij-
straat 50, 9000 Gent; 17/1/2009 om 20.00 uur. Cultuurcentrum Limburghal, Jaarbeurslaan, 3600 Genk;
30/1/2009 om 20.15 uur. Stuk, Naamsestraat 96, 3000 Leuven; 3/2 en 4/2/2009 om 20.30 uur. Het stuk is geïn-
spireerd op het klassieke verhaal van Medea en laat de stem horen van 16 jongeren van verschillende leeftij-
den. Een zoeken waarbij de grens tussen goed en kwaad uiterst dun is. Wanneer verlies je je onschuld en je
onwetendheid? En hoe sterk en hoe zwak kan een mens zijn?

Hybris ofte God zijn doet geen zeer. Theater Tieret. CC De Borre, Bierbeek; 6/1/2009. Stadsschouwburg,
Sint-Niklaas; 12/1/2009. GC De Markthallen, Herk-de-Stad; 13/1/2009. CC Den Blank, Overijse; 17/1/2009. CC
’t Schaliken, Herentals; 19/1/2009. CC Casino, Houthalen; 20/1/2009. CC Stroming, Berlare; 26/1/2009. CC De
Werf, Aalst; 27/1/2009. Stadsschouwburg, Mechelen; 2/2 en 3/2/2009. CC De Spil, Roeselare; 9/2/2009. CC ’t
Kruispunt, Diksmuide; 10/2/2009. CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg; 16/2/2009. CC Maasmechelen;
17/2/2009. CC ’t Getouw, Mol; 2/3/2009. CC Poorthuis, Peer; 3/3/2009. CC Palethe, Overpelt; 9/3 en 10/3/2009.
CC Guldenberg, Wevelgem; 16/3/2009. CC Ter Vesten, Beveren; 18/3/2009. GC ’t Blikveld, Bonheiden;
24/3/2009. CC Auditorium, Brasschaat; 30/3 en 31/3/2009. CC, Lanaken; 5/4/2009. GC Het Swok, Staden;
1/5/2009. Stadsschouwburg, Sint-Niklaas; 4/5/2009. GC Troempeelke, Opglabbeek; 5/5/2009. Poppentheater-
voorstelling over Prometheus en Pandora. Voor +10 jaar. Vertrekpunt voor Hybris is de Theogonia van Hesio-
dus.  Info: www.tieret.be.

Loss. Theaterateliers van Kopergietery. Kopergietery, Blekerijstraat 50, 9000 Gent. 16/1/2009 om 21.30 uur;
17/1/2009 om 18.00 uur. Danstheatervoorstelling gebaseerd op de mythe van Orpheus en Eurydice. Vanaf 15
jaar. Info: www.dekopergietery.be.

Bérénice (Racine). Théâtre de la Place des Martyrs, Martelarenplein 22, 1000 Brussel. Van 21/1 tot 21/2/2009.
Info: www.theatredesmartyrs.be.

Erasme et Pantagruel. Théâtre Royal du Parc, Wetstraat 3, 1000 Brussel. Van 22/1 tot 21/2/2009. Van Erasmus
komt het gezegde: Men wordt niet als mens geboren. Men wordt mens. Door studie en door kennis. In het leven
en de avonturen van Pantagruel  zet  Rabelais  de ideeën van Erasmus,  die  hij  als  zijn  meester  erkent,  in  de
praktijk om: humanisme, pacifisme, verdraagzaamheid. Aan deze filosofische boodschap voegt Erasmus nog
de humor toe: Pour ce que rire est le propre de l’homme. Info: www.thatreduparc.be.

Iphigenia in Aulis (Euripides). Toneelgroep Amsterdam. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen: 23/1 en
24/1/2009 om 20.00 uur. Info: www.desingel.be.

Odysseus: de lange weg naar huis. De Maan. De Maan, Minderbroedersgang 1-3, 2800 Mechelen. 26/1, 27/1,
28/1 en 29/1/2009. Voor +8 jaar. Info: www.demaan.be.

Orfee. Theater Froe Froe. CC, Merksem; 25/2 en 26/2/2009 om 20.00 uur. CC, Maaseik; 3/3/2009 om 10.00 en
13.30 uur. Stadsschouwburg, R. Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas; 6/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. De
Kaekelaer, Schoten; 9/3/2009 om 20.00 uur; 10/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. De Rinck, Dapperheidsplein 7,
1070 Brussel; 12/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. CC, Wetteren; 17/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. CC, Mortsel;
18/3/2009 om 20.00 uur en 19/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. CC, Genk; 27/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. CC,
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Strombeek; 31/3/2009 om 10.00 en 13.30 uur. CC, Houthalen; 2/4/2009 om 10.00 en 13.30 uur. Het Paleis; 7/4
en 8/4/2009 om 20.00 uur. CC, Mol; 18/4/2009 om 20.00 uur. CC, Maasmechelen; 21/4/2009 om 10.00 en 13.30
uur. CC, Eeklo; 23/4/2009 om 10.00 uur. CC, Bonheiden; 24/4/2009 om 20.00 uur. CC, Tessenderlo; 28/4/2009
om 10.00 en 13.30 uur. CC, Herentals; 2/5/2009 om 20.00 uur. CC, Geel; 4/5 en 5/5/2009 om 10.00 en 13.30 uur.
CC, Wilrijk; 7/5/2009 om 10.00 uur. Info: www.froefroe.be.

Creon (naar Sophocles en Aeschylus). Zuidpool. Theater Zuidpool, Lange Noordstraat 11, 2000 Antwerpen;
4/3, 5/3, 7/3, 10/3, 11/3, 12/3 en 14/3/2009 om 20.00 uur. CC Muze, Heusden-Zolder; 19/3/2009 om 20.15 uur.
Stadsschouwburg, Mechelen; 20/3/2009 om 20.15 uur. CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg; 26/3/2009 om 20.30
uur. 30CC, Stadsschouwburg, Leuven; 1/4/2009 om 20.00 uur. CC De Herbakker, Eeklo; 2/4/2009 om 20.30
uur. CC De Bogaard, Sint-Truiden; 6/4/2009 om 20.15 uur. CC De Doos, Hasselt; 28/4/2009 om 20.00 uur. CC
Westrand, Dilbeek; 30/4/2009 om 20.30 uur. CC De Warande, Turnhout; 6/5/2009 om 20.15 uur. CC De Scha-
kel, Waregem; 9/5/2009 om 20.00 uur. Info: www.zuidpool.be.

Metamorfosen (Ovidius). Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt. 12/3, 13/3 en 14/3/2009 om 20.30
uur. Later ook in heel Vlaanderen. Info: www.malpertuis.be.

Kreoon (naar de roman Kreoon van Jos Houben). Le Mal du Siècle. Museumtheater, Zwijgershoek 14, 9100
Sint-Niklaas. 13/3/2009. Info: client.lemaldusiecle.beleris.be.

Muziek en ballet

Daphnis et Chloé (Maurice Ravel).  Nationaal  Orkest  van België.  Paleis  voor  Schone Kunsten,  Ravenstein-
straat 23, 1000 Brussel. 7/12/2008 om 15.00 uur. Staan eveneens op het programma: Adagio voor strijkorkest
(Guillaume Lekeu) en Concerto voor piano en blaasinstrumenten (Igor Stravinsky). Info: www.nob.be.

Métamorphoses. Théâtre Royal de Namur, Rue des Brasseurs 156, 5000 Namur. 16/12 en 17/12/2008 om
20.30 uur.  Ballet  geïnspireerd op het  gelijknamige werk van Ovidius in  een choreografie  van Frédéric  Fla-
mand.  Een negental  metamorfosen komen aan bod,  o.a.  het  verhaal  van Medea en Jason,  Phaëton,  Perseus
en Medusa, Pallas en Arachne, Narcissus, de Heliaden ... Info: www.theatredenamur.be.

Operation: Orfeo. Hotel Pro Forma. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 21/1/2009 om 19.15 uur. Het
Deense gezelschap Hotel Pro Forma opereert op het snijpunt van theater, opera, visuele kunst en muziek. De
voorstelling is een indrukwekkende, visuele interpretatie, die de basiselementen uit de traditionele opera
volledig herschept. De mythe van Orpheus’ dramatische reis naar de onderwereld wordt niet op een directe
manier verteld, maar vertaald in een ontroerende, hedendaagse beeldtaal. De muziek is van Bo Holten, John
Cage en Christoph Willibald Gluck. Info: www. concertgebouw.be.

Ariadne auf Naxos (Richard Strauss).  Opéra Royal de Wallonie, Rue des Dominicains 1, 4000 Liège.
25/1/2009 om 15.00 uur; 27/1, 29/1, 31/1 en 3/2/2009 om 20.00 uur. Info: www.operaliege.be.

Lapsus animae. Eleonor. Kasteel, Kasteeldreef, 2900 Schoten; 5/2/2009 om 20.00 uur. CC Ter Dilft, Sint-
Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem; 12/3/2009 om 14.00 en 20.30 uur. Stadhuis, Oudstrijdersplein 18, 1500
Halle;  25/4/2009  om  20.30  uur.  Zangeres  Elly  Aerden  brengt  gezongen  Latijn.  Ze  kan  ook  rekenen  op  een
sterke bezetting met aan de piano Florejan Verschueren, op diatonische accordeon Anne Niepold, aan de
drums zit Luc Vanden Bosch, op contrabas Arne Van Dongen en Wouter Vandenabeele speelt viool. Poëzie
van Catullus, Sulpicia ... over de middeleeuwse Carmina Burana tot hedendaagse Latijnse poëzie: dit alles
vormt het uitgangspunt in diverse stijlen. Het Latijn wordt soms een spelen met klanken, een passionele taal
die  zeer  levend  klinkt:  soms  jazzy,  soms  mediterraan  en  altijd  subliem.  Een  projectie  maakt  het  geheel  in-
houd- en verbeeldingrijk. Info: www.musicidea.be.
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Coriolanus (Ludwig van Beethoven). De Filharmonie. CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 5/2/2009 om
20.00 uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 13/2/2009 om 20.00 uur. Verder staan de Symfonie nr. 2
en de Symfonie nr. 6 (Pastorale),  eveneens  van  Ludwig  van  Beethoven,  op  het  programma.  Info:
www.defilharmonie.be.

La Calisto (Francesco Cavalli). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 17/2, 19/2, 20/2, 24/2, 26/2, 27/2/2009 om
19.00 uur; 22/2 en 1/3/2009 om 15.00 uur. Wanneer Jupiter op aarde komt, wordt hij smoorverliefd op de kui-
se maagd Calisto, volgelinge van Diana. Hij kan haar enkel benaderen en verleiden als hij zich vermomt als
Diana. Juno neemt echter wraak op Calisto door haar in een beer te veranderen. Jupiter vereeuwigt haar in
die gedaante tot het sterrenbeeld van de Grote Beer. Info: www.demunt.be.

Icarus (Bart Vanhecke). Neue Vocalsolisten Stuttgart. De Bijloke, Kraakhuis, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000
Gent. 19/2/2009 om 19.15 uur. Staan eveneens op het programma: madrigalen van Claudio Monteverdi en
Carlo Gesualdo, evenals een creatie van Filip Rathé. Info: www.debijloke.be.

The return of Ulysses. Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Kursaal, Monacoplein, 8400 Oostende. 27/2 en
28/2/2009 om 20.00 uur.  Er  wordt  gedanst  enerzijds  op muziek van Henry Purcell  en anderzijds  op liedjes
van de jaren 50 en 60, die Penelope op haar taperecorder laat afspelen. Hierdoor ontstaat een zeer gevarieerd
palet aan muziek, dans en sfeer. Info: www.koninklijkballetvanvlaanderen.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 30 oktober 2008. Voor aanvullende informatie of even-
tuele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be/agenda.
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POSTBUS
postbus@vlot-vzw.be

Latijn en techniek?

In een roman van een Braziliaanse auteur las ik een boeiende passage, die ik graag zou willen delen met col-
lega-classici. De auteur, Paulo Coelho, is bekend geworden met zijn roman De alchemist. Zijn boeken bevat-
ten steeds een sterk spirituele dimensie, maar daar gaat het hier niet over. Op p. 130-131 leest men het vol-
gende:

‘Vandaag was ik op een treinstation, en ik ontdekte dat de treinrails 143,5 centimeter, of 4 voet en 8,5 duim,
van elkaar liggen. Waarom zo’n rare maat? Ik vroeg mijn vriendin uit te zoeken wat de reden is en ze vond
de volgende: omdat ze in het begin, toen ze de eerste wagons bouwden, hetzelfde gereedschap gebruikten
als bij de bouw van postkoetsen.
Waarom stonden de wielen van koetsen dan op deze afstand van elkaar? Omdat de oude wegen die breedte
hadden.
Wie heeft er ooit bepaald dat de wegen die breedte moesten hebben? En plotseling moeten we terug naar
een ver en grijs verleden: de Romeinen, de eerste grote wegenbouwers, hebben dat bepaald. Hun strijdwa-
gens  werden  getrokken  door  twee  paarden  –  en  wanneer  we  de  paarden  die  in  die  tijd  gebruikt  werden
naast elkaar zetten, komen we uit op een breedte van 143,5 centimeter.
Zodoende is de afstand tussen de rails die ik vandaag zag – en waar onze ultramoderne TGV over rijdt – uit-
eindelijk bepaald door de Romeinen. Toen emigranten naar de Verenigde Staten trokken om daar spoorwe-
gen aan te leggen, kwam het niet in hen op voor een andere breedte te kiezen, ze hielden dezelfde standaard
aan. Het heeft zelfs consequenties gehad voor de bouw van de Spaceshuttle: de Amerikanse ingenieurs von-
den dat de brandstoftanks breder moesten zijn, maar ze werden in Utah gebouwd, moesten per trein naar
het Space Center in Florida vervoerd worden en de tunnels waren niet breed genoeg. Kortom, de Amerika-
nen moesten zich neerleggen bij iets wat de Romeinen als de ideale maat hadden vastgesteld.’

(uit: Paulo Coelho, De Zahir, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2007)

Waarom begint deze schrijver over treinrails en hun breedte? Omdat hij een homerische vergelijking uit-
werkt: hij past wat hij hier schrijft toe op het huwelijk.
Maar om te weten hoe hij dat doet en met welke bedoeling moet u het boekje zelf eens lezen.

Wanneer we de invloed van de Grieks-Romeinse beschaving proberen te volgen door de eeuwen heen, gaat
het steeds om abstracte dingen. Dat is het soort teksten dat we lezen. Fascinerend is te merken (als tenminste
klopt wat de auteur schrijft) hoe ook andere, meer praktische of technische zaken nog steeds doorwerken.
Het is een dimensie van de oudheid die ik als classicus niet ken.

Chris Van Woensel, Heist-op-den-Berg

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 worden met alleen uw initialen, maar de redactie van Prora moet al-
tijd de volledige naam en het adres van de inzender kennen. Om de informatie-uitwisseling met collega’s te vergemakkelijken kan het han-
dig zijn ook uw adres, e-mailadres en/of telefoonnummer te vermelden; die gegevens publiceren we echter alleen met uw uitdrukkelijke toe-
stemming. De redactie behoudt zich het recht voor een reactie al dan niet te publiceren; hoe dan ook worden alle reacties 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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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 januari 2009.
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