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REDACTIONEEL

Beste collega’s

Dit redactioneel werd geschreven eind maart, op een druilerige dag, een geschikte achtergrond voor mijn
gemoedsgesteldheid. Ik heb namelijk zojuist een artikel gelezen over de op til zijnde hervormingen in het se-
cundair onderwijs. Onze minister heeft (alweer) een studie laten uitwerken om het watervaleffect tussen
ASO, TSO en BSO te verminderen. Het oude idee van de algemene eerste graad voor iedereen zonder Latijn
(over Grieks wordt niet gesproken) duikt weer op. Waakzaamheid is dus geboden. Met argusogen zullen we
de nieuwe evoluties volgen en zo nodig onze stem laten horen als onze geliefde vakken in de verdrukking
komen. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen. (*)

Ondertussen liggen de studiedagen al een tijdje achter ons. Eén ding staat vast: het onderwijs in spraakkunst
roept  vele  vragen op,  meer  dan er  beantwoord kunnen worden op één namiddag.  Vandaar  de oproep om
ons uw vragen te stellen waarop zo snel mogelijk een – hopelijk voldoende – antwoord gegeven zal worden.
Verder wachten we op een uitgewerkt leerplan van de bevoegde commissie waarin bindende afspraken zul-
len staan voor heel het talenonderwijs. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

De algemene vergadering, naar goede traditie gehouden rond de iden van maart, bracht ons een overzicht
van de activiteiten van het afgelopen werkjaar op inhoudelijk en financieel vlak. En het mag gezegd: we mo-
gen terugblikken op een goed jaar. De studiedagen brachten vruchtbare discussies voort rond verschillende
thema’s als cultuur, grammatica, het gebruik van vertalingen en de evaluatie van niet-behandelde teksten.
Ons tijdschrift Prora vond meer dan voldoende mensen bereid om diverse artikelen te schrijven die u hope-
lijk  konden boeien.  Nieuwe ideeën,  zoals  een website  voor  niet-behandelde teksten,  zagen het  licht  en zijn
nu in een voorbereidend stadium. Ook uw suggesties zijn zeker welkom om deze website uit te bouwen.

Doch, we kunnen het niet alleen. Daarom nogmaals een warme oproep om artikelen te schrijven voor Prora
of te reageren op verschenen artikelen. We zoeken ook nog enkele leerkrachten die bereid zijn toe te treden
tot het bestuur . We beloven u geanimeerde vergaderingen in een amicale sfeer!

Lieve Van Gerwen
Voorzitter

(*)  Wie hierover meer informatie wil, kan terecht op het internet:

  • De reactie van onderwijsminister Frank Vandenbroucke op de gelekte visienota vindt u op
   http://onderwijs.vlaanderen.be/nieuws/2009/0319-nota-SO.htm

  • De visienota van de commissie-Monard en een eerste reactie van de onderwijsminister vindt u op
   http://onderwijs.vlaanderen.be/nieuws/2009/0424-visienota-SO-Monard.htm

http://onderwijs.vlaanderen.be/nieuws/2009/0319-nota-SO.htm
http://onderwijs.vlaanderen.be/nieuws/2009/0424-visienota-SO-Monard.htm
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VAKTHEORIE

Wat heeft genealogie met Latijn te maken?

Johan De Wilde

Terwijl wij leerkrachten onze leerlingen de beginselen van het Latijn bijbrengen, probeert een heel andere
groep spontaan, op basis van zelfstudie, inzicht te verwerven in de structuur van die taal. Die groep bestaat
uit  senioren  en  (brug)gepensioneerden,  en  zij  getroosten  zich  deze  moeite  in  het  kader  van  genealogische
opzoekingen. Zij willen een minimum aan Latijn onder de knie krijgen om korte teksten te vertalen. Voor de
genealogen zijn die Latijnse tekstjes een conditio sine qua non. Zij geven immers informatie over de drie be-
langrijkste momenten van een mensenleven: geboorte, huwelijk en overlijden.

Dergelijke informatie vinden we natuurlijk in de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregis-
ters, maar we mogen niet vergeten dat die documenten pas vanaf 1796 in gebruik zijn genomen. Wie verder
wil terugkeren in de tijd moet kerkelijke akten raadplegen. Ook die zijn in ruime mate voorhanden. Het
Concilie van Trente (1545-1563) had namelijk al twee eeuwen eerder de pastoors verplicht tot het bijhouden
van doopregisters in hun parochie. Dit voorschrift bleef echter nog jarenlang dode letter, maar vanaf het
einde van de 16e eeuw werden in onze streken de eerste registers aangelegd. Meestal zijn ze bewaard vanaf
de vroege 17e eeuw. Het antwoord op de vraag in de titel kan dus enkel luiden: heel veel. Het is nagenoeg
de enige weg om de eigen voorouders te leren kennen, die teruggaat tot in de nieuwe tijden.

De akten werden geschreven in de pastorie en we hebben dus te maken met Kerklatijn. Verwacht u niet aan
literair Latijn, verre van. De teksten zijn zelfs niet altijd correct op grammaticaal vlak. Meestal vindt men de
volgende karakteristieken:

• De voornamen van de personen werden gelatiniseerd, maar de familienaam niet.
• Getallen worden gewoonlijk niet voluit geschreven. De pastoors werkten met Arabische cijfers, niet met

Romeinse. De data stellen geen problemen, omdat de pastoors geen gebruik maakten van de tijdrekening
met kalenden, nonen of iden. De maanden krijgen een Latijnse uitgang, maar zijn overigens vlot herken-
baar. Alleen de afkorting van enkele maanden kan een beginnend genealoog in verwarring brengen: 7bris
is niet juli maar september, 8bris is oktober enz.

• De gebruikte woordenschat is eerder beperkt.

In den beginne waren deze nota’s in de parochieregisters niet meer dan summiere aantekeningen, maar daar
kwam  in  de  loop  der  jaren  verandering  in.  Naar  het  einde  van  de  18e  eeuw  toe  bevatten  zij  al  heel  wat
bruikbare informatie.

Ter kennismaking met de formules, die heel stereotiep zijn, geef ik hier – diachroon – verschillende voor-
beelden. Ze komen allemaal uit het kerkarchief van Laarne in Oost-Vlaanderen.

Uit de doopregisters

• 5 decembris 1594 baptizata est filia Johannis Van Damme et Livinae Schattemans dicta Livina. Patrini Livinus
Oosterlyck et Johanna Van Damme.

 (Op 5 december 1594 is de dochter van Jan Dauwe en Livine Schattemans gedoopt, Livine genaamd. Pe-
ter en meter : Lieven Oosterlyck en Janne Van Damme.)
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• (1634) 14 Januarij oriente sole natus est filius Petri Van Rijselberge et Catharine Scheers, dictus Georgius. Patrini
Georgius Diericx et Catharina Crobeels.

 (Op 14 januari (1634), bij zonsopgang, is de zoon van Petrus Van Rijselberge en Catharine Scheers gebo-
ren, Joris genaamd. Peter en meter: Joris Diericx en Cathelijne Crobeels.)

• 6 Julij 1697 ego infrascriptus baptizavi Joannem filium Livini Van Rysselberghe et Petronellae Dauwe coniugum
natum hora octava vespertina 5 eiusdem mensis. Susceperunt Joannes Van Rysselberghe et Catharina Baes.

 (Op 6 juli 1697 heb ik, ondergetekende, Jan gedoopt, de zoon van Lieven Van Rysselberghe en Pieternele
Dauwe,  echtgenoten,  geboren om acht  uur ’s  avonds op de vijfde van dezelfde maand.  Peter  en meter:
Jan Van Rysselberghe en Cathelijne Baes.)

Niet alle kinderen werden overigens na een kerkelijk huwelijk geboren:

• (1778) Die 4 maij baptizata est Joanna Livina filia illegitima Elisabethae Lammens et patris incerti nata heri hora
post meridiem quarta. Susceperunt: Joannes De Wilde et Joanna Vervaet.

 (Op 4 mei (1778) werd Janne Livine gedoopt, de onwettige dochter van Elisabeth Lammens en een onbe-
kende vader, gisteren geboren om vier uur in de namiddag. Peter en meter: Jan De Wilde en Janne Ver-
vaet.)

Wanneer een meisje zwanger bleek en de vader niet wou noemen, dan werd zij tijdens de bevalling onder
druk gezet om toch een naam te noemen:

• 12 septembris 1697 baptizavi sub conditione ego infrascriptus Joannam filiam naturalem illegitimam Amelberga
Van Hoecke quae in partus Angoribus nominavit patrem Egidium Hije, modo famulum Tobiae Tolliers. Suscepe-
runt Laurentius Vervliet et Joanna De Maesschalck nata circa aurorem (sic) eodem die.

 (Op 12 september 1697 heb ik, ondergetekende, voorwaardelijk Janne gedoopt, de natuurlijke onwettige
dochter van Amelberga Van Hoecke, die tijdens de barensweeën Egidius Hije als vader heeft genoemd,
die  destijds  knecht  was van Tobias  Tolliers.  Peter  en meter:  Laurens Vervliet  en Janne De Maesschalck.
Geboren bij dageraad op dezelfde dag.)

Op het einde van de 18e eeuw geven de nota’s zelfs informatie over de herkomst van de echtgenoten en de
geletterdheid binnen een familie:

• (1789) Die 6 maii Baptizavi Joannam filiam Adriani Francisci Impens ex hac et Mariae Annae Angelinae De Pour-
ck ex Loochristi conjugum hic habitantium, natam hic hodie media die. Susceperunt Petrus Judocus Roosemont hic
habitans et Joanna Catharina Dobbelyn habitans Gandavi et scribere nescientes.

 (Op 6 mei (1789) heb ik Janne gedoopt, de dochter van Adriaan Francis Impens uit deze parochie en van
Maria  Anna Angelina De Pourck uit  Lochristi,  echtgenoten,  woonachtig  in  deze parochie,  vandaag hier
geboren op de middag. Peter en meter: Pieter Joos Roosemont, hier woonachtig, en Janne Cathelijne Dob-
belyn, woonachtig in Gent, die beiden niet kunnen schrijven.)

Hier en daar duikt een vermelding op van gemini of geminae. Zo werd in het gezin van mijn voorvader Fran-
cies De Wilde op 6 september 1751 een tweeling geboren: een jongen (Egidius/Gillis) en een meisje (Livina).
Maar dergelijke kinderen bleven meestal niet lang in leven en dat was dus ook hier het geval. Livina stierf
op 20 september en Egidius acht dagen later.

Uit de huwelijksregisters

• 15 May 1606 iuncti sunt matri(moni)o Judocus Vervaet et Johanna Bracx. Testes Petrus De Bruycker et Johannes
Bracke.

 (Op 15 mei 1606 zijn Joos Vervaet en Janne Bracke in de echt verbonden. Getuigen: Pieter De Bruycker en
Jan Bracke.)

• 30 Aprilis 1687 inierunt matrimonium Livinus Coolman et Catharina Haeghens previis sponsalibus et bannis co-
ram testibus Andrea Coolman et Jo(ann)a Dierick et me ut parocho infrascripto. J. Van Hecke, Pastor in Laerne.
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 (Op 30 april 1687 zijn Lieven Coolman en Cathelijne Haeghens een huwelijk aangegaan, na de vooraf-
gaande trouwbeloften en afkondigingen, in aanwezigheid van Andries Coolman en Janne Dierck als ge-
tuigen, en mezelf, ondergetekende, als parochiepriester. J. Van Hecke, pastoor in Laarne.)

Uit de overlijdensregisters

• (1607) 26 august. obijt Jacobus Schatteman. Requiescat in pace.

 (Op 26 augustus (1607) overleed Jacob Schatteman. Moge hij rusten in vrede.)

• In het jaar 1611 schreef de pastoor laconiek: nulli obierunt nisi infantes (geen overlijdens, tenzij kinderen).
De namen van die kinderen heeft hij overigens niet genoteerd.

• Die 25 aprilis 1772 sepulta est Catharina Verbruggen etat(is) 3 ann(orum) filia Livini.

 (Op 25 april 1772 is Cathelijne Verbruggen, de dochter van Lieven, 3 jaar oud, begraven.)

• (1794) Die 22 Julii mane hora 3ia hic obiit Leopoldus Dauwe aetatis 7 hebdomadarum.

 (Op 22 juli (1794), om drie uur ’s morgens, is Leopold Dauwe hier overleden, 7 weken oud.)

• (1794) Die 14 Xbris hora 12 nocturna hic obiit proles anonyma Joannis Scheire domi in necessitate ab obstetrice
baptizata.

 (Op 14 december (1794), om middernacht, is hier het anoniem kind van Jan Scheire overleden, na een
nooddoop thuis door de vroedvrouw.)

• (1795) Die 29 januarii hora 9a vespertina hic obiit Joannes Jacobus Prové viduus Mariae Joannae De Geest 69 an-
norum.

 (Op 29 januari (1795) is hier om negen uur ’s avonds Jan Jacob Prové overleden, de weduwnaar van Janne
De Geest, 69 jaar oud.)

Doodsoorzaken werden normaliter niet opgegeven, maar nu en dan wordt er wel een tipje van de sluier op-
gelicht:

• Bij het overlijden van Jacques De Veerman in 1635 noteerde de pastoor: misere occisus ut putatus a latroni-
bus (op ellendige wijze omgebracht, naar men vermoedt, door rovers).

• (1649) 1a Augusti uxor Paschasij Overmerre obijt peste.

 (Op 1 augustus (1649) overleed de echtgenote van Passchier Overmerre aan de pest / een besmettelijke
ziekte.)

• Die 7 aprilis 1749 obiit sustanea morte Anna Van Brussel vidua aetatis 77 circiter annorum.

 (Op 7 april 1749 is de weduwe Anna Van Brussel plotseling gestorven, ongeveer 77 jaar oud.)

• (1746) Die 23 7bris post susceptionem extrem(ae) unctionis obiit subbitanea morte et miserabiliter Jacobus Van Rij-
selberge conjugatus, qui transiens chordam campan(eam) et ea infeliciter captus et elevatus cecidit aetatis 49
an(norum).

 (Op 23 september (1746) stierf de gehuwde Jacobus Van Rijselberge, na het ontvangen van het heilig olie-
sel; een onverwacht overlijden op ellendige wijze. Terwijl hij over de koord van de kerkklok stapte, werd
hij hierdoor op ongelukkige wijze gegrepen en opgetild en zo kwam hij ten val, 49 jaar oud.)

• Die 29 aprilis 1752 obierunt in deflagratione Livinus et Petronilla Van Rysselberghe filii Michaelis etatis Livinus
circiter 4 ann(orum) et Petronilla circiter 5 ann(orum).

 (Op  29  april  1752  kwamen  Livinus  en  Petronilla  Van  Rysselberghe,  kinderen  van  Michael,  om  in  een
brand. Livinus was ongeveer 4 jaar oud en Petronilla ongeveer 5 jaar.)

• In de kantlijn  van de doopakte  van Leo Bracke (7  februari  1844)  staat  –  heel  uitzonderlijk  –  een opmer-
king over zijn overlijden: In Italia in pugna apud Mentana (sic) gloriose occubuit pro tuendis juribus Summi
Pontificis Pii IX.
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 (Hij stierf roemvol in Italië, in de slag bij Mentana, ter bescherming van de rechten van paus Pius XI.) Leo
Bracke was immers  in dienst gegaan als zoeaaf.

Voor genealogen die er niet genoeg van kunnen krijgen, bestaat er nog een andere bron in het Latijn: de sta-
tus animarum of  zielenlijst.  Het  gaat  om een overzicht  van de parochianen,  opgesteld door  de pastoor.  Op-
nieuw kunnen we een beroep doen op een document uit Laarne: Status animarum quem fecit Pastor in Parochia
de Laerne anno 1788, inchoatus 26 augusti in aede Pastorali (De zielenlijst, die de pastoor van de parochie Laarne
opstelde in het jaar 1788, begonnen op 26 augustus in het pastoriegebouw). Op de eerste bladzijde noteerde
de pastoor de afkortingen die hij zou gebruiken: M significat maritus, U significat uxor, L significat liber, V signi-
ficat viduus vel vidua, F significat famulus, A significat ancilla.

Een eerste voorbeeld, gecombineerd met informatie over de behuizing:

In prima parte domus conducta (in het eerste deel van het huis, gehuurd)
Gillis Rommel 27 M
Pieternelle Baetens 31 U
Livinus 3 mens(es)
In altera parte in propriis (in het tweede deel, in eigendom)
Pier Verschueren 57 M
Wannemie Focquaert 50 U
Livijne Marie 21
Pieter 10

Een tweede voorbeeld weerspiegelt de gezinssamenstelling na het overlijden van een partner en het her-
trouwen van de overlevende:

Jacobus Walters 50 V(iduus) Mariae De Schuytere. Maritus
Trese Clauwaert 48 U
Lieven 24 ex Maria De Schuytere
Wanne Mie 21
Catherine 16
Vynemie 14

Bij de drie laatstgenoemde kinderen staat een accolade met de mededeling: ex Trese Clauwaert.

Voor wie met de parochieregisters aan de slag wil gaan, nog de volgende opmerkingen:

• Het is mogelijk om dergelijke teksten te lezen op het einde van de eerste graad. Per slot van rekening vol-
staat de kennis van de naamvallen en de kennis van het perfectum voor een beperkte reeks van werk-
woorden. In de derde graad kan men elke leerling de opdracht geven om op zoek te gaan naar de doop-
akte van een grootouder of een huwelijksakte en die te vertalen.

• Wanneer men akten uit de 20e eeuw gebruikt, duiken er nog geen problemen op met de ontcijfering van
de aantekeningen. Dat is wel anders voor nota’s uit de 17e eeuw! De 20e-eeuwse registers worden door-
gaans nog bewaard in de parochie en niet in een archiefplaats.

• In een archiefplaats krijgt men overigens, om beschadiging door overmatig gebruik te voorkomen, de
originelen niet meer te zien. De bezoeker kan wel microfilms gebruiken, maar die zijn soms niet zo duide-
lijk.
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DIDACTIEK

Sport en maatschappij: Tacitus, Annales 14, 20-21

Robert Vermeersch

Bedoeling

De bedoeling is een kant-en-klare leestekst aan te bieden die buiten de platgetreden paden ligt, maar actuali-
teitswaarde heeft. De tekst van Tacitus, Annales 14, 20-21 laat toe verbanden te leggen met de heisa en con-
troversen over de Olympische Spelen in 2008, de politieke stellingnames daarrond, hun financiële implica-
ties, de zoveelste verzoeken van grote voetbalverenigingen om overheidssteun bij de bouw van grotere en
luxueuzere stadia met het oog op 2012, de verminderende fysieke toestand van onze bevolking (overge-
wicht, diabetes ...) enz.

Het kader

Al voor 776 v.C. werden in Griekenland in een vierjarige cyclus spelen gehouden. Olympische te Olympia,
Isthmische bij Korinthe en de spelen te Delphi en Nemea. De Grieken beschouwden die als nationale evene-
menten en de atletiek daarin als een typisch facet van hun beschaving, dat hen tegen de ‘barbaren’ afzette.
Herauten gingen het land rond om de burgers uit te nodigen en er  werd een ‘godsvrede’ afgekondigd: oor-
log en spelen gingen niet samen. Het programma omvatte oorspronkelijk alleen loopwedstrijden, maar werd
uitgebreid met worstelen en wagenrennen. Vooral in de Isthmische Spelen had ook een muziek- en zangcon-
cours plaats.

Die certamina sacra kenmerkten zich door het feit dat er geen geldprijzen werden geschonken: de overwin-
naar kreeg een krans en zijn naam kwam op de erelijst. Bij de wagenrennen ging de prijs toen al niet naar de
menner, maar naar de eigenaar van de paarden. Aan de overwinnaar schonk zijn stad een glorieuze intocht
en meestal levenslang onderhoudsgeld. Toen de hang ontstond om in alle vier de spelen te gaan zegevieren
gleed men af naar beroepssport en werden overal drukbezochte ‘sportfestivals’ ingericht waar ook de min-
dere atleten startgelden ontvingen.

De Romeinen ondertussen trainden zich op het Marsveld met het oog op de militaire verdediging van de re-
publiek en keken neer op al dat gedoe in de gymnasia (sportscholen) met hun overspecialisatie, uitgekookte
voedingspatronen en naaktheid. Dat alles had, zegden zij, noch de eenheid van Griekenland kunnen bewer-
ken noch zijn onafhankelijkheid handhaven.

In Neapolis  (Napels)  en Zuid-Italië  hadden ze al  lang de Griekse cultuur leren kennen en bewonderen,  of
vrezen en haten. In houten voorlopige theaters speelde Plautus Latijnse bewerkingen van Griekse komedies.
Op alle vlakken drongen Griekse elementen in het dagelijkse leven door. Voor ontwikkelde Romeinen werd
een Griekenlandreis een must.

Titus Quinctius Flaminius ging de Griekse steden helpen in hun onafhankelijkheidsstrijd en proclameerde
op de Isthmische Spelen van 196 v.C. de ‘vrijheid van Griekenland’ (dat destijds onder de naam ‘Achaeïsche
bond’ voortleefde) ... tot Gaius Mummius in 146 v.C. Korinthe verwoestte en Achaia als Romeinse provincie
inrichtte, wat onder de pax Romana eindelijk een paar eeuwen rust en economische bloei meebracht.
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Generaals die terugkwamen uit het Oosten stelden er prijs op bij hun triomf spelen aan het volk aan te bie-
den, waar de beroemde atleten uit Griekenland en Asia optraden. Zo had Lucius Cornelius Sulla 2 000 talen-
ten en 70 schepen oorlogsbuit bij  zich toen hij op weg naar Rome langs Athene kwam. Hij roofde er talloze
beeldhouwwerken, naast acht zuilen van de Zeustempel, het Olympieion, die hij liet gebruiken in de Jupiter-
tempel op het Capitool. Zijn ludi victoriae Sullanae in 80 v.C. waren dan ook grandioos, alhoewel er in dat jaar
ook Olympische Spelen plaatsvonden en de beste atleten van die tijd met veel geld naar Rome moesten wor-
den gelokt.

Gnaeus Pompeius, destijds Caesars rivaal en medelid van het toenmalige driemanschap, liet in 55 v.C. te
Rome het eerste stenen theater bouwen met een geschatte capaciteit van 27 000 toeschouwers. Daaraan
grensden een porticus en  vergaderzalen  (in  een  daarvan  zou  Caesar  vermoord  worden  voor  het  beeld  van
Pompeius). Kortom, een model voor onze projectontwikkelaars. Tot dan toe waren houten theaters op een of
ander plein in elkaar gezet. Op profijt beluste aannemers spaarden weleens op de materialen uit, wat ram-
pen  tot  gevolg  had,  zoals  later  nog  te  Fidenae.  De  censoren,  die  o.a.  de  openbare  bouwwerken  toewezen,
zorgden ervoor dat die brandbare constructies telkens werden afgebroken. Om zijn nieuwigheid tegen kri-
tiek te beveiligen liet Pompeius bovenaan de toeschouwersruimte ook een tempel voor Venus bouwen. Het
grondplan is nog te zien op de Forma Urbis, de vroegderde-eeuwse marmeren plattegrond van de stad.

Gaius  Julius  Caesar  vergastte  in  46  v.C.  het  volk  op  meerdere  triomftochten  en ludi met atleten en ander
fraais. Lees in Suetonius, De vita Caesarum 1, 37 hoe hij bij zijn triomf over Gallië ’s avonds in zijn zegewagen
langs de Via Sacra reed onder het gejuich van de menigte. De as van de wagen brak en Caesar tuimelde er
bijna uit. Maar zelfzeker reed hij op naar het Capitool, geflankeerd door veertig olifanten, door fakkeldragers
gemend. Een buitenkansje voor een bevolking die nog geen televisie had.

Onder de princeps Augustus was Rome een Grieks-Latijnse stad geworden. De brieven van Augustus staan
vol  Griekse woorden,  halve Griekse zinnen.  En hij  was verzot  op atleten aan het  werk,  vooral  boksers.  Na
zijn overwinning op Antonius en Cleopatra bij Actium in Griekenland stichtte hij daar de stad Nicopolis,
met een heus ‘olympisch dorp’, theater, stadion, alles erop en eraan. Daar richtte hij spelen in, die hij liet op-
nemen in de vierjaarlijkse reeks van spelen in Griekenland. Ook in Napels, de Graeca urbs, werden de steeds
populairdere ‘sportfestivals’ tot officiële  gepromoveerd.

Augustus, die de grondvesten van het imperium wenste te laten steunen op de oude, beproefde Romeinse
deugden,  kon of  durfde geen Griekse  in Rome inrichten. Hoewel het volk van Rome de wagenmen-
ners, gladiatoren en atleten (in die volgorde) adoreerde, nam slechts sporadisch een Romein deel aan de

: de schande van een publiek optreden was daarvoor een beletsel. Dezelfde lof, hetzelfde misprijzen
viel de histriones (acteurs) en vooral de pantomimi ten deel. Deze laatsten werden zelfs regelmatig uit de stad
verbannen.

Maar Nero, die in de spelen in Griekenland ging triomferen in zang, citerspel en wagenmennen, wou ook te
Rome een quinquennalis ludus (de Romeinen zijn gewoon inclusief te tellen).

Tacitus, Annales 14, 20-21

De tekst is die van de Budé-uitgave met volgende wijzigingen:

• 20, 1: het frequente fere i.p.v. het niet-frequente ferme;
• 20, 2: referrent i.p.v. ferrent;
• 20, 7: met Lipsius de minder goede lezing augeri, om de infinitief futurum passief te ontwijken, die zeer

zeldzaam is en die waarschijnlijk niemand kent;
• 20, 7: audivissent voluit;
• 21, 7: niet-verkorte vorm exarserunt;
• 21, 8: quibus i.p.v. quis.
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Voorbereiding van de lectuur

Een tekst moet vlot gelezen kunnen worden. Daarvoor moet alle aandacht naar herkenning van de vormen,
de woordgroepen en hun functies  gaan.  Het  is  dan voor  de lezers  een grote  hulp wanneer  ze  thuis  vooraf
hebben nagekeken welke frequente en reeds gekende woorden ze te zien zullen krijgen, welke de betekenis
en de woordsoort is. Een (mondelinge) test over een vijftal woorden per persoon kan hen daartoe aansporen.
(In zestig seconden kunnen zes getrainde leerlingen overhoord worden, stopwatch in de hand, om in de
sfeer te komen.)

Frequente woorden in Tacitus, Annales 14, 20

Op  het  eerste  gezicht  is  de  lijst  van  frequente  woorden  nogal  lang,  maar  wie  ietwat  gelezen  heeft,  zal  de
meeste (grond)woorden herkennen, zeker indien die grondwoorden vanaf de eerste graad ingeoefend wer-
den om die in hun afleidingen te identificeren. Wat nog niet werd geleerd, kan in Tolle, lege. Vocabulariumboek
of een andere lijst van frequente woorden worden gevonden. Niet-frequente woorden zijn in de tekst voor-
zien van een glosse  met  een contextuele  betekenis.  De woorden staan in  de volgorde waarin ze  in  de tekst
voorkomen.  Dat  laat  toe  in  minder  gevorderde  klassen  de  voorbereiding  en  de  tekst  in  twee  delen  te  ver-
werken.

consul, consulis • quinque • annus, -i • institu re • institutus, -a, -um • m s, m ris (m.) • certamen, certaminis •
varius, -a, -um • fama, -ae • ut (+ ind.) • cunctus, -a, -um • f r  • n vus, -a, -um • quippe • a(b) • referre • quod
(vgw.) • mansus, -a, -um • theatrum, -i • sedes, sedis • p sui • nam • antea • gradus, -us • et • in (+ acc.) • stru re
• structus, -a, -um • ludus, -i • ed re (< e-dare) • solitus, -a, -um • vel • si • repet re • stare • p pulus, -i • spectare
• ne • sed re • dies, -ei • totus, -a, -um • ignavia, -ae • spectaculum, -i • quidem • servare • quotiens • praetor,
praetoris • nullus, -a, -um • quisquam • civis, civis • necessitas, necessitatis • certare • ceterum • paulatim • patri-
us, -a, -um • vert re • per • ut (+ conj.) • qui, quae, quod • corrump re • urbs, urbis • vis re • studium, -i • iuven-
tus, iuventutis • otium, -i • turpis, -is, -e • amor, amoris • exerc re • princeps, principis • senatus, -us • auctor, auc-
toris • m d  • licentia, -ae • vitium, -i • permitt re • perm si • vis • adhib re • R manus, -a, -um • species, -ei •
oratio, orationis • carmen, carminis • superesse • nisi • corpus, corp ris • qu que • sum re • is, ea, id • pugna, -ae •
pro • militia, -ae • arma, -orum • an • iustitia, -ae • aug re • eques, equitis • egregius, -a, -um • iudicare • munus,
muneris • fractus, -a, -um • frang re • sonus, -i • vox, vocis • per tus, -a, -um • audire • nox, noctis • adic re •
adiectus, -a, -um • (ali)qui • tempus, temp ris • pudor, pudoris • relinqu re • sed • quisque • cup re • tenebrae,
-arum • aud re

Tekst: Tacitus, Annales 14, 20. Sommigen zijn er tegen

[1] Nerone quartum Cornelio Cosso consulibus, quinquennale ludicrum Romae
       voor de 4e keer quinque - annus    vgl. ludus

institutum est ad morem Graeci certaminis, varia fama, ut cuncta fere nova.

[2] Quippe erant qui Cn. Pompeium incusatum a senioribus referrent, quod
               blameren

mansuram theatri sedem posuisset:  [3] nam antea subitariis gradibus et scena
                  tijdelijk          toneel

in tempus structa ludos edi solitos, vel, si vetustiora repetas, stantem populum

spectavisse, ne, si consideret theatro, dies totos ignavia continuaret.
con-sed re              doorbrengen

[4] Spectaculorum quidem antiquitas conservaretur, quotiens praetores ederent,
          het  oude  (karakter)

nulla cuiquam civium necessitate certandi.

[5] Ceterum abolitos paulatim patrios mores funditus everti per accitam lasciviam
      verkwijnend            grondig      ingevoerd    wulpsheid
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ut quod usquam corrumpi et corrumpere queat in Urbe visatur,
   ergens             kunnen

degeneretque studiis externis iuventus, gymnasia et otia et turpes amores exercendo,
 ontaarden         vreemd

principe et senatu auctoribus, qui non modo licentiam vitiis permiserint, sed vim

adhibeant ut proceres Romani, specie orationum et carminum, scena polluantur.
     vooraanstaanden                    bezoedelen

[6] Quid superesse, nisi ut corpora qu que nudent et caestus assumant easque
                  boksijzers

pugnas pro militia et armis meditentur?
              overdenken

[7] An iustitiam augeri et decurias equitum egregium iudicandi munus expleturos,
         jury    ridder              vervullen

si fractos sonos et dulcedinem vocum perite audivissent?
    verwijfde     zoetgevooisdheid

[8] Noctes quoque dedecori adiectas, ne quod tempus pudori relinquatur, sed coetu
                        troep

promiscuo, quod perditissimus quisque per diem concupiverit, per tenebras audeat.
  promiscue       verlopen

Proeve van leestechniek. Wat moet de lezer doen?

[1]

Nerone: zoals steeds determineren: ablatief enkelvoud, dus een bijwoordelijke bepaling. Nagaan of dit het
begin is van een groep. Er blijkt een opsomming te zijn van ablatieven. Nerone ... consulibus is de geijkte vorm
om een jaar te benoemen: een tijdsaanduiding.

quartum:  voor  Romereizigers:  vgl.  het  opschrift  op het  Pantheon:  M.  AGRIPPA M. F.  CONSUL TERTIUM
FECIT (= toen hij voor de derde maal consul was).

quinquennale ludicrum:  congruerende groep van adjectief  +  substantief;  waarschijnlijk  onderwerp.  (Romei-
nen zijn gewoon inclusief te tellen.)

Romae: genitief enkelvoud; heeft geen zin als bijvoeglijke bepaling bij ludicrum (‘het vermaak van Rome’?).
Het is dus, zoals meestal bij namen van steden, een bijwoordelijke bepaling van plaats bij institutum est.

institutum est bevestigt ludicrum als onderwerp.

ad morem Graeci certaminis: voorzetselgroep met ingesloten bijvoeglijke bepaling.

varia fama: kan  geen  nominatief  enkelvoud  zijn,  want  er  is  al  een  onderwerp,  en  kan  ook  geen  nieuw
naamwoordelijk deel van het gezegde zijn; dus bijwoordelijke bepaling: een omstandigheid bij het gezegde.
Zo kort kunnen wij het in het Nederlands wel niet weergeven: ‘waarbij men van alles zegt’ of ‘waarbij men
uiteenlopende commentaar gaf’.

ut cuncta fere nova: vergelijking met weglating van het koppelwerkwoord zoals in het Nederlands; kan let-
terlijk worden weergegeven. De lezer merkt dat nova niet congrueert, d.w.z. zelfstandig is; het onzijdig
meervoud duidt dan zaken aan.

[2]

quippe: bijwoord.

erant: misschien zoekt de lezer naar het niet-uitgedrukte onderwerp, dat normaal uit de vorige zin ontleend
kan worden. Maar de substantieven daar zijn enkelvoud of onzijdig, en qui vraagt/verwijst naar een manne-
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lijk meervoud. Voor de weergave staat de lezer voor een moeilijkheid: in het Nederlands begint een zin niet
met een werkwoord (tenzij vragend of gebiedend), maar in een mededeling wel mits een loos onderwerp er
(vgl. Panhuis 2005, par. 394). We bieden dus de weergave aan: ‘Er waren er die ...’ en we geven de inlichting
dat bij die uitdrukking een conjunctief kan worden verwacht.

incusatum (esse): (accusatief enkelvoud mannelijk) congrueert met Cn. Pompeium. De plaats van incusatum
kan erop wijzen dat dit participium niet als een adjectief wordt gebruikt. Het is misschien een nieuwe erva-
ring voor de leerlingen dat vooral in infinitiefzinnen esse vaak wordt weggelaten bij een participium, in de
regel vooral bij een participium futurum. (Bij Caesar gebeurt dit laatste reeds in meer dan vijf van de zes ge-
vallen. Verder in deze teksten krijgt men de gelegenheid daaraan te wennen.)

quod: betrekkelijk voornaamwoord of onderschikkend voegwoord? Er is geen onzijdig enkelvoudig antece-
dent, dus ...

[3]

nam ...: de indirecte rede is te herkennen aan het feit dat daarin alleen infinitief- en conjunctiefvormen voor-
komen. Vanaf hier komt de weergave natuurlijk in de directe rede.

mansuram: -tur(us) of -sur(us) is het signaal voor een natijdig participium actief (participium futurum). In de
woordgroep mansuram ... sedem, lijdend voorwerp bij posuisset,  is geen plaats voor een infinitiefzin, zodat er
geen esse bij  kan  worden  gedacht,  en mansuram een adjectief blijkt te zijn: een (plaats) die zal blijven, een
permanente (locatie).

subitariis ... structa: et verbindt gelijke functies (groepen/woordsoorten), hier dus twee gelijke bijwoordelij-
ke bepalingen, niet een losse ablatief. In de weergave worden termen gebruikt die in het Nederlands bij to-
neelopbouw ter sprake komen: ‘met/op een toneel’ ...

ludos edi solitos (esse): accusatief meervoud mannelijk / infinitief presens passief / infinitief perfectum (de-
ponent) = onderwerp + werkwoordgroep. Weergave in de directe rede: ‘de spelen waren gewoon te worden
ingericht’ > ‘werden gewoonlijk ingericht’, ‘men organiseerde gewoonlijk’. Het Nederlands verkiest vaak het
actief, maar hier is in het Latijn het handelend voorwerp (bijwoordelijke bepaling) niet uitgedrukt en dus
niet van belang: het passief kan behouden blijven.

vel: verbindt gelijke groepen; we verwachten dus een infinitiefzin.

vetustiora: zie hoger bij nova. De lezer ziet wel vetus- en het kenmerk van de comparatief, dus geen pro-
bleem; dit was al lang de gewone vorm, substituut voor het ‘regelmatige’ (archaïsche) veterior.

repetas: na si wordt een persoonsvorm verwacht: 2e persoon enkelvoud conjunctief presens. De stereotiepe
weergave van een conjunctief is: ‘je zou (teruggaan naar)’. Het presens wijst op een tussenzin die buiten de
lopende tekst staat (vgl. Ze waren, zo je wil, nog niet klaar). Maar waarom zouden we uitweiden over wat niet
verschilt van het Nederlands?

stantem: nadrukkelijk op de eerste plaats (een tegenstelling met gradibus). Voelt de lezer dat dit niet zinvol
als een adjectief bij populum weergegeven kan worden? Stantem is immers niet een (blijvende) eigenschap of
kenmerk van populum (bestaan er ‘staande volkeren’?). Bij de weergave vindt iemand wel een betere volgor-
de voor de woorden. Pas daarna kan de term ‘bepaling van gesteldheid’ voor sommigen misschien hulp bie-
den, maar eigen inzicht is beter. Deze zin is minder geschikt als voorbeeld om de bepaling van gesteldheid
na de lectuur nog eens te herhalen, omdat het Latijn meestal een bepaling van gesteldheid niet vlakbij het
congruerend substantief plaatst, maar, logisch, meer naar het gezegde toe.

si consideret: haalt het niet-uitgedrukte onderwerp uit populum, evenals continuaret.

theatro: bijwoordelijke bepaling van plaats. Wie dichters heeft gelezen, weet dat het voorzetsel afwezig kan
blijven, zoals in archaïsche tijden.

dies totos: niet over tijdsduur spreken, want continuare is transitief!

ignavia: kan geen nominatief enkelvoud zijn; zie hoger consideret.
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[4]

spectaculorum: verwacht een substantief, en alleen antiquitas komt in aanmerking.

conservaretur: hier is duidelijk een hoofdzin, maar geen infinitiefzin. Het past nu hulp te bieden: zo ziet een
wens of gebod eruit in de indirecte rede (na het verleden regerend werkwoord referrent).

praetores: Nero liet ze op de spelen vervangen door consulares (Suetonius, De vita Caesarum 6, 12, 3). Voor de
tegenstanders vertegenwoordigen de pretoren de republikeinse verkozen magistraten en hun tijd.

certandi: nd-vorm, een niet congruerend werkwoordelijk substantief, bijvoeglijke bepaling bij nulla ... necessi-
tate (ne-cess-itas: ‘niet te ontwijken’), ‘de dwang van te strijden’ > ‘de dwang om in het strijdperk te treden’,
wat schande over een burger/vooraanstaande bracht.

[5]

ceterum: het is vanzelfsprekend dat complexe zinnen worden verknipt en weergegeven door enkelvoudige,
met aangeven van het verband:  ‘overigens’, ‘daarenboven’, ‘het gevolg is dat ...’.

ut: na de passieve zin mores ... everti met zaken als onderwerp is een doelzin niet waarschijnlijk. Wat de le-
zers voor ut als vertaling geven, kan zo nodig na visatur geverifieerd worden.

quod: betrekkelijk voornaamwoord of voegwoord? Het voegwoord quod direct na ut is zeldzaam, maar dat
kunnen de lezers niet weten. Een betrekkelijk voornaamwoord lijkt uitgesloten, want er is geen (onzijdig en-
kelvoud) antecedent. Er kan nog niet beslist worden over de woordsoort. Voor wie de derde mogelijkheid
nog niet kent, is er wel één zekerheid: de betekenis moet ‘omdat’, ‘dat’ of ‘wat’ zijn. In dat geval gaan we de
praktische toer op en laten de leerlingen kiezen. (De twee weergaves van qui – ‘die/dat’ en ’wie/wat’ – moe-
ten in de voorafgaande vocabulariumtest dus zeker gevraagd worden.) In de volgende les kan eventueel na-
gedacht worden over de functie, zowel van quod als van de bijzin quod ... queat (dezelfde in het Nederlands
en in het Latijn), maar niet nu.

degeneretque: -que verbindt duidelijk twee zinnen. Welke? (voor lezers die moeite hebben met een onderge-
schikte zin) In de zeldzame gevallen dat een werkwoord voorop staat, is analytisch lezen zinvol (na degene-
retque verwachten we een onderwerp); anders is er een belemmering van het leren lezen.

gymnasia et ...: een lijdendvoorwerpcluster bij exercendo.  Kan één weergave van de nd-vorm volstaan voor
de drie substantieven? (’door nietsdoen te beoefenen’ is wel raar)

principe et senatu: vormt een cluster in de ablatief; bijwoordelijke bepaling, stereotiepe weergave ‘met ...’.
Woorden/groepen die niet verbonden zijn door een nevenschikkend voegwoord kunnen niet dezelfde func-
tie hebben. Het naamwoord auctoribus congrueert in naamval met principe et senatu, maar kan geen bijstelling
zijn, want dat zou inhouden dat principe et senatu een bijwoordelijke bepaling zou zijn zonder voorzetsel,
maar levende wezens komen nooit voor zonder voorzetsel in de ablatief als bijwoordelijke bepaling. Auctori-
bus is  dus het  gezegde van een losse  ablatief.  Mogelijke  weergave:  ‘(en zulks)  op aanstichting van de ...’  of
‘(en zulks) met de keizer en de senaat als aanstichters/initiatiefnemers, die ...’.

permiserint:  dit  werkwoord eist  drie  spelers/functies; vitiis is dus een voorwerp in de datief. De lezers de-
termineren steeds en zullen dus in de weergave het tijdsonderscheid laten uitkomen tussen permiserint en
adhibeant.

carminum: poëzie werd luidop voorgedragen en/of gezongen.

scena: waarom kan dit geen nominatief enkelvoud zijn?

[6]

Quid superesse: in directe rede zou hier een indicatief staan. Best eerst superest laten weergeven. Zie hoger
erant. Welk voegwoord komt in het Nederlands na ‘Er blijft over / Er rest (dan) nog ...’? De functie van de ut-
zin kan later ontdekt worden.

[7]

augeri et ...: we verwachten weer een infinitiefzin en vinden decurias equitum als onderwerp.
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egregium: vraagt een congruerend substantief, en iudicandi wil bijvoeglijke bepaling zijn in de lijdendvoor-
werpgroep; expleturos, een natijdig participium, moet het gezegde zijn. Zoals meestal blijft esse achterwege en
hebben we te maken met een (natijdige) infinitief futurum. Indien niemand protesteert dat die vorm niet
klopt, moeten we besluiten dat er nog niet aandachtig gelezen wordt in deze klas. De vraag ‘Vervult de (ab-
stracte) instelling (het hof/de jury) de taak van de rechtspraak of doen de (concrete) rechters dat eigenlijk?’
kan laten begrijpen waarom Tacitus expleturos met equit(es) laat congrueren. Wie dat snapt, kan de term ‘ad
sensum’ gebruiken, maar waartoe? Misschien zien onze lezers dit verschijnsel nooit meer terug en zo ja, dan
is secuur lezen toch het belangrijkste en is er telkens aanleiding om de vraag te stellen.

fractos sonos: het gaat om de truken die op de spelen, onderdeel welsprekendheid, worden gedemon-
streerd, maar die funest worden geacht in de rechtspraak: klanken die ‘verbroken’ worden door een wulpse
(muziek)modus.  (Met  Quintilianus 1,  10,  31  kunnen we denken aan de verschillende effecten die  marsmu-
ziek en bv. een langoureuze wals op een publiek sorteren.)

[8]

adiectas: zijn de lezers het al gewoon esse bij te denken en hier een voortijdige infinitief te zien?

ne quod tempus: de korte vorm van het onbepaald voornaamwoord na ne, si, num is waarschijnlijk nog be-
kend.

coetu ...: een ablatiefgroep: bijwoordelijke bepaling; stereotiepe weergave ‘met, door’. Na een eerste ver-
woording kan de vertaling aangepast worden aan audeat: ‘in een ... / gezien de ...’.

quod ...: zie hoger quod usquam ... in zin 4.

Vragen en opdrachten

1 Welke twee begrippen worden al direct in de eerste zin tegenover elkaar geplaatst?
2 Welke dreiging gaat uit van een permanent theater, volgens de spreker?
3 Wie worden aangehaald als tegenstanders van een nieuw gebouwencomplex?
4 Aan welk werkwoord merk je de geringe achting die te Rome bestond voor gladiatoren (veroordeelden,

krijgsgevangenen, avonturiers) en acteurs van alle slag, niettegenstaande het populaire succes?
5 Welke nieuwigheden worden in de organisatie van de spelen aan Nero verweten?
6 Waardoor wordt het voortbestaan van het Romeinse Rijk bedreigd?
7 Vergemakkelijken nachtvoorstellingen gauwdiefstallen en moordaanslagen?
8 Wat wordt bedoeld met ad morem Graeci certaminis in zin 1?

Actualisering

1 Bevordert uitbreiding van stadions de volksgezondheid?
2 Kunnen sumoworstelaars een taak uitoefenen in een leger?

Frequente woorden in Tacitus, Annales 14, 21

plures, plurium • plac re • ac • tamen • honestus, -a, -um • nomen, nominis • tend re • maiores, maiorum • horr re,
horrui • fortuna, -ae • tum • equus, -i • possid re • possessus, -a, -um • cura, -ae • nec • locus, -i • ortus, -a, -um •
ars, artis • ducenti, -ae, -a • primus, -a, -um • genus, generis • praeb re • consul re • perpetuus, -a, -um • locare •
potius quam • immensus, -a, -um • singuli, -ae, -a • surg re • stru re • magistratus, -us • res familiaris • haurire,
hausi, haustum • aut • causa, -ae • cum (vgw.) • res publica, rei publicae • fungi • orator, oratoris • vates, vatis •
victoria, -ae • incitare • ingenium, -i • afferre • allatus, -a, -um • iudex, iudicis • gravis, -is, -e • auris, auris • vo-
luptas, voluptatis • ced re, cessi, cessum • laetitia, -ae • magis quam • dare • pauci, -ae, -a • tantus, -a, -um • lux,
lucis • ignis, ignis • nihil • occultare • sane • nullus, -a, -um • insignis, -is, -e • transire • ne ... quidem • modicus,
-a, -um • plebs, plebis • ard re, arsi • quia • redd re • quamquam • sacer, sacra, sacrum • prohib re • eloquentia, -ae
• nemo, neminis • tuli • victor, victoris • nuntiare • plerique
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Tekst: Tacitus, Annales 14, 21

 [1] Pluribus ipsa licentia placebat, ac tamen honesta nomina praetendebant. [2] Maiores

quoque non abhorruisse spectaculorum oblectamentis, pro fortuna quae tum erat,
              genot  in  verhouding  tot

eoque a Tuscis accitos histriones, a Thuriis equorum certamina; et, possessa Achaia
    Etrusken   toneelspelers inwoners v. Thurii

Asiaque, ludos curatius editos, nec quemquam Romae honesto loco ortum ad

theatrales artes degeneravisse ducentis iam annis a L. Mummii triumpho, qui primus

id genus spectaculi in Urbe praebuerit. [3] Sed et consultum parsimoniae, quod perpetua
            zorgen  voor

sedes theatro locata sit, potius quam immenso sumptu singulos per annos consurgeret
                    kost(en)

ac destrueretur. [4] Nec perinde magistratus rem familiarem exhausturos, aut populo
         evenzeer               uitputten

efflagitandi Graeca certamina a magistratibus causam fore, cum eo sumptu res publica
 eisen               = futuram (esse)

fungatur. [5] Oratorum ac vatum victorias incitamentum ingeniis allaturas; nec cuiquam

iudici grave aures studiis honestis et voluptatibus concessis impertire; [6] laetitiae magis
                  deel  geven  /  lenen

quam lasciviae dari paucas totius quinqennii noctes quibus tanta luce ignium nihil

illicitum occultari queat.
onoorbaar         kunnen

[7] Sane nullo insigni dehonestamento id spectaculum transiit; ac ne modica quidem
        schandaal

studia plebis exarserunt, quia, redditi quamquam scenae, pantomimi certaminibus

sacris prohibebantur. [8] Eloquentiae primas nemo tulit, sed victorem esse Caesarem

pronuntiatum; Graeci amictus, quibus eos dies plerique incesserant, exoleverunt.
          kledij               uitgroeien/verdwijnen

Proeve van leestechniek. Wat moet de lezer doen?

[1]

pluribus: zelfstandig gebruikt want niet congruerend; als tegenhanger van sunt qui (hfst. 20) doelt dit op per-
sonen. Datief of ablatief? Hier kan een losse ablatief beginnen, mits een congruerend participium. Een zgn.
handelend voorwerp zou a hebben; dus datief.

ipsa licentia: ‘precies die ...’.

placebat: eist een datief, parallel met de betekenis in het Nederlands.

praetendebant: wie is hier het onderwerp van? Zie hoger bij expleturos.  Na de lectuur: praetendere heeft nog
de beeldrijke betekenis: ‘ze spanden (een tentzeil) voor’, wat in ons ‘pretenderen’, ‘pretentie’, ‘pretentieus’ ...
niet  meer  zo duidelijk  is.  Wat  stak er  volgens Tacitus  achter  hun woorden? Honesta nomina, ‘eerbare woor-
den’ > ‘schone voorwendsels’.

[2]

Maiores: ziet de lezer de indirecte rede herbeginnen? Esse zal dus vaak weggelaten worden.
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abhorruisse: laat een verwijdering/ablatief verwachten.

pro: ‘in verhouding tot’.

quae tum erat: met de indicatief springen we buiten de indirecte rede, die de woorden van derde personen
bevat zoals opgetekend door de schrijver. Dit moet dus een opmerking zijn, direct van de schrijver tot zijn
lezers, een precisering bij de bewering van zijn zegsman.

eo-que: ‘en daardoor’, ‘vandaar dat’ ...

a Tuscis: bij accitos een bijwoordelijke bepaling, duidt een verwijdering aan, zoals bij het Nederlandse ‘in-
voeren’ (uit/van bij). Wie ietwat Caesar heeft gelezen, weet dat in het Latijn meestal de naam van een volk
wordt gebruikt in plaats van die van de streek.

et: verbindt twee infinitiefzinnen (die beginnen niet met een onderschikkend voegwoord); accitos en editos
zijn dus infinitieven, waarbij esse weggelaten werd.

curatius: een oefening: cura - curare - curatus - curate - curatius.

nec: de volgende infinitiefzin. Maar als we ook ortum als een infinitief kiezen, klopt de zin niet: die kan niet
betekenen ‘dat niet ook maar iemand te Rome op een eervolle plaats geboren werd’. En vooral: het zinsdeel
ad ... degeneravisse vindt daar geen aansluiting bij. Dus kiezen we ortum als de kern van een bijvoeglijke bepa-
ling bij quemquam.

ducentis iam annis: ablatief, bijwoordelijke bepaling, tijdsbepaling.

a ... triumpho: ablatief, bijwoordelijke bepaling, verwijdering; in een actieve zin (degeneravisse) heeft een zgn.
handelend voorwerp geen plaats.

[3]

Sed et consultum parsimoniae: et verbindt hier duidelijk geen twee gelijke items; krijgt dus de nadruk en de
betekenis ‘ook’; consultum behoort tot de reeks infinitieven waarin esse is weggelaten; parsimoniae kan geen
genitief zijn, bij gebrek aan een substantief waarbij het bijvoeglijke bepaling zou kunnen zijn, en consulere
(bijeenzitten, beraadslagen, raad schaffen ...) kan met een accusatief best worden weergegeven door ‘(ie-
mand) raadplegen’, maar met een datief door ‘raad schaffen (in het voordeel van) iets of iemand/met het oog
op ..., zorgen voor, rekening houden met ...’.

quod:  is  een voegwoord,  want  er  is  geen (onzijdig enkelvoud)  antecedent  en het  kan ook geen ‘vooruitge-
schoven’ betrekkelijke bijzin zijn (zoals hierboven hfst. 20, zinnen 5 en 8); er is immers geen werkwoord
waarbij die bijzin onderwerp zou kunnen zijn.

(potius) quam: verbindt twee gelijke zinnen: quod ... locata sit en consurgeret ac destrueretur.

[4]

magistratus: in de infinitiefzin komen geen nominatieven voor, dus ...

aut: de vorige zin magistratus ... exhausturos is af; aut verbindt dus twee (infinitief)zinnen.

populo: kan geen ablatief zijn. Waarom niet?

efflagitandi: de genitief verwacht een substantief, maar certamina heeft geen zin (wedstrijden in het opei-
sen?). We lezen dus efflagitandi ... causam: ‘reden om ... te eisen’.

cum eo sumptu: kan verkeerd gelezen worden, maar de persoonsvorm eist een voegwoord.

[5]

grave: ook hier is het koppelwerkwoord esse weggelaten.

[6]

laetitiae ...: de noodzakelijke datief (meewerkend voorwerp) bij dari; een nominatief meervoud heeft geen
plaats in een infinitiefzin.
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quibus: met als antecedent paucas ... noctes, geeft een tijd aan, ablatief, bijwoordelijke bepaling bij de verdere
werkwoordgroep occultari queat.

[7]

redditi: laat een substantief nominatief meervoud mannelijk verwachten. Quia + indicatief springt duidelijk
uit de indirecte rede met zijn infinitiefzinnen zonder esse en wijst dus op een opmerking van de auteur (Taci-
tus), niet op wat de mensen zeggen. Redditi is dus een participium als bijvoeglijke bepaling; quamquam,
‘weliswaar’, ontneemt ons de zorg zelf een voegwoord te moeten kiezen. Na redditi verwachten we een da-
tief. Nog maar kort tevoren waren de pantomimi uit ballingschap teruggeroepen.

certaminibus sacris: de vereiste ablatief bij prohibere.

[8]

primas (partes): hoofdrol in een toneelstuk; eerste prijs.

(tulit) sed: laat een persoonsvorm verwachten; dat moet pronuntiatum (est) zijn.

eos dies:  staat  net  op  de  goede  plaats  (buiten  de  tandem  onderwerp-gezegde)  om  het  niet  als  een  lijdend
voorwerp te zien, wat ook geen zin zou hebben bij incesserant.

exolescere: ‘(helemaal) uit de mode geraken’.

Vragen en opdrachten

1 Stel de voor- en tegenargumenten uit beide hoofdstukken tegenover elkaar. Markeer overeenkomsten en
verschillen.

2 Tacitus wil argumenten en tegenargumenten objectief weergeven. Hij geeft aan het eind toe dat de open-
bare orde niet werd verstoord. Waar komt zijn eigen mening tot uiting?

3 Nec quemquam ... degeneravisse. Welk effect bekomt Tacitus door dit de voorstanders in de mond te leggen
en niet als een bange voorspelling bij de tegenstanders? (Nero had een ziekelijke drang zijn ‘talenten’ te
laten gelden op de spelen in Griekenland en te Napels ... en was geboren in Antium/Anzio.)

4 Wat verneem je in de teksten over het programma van de spelen?
5 Waar merk je dat er plannen bestonden voor grote sportinfrastructuren?
6 Waaruit maak je op dat edilen en pretoren op eigen kosten spelen inrichtten?
7 Ga na welke adjectieven door de voorstanders worden gebruikt. Wat streven ze daarbij vermoedelijk na?

Aanbevolen paralleltekst

Suetonius, De vita Caesarum 6, 12, 3.

Meer weten?

CONNOLLY, Peter en DODGE, Hazel, Stad in de oudheid, Keulen, Könemann, 1998.
GOUW, Patrick, Het sportieve leven van de Romeinen, 2007.
JANSSENS,  J.  en VAN DE VORST,  K., Latijnse spraakkunst,  bewerkt  door  A.  GEEREBAERT,  Luik,  Dessain,
1982 (23e druk).
KÖSTERMANN, E., Cornelius Tacitus. Annalen, Heidelberg, 1968.
LENDERING, Jona, Stad in marmer. Gids voor het antieke Rome aan de hand van tijdgenoten, Amsterdam,
Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2003.
PANHUIS, Dirk, Latijnse grammatica, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2005 (2e uitgave).
PANHUIS, Dirk, ‘Werkwoordelijk adjectief en substantief: theorie en didactiek’, Prora, jg. 12, nr. 3, septem-
ber 2007, blz. 13-16.
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BOEKENWIJZER

Phoenix vs. Tolle, lege

Bespreking door Dieter Van Riebeke

Inleiding

Als inleiding zou ik graag enkele bemerkingen maken die men in het achterhoofd moet houden tijdens het
lezen van deze analyse. Ten eerste is het zo dat er weinig rechtstreekse kennisoverdracht is tussen het leer-
boek en de leerling. Er is een belangrijke tussenpersoon, namelijk de leerkracht. De leerkracht analyseert de
leerstof, vervormt ze en past het materiaal aan wanneer hij het nodig acht. Dit kan positief uitdraaien, maar
houdt natuurlijk ook het gevaar in dat wanneer leerlingen fouten maken het eerder aan de leerkracht en zijn
aanpak ligt dan aan het leerboek. Ik heb hierop proberen in te spelen door vooral de problemen te bespreken
die courant zijn bij een van beide leerboeken. Daarnaast wil ik ook nog vermelden dat ik nog maar één jaar
met Tolle, lege werk en dan nog wel met een beperkt aantal leerlingen. Doordat ik me op relatief kleine aan-
tallen moet baseren, kan er door individuele gevallen natuurlijk sneller een vertekend beeld gegeven wor-
den.

Vocabularium

Wat de parate kennis betreft, lijkt het me dat deze bij leerlingen die Tolle, lege gebruiken groter is. De reden
hiervoor is dat er aanzienlijk meer herhalingsmomenten zijn ingewerkt bij dit leerboek. Vooraleer een nieu-
we tekst wordt aangepakt, is er telkens een lijst van reeds geleerde woorden die de leerling moet herhalen.
Deze herhalingen hebben als voordeel dat de woorden die vaak in de teksten voorkomen, goed gekend zijn
bij de leerlingen. Het gevolg daarvan is dat leerlingen bij Tolle, lege zeker de courante woorden (zoals servus,
dare enz.) veel beter kennen dan leerlingen die met Phoenix werken. De herhalingsmomenten bij Phoenix
hangen meer af van de keuze en inventiviteit van de leerkracht.

Bij Tolle, lege wordt er ook meer expliciet gewezen op de woordvorming in het Latijn. Wanneer men de wor-
tel van een Latijns woord kent, kan men daar heel wat verschillende woorden van afleiden (bv. nav-, navis,
navigare ...). Dit principe wordt bij Phoenix veeleer in de marge van het leerboek vermeld, terwijl dit bij Tolle,
lege veel duidelijker en frequenter staat aangegeven. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in de ver-
nieuwde versies van Phoenix er wel degelijk wordt geprobeerd om de transfermogelijkheden van de woor-
denschat voor de leerlingen te vergroten. Zo start elk hoofdstuk in het werkboek met een oefening die de
leerlingen uitnodigt om leenwoorden, geleerde woorden en afleidingen en andere varianten van de aange-
leerde woordenschat te zoeken. Deze oefening helpt de leerlingen niet alleen om de woordenschat een eerste
keer beter te onthouden, maar vooral om de nieuwe woorden ook door verbanden en ezelsbruggetjes beter
te memoriseren.

Aangezien er bij Tolle, lege vaak een beroep wordt gedaan op het redeneervermogen van de leerlingen kun-
nen ze daardoor ook gemakkelijker om de tuin worden geleid door valse vrienden en verkeerde redenerin-
gen. Zo vertaalde een leerling die Tolle, lege gebruikte het werkwoord verberare als ‘zeggen’. Hij redeneerde
ten onrechte dat dat werkwoord in verband gebracht kon worden met verbum,  ‘woord’,  en dat  hij  het  kon
vertalen als ‘maken van woorden’ ofwel ‘zeggen’.
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Lectuur

Ook hier is er een groot verschil in aanpak tussen beide leerboeken. In Tolle, lege staan er veel meer en moei-
lijkere teksten dan in Phoenix. Het volstaat om een tekst in het midden van elk leerboek eruit te kiezen en de-
ze met elkaar te vergelijken om het verschil te zien. De hogere frequentie van de teksten bij Tolle, lege zorgt
ervoor dat leerlingen veel sneller vertrouwd zijn met het lezen en vertalen van een Latijnse tekst dan leerlin-
gen die met Phoenix werken. Deze eersten leren dan ook vooral zinnen te vertalen die aan een bepaalde con-
text gebonden zijn. Hierdoor zullen ze sneller kunnen antwoorden op vragen die denkwerk over verschil-
lende zinnen heen vereisen. Typische vragen hiervan zijn: ‘Wie wordt bedoeld met ille?’  of  ‘Wie is  het  on-
derwerp in deze zin?’ Aangezien een leerling die met Phoenix werkt veel meer gewoon is om niet-
contextgebonden zinnen te vertalen, gaat hij dan ook veel minder de rode draad doorheen het verhaal zien.

De gewoonte om te vertalen binnen een bepaalde context is meestal positief, maar kan ook gevaren inhou-
den. Zo is er de paralleltekst in Tolle, lege over Androclus en de leeuw. Toen de leerlingen lazen dat Andro-
clus zich in een grot in de woestijn verbergt, kwam er onmiddellijk de reactie van een leerling: ‘Ah, daar zal
dus die leeuw zitten!’ Deze vooronderstelling was niet volledig juist, maar zat wel heel dicht bij de waar-
heid,  waardoor  de  leerling  al  een  redelijk  correct  idee  van  de  volgende  zin  kon  maken  zonder  deze  echt
grondig te hebben bekeken. Net zoals bij de woordenschat kan een leerling ook bij een tekst door verkeerde
veronderstellingen op het verkeerde spoor gebracht worden. In het eerste deel van Androclus en de leeuw
wordt de leeuw de arena binnengeleid waar ook Androclus op zijn dood wacht. De leerlingen hebben door
voorafgaande  teksten  een  verwachtingspatroon  van  bloed  en  geweld  opgebouwd  en  zijn  dan  ook  verrast
wanneer de leeuw de hand van Androclus begint te likken. Een andere reden waarom de leerlingen snel le-
ren om veronderstellingen te maken is de intertekstuele samenhang. Het aantal hoofdstukken in Tolle, lege is
relatief beperkt, maar elk hoofdstuk heeft een centraal thema (slavernij,  spelen, goden ...).  De teksten die in
één hoofdstuk voorkomen, staan alle in verband met dit thema, waardoor leerlingen sneller vertrouwd ge-
raken met dit aspect van de Romeinse samenleving en hierdoor betere vooronderstellingen in een volgende
tekst kunnen maken.

Een ander verschil is het feit dat de structuur van de zinnen in Tolle, lege veel moeilijker zijn. Ze leunen dich-
ter aan bij de zinnen van authentieke schrijvers dan de teksten van Phoenix. Dit is natuurlijk noodzakelijk,
aangezien de leerlingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap al in het derde jaar de teksten
van  Caesar  en  Plinius  moeten  kunnen  lezen.  Dit  maakt  dat  leerlingen  die  zwakker  uit  het  basisonderwijs
komen het moeilijker zullen hebben met Tolle, lege dan met Phoenix. Bij Phoenix gaat het niveau geleidelijker
omhoog, de leerlingen komen maar weinig zinsconstructies tegen waarvan ze de grammaticale uitleg nog
niet gekregen hebben. Bij Tolle, lege vindt men al in de teksten van het eerste hoofdstuk een zin met een con-
junctief.  Natuurlijk  krijgen  ze  daar  wel  de  nodige  Nederlandse  glosse  bij,  maar  toch  maakt  dit  het  voor
sommige leerlingen nog zeer verwarrend. Het duurt daarom voor leerlingen die met Tolle, lege werken een
stuk langer voor ze een correct inzicht krijgen in de structuur van een bepaalde zin. Door het groot aantal
onbekende zinsdelen die ze in een bepaalde zin soms tegenkomen, is het voor hen onmogelijk om een zin te
analyseren, hoewel ze vaak wel een goede vertaling van de zin kunnen maken. De reden waarom ze toch tot
een goede vertaling komen, is omdat ze vaak een groot deel van de onbekende constructie en woordenschat
in vertaling zien en ze, zoals hierboven aangehaald, erg gewoon zijn om in context te vertalen en dus goede
projecties kunnen maken van het vervolg van de tekst.

Wanneer de leerlingen evenwel enkele hoofdstukken ver zitten, hebben ze wel al een grotere kennis van de
verschillende naamvallen en zinsfuncties en begint het gevaar van verkeerde veronderstellingen te vermin-
deren, omdat ze een groter inzicht krijgen in de zinsstructuur. Doordat leerlingen het moeilijk hebben om de
zin tot in zijn kleinste onderdelen te determineren, krijgen ze ook de neiging om een top-down vertalingspa-
troon te ontwikkelen en de daarbij horende fouten te maken. Bij leerlingen die vooral met Phoenix werken,
krijg je eerder het omgekeerde probleem. Zij gaan eerder een bottom-up patroon ontwikkelen met de daar-
aan verbonden gevaren. Zo zullen leerlingen die de tekst over Menenius Agrippa lezen in Phoenix 2 de tekst
relatief goed kunnen vertalen, maar wanneer je hen dan vraagt om de metafoor van Menenius te verklaren,
dan krijg je soms interessante doch verkeerde veronderstellingen.
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Grammatica

De manier waarop de grammatica wordt aangepakt, is bij beide leerboeken verschillend. Bij Phoenix heeft
men de neiging om een bepaald deel van de grammatica volledig uit te diepen en om pas later de gelijklo-
pende deelaspecten hieraan vast te knopen. Zo zal men pas relatief laat de substantieven van de derde klasse
aanleren en pas nadat alle naamvallen aangeleerd zijn. Bij Tolle, lege kiest men ervoor om in een beweging al-
le verbuigingen aan te leren, telkens wanneer er een nieuwe naamval wordt aangeleerd. Elke methode heeft
zo zijn valstrikken. Bij Phoenix is het probleem dat leerlingen al een stuk gevangen zitten binnen een bepaal-
de logica  en daar  nog moeilijk  aan kunnen ontsnappen wanneer  er  nog een nieuw deelaspect  bij  komt.  Zo
hebben ze het vaak moeilijk om de derde klasse van de substantieven te onderscheiden van de eerste klasse,
omdat ze zo gewoon zijn om een mannelijk woord op -us te verbuigen volgens avus. Wanneer ze dan cursus
zien dat in een bepaalde zin gebruikt wordt als een accusatief, gaan ze dit woord heel vaak als een nomina-
tief proberen te vertalen. Deze fouten zullen bij leerlingen die Tolle, lege gebruiken minder snel voorkomen.
Daar is echter vaak het probleem dat ze, zeker in de eerste hoofdstukken, het gevoel krijgen dat ze over-
spoeld worden door zeer veel informatie waarin ze maar moeilijk structuur kunnen zien. Dat de lectuur ook
al snel naar een hoog niveau gaat, versterkt het gevoel bij de leerlingen dat ze in het begin van het jaar niet
alles echt begrijpen. Als leerkracht merkte ik dat het lang duurt voor de eerste twee hoofdstukken verwerkt
waren, maar dat er daarna een versnelling optreedt doordat de leerlingen vanaf hoofdstuk drie in het bos de
bomen beginnen te zien en door de bomen toch ook het bos blijven zien.

De functionele aanpak van de grammatica wordt ook duidelijk wanneer de verschillende tijden van het
werkwoord worden aangeleerd. Tolle, lege kiest  er  duidelijk  voor  om  deze  tijden  in  functie  van  de  teksten
aan te leren. Met name de meest courante werkwoordstijden worden het eerst aangeleerd: presens, imperfec-
tum, perfectum enz. Dit contrasteert met de volgorde van Phoenix,  waarbij men eerst de onvoltooide tijden
aanleert en dan pas de voltooide. Hierdoor verschuift men het aanleren van de stamtijden dan ook naar het
tweede jaar. Bij Tolle, lege komen de eerste stamtijden al voor net na de kerstperiode van het eerste jaar.
Doordat ze nog niet direct het systeem van de werkwoordstijden inzien, hebben ze het vaak moeilijk om het
verschil tussen een perfectumstam en een presensstam te zien. Dit wordt voor een stuk in de hand gewerkt
doordat ze de werkwoorden vooral vertalen in een tekstuele context, waardoor ze een perfectum vaak als
een onvoltooid tegenwoordige tijd vertalen. Dit is natuurlijk op zich positief omdat dit nu eenmaal de juiste
vertaling is, maar hierdoor valt voor de leerlingen grotendeels het onderscheid tussen het imperfectum en
het perfectum weg. Tolle, lege probeert dit wel op te vangen door uit te leggen dat een imperfectum vooral
voor beschrijvingen wordt gebruikt en perfectum voor acties. Dit is echter misschien een te theoretische aan-
pak en dit blijft bij leerlingen meestal niet echt hangen.

Cultuur

Het verschil op gebied van cultuur tussen beide leerboeken hangt nauw samen met de verschillende aanpak
van de lectuur. De teksten zijn bij Tolle, lege gegroepeerd rond een centraal thema waarrond dan ook de cul-
tuur is opgebouwd. Er zijn echter weinig pasklare cultuuronderdelen in dit leerboek verwerkt. De leerkracht
moet dus zelf vorm geven aan zijn cultuurlessen. Doordat de leerlingen bij Phoenix meer kleinere stukjes cul-
tuur voorgeschoteld krijgen, zullen ze sneller een algemeen beeld krijgen van de Romeinse samenleving. De
leerkracht die met Tolle, lege werkt, kan hierop inspelen door binnen het centrale thema regelmatig een zij-
sprong te maken.

Ervaring als leerkracht

Ikzelf heb als leerling altijd met de reeks Ars legendi gewerkt. Toen ik enkele jaren later begon les te geven,
was Phoenix meer en meer het landschap gaan domineren, waardoor ik in alle lesopdrachten in het vrij  on-
derwijs met dit leerboek moest werken. Als beginnende leerkracht heb je bij Phoenix het voordeel dat je daar
een grote hoeveelheid aan materiaal krijgt waarmee je zonder veel inspanning aan de slag kunt. Voor een
jonge leerkracht met weinig parallelklassen is dit zeker een gemak. Nadeel hierbij is dat je de neiging hebt
om vooral het leerboek als leidraad te volgen en minder het leerplan. Zo bevat de Phoenix-reeks veel gram-
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maticaoefeningen en wordt bij deze oefeningen ook vaak actieve kennis van de grammatica verwacht. Veel
van deze oefeningen zijn volgens het leerplan niet strikt noodzakelijk. De (jonge) leerkracht heeft dan de
neiging hier nogal wat tijd aan te spenderen, wat ten koste gaat van de lectuurtijd, iets wat veel meer cen-
traal staat in het leerplan. Waarschijnlijk daarom dat je in de inspectieverslagen van scholen die Phoenix ge-
bruiken vaak als kritische opmerking leest dat er te weinig tijd aan lectuur wordt gespendeerd. Bij Tolle, lege
geldt deze opmerking geenszins. Lectuur eist vanaf het begin een bepalende rol in het lesgebeuren op. Het
probleem bij Tolle, lege is vooral dat de leerkracht moet proberen om de grammatica op een gestructureerde
manier aan de leerlingen over te brengen en dit aan de teksten te koppelen. Dit vereist een zeer doordachte
aanpak van de leerkracht, aangezien de leerlingen de grammaticakennis vooral moeten inoefenen via de lec-
tuur. De leerkracht moet dus voortdurend aandacht besteden aan de nieuwe grammatica die in de teksten
naar voor komt. Hoewel dit leerboek een zeer intensieve voorbereiding vereist, heb ik een lichte voorkeur
voor dit boek. Leerlingen vinden het over het algemeen aangenamer om Latijn in een tekst te vertalen dan in
een grammaticaoefening. Hoe meer de leerlingen dan ook teksten lezen en hoe meer dit teruggekoppeld kan
worden naar de cultuurlessen, hoe meer de leerlingen gemotiveerd zullen blijven.

De roofmoord op Roscius

Bespreking door Dirk Panhuis

Ik heb dit boek met veel belangstelling gelezen. Het leest vlot en is spannend. Het munt niet uit door fijnzin-
nige literaire beschrijvingen, maar door zijn snelle verteltrant en spitse dialogen is deze roman zeer onder-
houdend. De psychologie van de personages is simpel, maar hun karakters zijn duidelijk getekend en dat le-
vert goede antagonisten op.

Oosterhuis herneemt Cicero’s rechtszaak Pro Sexto Roscio Amerino, zoals Steven Saylor al deed in zijn Roman
blood.  Het  boek  van  Oosterhuis  is  korter  en  eenvoudiger,  niet  zo  gecompliceerd  als  dat  van  Saylor  en  dus
zeer geschikt voor een jeugdig publiek. Omdat Cicero’s redevoering niet vaak in de klas gelezen wordt, kan
de leerkracht Oosterhuis’ boek bij de leerlingen van harte aanbevelen als aangename en spannende lectuur
over de jonge advocaat Cicero en zijn tijd (80 v.C.).

We zien Cicero aan het werk in zijn onderzoek naar de moord op de vader van de beschuldigde en in zijn
magistraal pleidooi voor de rechtbank. We krijgen inzicht in de rechtsgang bij de Romeinen en voelen hoe de
advocaat moet manoeuvreren in het politieke bestel onder de dictator Sulla en diens vertrouwelingen. Ook
zijn er verwijzingen naar de jonge Julius Caesar en Pompeius. De nog piepjonge en zeer wispelturige en bij-
dehante Claudia (de latere beruchte Clodia/Lesbia) brengt een vrolijke noot in het verhaal. Een geslaagd de-
tectiveverhaal.

Ton Oosterhuis
De roofmoord op Roscius
Een Cicero-mysterie uit het oude Rome
Boekscout, 2009
Paperback, 132 blz.
ISBN 978 90 8834 753 5
€ 14,95

www.boekscout.nl

http://www.boekscout.nl/
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De late oudheid

Bespreking door Joeri Facq

De late oudheid is een periode die in de universitaire opleiding ‘klassieke filologie’ en vooral in het secun-
dair onderwijs door de leerkrachten Latijn en Grieks een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt. Niet alleen
is deze periode uit de geschiedenis van de oudheid heel wat minder bekend (ook bij de meeste leerkrachten)
dan de klassieke periode in de geschiedenis en literatuur, maar tevens komt ze in de lessen weinig of niet
aan bod. Onterecht, vindt prof. em. Willy Evenepoel van de Katholieke Universiteit Leuven, die er prompt
een boekje over schreef.

Na een korte inleiding, waarin wordt uitgelegd dat de late oudheid van groot belang is voor de westerse ge-
schiedenis en dat ze dus beslist verdient om bestudeerd te worden, komen in het eerste deel de fundamente-
le karakteristieken van de late oudheid ter sprake. De aandacht gaat daarbij naar de chronologische en geo-
grafische contouren, de politieke situatie, de overgang van klassieke oudheid naar middeleeuwen, de filoso-
fische en religieuze opvattingen en de kunst.

Het hoofdgedeelte van het werk wordt ingenomen door een bespreking van de Latijnse literatuur in de late
oudheid. De eerste hoofdstukjes handelen over de algemene evolutie van de Latijnse literatuur, de betrek-
kingen tussen de Griekse en de Latijnse wereld en de polemiek tussen heidenen en christenen. Vervolgens
worden per hoofstuk diverse literaire genres en literatuursoorten besproken: historiografie, panegyriek, exe-
gese, encyclopedisme, filosofie, hymnen en Bijbelepiek, hagiografie, brieven, epigram, poëzie, autobiografie
enz. Bij elk ervan komen de belangrijkste auteurs en werken aan bod, geïllustreerd met een dertigtal teksten
in vertaling (afkomstig uit bestaande publicaties of voor de gelegenheid door de auteur gemaakt).

Het boekje wordt afgesloten door enkele slotbeschouwingen, een vrij uitgebreide literatuurlijst en een regis-
ter met een selectie van namen, titels en begrippen. De leerkracht die eens van de platgetreden paden wil af-
dwalen en ook andere literatuur in de klas aan bod wil laten komen, weet bij  deze wat hij  zich als zomerse
lectuur kan aanschaffen.

Voor wie toch nog wat meer overtuiging nodig heeft, citeer ik de slotparagraaf van het boek, waarin de au-
teur bij wijze van conclusie in enkele regels de blijvende betekenis van de literatuur van de late oudheid en
van de late oudheid in het algemeen samenvat: ‘De late oudheid heeft niet alleen heel wat te bieden dat an
sich boeiend is, ze is ook een scharnierperiode in de Europese geschiedenis: heel wat zaken en tradities gaan
terug op die  tijd.  Over  de laat-Latijnse  literatuur kan men in soortgelijke  termen spreken:  vele  titels  en au-
teurs zijn belangrijk wegens hun verstrekkende, in bepaalde gevallen nog steeds aanwezige invloed, een
aantal titels verdienen ook an sich blijvende aandacht.’ (blz. 145)

Willy Evenepoel
De late oudheid in de spiegel van de Latijnse letteren
4de-7de eeuw. Met een keuze van teksten in Nederlandse vertaling
Aulos, Leuven, 2009
Paperback, 160 blz.
€ 15,00

Bestelling: marc.vercruysse@arts.kuleuven.be

mailto:marc.vercruysse@arts.kuleuven.be
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De top 5 van ...

Joeri Facq

In deze nieuwe vaste rubriek van Prora mag u vertellen welke vijf werken over de klassieke oudheid u om
de een of andere reden heel belangrijk vindt. Het mag gaan om zeer uiteenlopende werken. Is het uw uit-
verkoren standaardwerk op uw bureau dat u vaak raadpleegt? Heeft het werk uw ogen geopend voor een
aspect van de oudheid? Is het een aanrader voor de leerlingen? Een onontbeerlijk wetenschappelijk werk?
Een diepgravende roman? Een uitmuntende gids voor een schoolreis naar Sicilië? Uw bijdrage voor de top 5
is maximaal ongeveer een A4-blad lang. Van elk werk geeft u de auteur, de titel, de plaats, de uitgeverij, het
jaartal, het aantal bladzijden en een korte uitleg waarom het werk belangrijk is. Is het werk al eerder aange-
prezen in deze rubriek, dan mag u het alsnog vermelden: u geeft dan nieuwe persoonlijke argumenten of
verwijst naar de eerdere publicatie in Prora.

Joeri Facq, de hoofdredacteur van Prora, bijt de spits af met zijn persoonlijke top 5.

The Oxford classical dictionary
Simon HORNBLOWER & Antony SPAWFORTH (red.), Oxford & New York, Oxford University Press, 2003
(third edition revised), 1696 blz.

Een klassieker van formaat, voor mij het meest complete en meest gezaghebbende eendelige naslagwerk
over de klassieke oudheid. Ondanks de wetenschappelijke en professionele aanpak en de vaak gedetailleer-
de verklaringen bij de trefwoorden bevat deze encyclopedie heel overzichtelijke, vlot leesbare en ook voor
niet-specialisten toegankelijke bijdragen. Waar mogelijk wordt verwezen naar de antieke bronnen. Naast de
verklaring van een massa eigennamen zijn er ook veel artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen,
die een goed beeld geven van het leven en de cultuur van de Grieken en Romeinen. Absolute top!

The Oxford companion to classical literature
Margaret C. HOWATSON, Oxford & New York, Oxford University Press, 1997 (tweede herziene druk), 640
blz.

Dit alfabetisch lexicon bevat heel wat meer dan de titel laat vermoeden. Het is niet alleen een compleet na-
slagwerk over de antieke literatuur met alle essentiële gegevens van Griekse en Romeinse auteurs en hun
werken, maar ook personages en samenvattingen van de klassieke mythen en verhalen, literaire genres, stijl-
figuren, tekstoverlevering enz. komen ruimschoots aan bod. Bovendien wordt al deze informatie geplaatst
tegen de algemene historische, politieke, sociale en culturele achtergrond van de klassieke oudheid. Een
chronologische tabel en diverse kaarten vervolledigen dit schitterende en handig raadpleegbare boek.

The concise dictionary of classical mythology
Pierre  GRIMAL,  edited by Stephen Kershaw from the translation by A.R.  Maxwell-Hyslop,  Oxford,  Black-
well Publishers, 1994 (herdruk), 480 blz.

Wie zich wil verdiepen in de klassieke mythologie vindt in dit woordenboek beslist zijn gading. Bijna alle
grote en kleine namen uit de overwegend Griekse mythologische verhalen zijn in de alfabetische lijst opge-
nomen. Van alle goden, helden, monsters en andere figuren krijg je op een overzichtelijke manier de af-
komst, de volledige levensloop en een samenvatting van alle verhalen die over hen de ronde deden. Als er
van een bepaalde mythe verschillende versies bestaan, worden die allemaal vermeld. De soms ingewikkelde
familieverwantschappen tussen goden of helden worden verduidelijkt in acht stambomen. Hoewel dit boek
reeds enkele decennia oud is, blijft het een goudmijn voor mythologieliefhebbers.
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Beknopte geschiedenis van de antieke filosofie
Emile  DE  STRYCKER,  Kapellen  &  Baarn,  De  Nederlandsche  Boekhandel  /  Uitgeverij  Pelckmans  &  Ambo,
1987 (derde vermeerderde druk), 236 blz.

Na een inleidend hoofdstuk met een begripsbepaling van filosofie en een overzicht van de bronnen die ons
voor de antieke wijsbegeerte ter beschikking staan, bespreekt de auteur in chronologische volgorde de diver-
se filosofische stromingen die de klassieke oudheid heeft gekend: achtereenvolgens zijn dat de presocratici,
de sofisten, Socrates en de socratici, Plato en de Academie, Aristoteles en de peripatetische school, de helle-
nistische filosofie en het neoplatonisme. Ieder hoofdstuk wordt ingeleid door enkele algemene beschouwin-
gen over de periode of door leven en werk van de filosoof. Als geen ander slaagt de auteur erin om de vaak
ingewikkelde wijsgerige denkbeelden en theorieën op een knap gestructureerde en bevattelijke manier uit te
leggen. Volledigheid, overzichtelijkheid en een heldere taal zijn de grote troeven van dit uitstekende boek.

SPQR. Anekdotische reisgids voor Rome
Luc VERHUYCK, Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2002 (derde druk), 424 blz.

Bij  een  fervent  Romereiziger  als  ik  mag  ook  een  boek  over  de  Eeuwige  Stad  niet  ontbreken.  Het  was  een
moeilijke keuze, omdat ik er meer dan vijftig in mijn kast heb staan. Uiteindelijk is het dit boek geworden,
omdat het de traditionele reisgids enerzijds perfect aanvult en anderzijds ook ver overstijgt. Het heeft name-
lijk niet alleen aandacht voor de historische achtergronden en de toeristische wetenswaardigheden van de
kerken, musea en monumenten in Rome, maar vertelt ook de minder bekende verhalen, legenden en anek-
dotes  over  de verschillende bezienswaardigheden.  Daardoor is  het  boek te  gebruiken als  een gewone reis-
gids, maar garandeert het ook interessante en ontspannende lectuur tijdens een Romereis of zelfs gewoon
lekker thuis in de zetel.
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KLASSIEKE AGENDA
Samengesteld door André Vancutsem

agenda@vlot-vzw.be

Cursussen

Het symposion van Plato. Org.: Vormingplus. Vormingplushuis, Baliestraat 58, 8000 Brugge. 8/6, 15/6, 22/6
en 29/6/2009 van 19.30 tot 22.00 uur. Begeleiding: Guy Quintelier. Info: www.vormingplus.be/brugge.

Babylon: poort van de goden en oord van wellust.  Org.:  Amarant.  GC De Markten,  Oude Graanmarkt  5,
1000 Brussel. 27/6/2009 van 10.00 tot 12.30 uur. Docenten: Katharina Haemers (mythologische benadering) en
Louis Hulstaert (geschiedkundige benadering). Info: www.amarant.be.

Medea: vrouwen in de mythologie.  Org.: Amarant. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubel-
park 10, 1000 Brussel; 9/7 en 10/7/2009 van 10.30 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.30 uur. Hof van Watervliet, Ou-
de Burg 27, 8000 Brugge; 16/7 en 17/7/2009 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats, 2000 Antwerpen; 27/8 en 28/8/2009 van 10.30 tot 13.00 en van
14.00 tot  16.30  uur.  Docent:  Katharina Haemers.  In  een reeks gewijd aan vrouwen in de mythische wereld
wordt aandacht besteed aan de figuur van Medea. Deze vrouwen krijgen aandacht omdat ze iets te vertellen
hebben over de levensbeschouwing, het mensbeeld, de verwachtingen en angsten van mensen uit lang ver-
vlogen culturen. Ook in deze eeuw van de zogenaamde emancipatie kunnen ze nog altijd auteurs, musici en
cineasten inspireren tot schitterende kunstwerken. Info: www.amarant.be.

Amazones: zin en onzin. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 17/8/2009 van 10.00 tot 12.30 en
van 14.00 tot 16.30 uur. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats, 2000 Antwerpen;
18/8/2009 van 10.30 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Guy Stevens. Grieken en Romeinen gingen
ervan  uit  dat  amazones  vrouwelijke  krijgers  waren,  die  afstamden  van  de  oorlogsgod  Ares  en  de  najade
Harmonia. De hamvraag is natuurlijk hoe hun wereld en vooral zijzelf er hebben uitgezien. Reeds hun naam
als ‘borstlozen’ zorgt voor verwarring, omdat ze meestal normaal geschapen op de vele voorstellingen staan
afgebeeld. Welke rol speelden deze bloedmooie, maar meedogenloos krijgshaftige vrouwen in de antieke
wereld van Hercules en Theseus? Gaat het om louter mythologische figuren of hebben ze echt bestaan? Info:
www.amarant.be.

Lezingen en congressen

Rome anders bekeken. Org.: Moritoen. Moritoenhuis, Lange Vesting 112, 8200 Brugge. 10/6/2009 van 19.30
tot  22.00  uur.  Spreker:  Luc  Knockaert.  Deze  lezing  is  niet  uitsluitend  aan  het  klassieke  Rome  gewijd.  Info:
www.moritoen.be.

Pétra, capitale des Nabatéens. Org.: Roma. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. 11/6/2009
om 20.00 uur. Spreker: Sébastien Polet. Info: www.roma-asbl.be.

Intermixti spiritus oris: the interface between rhetoric and poetry in late Antiquity. Org.: vakgroep Latijn
en  Grieks  van  de  Universiteit  Gent.  Koninklijke  Academie  voor  Nederlandse  Taal-  en  Letterkunde,  Ko-
ningstraat 18, 9000 Gent. 12/6 en 13/6/2009. Behandelt de ingewikkelde relatie en interactie tussen retoriek en
poëzie in de 4e eeuw n.C. Info: www.latijnengrieks.ugent.be.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.vormingplus.be/brugge.
http://www.amarant.be./
http://www.amarant.be./
http://www.amarant.be./
http://www.moritoen.be./
http://www.roma-asbl.be./
http://www.latijnengrieks.ugent.be./
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Liefde en lust in Pompeji. Org.: Moritoen. Moritoenhuis, Lange Vesting 112, 8200 Brugge. 17/6/2009 van
19.30 tot 22.00 uur. Spreker: Bert Gevaert. Info: www.moritoen.be.

Septimana Latina Amoeneburgensis XXI. Johannes-Haus, 35287 Amöneburg (DE). Van 25/7 tot 1/8/2009. In-
fo: www.septimanalatina.org.

Fines imperii, imperium sine fine? Römische Okkupations- und Grenzpolitik im frühen Prinzipat. Uni-
versität, Osnabrück (DE). 16/9 tot 19/9/2009. In het kader van de herdenking van 2000 jaar Varusslag. Info:
www.kongress-2009.uos.de.

Tentoonstellingen

Die Blüte des Alters aber ist die Weisheit: das Alter in die Antike. Rheinisches Landesmuseum, Colmant-
straße 14-18, 53115 Bonn (DE). 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.

Dirk Martens, drukker en humanist. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. Tot 28/6/2009. Info:
www.erasmushouse.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. Tentoonstelling van kunstobjecten die betrekking hebben op de klassieke goden-
wereld en die door de Sovjet-Unie in 1958 aan Berlijn werden teruggeschonken. Info: www.smb.museum.

Kunstkammer und Antiquarium: die frühen Antikensammlungen der Wittelsbacher. Staatliche Antiken-
sammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 27/7/2009. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.

Der Situlencode: Bilderwelten zwischen Etrusken und Kelten. Belginum, Archäologiepark, 54497 Mor-
bach-Wederath (DE). Tot 31/7/2009. Info: www.belginum.de.

Viniculture, la civilisation de la vigne et du vin en Languedoc-Roussillon. Site du Pont du Gard, Route du
Pont du Gard, 30210 Vers-Pont-de-Gard (FR). Van 1/7 tot 31/7/2009. Info: www.pontdugard.fr.

Starke Frauen. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 2/8/2009. Info:
www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.

Luxus & Dekadenz: Römisches Leben am Golf von Neapel.  Archäologische Staatssammlung, Museum für
Vor- und Frühgeschichte, Lerchenfeldstraße 2, 80538 München (DE). Tot 30/8/2009. Info: www.archaeologie-
bayern.de.

Marcus Caelius: Tod in der Varusschlacht. LVR-Römermuseum, Archäologischer Park, 46509 Xanten (DE).
Tot 30/8/2009. Info: www.apx.lvr.de.

Rites de mort en Alsace: de la préhistoire à la fin du XIXe siècle. Musée Archéologique (Palais Rohan), Pla-
ce du Château 2, 67000 Strasbourg (FR). Tot 31/8/2009. Info: www.musees-strasbourg.org.

Zeiträume: Milet in Kaiserzeit und Spätantike. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin-Mitte
(DE). Tot 31/8/2009. Info: www.smb.museum/smb/sammlungen.
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Chypre: du néolithique à Théodoulos Grégoriou. Musée du Louvre, Rue de Rivoli 162, 75058 Paris Cedex
01 (FR).Tot 7/9/2009. Info: www.louvre.fr.

Zwischen Kelten und Germanen. Archäologisches Museum, Martin-Reinhard-Straße 9, 97631 Bad Königs-
hofen (DE). Tot 9/9/2009. Info: www.archaeologie-bayern.de.

Gejaagd door de maagd: de Dianatapijten van het Rijksmuseum. Bonnefantenmuseum, Avenue Cérami-
que 250, 6201 BS Maastricht (NL). Tot 13/9/2009. De Dianatapijten zijn geweven op basis van thema’s ont-
leend aan de Metamorphoses van Ovidius; zij zijn in de jaren negentig van de 16e eeuw ontworpen door Karel
van Mander uit Meulebeke. Info: www.bonnefanten.nl.

Rome in Zeeland. Zeeuws Museum, Abdij 3, 4331 BK Middelburg (NL). Van 20/6 tot 13/9/2009. Info:
www.zeeuwsmuseum.nl.

Villa Iovis: la résidence de Tibère à Capri. Musée Romain, Carignan, 1565 Vallon (CH). Tot 13/9/2009. Info:
www.pro-vallon.ch.

Varus und die Ziegel Roms: oder warum die Lipper vor 2000 Jahren nicht warm baden konnten. Ziege-
leimuseum, Sprikernheide 77, 32791 Lage (DE). Tot 20/9/2009. Een tentoonstelling over Romeins wonen. In-
fo: www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/S/lage/aktuelle_ausstellung.

Les Gaulois face à Rome: la Normandie entre deux mondes. Musée Départemental des Antiquités, Rue
Beauvoisine 198, 76000 Rouen (FR). Tot 21/9/2009. Info: www.musees-haute-normandie.fr.

Alte Ausgaben alter Autoren: Werke der römischen Literatur in Texteditionen des 16. bis 19. Jahrhunderts
aus dem Bestand des Seminars für Klassische Philologie der Ruhr-Universität Bochum und einer Privat-
sammlung. Kunstsammlungen Ruhr, Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum (DE). Tot
27/9/2009. Info: www.ruhr-uni-bochum.de/kusa.

Verwandelte Götter: antike Skulpturen des Museo del Prado zu Gast in Dresden. Landesmuseum für
Vorgeschichte, Palaisplatz 11, 01097 Dresden (DE). Tot 27/9/2009. Info: www.archsax.sachsen.de.

Amor: l’amour au nord des Alpes. Musée Romain, Avenue Jomini 16, 1580 Avenches (CH). Tot 4/10/2009.
Info: www.avenches.ch/aventicum.

La vannerie dans l’Antiquité. Musée Archéologique, Boulevard Amiral-Courbet 13, 30000 Nîmes (FR). Tot
4/10/2009. Info: www.nimes.fr.

Der Macht ein Gesicht geben: Römische Kaiserbilder am Limes. Limesmuseum Aalen, Sankt-Johannstraße
5, 73430 Aalen (DE). Tot 4/10/2009. De Romeinse keizers en de met hen verbonden ideologie van het Imperi-
um Romanum werden voorgesteld op een hele rij van afbeeldingen: van de muntslag over de sierkunsten tot
de grote historische reliëfs op de keizerfora in Rome of de bronzen standbeelden en wapens uit de castella
aan de limes. Info: www.museen-aalen.de.

2000 Jahre Varusschlacht: Imperium. Seestadthalle, Lippspieker 25 en Römermuseum, Weselerstraße 100,
45722 Haltern am See (DE). Tot 11/10/2009. De tentoonstelling geeft een beeld van de Romeinse politiek on-
der Augustus; in het museum wordt het leven geschetst van een Romeins legioensoldaat. Info:
www.imperium-konflikt-mythos.de.

2000 Jahre Varusschlacht: Konflikt. Museum en Park Kalkriese, Venner Straße 69, 49565 Bramsche (DE). Tot
11/10/2009. Deze tentoonstelling belicht de eeuwenlange conflicten tussen Romeinen en Germanen, totdat de
eerste  Germaanse koninkrijken ontstonden op Romeins territorium. Waren de Germanen werkelijk  zo bar-
baars en inferieur aan de Romeinen? Info: www.imperium-konflikt-mythos.de.
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2000 Jahre Varusschlacht: Mythos.  Lippisches  Landesmuseum,  Ameide  4,  32756  Detmold  (DE).  Tot
11/10/2009. Men vergelijkt bepaalde uitspraken van Tacitus met de resultaten van het modern archeologisch
onderzoek. Tevens wordt de figuur van Arminius belicht zoals hij getekend wordt in de Europese kunst-, li-
teratuur- en muziekgeschiedenis. Info: www. imperium-konflikt-mythos.de.

L’âme du vin chante dans les bouteilles.  Musée d’Aquitaine, Cours Pasteur 20, 33000 Bordeaux (FR). Van
20/6 tot 20/10/2009. Info: www.bordeaux.fr.

Alles geritzt: Botschaften aus der Antike. Wittelsbachermuseum, Unteres Stadttor, 86551 Aichach (DE). Tot
25/10/2009. Info: www.archaeologie-bayern.de.

Uit zorg voor de doden. PAM Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Van 12/9 tot 25/10/2009. Tentoonstelling
rond dodenzorg van de prehistorie tot de vroege middeleeuwen. Info: www.pam-velzeke.be.

Rouge d’ocre. Musée Archéologique d’Argentomagus, Les Mersans, BP6, 36200 Saint-Marcel (FR). Van 13/6
tot 1/11/2009. Rood van de prehistorie tot het einde van de oudheid. Info: www.musees-regioncentre.fr.

Europa brennt: Kunst der Völkerwanderungszeit. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667
Köln (DE). Van 19/6 tot 15/11/2009. Info: www.museenkoeln.de.

Un pont de l’âge du fer chez les Helvètes. Bibracte: Musée de la Civilisation Celtique, Centre Archéologique
Européen du Mont Beuvray, 58370 Glux-en-Glenne (FR). Tot 15/11/2009. Info: www.bibracte.fr.

Le forum romain: symbole de la construction de la citoyenneté. Site Archéologique Départemental, Rue de
Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). Tot 30/11/2009. Info: www.lille3000.eu.

Aphrodite’s beautycase. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 31/12/2009.
Deze themawandeling onthult schoonheidsgeheimen uit de oudheid. De route begint met een kleine exposi-
tie en loopt aansluitend door het hele museum. Op de vaste presentaties ziet u luxe toiletensembles, spiegels,
parfumflesjes en nog veel meer benodigdheden voor de lichaamsverzorging van Griekse, Romeinse en
Egyptische dames. Info: www.rmo.nl.

Generationes. Die Soldaten Roms: Bewaffnung und Ausrüstung über vier Jahrhunderte. Römerkastell
Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). Tot 31/1/2010. Info: www.saalburgmuseum.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). Tot 31/1/2010. Info: www.carnavalet.paris.fr.

Theater

Icarus (Herman van de Wijdeven). Barre Weldaad. CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout.
21/6/2009 om 19.00 uur; 23/6/2009 om 10.30 en 13.45 uur. Voor +8 jaar. Info: www.warande.be.

Muziek en ballet

The return of Ulysses. Koninklijk Ballet van Vlaanderen. CC Grote Schouwburg, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt;
10/6/2009 om 19.15 uur. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 2/7/2009 om 20.00 uur. Info:
www.koninklijkballetvanvlaanderen.be.
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Coriolanus (Ludwig van Beethoven). Symfonieorkest Vlaanderen. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge.
27/6/2009 om 20.00 uur. Staan eveneens op het programma: de Symfonie nr. 28 van W.A.  Mozart  en de To-
neelmuziek bij A Midsummer Night’s Dream van F. Mendelssohn. Info: www.concertgebouw.be.

L’Euridice (Caccini). Org.: Festival van Vlaanderen. Scherzi Musicali. Kerk, 8380 Lissewege. 2/8/2009 om
14.00 uur. Info: www.mafestival.be.

Oedipus Rex (Igor Stravinsky).  Sveriges Radios Symfoniorkester. Paleis voor Schone Kunsten, Ravenstein-
straat 23, 1000 Brussel. 11/9/2009 om 20.00 uur. Op het programma staat ook het Concerto voor viool en orkest
van Esa-Pekka Salonen. Info: www.bozar.be.

Reizen

Sagalassos en de antieke steden van Pamphilië en Lycië. Org.: Amarant. 19/9 tot 26/9/2009. Begeleiding: Pe-
ter De Smet. Info: www.amarant.be.

Evenementen

Gladiatoren in der Arena. Amphitheater, 2405 Bad Deutsch-Altenburg (AT).  20/6, 21/6, 18/7, 19/7, 22/8 en
23/8/2009. Info: www.carnuntum.co.at.

Romeins spektakel ‘Zwaarden, brood en spelen’. Archäologischer Park, 46509 Xanten (DE). 27/6 en
28/6/2009. Meer dan 300 deelnemers. Gladiatorengevechten, ruiterijoptredens, troepenparades, handelaars
die hun koopwaar aanbieden, smeden en andere ambachtslieden. Info: www.apx.lvr.de.

Week-end de l’archéologie: boire et manger à l’époque romaine.  Musée Archéologique,  Rue des  Martyrs
13, 6700 Arlon. 27/6 en 28/6/2009. Romeinse maaltijd, geleide bezoeken, Romeinse modeshow, tentoonstel-
ling. Info: www.ial.be.

Römische Gaumenfreuden in der Villa urbana. Amphitheater, 2405 Bad Deutsch-Altenburg (AT). 4/7, 11/7,
8/8, 15/8, 5/9 en 12/9/2009. Serveren van een Romeinse maaltijd; tussen de verschillende gangen van het me-
nu in wordt er commentaar gegeven. Info: www.carnuntum.co.at.

Groot Romeins festival. Archeon, Archeonlaan 1, 2408 ZB Alphen aan de Rijn (NL). 6/8 tot 16/8/2009. Info:
www.archeon.nl.

Grand week-end de l’art militaire antique. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 15/8 en
16/8/2009. Info: www.malagne.be.

Open Monumentendag. PAM Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 12/9 en 13/9/2009. Wat de levende ge-
schiedenis betreft, wordt gewerkt rond de militaire en politieke verwikkelingen in de laat-Romeinse periode
met militaire en burgergroepen uit de 4e en 5e eeuw n.C. Als apotheose een gevecht tussen Germaanse troe-
pen en Romeinse legionairs. Tussendoor treden gladiatoren op. Ook de glasoven en de pottenbakkersoven
worden terug in werking gesteld. Eva Bartova zorgt voor een demonstratie van glasblaaskunst met speciale
aandacht voor Merovingisch glas. Rondleiding op de tentoonstelling Uit zorg voor de doden. Lijkverbranding.
Info: www.pam-velzeke.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 1 mei 2009. Voor aanvullende informatie of eventuele
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be/agenda.
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POSTBUS
postbus@vlot-vzw.be

Een oud-leerling van mij waagt het tegen Hugo Claus om een hertaling te maken. We maken een vertaling
van Phaedra, v. 605-718, van Seneca. Daarna lezen we de hertaling van deze passus door Hugo Claus (Am-
sterdam, De Bezige Bij,  1980,  blz.  41-46),  die  dan besproken wordt.  Als  huistaak stellen de leerlingen voor
ook een hertaling te maken. Na de bespreking van deze taken las Tim Vanlangendonck, leerling van 6 Latijn-
wiskunde, niet zonder enige fierheid zijn creatie voor. De klas apprecieerde zijn vertolking met een welver-
diend applaus. Oordeel zelf maar.

PHAEDRA: Maar kijk dan toch, Hippolytus! Ik, een gravin, begeer je, ik bemin je. Vroeger was ik gereserveer-
der, maar sinds je vader al zo lang weg is, ben ik meer voor  jou gaan voelen. Begrijp je?
HIPPOLYTUS: Komaan zeg, Phaedra! Je bent m’n stiefmoeder. Dat, dat zou incest zijn. God toch, eerder zal het
nog goud regenen vooraleer  ik  zulk een zonde zou begaan.  Jij  bent  nog slechter  dan je  moeder,  die  dag in
dag uit overspel pleegde en dan stierf aan aids. Jij bent nog veel erger: jij wil mij in je ziekelijke fantasieën be-
trekken!
PHAEDRA: Ja, misschien zit de zonde wel gezeteld in onze families. Maar wat kan ik daaraan doen? Ik wil je!
Hou van me! Ik laat je nooit meer los.
HIPPOLYTUS: Laat me gerust, jij slet! Wat wil je nu proberen? Mij ervan overtuigen dat er een liefde kan zijn
tussen ons? (slaat haar) Slet! Ga weg! Ik voel me vuiler dan een zwijn, spartelend in zijn eigen stront. En al-
leen door maar te luisteren naar jouw duivelse, uitzinnige praat. Ga weg voor ik een ongeluk doe! O God,
help me, verlos me van deze demon!
PHAEDRA: O ja, doe me pijn! Verlos me van die immense passie!
HIPPOLYTUS: O jij, jij, jij ... Ga weg! Ik gun je zelfs het genot van een verwonding niet meer! (gaat weg) Ik moet
dringend gaan biechten, mezelf spiritueel zuiveren. Misschien weken platte rust.

Vergelijken we even  de laatste zin van Hippolytus met:
• Seneca: Quis eluet me Tanais aut quae barbaris / Maeotis undis Pontico incumbens mari?

Non ipse toto magnus Oceano pater / tantum expiarit sceleris. O silvae, o ferae!
• vertaling:  Kan ik me schoonwassen met de Tanaïs, met het Maeotische meer, met al het water dat zich

uit onbekende streken in de Pontus stort? Nee, zelfs de machtige Oceaan kan niet zoveel
slechtheid doen verdwijnen. O wouden, o wilde dieren!

• H. Claus:  Ik ga naar de rivier, naar de wilde golven, naar de Oceaan.
     Naar de bossen en de wilde dieren.

Wie  de  hertaling  van Phaedra door  Hugo  Claus  nader  wil  onderzoeken,  kan  nuttige  informatie  vinden  in
Paul Claes, De mot zit in de mythe, Amsterdam, 1983, blz. 297-306 (een mogelijke onderzoekscompetentie).

Roland Frits Coghe, Izegem

De ingestuurde reactie blijft redelijk beknopt (max. 20 regels). 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 altijd de volledige naam en het adres van de inzender kennen. Om de informatie-uitwisseling met collega’s te vergemakkelij-
ken kan het handig zijn ook uw adres, e-mailadres en/of telefoonnummer te vermelden; die gegevens publiceren we echter alleen met uw
uitdrukkelijke toestemming. 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 juli 2009.
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