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REDACTIONEEL

Beste collega’s

De welverdiende vakantie  is  begonnen.  Velen van ons trekken erop uit  om de nodige rust  te  vinden in  de
natuur of om vreemde en oude culturen te verkennen. Anderen verkiezen hun eigen tuin om nieuwe energie
op te doen. Ook in eigen land valt er heel wat te beleven. Ikzelf heb me voorgenomen zeker een bezoekje te
brengen aan het vernieuwde archeologische museum in Tongeren. Ook Aubechies, een openluchtmuseum
in het zuiden van België, staat op het programma, evenals Archeon bij onze noorderburen. Je hoeft gelukkig
niet altijd ver weg te gaan om interessante ontdekkingen te doen.

Wat het nieuwe schooljaar voor ons classici zal brengen, is op dit moment nog niet duidelijk. Zullen de
schotten tussen ASO, TSO en BSO verder afgebroken worden? En welke rol zal nog toebedeeld worden aan
de klassieke talen? Het is voorlopig koffiedik kijken. Dat er veranderingen op til zijn, is duidelijk. We blijven
het volgen en houden jullie op de hoogte via Prora, de nieuwsbrief of onze website.

In februari 2010 organiseren we een nieuwe studiedag met als thema ‘actualisering’. De leerplannen geven
reeds enkele suggesties, maar wij hopen jullie op deze nascholing een korf vol nieuwe ideeën aan te reiken.
In de volgende Prora vernemen jullie meer concrete gegevens.

Op de vorige studiedag in Antwerpen was een Nederlandse collega aanwezig. Via hem zijn we nauwer in
contact gekomen met onze Nederlandse collega’s. Zij hebben zich verenigd in VCN, Vereniging Classici Ne-
derland. Zoals jullie wellicht weten, heeft het onderwijs in Nederland de afgelopen decennia een grondige
verandering ondergaan. De klassieke talen hebben ook daar terrein moeten prijsgeven. We kunnen van el-
kaar zonder twijfel nog wat opsteken en zullen tijdens het nieuwe werkjaar de onderlinge banden nauwer
aanhalen.

Ten slotte wensen we jullie voor het komende schooljaar graag een flinke dosis enthousiasme toe, een fijne
werkomgeving, leergierige leerlingen en interessante studiedagen. En mogen we ondervinden wat Seneca
ons uit zijn ervaring meegaf: docendo discimus!

Lieve Van Gerwen
Voorzitter
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VERENIGING

V.L.O.T.-website volledig vernieuwd

Begin juli 2009 ging een totaal vernieuwde website van de V.L.O.T. online (www.vlot-vzw.be).  De inhoud
werd volledig geactualiseerd en de lay-out in een nieuw kleedje gestoken. We hopen op die manier tegemoet
te komen aan de verwachtingen van onze bezoekers en onze informatie nog toegankelijker te maken.

Op onze website is er voortaan een gloednieuw gedeelte: een login voor leden. Door middel van een gebrui-
kersnaam  en  een  wachtwoord  krijgen  onze  leden  exclusieve  toegang  tot  de  aanvullingen  bij  de  klassieke
agenda in ons tijdschrift Prora, tot aanvullend (les)materiaal bij de artikelen die daarin verschijnen en tot de
(ook al nieuwe) databank met niet-behandelde teksten.

Alle leden die ingeschreven zijn op onze elektronische nieuwsbrief (ongeveer twee derden van ons ledenbe-
stand) hebben een e-mail ontvangen met daarin de gebruikersnaam en het wachtwoord van de login. Wie
alsnog wil inschrijven en zo genieten van dit voordeel kan dat doen op www.vlot-vzw.be/nieuwsbrief.

De databank met niet-behandelde teksten is voorlopig nog beperkt. We kunnen ze slechts uitgebreid maken
met de hulp van al onze lezers. Wie dus zelf niet-behandelde teksten heeft en die wil delen met zijn collega’s
in Vlaanderen kan die bezorgen als bijlage via e-mail (webmaster@vlot-vzw.be).

Ter herinnering vermelden we nog even de voorwaarden waaraan elke ingezonden niet-behandelde tekst
moet beantwoorden:

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

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

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

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

Afhankelijk van de tekst en van de aanpak van de inzendende leerkracht kunnen ook de volgende elemen-
ten vermeld worden:

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

We hopen dat ieder van jullie zijn beste beentje zal voorzetten om ons een aantal niet-behandelde teksten te
bezorgen,  zodat  we  op  onze  website  een  uitgebreide  collectie  kunnen  aanbieden  waaruit  collega’s  (begin-
nende leerkrachten, maar ook ervaren classici) kunnen putten.

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

http://www.vlot-vzw.be)./
http://www.vlot-vzw.be/nieuwsbrief.
mailto:webmaster@vlot-vzw.be
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VAKTHEORIE

Petrus Pictor en Thomas Cantimpratensis.
Een impressie van de Mediolatijnse letterkunde in de Nederlanden

Katrien Heene

Bij het begin van de twaalfde eeuw schrijft een zekere Petrus Pictor een historisch lofdicht op zijn vaderland,
Vlaanderen.  Nadat  hij  de  politieke grootheid van het  graafschap en in  het  bijzonder  de prestaties  van zijn
graven (graaf Robrecht I en II, Boudewijn I) bezongen heeft, gaat hij – met inachtneming van de gebruikelij-
ke  topoi  van  het  genre  –  meer  algemeen  in  op  de  voortreffelijkheid  van  het  Vlaamse  land  en  volk  en  ver-
woordt hij zijn heimwee naar zijn geliefde land:

Flandria, si propero de laude tuoque decore
Summa loqui, numero stellas studio leviore,
Et quamvis Cicero nostro sonet omnis in ore,
Non tamen enumero quanto sis plena valore.
Flandria, fertilitas manet in te divitiarum;
In te dapsilitas est rerum multimodarum;
Te facit utilitas patriam dominam patriarum,
Quam pia nobilitas regit et colit indigenarum.
Flandria, dum recolo tua celsa tuumque decorem,
Saepe redire volo reditusque reducit amorem;
(...)
Flandria, dante Deo, superes rem quamque nocivam!
Dante, iuvante Deo, tandem tuus incola vivam!
Dante, favente Deo, patriam repetam genitivam,
Dante, serente Deo, rerum quarumque dativam!
Flandria, mitto vale, pia Flandria, terra piorum!

 (Laus Flandrie, v. 25-34 en 37-41)

(Vlaanderen, als ik me zou inspannen over jouw aanzien en luister
de belangrijkste dingen te vertellen, ik zou gemakkelijker de sterren kunnen tellen,
en ook als Cicero volledig in mijn mond zou klinken,
dan beschreef ik nog niet hoe waardevol jij bent.
Vlaanderen, je kent een vruchtbaarheid aan rijkdommen,
jij bezit een kostbaarheid aan veelzijdige zaken,
deugdelijkheid maakt jou tot het vaderland der vaderlanden,
dat de vrome adel onder je inwoners bestuurt en verzorgt.
Vlaanderen, wanneer ik denk aan jouw verhevenheid en jouw pracht,
wil ik vaak terugkomen en als ik terugkom, komt jouw liefde terug.
(...)
Vlaanderen, mocht jij met Gods hulp om het even welke tegenspoed overwinnen!
Mocht ik met Gods hulp en steun uiteindelijk toch (weer) een van jouw inwoners worden!
Mocht ik met Gods hulp en instemming terugkeren naar het land waar ik geboren ben,
het land dat met Gods hulp en inzet alle denkbare zaken schenkt!
Vlaanderen, ik zend je een groet, vroom Vlaanderen, geboorteland van vromen!)
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Voor ik wat meer vertel over de figuur Petrus Pictor en over zijn werk, wil ik erop wijzen dat de Latijnse lite-
ratuur in de middeleeuwse Nederlanden zeer omvangrijk en divers van aard is en van een sterk variërend
niveau. AIle courante genres van de Mediolatijnse literatuur zijn ook in de Nederlanden door met naam be-
kende auteurs beoefend. In proza en/of poëzie worden niet aIleen theologische, filosofische en godsdienstig-
ascetische traktaten opgesteld, maar ook historiografische werken zoals annalen, kronieken en hagiografie-
en/biografieën, en er worden in het Latijn ook brieven, sermoenen, epen, satiren en encyclopedieën geschre-
ven. Ook van Latijns profaan en religieus toneel en profane en religieuze lyriek vindt men voorbeelden in de
Nederlanden, maar die twee genres zijn vaak anoniem overgeleverd.

De Mediolatijnse literatuur uit de Nederlanden is echter noch in haar geheel, noch wat vele van haar auteurs
betreft grondig bestudeerd. Zeker alles wat na 1350 geschreven is, vormt in feite nog een onontgonnen ge-
bied, een terra incognita, hoewel er door medioneerlandici bijvoorbeeld wel al interessant onderzoek verricht
is naar de Latijnse literatuur die ontstaan is in de context van de Moderne Devotie en naar de relatie van de-
ze literatuur met de volkstalige literaire teksten.

Het is evenwel niet de bedoeling om hier een waslijst van auteurs en werken op te sommen – hiervoor ver-
wijs ik naar verdienstelijke overzichtsartikelen als dat van L. van Acker in de Algemene geschiedenis der Neder-
landen – noch om te proberen het eigen karakter van de Mediolatijnse literatuur uit de Nederlanden te bepa-
len in vergelijking met andere Europese gebieden; dit is bij  de huidige stand van onderzoek trouwens niet
mogelijk. Wat ik wel wil doen, is eerst aan de hand van de vroeg-twaalfde-eeuwse dichter Petrus Pictor en
vervolgens van de dertiende-eeuwse prozaschrijver Thomas Cantimpratensis een aantal krachtlijnen schet-
sen  die  de  Mediolatijnse  literatuur  in  de  Nederlanden  als  geheel  kenmerken.  Literatuur  staat  hierbij  –  in
overeenstemming met het middeleeuwse literatuurbegrip – voor alle teksten die niet uitsluitend een prag-
matische functie hebben. Onder de middeleeuwse Nederlanden versta ik grosso modo het grondgebied van
Noord-Frankrijk en van het huidige België en Nederland tijdens de periode 1100-1450, d.w.z. van het mo-
ment dat de Nederlanden een historische entiteit beginnen te vormen tot aan de aanvang van het humanis-
me, met als eerste belangrijke Nederlandse figuur Rudolf Agricola (1444-1485).

Petrus ‘de schilder’

Vanuit literair-historisch en -esthetisch standpunt staat Petrus Pictor (werkzaam ca. 1100) aan het begin van
wat als de bloeiperiode van de Latijnse middeleeuwse literatuur wordt beschouwd, nl. de periode 1100-1220.
Tijdens de zogenaamde protohistorie van de Nederlanden vindt men er, op een kortstondige bloei tijdens de
Karolingische periode na, weinig Latijnse auteurs. Vanaf 1050 wordt echter een literair reveil voelbaar. In de
context van de controverse rond de betekenis van de eucharistie en in die van de zogenaamde investituur-
strijd,  een conflict  waarin kerkelijke  en wereldlijke  overheid strijden om het  gezag over  de Kerk,  doet  wie
iets over deze materies schriftelijk wil en kan verwoorden een beroep op de meest diverse literaire genres en
op het Latijn. Het Latijn is in West-Europa immers niet alleen van oudsher de taal van het kerkelijke gezag
en de liturgie, het is ook de gesproken en geschreven voertaal van de christelijke gemeenschap der geletter-
den, van de literatuurscheppenden en de lerenden.

Dankzij deze supranationale ‘vadertaal’ is ook in het bijzonder de literaire activiteit niet geografisch beperkt:
de voortbrengselen van de Latijnse literatuur circuleren in het hele Westen, ongeacht hun regionale her-
komst, en Nederlandse auteurs zijn zonder problemen ook buiten hun geboorteland actief. Walter van Châ-
tillon († 1179) bijvoorbeeld, de auteur van het antiquiserende epische gedicht Alexandreis, dat als voorbeeld
diende voor Jacob van Maerlants Alexanders geesten, is van Rijsel afkomstig. Hij bekleedt echter aanvankelijk
verschillende functies in de kanselarij van Hendrik II van Engeland en geeft vervolgens niet alleen les te La-
on en Châtillon, maar ook te Bologna.

Deze mobiliteit van personen en werken treffen we ook aan in het kader van de universiteiten die in de der-
tiende eeuw ontstaan. Aangezien de Nederlanden met Leuven pas in 1425 een eigen universiteit krijgen,
nemen zij als dusdanig in het wetenschappelijk-speculatief denken van de middeleeuwen geen aparte plaats
in. Nederlanders bekleedden echter als docent of student een vooraanstaande plaats in het academische le-
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ven van de universiteiten van Parijs en van Keulen. Via persoonlijke contacten en studenten oefenden inter-
nationaal werkende ‘Nederlandse’ universitairen ongetwijfeld ook invloed uit op het geestelijke klimaat van
de Nederlanden: om er maar enkelen te noemen de theoloog/mysticus Willem van Saint-Thierry († 1149), die
van Luik afkomstig was, en de geleerde Alanus van Rijsel († 1203), beiden cisterciënzer monnik. Vooral op
het vlak van de scholastieke wijsbegeerte waren er in de Nederlanden een groot aantal prominente figuren,
zoals de Brabantse filosoof Willem van Moerbeke († 1286), die bekend staat om zijn vertalingen van de wer-
ken van Aristoteles. Gezien het universele karakter van de wetenschap blijft les volgen of doceren aan bui-
tenlandse universiteiten trouwens ook na de stichting van Leuven gangbaar voor de Nederlanders.

In deze kosmopolitische atmosfeer is het feit dat de Vlaming Petrus Pictor in het Latijn en niet in zijn moe-
dertaal schrijft dus belangrijker voor onze uiteenzetting dan het feit dat hij over zijn vaderland schrijft. Ook
andere  facetten  van  zijn  persoon  en  zijn  werk  maken  hem  tot  een  interessante  vertegenwoordiger  van  de
Mediolatijnse literatuur en meer bepaald van de Latijnse poëzie in de Nederlanden.

Wat we over Petrus weten, moet grotendeels afgeleid worden uit zijn eigen werk. Petrus ‘de schilder’ was
een beroepsschrijver en – zoals zijn naam suggereert – misschien ook een miniaturist en kopiist. Hij heeft de
Laus Flandrie geschreven terwijl hij (om onduidelijke redenen) buiten Vlaanderen vertoefde. Van Mierlo op-
pert dat hij een vagant was die in zijn onderhoud voorzag door als professionele voordrager van gedichten
rond te trekken langs wereldlijke en episcopale hoven. Van Acker ziet hem veeleer als iemand die noodge-
dwongen zijn land heeft moeten verlaten. Dat Petrus ondanks zijn scholing arm was, blijkt uit een ander ge-
dicht van zijn hand getiteld De Domnus vobiscum (‘Over de Heer zij met u’): hier bekritiseert hij het feit dat de
rijke onontwikkelde geestelijke bisschop wordt, terwijl de ontwikkelde geestelijke in armoede leeft.

Petrus behoort inderdaad tot de geestelijke stand: hij is een reguliere geestelijke, een kanunnik die opgeleid
is aan de kapittelschool van Sint-Omaars. Het is aan diezelfde school dat hij later waarschijnlijk ook elemen-
tair onderwijs gaf en als kopiist of miniaturist werkte. Het feit dat deze Latijnse dichter een mannelijke reli-
gieus is, is een eerste extrapoleerbaar gegeven.

In de twaalfde eeuw begint ook de literatuur in de volkstaal zich in de Nederlanden te ontwikkelen en vanaf
de dertiende eeuw zijn vrouwelijke auteurs actief op het terrein van de Middelnederlandse literatuur. De La-
tijnse literatuur is echter nagenoeg uitsluitend geschreven door en voor ‘religieuze’ mannen. Door de hele
middeleeuwen heen is een clericus in  de ruime zin van het  woord ‘een geschoolde’,  maar  omdat  onderwijs
hoofdzakelijk verstrekt wordt in religieuze instellingen is een clericus doorgaans ook in de enge betekenis
van het woord ‘een persoon met een lagere wijding’. Deze situatie is een gevolg van het middeleeuwse on-
derwijssysteem. Hoewel er al van in de dertiende eeuw volksscholen bestaan waar jongens en meisjes in de
volkstaal  leren  lezen,  schrijven  en  rekenen,  wordt  men  maar  echt  als  geletterd  beschouwd  als  men  Latijn
kent. Om dit te leren kan men als meisje enkel terecht bij privépersonen of -instellingen, als jongen ook in de
zogenaamde ‘Latijnse scholen’ van abdijen en van kapittels van kanunniken of in de late middeleeuwen in
stadsscholen onder toezicht van de Kerk. Het was hierbij zeker niet de bedoeling om van elke leerling een
geestelijke te maken; kennis van (geschreven en gesproken) Latijn was immers nodig voor wereldlijke amb-
ten in de administratieve en juridische sfeer. Zelfs vanuit zuiver economisch gezichtspunt was een basisken-
nis Latijn erg nuttig, aangezien het ook als voertaal fungeerde in internationale handelsbetrekkingen.

Uiteindelijk kreeg men in de meeste Latijnse scholen enkel een lagere opleiding die personen niet in staat
stelde om zelf literatuur te schrijven. Voor een hogere opleiding in de zeven vrije kunsten, de zogenaamde
artes liberales (de taalvakken van het trivium – grammatica, rhetorica, dialectica – en de wiskundige vakken van
het quadrivium – arithmetica, geometria, astronomia, musica) en voor een verdere specialisatie in theologie, ge-
neeskunde of recht was men in de praktijk aangewezen op een beperkt aantal kloosters of op de universitei-
ten. Zij zijn ook kerkelijke instellingen: vertegenwoordigers van de verschillende religieuze orden (benedic-
tijnen, cisterciënzers, premonstratenzers, augustijner koorheren en later ook Moderne Devoten, Broeders van
het  Gemene  Leven  en  kartuizers)  fungeren  als  professoren  voor  de  leerlingen  die  er  vanuit  kapittel-  en
kloosterscholen naartoe gestuurd worden.

De Latijnse literatoren (ook wanneer zij soms in de volkstaal schrijven, want een kleine groep is functioneel
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tweetalig) zijn dus in de eerste plaats mannelijke religieuzen met een hogere opleiding, maar dit wil niet
zeggen dat het publiek van de Latijnse teksten zich tot hen beperkt. Hoewel er hierover specifiek voor de
Nederlanden nog weinig onderzoek gedaan is, weet men uit studies over andere landen dat er in de hoogste
wereldlijke kringen zeker personen zijn die Latijnse literaire teksten kunnen lezen of ze kunnen begrijpen
wanneer zij voorgelezen worden, want het luisterpubliek is sowieso veel groter dan het leespubliek. Voor
zover burgers een Latijnse schoolopleiding hebben genoten, kunnen zij in theorie ook tot dit publiek beho-
ren.

Het is ook een bekend gegeven dat het hoofs-ridderlijke opvoedingsprogramma weinig aandacht besteedt
aan intellectuele vaardigheden, terwijl adellijke vrouwen soms wel een basiskennis Latijn bezitten: zij leren
immers vaak lezen en schrijven met het psalterium, het Latijnse psalmenboek. Ook religieuze vrouwen ken-
nen soms wat Latijn, omdat ze het gebruiken voor liturgische gebeden en gezangen. Van Hadewijch bijvoor-
beeld is  bekend dat  zij  zelfs  vrij  goed Latijn  las,  maar  vrouwelijke  auteurs  zoals  Hildegarde van Bingen (†
1179) of Gertrude de Grote († 1302), die in het klooster een hogere opleiding hebben genoten en in het Latijn
schrijven, treft men niet aan in de middeleeuwse Nederlanden.

In de praktijk zullen vrouwelijke en mannelijke leken en monialen waarschijnlijk zelden in staat geweest zijn
de Latijnse literatuur te begrijpen: wanneer de auteurs zich tot hen richten of tot mannelijke en vrouwelijke
semireligieuzen en tot lekenbroeders en -zusters gebruiken zij doorgaans de volkstaal. Het is voor datzelfde
publiek dat werken uit het Latijn naar de volkstaal vertaald worden. Dit gebeurt niet alleen schriftelijk maar
ook mondeling: zo zijn veel sermoenen in het Latijn opgetekend maar in de volkstaal uitgesproken.

In bepaalde situaties zijn Latijn en volkstaal dus functioneel gelijkwaardig: ze worden dan door de clerici
gebruikt om dezelfde inhoud te verwoorden, maar voor een publiek dat van een andere sekse en/of status is.
In andere omstandigheden behoudt het Latijn een aparte – soms zelfs superieure – status: over bepaalde za-
ken wordt hoe dan ook enkel in het Latijn geschreven, bijvoorbeeld over theologische en wetenschappelijke
onderwerpen. Ook de constatering dat bepaalde werken vanuit de volkstaal naar het Latijn vertaald worden
– een eer die Van den Vos Reinaerde al rond 1275 te beurt valt – wijst in de richting van een eigen functionali-
teit. Deze vertaalactiviteit neemt enorm toe na de tweede helft van de veertiende eeuw in de context van de
Moderne Devotie: dan worden bijvoorbeeld de mystieke teksten van Ruusbroec voor de monniken van Ter
Doest in het Latijn vertaald.

Een aantal specifieke vormelijke en inhoudelijke kenmerken van de Mediolatijnse literatuur zijn een recht-
streeks gevolg van de manier waarop de auteurs geschoold zijn: ik denk hierbij in de eerste plaats aan hun
kennis van de antieke auteurs, van de Bijbel en van de grote (Latijnse) theologen van de late oudheid, de zo-
genaamde kerkvaders. Bijbelkennis vormt in de schoolopleiding een doel op zich, de kennis van de antieke
auteurs wordt ondergeschikt gemaakt aan het beter begrijpen van de Bijbel en de oudchristelijke werken.
Omdat zij als literair-esthetische norm gelden, wil men antieke teksten wel qua vorm imiteren en ze een an-
tiek coloriet geven.

Ook het werk van Pictor wemelt (zoals zo dadelijk zal blijken) van allusies op de klassieke mythologie. Pe-
trus probeert de antieke dichters die hij hoogacht te evenaren en laat zich inspireren door de klassieke metra
(bijvoorbeeld hexameters), die hij evenwel combineert met rijm en met typisch middeleeuwse ritmische
vormen. Hij gebruikt die moeilijke vorm niet alleen voor lichtvoetige themata, bijvoorbeeld in De choro domi-
narum (‘Over de dansende en zingende dames’), waarin de dichter vertelt dat hij op een avondlijke wande-
ling betoverend gezang hoort  van een dameskoor en dat  hij  verliefd wordt  op de leidster  van het  koor;  hij
snijdt er ook ernstige, christelijke onderwerpen mee aan. Petrus dicht bijvoorbeeld een hymne op de mens-
wording en geboorte van Christus (De natali Domini) en op de heilige drievuldigheid (De Trinitate).

De themata van de bovenvermelde controversen die de aanleiding vormden tot het heropbloeien van de La-
tijnse literatuur vanaf de tweede helft van de elfde eeuw komen ook in Petrus’ poëzie aan bod. Zo probeert
hij in De sacramentis (‘Over de sacramenten’) en Cur panis et vinum in sacramento corporis et sanguinis Domini
offerantur et cur aqua admisceatur (‘Waarom er bij het sacrament van het lichaam en bloed van de Heer brood
en wijn geofferd worden en waarom er water toegevoegd wordt’) de orthodoxe christelijke visie over de be-
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tekenis van de eucharistie in verzen samen te vatten. Zoals zijn tijdgenoot Magister Nivardus, die in het die-
renepos Ysengrimus (ca. 1148), een der inspiratiebronnen van Van den Vos Reinaerde, de monniken hekelt en
de misbruiken van de Kerk aan de kaak stelt,  gebruikt  hij  de  satire  om wantoestanden aan te  klagen en te
pleiten voor een ware christelijke levenshouding. In De crimine simoniali (‘Over de misdaad van de simonie’,
d.i. het kopen en verkopen van een geestelijk ambt of geestelijke goederen) bekritiseert hij de hebzucht en
omkoopbaarheid van de Romeinse curie en in De denario (‘Over de denarius’, d.i. een Romeinse zilveren
munt) heeft hij het over de verderfelijke almacht van het geld.

Die christelijk-didactische inslag van al wat geschreven wordt, vormt een ander belangrijk kenmerk van de
middeleeuwse literatuur in het algemeen en van de Latijnse literatuur in het bijzonder. Zij hangt ook samen
met de klerikale status en vorming van de auteurs. Ook de clercs die in de volkstaal schrijven, zien de roe-
ping van het dichterschap trouwens hoofdzakelijk in de verspreiding van nuttige, christelijke wetenschap en
waarheid. Het meer profane levensgenieten, dat bijvoorbeeld voorkomt in de Latijnse poëzie van de vagan-
ten, blijft toch een minoritair thema. De auteurs schrijven in dienst van God en van het christelijke geloof en
verwoorden eenzelfde christelijke ethiek.

De negatieve visie op mens en wereld uit de monastieke, ascetische sfeer (de zogenaamde contemptus mundi-
traditie) komt vanaf de twaalfde eeuw veel minder frequent voor dan in de vroege middeleeuwen. Toch
steekt deze traditie nu en dan nog de kop op, vaak in de context van – al dan niet satirische – kritiek op de
vrouw. Dit laatste thema is niet specifiek christelijk, maar komt bijvoorbeeld ook voor bij antieke dichters en
in het Oude Testament, en in de latere middeleeuwen treffen we het aan in een gelaïciseerde context. De
kerkvaders hebben kritiek op de vrouw echter ook verbonden met kritiek op het huwelijk vanuit hun nega-
tieve houding tegenover seksualiteit en de daarmee samenhangende verheerlijking van virginiteit en celi-
baat. In de middeleeuwen gaan misogynie en misogamie ook hand in hand in het kader van de celibaatsbe-
weging: de vrouw moet gemeden worden als symbool van alles wat de mens/man aan het aardse bindt en
zijn ascetische wereldverzaking in de weg staat.

Petrus’ satirische gedicht De muliere mala vormt een mooie illustratie van de misogyne traditie en zou goed
kunnen passen in de strijd die de toenmalige Kerk tijdens de zogenaamde gregoriaanse reformatie voerde
tegen het priesterconcubinaat.

Quisquis male mulieris
Artes malas scire queris,
Que subscripsi coacerva,
Lege, disce, mente serva,
Si vis tandem felix esse,
Hec ut legas est necesse,
Hic addisces, hic videbis
Quid dimittes, quid tenebis;
Hic Caribdis atque Scylle
Patent antra, Syrtes mille,
Hic describo Cyrcen lenam
Absorbentemque balenam.
Que ne formides in mari,
Navi vectus salutari,
Deum ama, fuge scortum,
Castitatis tene portum.

 (De muliere mala, Prologus, v. 1-16)

(Al wie van de slechte vrouw
de boosaardige trucs wil kennen,
wat ik hieronder heb opgeschreven, verzamel het,
lees het, leer het, onthoud het,
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als je uiteindelijk gelukkig wil zijn,
moet je dit lezen,
hier zal je te weten komen, hier zal je zien
wat je moet afwijzen, wat je moet behouden;
hier zijn de grotten van Charybdis en Scylla zichtbaar,
en de duizend Syrtes.
Hier beschrijf ik de verleidster Circe,
en de verzwelgende walvis.
Om daarvoor niet bang te zijn op zee,
laat je voeren door een veilige boot,
houd van God, mijd de lichtekooi,
richt je koers naar de haven van de kuisheid.)

Deze passage illustreert de gebruikelijke topoi en voorbeelden van het genre waarrond het hele gedicht is
opgebouwd: de vrouw is een verleidster en een verderfster van de ziel, zij is bron van al het kwade. Ter sta-
ving hiervan verwijst Petrus niet alleen naar antieke mythische verleidsters als de hierboven vermelde Circe,
de tovenares die Odysseus probeerde te verleiden, maar ook naar haar Bijbelse tegenhangsters als Eva, Deli-
lah en Bathseba en naar gevaarlijke dieren en natuurfenomenen (de walvis die Jonas verzwolg (Iona, 2, 1-10),
de zeemonsters Charybdis en Scylla, de Syrtesbaaien gevreesd om hun zandbanken en stromingen). Het cen-
trale luik van het gedicht wordt gevormd door een exemplarisch verhaal getiteld De illa que impudenter filium
suum adamavit (‘Over  de vrouw die  op onkuise  wijze  hevig op haar  zoon verliefd was’).  In  dit  verhaal,  dat
een vrije bewerking is van een verhaal uit de Metamorphoses (10, 2-12), de roman van de Noord-Afrikaanse
dichter Apuleius (tweede eeuw), wordt een moeder voorgesteld als het prototype van een slechte vrouw. Zij
heeft  immers  geprobeerd  haar  zoon  tot  incest  te  overhalen  en  hem  vervolgens  omwille  van  zijn  afwijzing
valselijk beschuldigd bij de rechtbank. De jongeman wordt uiteindelijk terechtgesteld, maar God treedt op
als wreker en de moeder wordt neergebliksemd.

De toon van het hele gedicht is ongenuanceerd negatief, maar Petrus eindigt toch met een positievere noot:

Iam calamo fesso, que sit mala femina cesso
Scribere; quod scripsi minus est quam congruit ipsi;
Si michi Nasonis, si detur lingua Catonis,
Claraque linguarum facundia magniloquarum,
Non tamen exsolvo verbis scriptisque revolvo
Quam sit versuta, quam perfida, quam sit acuta,
Quam sit dampnosa mala femina, quamve dolosa.
Nesciat hoc nemo, quod carmine signo supremo:
Femina rara bona, sed que bona digna corona.

 (v. 326-334)

(Met een vermoeide schrijfpen houd ik er al mee op hoe de slechte vrouw is
te beschrijven; wat ik geschreven heb, is minder dan past voor haar;
ook als ik de spraak van Naso [d.i. Ovidius] of van Cato zou krijgen,
en de beroemde welbespraaktheid van met verheven taal sprekende tongen,
kom ik er toch niet uit met woorden en ik herhaal in mijn geschriften
hoe doortrapt, hoe onbetrouwbaar, hoe gevaarlijk,
hoe schadelijk en hoe bedrieglijk een slechte vrouw is.
Laat iedereen dit weten, wat ik hier kenbaar maak met een laatste spreuk:
een goede vrouw is zeldzaam, maar zij die goed is, is een krans waard.)

Hoewel hij in de ogen van de moderne filologen niet het niveau haalt van Franse tijdgenoten als Baudri van
Bourgueil († 1130) en Hildebert van Lavardin († 1134) werd Petrus in zijn tijd als dichter geapprecieerd. Een
aantal van zijn gedichten zijn bijvoorbeeld reeds voor 1120 door de kanunnik Lambert van Sint-Omaars op-



9

genomen in het Liber Floridus. Deze beroemde encyclopedische compilatie, waarvan de autograaf zich in de
Gentse universiteit bevindt, bevat teksten over allerlei onderwerpen en besteedt bovendien veel aandacht
aan de plaats van Vlaanderen in de wereldgeschiedenis. Petrus is ook regelmatig nagebootst en er zijn veel
fragmenten van zijn gedichten opgenomen in florilegia, anthologieën en spreekwoordverzamelingen. In het
bijzonder de laatste zin (een vage echo van Ecclesiastes, 7, 28) van het hierboven geciteerde gedicht was
hierbij heel populair.

Thomas van Cantimpré

Aan de hand van Thomas van Cantimpré wil  ik  niet  alleen nog wat  verder  ingaan op het  thema ‘vrouw’,
maar ook op een aantal belangrijke Mediolatijnse prozagenres. Thomas (1201-1263/1272) is geboren in Bel-
lingen bij  Brussel  en wordt  als  jongeman augustijner  koorheer  in  Cantimpré.  Op latere  leeftijd  treedt  hij  in
een dominicanenklooster te Leuven in, waar hij uiteindelijk onderprior wordt. In overeenstemming met de
principes van de dominicaanse orde houdt hij zich ook als rondtrekkend prediker bezig met zielzorg. Tho-
mas is een typische middeleeuwse intellectuele kosmopoliet, want hij heeft ook een tijd in Parijs gestudeerd
en in Keulen als leerling van de beroemde theoloog Albertus Magnus. Zijn oeuvre, waarop ik zo dadelijk in-
ga, weerspiegelt zowel zijn pastorale interesses als zijn wetenschappelijke vorming.

Met Thomas bevinden we ons vanuit esthetisch-literair standpunt niet meer in de bloeiperiode van de La-
tijnse literatuur. Enkele uitzonderingen zoals de lyriek van Arnulf van Leuven († 1248) niet te na gesproken,
hebben de meeste werken na het begin van de dertiende eeuw slechts zelden waarde vanuit zuiver letter-
kundig standpunt. Terwijl de volkstalige letterkunde tot volle bloei komt, verstart het Latijn als kunsttaal en
wordt het nog weinig gebruikt voor strikt literaire doeleinden: wat nu nog in het Latijn geschreven wordt, is
vooral belangrijk als historische bron in het kader van de studie van de evolutie van de westerse beschaving.
De talrijke teksten bijvoorbeeld die voortgebracht worden door de scholastieke filosofen en theologen in de
veertiende en vooral vijftiende eeuw – Marsilius van Inghen († 1396), Hendrik van Gorkum († 1431), Diony-
sius van Rijkel († 1471) – zijn geschreven in een kunstmatig geleerdenjargon, en bij de vele devotionele wer-
ken die opgesteld worden in de context van de Moderne Devotie, met figuren als Geert Grote († 1384) en
Thomas a Kempis († 1471), is de inhoud correct uitdrukken belangrijker dan de vorm.

Ook de letterkundige waarde van spirituele biografieën of heiligenlevens (vitae) – een vaak anoniem overge-
leverd genre waarvan Thomas een belangrijke vertegenwoordiger is – is door de hele middeleeuwen heen
meestal gering. Vitae zijn echter om velerlei redenen belangrijk voor de middeleeuwse literatuurgeschiede-
nis, niet het minst omdat zij tot die teksten behoren die in het kader van de missionering en de verdieping
van het geloof het vroegst in de volkstaal vertaald zijn. Niet toevallig is de oudste Middelnederlandse tekst,
Hendrik van Veldekes Leven van Sint-Servaes, een berijmde versie van de vita Servatii, een twaalfde-eeuws re-
laas van het leven van de patroonheilige van Maastricht.

Heiligenlevens zijn een prototype van teksten met een didactisch doel: zij worden officieel geschreven om
het orthodoxe christendom te propageren of te verdedigen en om groepen of individuen te stichten. De ha-
giografen willen naar eigen zeggen God verheerlijken in zijn heiligen, maar ook het promoten van die heili-
gen en het officialiseren van hun cultus – al dan niet met het oog op canonisatie – vormen belangrijke be-
weegredenen tot het schrijven van een vita. Heiligenlevens worden echter ook om allerlei meer prozaïsche
en niet noodzakelijk expliciet vermelde redenen opgesteld, bijvoorbeeld bij de strijd om bezittingen tussen
kloosters of bisdommen. Als historische bron zijn zij in veel opzichten erg interessant, vooral als zij geen fi-
guren uit een ver verleden maar eigentijdse figuren behandelen, want dan zijn ze het minst stereotiep. Zo
vindt  men in de dertiende-eeuwse zuidelijke  Nederlanden –  en dan vooral  in  het  bisdom Luik –  een groot
aantal levens van vrouwen, zowel cisterciënzer monialen als semireligieuzen (kluizenaressen, begijnen, der-
deordelingen), die een prachtig beeld bieden van de toentertijd bloeiende vrouwelijke mystieke en christo-
centrische devotie. De teksten zijn vaak geschreven door de biechtvaders/zielzorgers van de vrouwen of ge-
baseerd op informatie van ooggetuigen. Zij bieden dus een getuigenis uit de eerste hand, zij het door een
klerikale mannelijke bril bekeken.



10

Thomas van Cantimpré behoort tot deze uitgelezen getuigen: hij heeft naast het leven van Johannes, de
stichter van Cantimpré, immers niet alleen een derde boek geschreven bij Jacob van Vitry’s leven van de be-
gijn Maria van Oignies, maar ook drie volledige biografieën van heilige vrouwen opgesteld, namelijk de Vita
Christinae Mirabilis, het leven van Christina de Wonderbare, een mystiek begaafde en zeer extreem ascetische
begijn uit Sint-Truiden, de vita van de dominicaanse derdeordelinge en mystica Margarita van Ieper, en de
Vita Lutgardis, het leven van zijn spirituele moeder Lutgard van Aywières. Het is op deze laatste tekst dat ik
hier wat dieper wil ingaan.

Lutgard is, in het kader van de Vlaamse beweging, patrones van Vlaanderen geworden omdat ze als Vlaam-
se geen Frans (Waals)  wou leren.  In  haar  levensbeschrijving is  het  feit  dat  zij  door  tussenkomst  van Maria
verkregen heeft dat ze niet in staat is om Frans te leren enkel belangrijk omdat ze op die manier aan het ambt
van  abdis  kan  ontkomen,  een  gebruikelijk  scenario  in  heiligenlevens.  Lutgard  wordt  door  Thomas  als  een
vrome  vrouw  geschetst:  ze  leeft  deugdzaam  en  ascetisch  en  stelt  haar  ontbering  ten  dienste  van  het  alge-
meen welzijn. Zo vast ze bijvoorbeeld lange tijd op water en brood om de bekering van de Albigenzen
(Zuid-Franse ketters) te bekomen. Lutgard is ook een mystiek begaafde vrouw: ze heeft niet alleen extases,
visioenen en hemelse verschijningen van haar bruidegom Christus, van Maria, van engelen of van heiligen,
maar ze ondergaat ook paramystieke verschijnselen, bijvoorbeeld wanneer een ader in de buurt van haar
hart openspringt omdat ze heel intens over Christus’ passie heeft gemediteerd. Lutgard verricht ook ge-
bedswonderen en heeft profetische gaven, kortom zij combineert de innerlijke en uiterlijke kenmerken van
een ideale kloosterzuster met die van een heilige vrouw zoals men die zich toentertijd voorstelde in de krin-
gen van begijnen en cisterciënzer monialen.

Thomas draagt de Vita Lutgardis op aan Hadewijch, de abdis van het klooster te Aywières, maar in feite heeft
hij een ruimer publiek op het oog, want hij beschouwt Lutgard als een voorbeeld voor alle maagden in Bra-
bant. Dat Thomas al van Lutgards heiligheid overtuigd is terwijl ze nog leeft,  blijkt uit het feit dat hij  jaren
voor  haar  overlijden  aan  de  abdis  van  het  klooster  gevraagd  heeft  of  hij  een  van  haar  handen  zou  mogen
hebben als relikwie. Een met deze afspraak samenhangende anekdote illustreert dat Lutgard desondanks
door Thomas geportretteerd wordt als een warme, menselijke vrouw met veel gevoel voor humor:

Ut autem feminarum natura est, celanda penitus celare non posse secundum illud vulgare proverbium: ‘Scilicet ut ta-
ceas femina, si qua potest’ moniales piae Lutgardi, quid de abscindenda manu illius ordinaveram, indicarunt. Nec mul-
to post cum in Aquiriam veniens cum ea habere colloquium incepissem, ipsa me vultu intuens serioso, dixit: ‘Audivi, fi-
li carissime, quia manum mihi post mortem abscindere iam disponis: tu autem quid de manu mea facere cogitas multum
miror.’ ‘Credo’, inquam, ‘quod in bonum animae et corporis mei tua mihi manus obveniet si eam consequar, ut inten-
do.’ Tunc illa, sereno, ut erat, vultu subridens, et auricularium digitum dextrae manus in subliminari fenestrae, in qua
colloquebamur deponens, ‘Satis’, inquit, ‘tibi sufficeret, cum istum digitum post mortem meam habere potueris.’

 (Vita Lutgardis, c 19 (ASS Iun. III (1701) 261))

(Zoals het de natuur van de vrouw is dingen die volledig verborgen moeten worden niet te kunnen verber-
gen – volgens dat volkse spreekwoord: ‘Namelijk dat jij zou zwijgen, vrouw, als dat op de een of andere wij-
ze mogelijk is’ – vertelden de monialen aan de vrome Lutgard wat ik had opgedragen over het afsnijden van
haar hand. En niet veel later, toen ik met haar een gesprek begonnen was, toen ik in Aywières langs kwam,
keek ze mij met een ernstig gezicht aan en zei: ‘Ik heb gehoord, liefste zoon, dat je nu al plannen maakt om
na mijn dood mijn hand af te snijden: ik vraag me wel echt af wat je denkt met mijn hand te doen.’ ‘Ik ge-
loof’, zei ik, ‘dat jouw hand, als ik ze verwerf, zoals ik van plan ben, ten goede zal komen aan mijn ziel en li-
chaam.’ Toen glimlachte zij  met een sereen gelaat, zoals ze was, en zei, terwijl ze de pink van haar rechter-
hand op de vensterbank waarbij wij aan het praten waren, legde: ‘Het zou voor jou voldoende moeten zijn,
als je deze vinger na mijn dood zal kunnen hebben.’)

De woorden van de heilige worden door Thomas a posteriori geïnterpreteerd als een voorspelling, want de
broeders die na haar overlijden haar hand moeten afsnijden, deinzen daarvoor terug en snijden uiteindelijk
enkel haar pink af. Die komt echter pas in Thomas’ bezit wanneer hij aan de abdis belooft een vita over Lut-
gard te schrijven. De hierboven geciteerde quasi-universele verzuchting over de babbelzucht van vrouwen is
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opnieuw een illustratie van de mannelijke visie op de vrouw, maar Lutgard is voor Thomas zonder twijfel
de tegenhangster van Petrus’ slechte vrouw: zij is rara sed digna corona.

Zowel de levensbeschrijving van Lutgard als die van Christina zijn al voor de veertiende eeuw omgezet in
Middelnederlandse verzen bestemd voor nonnen die onvoldoende Latijn kennen. Ook andere werken van
Thomas zijn vertaald naar of bewerkt in het Middelnederlands, meer bepaald zijn encyclopedie De naturis re-
rum (‘Over de natuur van de dingen’) en het religieus en praktisch-moreel traktaat Bonum universale de apibus
(‘Het universeel goede gebaseerd op de bijen’).

De naturis rerum is in theorie een encyclopedie over de natuurwetenschappen die een samenvatting van de
ervaringswetenschap van Thomas’ tijd wil bieden. In de praktijk is het een collectie van natuurlijke eigen-
aardigheden vol naïef wondergeloof en doorspekt met filosofische bespiegelingen en moraliserende uitwei-
dingen. Het werk is bedoeld als handboek voor predikers en heeft als basis gefungeerd voor Jacob van Maer-
lants Der naturen bloeme. Omdat hij die teksten die in het Latijn, de taal der geleerdheid, geschreven waren
als bron van kennis en wijsheid beschouwde, nam hij ook de meest wonderbaarlijke verhalen voor waarheid
aan.

Het Biënboec is ook bedoeld als hulpmiddel voor predikers en was misschien specifiek bestemd voor de op-
leiding van novicen. Het werd al vroeg tweemaal in het Middelnederlands vertaald en circuleerde al op het
einde van de middeleeuwen in gedrukte vorm. Het werk is enerzijds bedoeld voor prelaten (boek 1) en an-
derzijds voor ondergeschikten (boek 2), maar wordt als geschikt voor alle mensen beschouwd, ongeacht hun
status. De morele boodschap wordt naar voren gebracht in het kader van een allegorische vertelling over de
bijengemeenschap, die volgens Thomas een ideaal geordende samenleving vormt, en het betoog wordt on-
dersteund door exempla, verhalen met een voorbeeldfunctie.

Exempla vormen het tweede prozagenre waarover ik hier wat meer wil vertellen, omdat zij in de middel-
eeuwen zeer populair waren en zij al vanaf de twaalfde eeuw in de volkstaal vertaald zijn. Exempla worden
doorgaans in preken verwerkt en zijn bedoeld om abstracte geloofswaarheden te veraanschouwelijken voor
wie  theologisch  minder  onderlegd  is  en  om  het  publiek  –  doorgaans  op  het  einde  van  de  uiteenzetting  –
wakker te schudden en te overtuigen van een heilzame morele boodschap door het te vermaken en/of schrik
aan te jagen. Het zijn zinvolle, boeiende anekdoten die als waar voorgesteld worden en zowel historische
herinneringen en persoonlijke ontboezemingen van de auteur kunnen beschrijven als volkse stof en motie-
ven. Rond één thema worden doorgaans verschillende anekdoten verteld.

Het hierna volgende exemplum over het thema ‘verloren onschuld’ is een sprekend voorbeeld van het genre.
Het is geschreven in een zeer eenvoudige, paratactische stijl en geschikt om voorgelezen te worden aan men-
sen met een beperkte kennis van het Latijn, bijvoorbeeld novicen, of om rechtstreeks in de volkstaal vertaald
te worden.

De simplici monacho qui ferrum candens manibus contrectabat a femina seducto

Puer quidam in confinio Burgundiae fuit, qui in monasterio sancti Benedicti apud Cluniacum ab ipsis cunabilis inno-
centissimus ac simplissimus adolevit. Iuvenem igitur adultum abbas suus pro recreatione vel ioco secum proficisci extra
precepit. Sufferandorum ergo equorum causa, abbate cum suis ante domum ferrariam descendente, miratus ex simplici-
tate iuvenis, eo quod nunquam tale viderat, ferrum candens, nuda illud manu sine adustione aliqua vel laesura, elevans
contrectavit. Abbas itaque stupefactus, et omnes qui presentes aderant, innocentiam in iuvene venerati sunt. Post haec,
abbas cum suis alias occupato, iuvenis mox interiora domicilii est ingressus, ubi uxorem fabri tenentem puerum super
genua inveniens, cum parvulo, cui numquam similem viderat, iocari coepit. Illico autem mulier in iuvenem, quasi in-
expertum malitia, stimulata, si talem habere vellet inquirit. Et ille ‘Libentissime’ inquit. Quae mox nescium ad concubi-
tum instruens, puerum sic fieri promittebat. Ergo iuvenis post concubitum innocentia spoliatus, egressus est ferrum
candens, ut prius, contrectare existimans, graviter adustus exclamavit. Qua in re non modice turbatus abbas et mira-
tus, animadvertit ex interiori laesura animae iuvenem foris laesum, et priori quo eum contra ignem protexerat, inno-
centiam denudatum.

 (Bonum universale de apibus, lb 2, 36, 2, 384-386)
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(Over de eenvoudige monnik die gloeiend ijzer aanraakte met zijn handen nadat hij verleid was door een
vrouw

In Bourgondië was er een jongen die van kindsbeen af [letterlijk: ‘vanuit de wieg’] in de buurt van Cluny in
een benedictijns klooster opgegroeid was tot een zeer onschuldige en eenvoudige man. Toen hij volwassen
was, beval zijn abt de jongeman ter ontspanning of voor de grap met hem mee op reis te gaan. Toen de abt
en zijn gezellen afstegen bij een smidse om de paarden te laten beslaan, raakte de jongen vol verwondering,
omdat hij zoiets nog nooit gezien had, het gloeiende ijzer aan en hief het met zijn blote hand op zonder zich
evenwel te verbranden of te kwetsen. Welnu de abt was stomverbaasd en hij en alle andere aanwezigen wa-
ren vol eerbied voor de onschuld van de jongeman. Na dit voorval, terwijl de abt en zijn gezellen elders be-
zig waren, ging de jongeman algauw het huis binnen. Daar trof hij de vrouw van de smid aan met een kind
op haar knieën en hij begon met het kleintje – hij  had nooit iets gelijkaardigs gezien – grapjes te maken. De
vrouw, die aangetrokken werd door die jongeman, die als het ware onervaren was in het slechte, vroeg on-
middellijk of hij zo’n kleintje wou hebben. En hij antwoordde: ‘Zeer graag’. Zij gaf de onwetende algauw in-
structies voor de bijslaap en beloofde dat er zo een kind gemaakt zou worden. Toen de jongeman dus na de
bijslaap beroofd van zijn onschuld naar buiten kwam en meende dat hij zoals voorheen gloeiend ijzer kon
aanraken, begon hij, nadat hij zich zwaar verbrand had, te schreeuwen. De abt was daardoor niet weinig ge-
schokt en verwonderd en begreep dat de jongeman langs de buitenkant gekwetst was omwille van een in-
wendige kwetsuur van zijn ziel en dat hij beroofd was van de onschuld die hem voorheen tegen het vuur be-
schermd had.)

Het exemplum kan opgevat worden als de zoveelste waarschuwing tegen de vrouw als seksuele verleidster,
maar is ook een kritische reactie op een fenomeen dat veel stof heeft doen opwaaien in de twaalfde en der-
tiende eeuw, namelijk de oblatie. Bij de benedictijnen bestond immers sinds de vroege middeleeuwen de
gewoonte om kinderen die hiervoor door hun ouders werden aangeboden in het klooster op te nemen en tot
priester-monniken op te leiden. Thomas verwijst hier zelf naar bij het begin van het exempel, dat ik hier ech-
ter niet geciteerd heb. De benedictijnen hoopten op die manier de kinderlijke onschuld in stand te houden en
de rituele reinheid te bewerkstelligen die noodzakelijk was voor de dagelijkse misviering. Volgens hun te-
genstanders, die behoorden tot de nieuwe religieuze orden die vanaf de twaalfde eeuw waren ontstaan, was
het beter om als volwassene bewust te kiezen voor het religieuze leven en het celibaat. Het hierboven aange-
haalde exemplum – waarvan ook een Middelnederlandse versie bestaat – toont duidelijk aan dat Thomas als
dominicaan tot die laatste strekking behoorde.

Hoewel ik nog veel pagina’s zou kunnen vullen met interessante auteurs en passages uit hun werk, moet
deze korte kennismaking hier noodgedwongen eindigen. Tot slot wil ik nog zeggen dat ik door mijn uiteen-
zetting hoop duidelijk gemaakt te hebben dat de Latijnse taal en letterkunde op veel uiteenlopende manieren
verweven zijn met de Middelnederlandse literatuur en cultuur. Precies daarom is het voor mediolatinisten
en medioneerlandici zo boeiend en nodig om wat meer over elkaars onderzoeksterrein te weten te komen.

Om verder te lezen

K. LANGOSCH, Lateinisches Mittelalter: Einleitung in Sprache und Literatur, 4e ed. (Darmstadt, 19834)  is  ge-
schikt als beknopte algemene inleiding op de middeleeuwse Latijnse taal en letterkunde. Het standaard
overzichtswerk voor de middeleeuwse Latijnse literatuur tot en met de twaalfde eeuw blijft M. MANITIUS
en P. LEHMANN, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters (München, 1911-1923 [1965-1974]). Voor
de literatuur van de dertiende/veertiende eeuw moet men een beroep doen op G. GROBER, Übersicht über die
lateinische Literatur von der Mitte des 6. Jahrhunderts bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (München, 1970). Reperto-
ria toegespitst op de Latijnse literatuur uit de Nederlanden in het algemeen zijn M. HELIN, ‘Index scripto-
rum operumque Latino-Belgicorum medii aevi’, in Bulletin du Cange, 8 (1933), p. 77-163 (supplement: ibid. 16
(1941), p. 65-75 en ibid. 18 (1945), p. 31-33), en H. BAUDET, ‘Index scriptorum auctorumque Latino-
Neerlandicorum medii aevi’, in Bulletin du Cange, 24 (1954), p. 59-206. Interessante overzichtsartikelen vindt
men ook in J. IJSEWIJN, ‘De wereldlijke literatuur in het Latijn 1384-1520’, in Algemene geschiedenis der Neder-
landen, deel 4 (Haarlem, 1980), p. 346-347; L. VAN ACKER, ‘De Latijnse literaire cultuur in Noorden en Zui-
den van circa 1050 tot circa 1350’, in Algemene geschiedenis der Nederlanden, deel 2 (Haarlem, 1982), p. 328-342;
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O. STEGGINK, ‘De religieuze en mystieke literatuur 1380-1520’, in Algemene geschiedenis der Nederlanden, deel
4 (Haarlem, 1980), p. 421-425; A.G. WEILER, ‘De ontwikkelingen in de filosofie en theologie in de late mid-
deleeuwen’, in Algemene geschiedenis der Nederlanden, deel 4 (Haarlem, 1980), p. 426-436.

A. BLAMIRES e.a., Woman defamed and woman defended: an anthology of medieval texts (Oxford, 1992) vormt een
aangenaam leesbare introductie tot het thema van de misogynie. D. VON DER NAHMER, Die lateinische Hei-
ligenvita. Eine Einführung in die lateinische Hagiographie (Darmstadt, 1994) is een aanrader als inleiding op het
genre hagiografie. F.P. VAN OOSTROM, Voorbeeldig vertellen. Middelnederlandse exempelen (Amsterdam, 1993)
is geschikt voor medioneerlandici als eerste kennismaking met exempla.

M.A. NAUWELAERTS, ‘Scholen en onderwijs’, in Algemene geschiedenis der Nederlanden, deel 4 (Haarlem,
1980), p. 366-371, en R.E.V. STUIP en C. VELLEKOOP (red.), Scholing in de middeleeuwen (Hilversum, 1995)
zijn interessant als introductie op het thema ‘scholing’. Om meer te weten te komen over de manier waarop
literatuur functioneert in de middeleeuwse samenleving in het algemeen en in de Nederlanden in het bij-
zonder kan men gebruikmaken van J. BUMKE en K. HILBERS (vert.), Hoofse cultuur: literatuur en samenleving
in de volle middeleeuwen (Utrecht, 1989), en D. HOGENELST en F.P. VAN OOSTROM, Handgeschreven wereld.
Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen (Amsterdam, 1995).

P. WACKERS e.a. (red.), Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen latinitas en de Middel-
nederlandse letterkunde (Amsterdam, 1996),  en P.  WACKERS,  ‘De invloed van de Latijnse  cultuur in  de ont-
wikkeling van de Middelnederlandse letterkunde’, in F.P. VAN OOSTROM e.a. (red.), Grote lijnen. Syntheses
over Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam, 1995), p. 47-63, belichten de relatie tussen Latijnse en Middel-
nederlandse letterkunde.

De citaten uit het werk van Petrus Pictor zijn afkomstig uit L. VAN ACKER (ed.), Petri Pictoris Carmina, Cor-
pus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 25 (Turnhout, 1972), p. 57-58, p. 105, p. 116. Thomas van Cantim-
prés exempel vindt men in G. COLVENERIUS, Thomae Cantipratensi miraculorum et exemplorum memorabilium
sui temporis libri duo (Dowaai, 1605). De vertalingen van de Latijnse teksten zijn door mijzelf gemaakt en na-
gelezen door mijn collega dr. D. Knecht. Voor de vertaling van de passages uit Laus Flandrie heb ik me wel
vrij  laten  inspireren  door  J.  VAN  MIERLO, De laude Flandriae. Een ‘Lof van Vlaanderen’ uit het begin der XIIe
eeuw van Petrus Pictor (Brussel, 1944).

Bron: Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde, onder redactie van Ria JANSEN-
SIEBEN, Jozef JANSSENS en Frank WILLAERT, Verloren, Hilversum, 2000, p. 53-67.

Alle Latijnse teksten van dit artikel zijn als Word-document te downloaden in de login voor leden op onze
website: www.vlot-vzw.be.

http://www.vlot-vzw.be./
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BOEKENWIJZER

Keizer Augustus en de lage landen

Bespreking door Joeri Facq

Uitgeverij Davidsfonds heeft de voorbije jaren een zekere reputatie opgebouwd op het vlak van uitgaven in
het domein van de klassieke oudheid. Er verschenen reeds een twaalftal boeken waarin de Romeinse cultuur
en geschiedenis worden behandeld. Historicus Robert Nouwen heeft zich daarbij gespecialiseerd in de Ro-
meinse voorgeschiedenis van onze eigen streken. Na de boeken Caesar in Gallië en De Romeinen in België heet
zijn nieuwste publicatie Keizer Augustus en de lage landen.

Het belang van Julius Caesar in de geschiedenis van ‘Belgisch’ Gallië is algemeen bekend, maar dat ook zijn
opvolger, keizer Augustus, daarin een belangrijke rol heeft gespeeld, is misschien minder geweten. De toe-
stand in het door Caesar veroverde Gallië moest immers bestendigd worden en de bevolking in de mate van
het mogelijke geromaniseerd. Dat moest leiden tot de pax Romana, de Romeinse vrede, die echter gewapen-
derhand werd gerealiseerd, ook in veel andere delen van het Romeinse Rijk.

In het eerste hoofdstuk van het boek wordt de overgang van republiek naar keizerrijk besproken, een evolu-
tie  waarin Augustus een hoofdrolspeler  was.  Het  tweede hoofdstuk besteedt  aandacht  aan de pax Augusta,
waarbij keizer Augustus werd voorgesteld als de grote vredebrenger (o.a. tot uiting gebracht in de bouw van
de Ara Pacis en in de Res gestae divi Augusti), een beeld dat echter vooral gestoeld is op een uitgekiende poli-
tieke propaganda. Het derde hoofdstuk handelt over het Romeinse imperialisme en de houding van Augus-
tus daartegenover en geeft ook informatie over het Romeinse leger en de toenmalige beeldvorming over Gal-
liërs  en Germanen.  In  het  vierde hoofdstuk gaat  het  over  de politiek van Augustus in  Gallia  Belgica  en de
organisatie van deze nieuwe provincie. Het vijfde hoofdstuk zet een stap over de Rijn en bespreekt de ver-
geefse Romeinse pogingen om Germanië te veroveren (uiteindelijk moesten de Romeinen hun leger terug-
trekken en de Germanen als hun militaire meerderen erkennen). In het laatste hoofdstuk wordt nog even in-
gegaan op de verdere ontwikkelingen in Gallië na de dood van Augustus.

Keizer Augustus en de lage landen baseert zich op de nieuwste archeologische inzichten, maar ook op de be-
schikbare geschreven bronnen. Talrijke citaten van antieke auteurs (o.a. geschiedschrijvers als Suetonius,
Velleius Paterculus, Tacitus en Cassius Dio, maar ook dichters als Vergilius en Horatius) zijn in vertaling
opgenomen (met exacte referentie in de noten). Er wordt geprobeerd om deze passages in hun juiste context
te plaatsen en historisch correct te interpreteren. Het boek is ook rijkelijk geïllustreerd met kaarten, platte-
gronden, reconstructietekeningen en afbeeldingen. Een zeer ruime bibliografie en een uitvoerig notenappa-
raat sluiten het werk af.

Robert Nouwen
Keizer Augustus en de lage landen
Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 2009
paperback, 248 blz.
ISBN 978 90 5826 589 0
€ 27,50

www.davidsfondsuitgeverij.be

http://www.davidsfondsuitgeverij.be/
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De top 5 van ...

Dirk Panhuis

Syntaxe latine
Alfred ERNOUT & François THOMAS, Parijs, Klincksieck, 1953 (2e druk) en latere herdrukken, 522 blz.

Dit werk van twee fijnzinnige auteurs blijft een goudmijn voor wie iets wil opzoeken over een wat ongewo-
ne Latijnse wending die niet in een schoolgrammatica vermeld staat. Afwijkende constructies bij bepaalde
schrijvers  en  de  evolutie  ervan  doorheen  diverse  stijlen  en  perioden  worden  in  een  context  geplaatst.  De
waarde van het werk ligt dus bij de semantiek van de diverse vormen en constructies (woordsoorten en
morfologie). Drie indexen maken het boek zeer toegankelijk: een index van alle voorbeelden (per auteur en
werk), een analytische  index op spraakkunstige termen en een index op Latijnse woorden.

Greek-English lexicon
H. LIDDLE & R. SCOTT, Oxford, Clarendon Press.

Deze klassieker helpt de gebruiker altijd uit de nood. Vaak staat de moeilijke passage zelf vermeld. De scha-
keringen van een woord worden haarfijn uitgelegd.

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

Dit praktische naslagwerk werd terecht aanbevolen door Joeri Facq in Prora, jg. 14, nr. 2 (juni 2009).

Het proces Socrates
I.F. STONE, Baarn, Anthos, 1988, 292 blz.

Het is niet voldoende om in de klas, neutraal en objectief, de diverse filosofieën keurig weer te geven en op
het examen te controleren of de leerlingen die kunnen weergeven. De vraag moet ook gesteld worden: hoe
relevant, hoe schadelijk of bevrijdend is een bepaalde ideologie? Wat zijn de maatschappelijke implicaties?
Bij de – overigens boeiende – lectuur van Plato is het boek van Stone een echte eye-opener. Stone legt uit hoe
de aristocratische Socrates en Plato door de zuiverheid van de ziel aan te prijzen de wereld laten stikken. Of
hoe nefast het idealisme kan zijn.

Macht en liefde. Een kroon van gras. Vrouwe Fortuna. Caesars vrouwen
Colleen McCULLOUGH, Baarn, Bosch & Keuning.

In deze vier romans van de tetralogie Mannen en vrouwen van Rome voert de auteur ons op een slepende ma-
nier mee door de wereld van macht en politiek, liefde en seks, veroveringen en avonturen tussen 110 v.C. en
de dood van Caesar. Goed gedocumenteerd tot in de details op basis van antieke auteurs. Ook geschikt voor
de leesgrage leerling van de derde graad.

In deze 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 uitverkoren 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 aangeprezen in deze rubriek, dan mag u het alsnog vermelden: u geeft dan nieuwe persoonlijke argumen-
ten of verwijst naar de eerdere publicatie in Prora.
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KLASSIEKE AGENDA
Samengesteld door André Vancutsem

agenda@vlot-vzw.be

Nascholing

Jeugd in het Romeinse Rijk: jonge jaren, wilde haren? Org.: UA. UA-Stadscampus, 2000 Antwerpen.
10/10/2009 van 9.30 tot 12.30 uur. Docent: Christian Laes. De nascholing onderzoekt het leven en het beeld
van jongeren tussen 15 en 25 jaar, zowel in het Latijnse Westen als in het Griekse Oosten. Niet alleen rijken,
maar ook armen, jongens en meisjes komen aan bod. Waren er bepaalde overgangsriten? Werden adolescen-
ten al vroeg ingeschakeld in het volwassen leven van politiek, arbeid en religie? Wat weten we over tiener-
meisjes? Hoe beleefden jongeren hun seksualiteit? Was jeugd een woelige periode met problemen van van-
dalisme, uitspattingen en boemelende studenten? De spreker baseert zich op literaire teksten, opschriften,
papyri en op het meest recente wetenschappelijk onderzoek. Info: www.ua.ac.be.

Dag van de klassieke talen. Org.:  Eekhoutcentrum  en  Stuurgroep  Klassieke  Talen  voor  West-  en  Oost-
Vlaanderen. K.U.Leuven Campus Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. 17/10/2009 van 9.00 tot 16.00
uur. Thema: Taal, een kinderspel? Het  referaat  wordt  gehouden door Luc Devoldere.  De workshops hebben
alle te maken met een of andere vorm van taal: de taalstudie in de eerste graad, de kunst van het vertalen,
foutenanalyse, de opdracht van de leraar klassieke talen in de eerste graad, van een werkvertaling naar een
vlotte en dan naar een literaire vertaling, vaardigheden voor tekstbegrip, evaluatie van vertalingen, de cor-
recte uitspraak van Latijn en Grieks ...  In de rand van de studiedag wordt de proclamatie van de epigram-
wedstrijd gehouden. Info: www.eekhoutcentrum.be.

Vakgroepwerking: van praktisch overleg naar een lerende organisatie. Org.: PDCL. KHLeuven, Departe-
ment Lerarenopleiding, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee. 22/10 en 24/11/2009 van 13.30 tot 16.30 uur.
Docent: Marleen Roymans. Info: www.pdcl.be.

Deux épisodes particuliers de l’Énéide, les fresques du temple de Junon et le portail de Cumes: approche
symbolique et perspectives pédagogiques. Org. Segec. Facultés Universitaires Saint-Louis, Kruidtuinlaan
43, 1000 Brussel. 13/11/2009 van 9.00 tot 16.30 uur. Docent: Frédéric Dewez. Deze studiedag heeft twee doel-
stellingen: ten eerste het presenteren van een wetenschappelijke analyse van de twee fragmenten, ten tweede
het evalueren van de didactische mogelijkheden ervan. Info: www.segec.be.

Taal en tekst, taal in tekst: grammatica in functie van lectuur en interpretatie. Org.: postuniversitaire stu-
diedagen Kortenberg. Mgr. Sencie-instituut, Erasmusplein, 3000 Leuven. 14/11/2009. De oudetalendidactiek
is in volle beweging. De afgelopen jaren zijn ernstige pogingen ondernomen om de leesvaardigheid van de
leerlingen te verhogen door een nieuw concept van strategisch lezen te introduceren. Daarnaast wordt sinds
kort ook gewerkt aan een schoolgrammatica die op een modernere, wetenschappelijk meer verantwoorde
leest is geschoeid. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de zogeheten valentiegrammatica en tekst-
grammatica. Maar werkt die nieuwe taalkunde ook? Stelt zij onze leerlingen in staat om op een adequatere
manier  taalfenomenen  te  analyseren  en  te  duiden?  En  –  bovenal  –  laat  zij  hun  toe  efficiënter  Latijnse  en
Griekse teksten te lezen en te begrijpen? Wat is, kortom, de didactische meerwaarde van die nieuwe taal-
kunde? Op deze vraag wil men een antwoord bieden aan de hand van lezingen en workshops die de over-
stap van theorie naar klaspraktijk trachten te maken. Docenten: Caroline Kroon (VU Amsterdam), Gert Par-
toens, Jan Papy, Suzanne Tadema (VU Amsterdam), Dirk Panhuis, Eric Van Huffelen, Marc Vercruysse, Tom
Deneire, David Stienaers. Info: Dirk Brys, Sint-Aldegondelaan 6, 2500 Lier; tel. 03 480 75 88;
dirk.brys@skynet.be.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.ua.ac.be./
http://www.eekhoutcentrum.be./
http://www.pdcl.be./
http://www.segec.be./
mailto:dirk.brys@skynet.be
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Cursussen

Latijnse kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 en 20/10/2009 van 10.00
tot 11.30 uur. Begeleiding: Wouter De Bruyne. Info: www.ccdewerf.be.

Dum Roma stabit: Rome als richtsnoer van laatantieke, Byzantijnse en vroegmiddeleeuwse kunst. Org.:
UVT Davidsfonds. CC Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt. 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 16/11,
23/11, 30/11, 7/12, 14/12/2009, 4/1, 11/1, 18/1, 25/1, 8/2, 22/2, 1/3, 8/3 en 15/3/2010 van 13.30 tot 16.00 uur. Do-
cent: Jan Vaes. Bij deze cursus horen verschillende excursies. Info: www.davidsfonds.be/uvt.

Mens en oudheid herontdekt. De renaissance (1400-1600): een overzicht. Org.: Amarant. 30 CC, Brussel-
straat 63, 3000 Leuven; 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 16/11, 23/11, 30/11 en 7/12/2009 van 19.30 tot 22.00
uur. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats, 2000 Antwerpen; 23/9, 30/9, 7/10,
14/10, 21/10, 28/10, 18/11, 25/11, 2/12 en 9/12/2009 van 10.15 tot 12.45 uur. Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 18/11, 25/11, 2/12 en 9/12/2009
van 14.30 tot 17.00 uur. Docent: Rudy De Meulemeester. Info: www.amarant.be.

Vrouwen in de mythologie: Medea. Org.: Amarant. Klank Werk Onderneming, Wittebroodstrat 19, 2800
Mechelen; 24/9, 1/10, 8/10 en 15/10/2009 van 14.00 tot 16.30 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 17/11,
24/11, 8/12 en 15/12/2009 van 10.00 tot 12.30 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 19/11, 26/11, 3/12
en 10/12/2009 van 10.00 tot 12.30 uur. 30 CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 20/11, 27/11, 4/12 en 11/12/2009
van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Katharina Haemers. Info: www.amarant.be.

Onder het mes: geneeskunde in de oudheid. Org.: Amarant. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Le-
opold De Waelplaats, 2000 Antwerpen. 26/9, 3/10, 10/10 en 17/10/2009 van 10.30 tot 13.00 uur. Docenten:
Louis  Hulstaert  (Mesopotamië),  Peter  De  Smet  (Egypte)  en  Sophie  Dralans  (Griekenland  en  Rome).  Info:
www.amarant.be.

Cours de latin. Org.: Fundatio Melissa. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. Van oktober 2009 tot
juni 2010. Gebaseerd op de Ørbergmethode Lingua latina per se illustrata. Info: www.erasmushouse.museum.

Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn? Een systematische inleiding in het wijsgerig denken. Org.: Amarant.
Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1, 2600 Berchem. 2/10, 16/10, 23/10, 30/10, 13/11 en 27/11/2009
van 9.30  tot  12.30  uur.  Docent:  Luc Braeckmans.  De volgende thema’s  komen aan bod:  de specificiteit  van
een wijsgerige vraagstelling, de rol van de mythen en de mythologie, de Oud-Griekse kosmologie, de inau-
thentieke dialoog of de sofistiek en de authentieke dialoog van Socrates. Info: www.amarant.be.

Gallia Belgica: de Romeinse aanwezigheid in onze gewesten. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000
Gent; 5/10, 12/10, 19/10 en 26/10/2009 van 19.30 tot 22.00 uur. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Le-
opold De Waelplaats, 2000 Antwerpen; 19/11, 25/11, 3/12 en 10/12/2009 van 10.30 tot 13.00 uur. Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 20/11, 27/11, 4/12 en 11/12/2009 van 10.30 tot
13.00 uur. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel; 24/11, 1/12, 8/12 en 15/12/2009 van 19.30 tot 22.00
uur. Docent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

Van stadstaat tot keizerrijk: filosofie en religie in de Griekse wereld. Org.:  UVT Davidsfonds.  Jan Yper-
manziekenhuis, Auditorium, Briekestraat 12, 8900 Ieper. 6/10, 13/10, 20/10, 27/10 en 10/11/2009 van 14.00 tot
16.00 uur. Docent: Herman De Ley. Info: www.davidsfonds.be/uvt.

De Etrusken: leermeesters van de Romeinen. Org.: UVT Davidsfonds. CC, Gemeenteplein, 1853 Strombeek-
Bever. 7/10, 14/10 en 21/10/2009 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Koen Wylin. Info: www.davidsfonds.be/uvt.
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Paulus en Constantijn, Patrick en Clovis: het vroege christendom in het Westen. Org.: UVT Davidsfonds.
Heilig-Hart & College, Parklaan 7, 1500 Halle. 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 18/11 en 25/11/2009 van 14.00 tot
16.00 uur. Docent: Antoon Naert. Info: www.davidsfonds.be/uvt.

Op weg naar de Pax Romana: keizer Augustus in onze streken. Org.: UVT Davidsfonds. Ons Middelheem,
Bredabaan 425, 2930 Brasschaat. 9/10, 16/10, 30/10, 6/11 en 13/11/2009 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Robert
Nouwen. Info: www.davidsfonds.be/uvt.

Een cultuurhistorische benadering van de Etrusken. Org.: Amarant. Museum van Deinze en de Leiestreek,
L. Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze. Vanaf 13/10/2009 vijf dinsdagnamiddagen van 14.00 tot 16.30 uur. Docent:
Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

Met de veer in de keel: decadentie bij de Romeinen. Org.: Amarant. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300
Aalst; 15/10/2009. Klank Werk Onderneming, Wittebroodstraat 19, 2800 Mechelen; 19/10/2009. Hof van Wa-
tervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 22/10/2009. CC, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol; 24/10/2009. Telkens van
10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

Rome: ontstaan, bloei en ondergang van een wereldrijk. Org.: UVT Davidsfonds. Lessius Hogeschool, Kor-
te Nieuwstraat 33, 2000 Antwerpen. 20/10, 27/10, 3/11, 17/11, 24/11 en 1/12/2009 van 14.00 tot 16.00 uur. Do-
cent: Leon Mooren. Info: www.davidsfonds.be/uvt.

Van Narmer tot Cleopatra: krachtlijnen van de Oud-Egyptische beschaving. Org.: UVT Davidsfonds. CC
De Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout. 21/10, 28/10, 18/11, 25/11, 2/12 en 9/12/2009 van 13.30 tot 16.00
uur. Docent: Marleen Reynders. Info: www.davidsfonds.be/uvt.

Over Aphrodite, Orpheus en Dionysus: Griekse mythen als blijvende bron van zelfkennis. Org.:  UVT
Davidsfonds. CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren. 29/10, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12 en 10/12/2009 van
14.00 tot 16.00 uur. Docent: Freddy Decreus. Info: www.davidsfonds.be/uvt.

Geesten en goden uit de oudheid: inleiding tot de religie van de Romeinen. Org.: UVT Davidsfonds.
Aleydis, Elisabethlaan 103 B, 3200 Aarschot. 30/10, 6/11, 13/11, 27/11, 4/12 en 11/12/2009 van 14.00 tot 16.00
uur. Docent: Hans Hauben. Info: www.davidsfonds.be/uvt.

Griekse kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 15/12/2009 van 10.00
tot 11.30 uur. Begeleiding: Wouter De Bruyne. Info: www.ccdewerf.be.

Van legerkamp tot badhuis: de Romeinen in Oudenburg. Org.: UVT Davidsfonds. CC Ipso Facto, Markt-
straat 25, 8460 Oudenburg. 18/11, 25/11, 2/12 en 9/12/2009 van 14.00 tot 16.00 uur. Docenten: Hugo Thoen,
Sofie Vanhoutte en Bart Vandaele. Info: www.davidsfonds.be/uvt.

Lezingen en congressen

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 2000 jaar Varusslag. Info:
www.kongress-2009.uos.de.

Honderd jaar puzzelen met Griekse historici. NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut (lok. 00.28),
Erasmusplein, 3000 Leuven. 6/10/2009 om 20.00 uur. Spreker: Guido Schepens. Toen Felix Jacoby 100 jaar ge-
leden  zijn  plan  aankondigde  voor  de  nieuwe  editie  van  de  fragmenten  van  de  Griekse  geschiedschrijvers,
zag hij het probleem van de ordening van het materiaal als de grote uitdaging verbonden met zijn weten-
schappelijk project. Hij koos ervoor de verschillende genres van de Oud-Griekse historische literatuur als
structuurprincipe te hanteren. Deze indeling stuitte op veel verzet. Daarom ontwierp hij een ambitieus alter-
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natief plan, dat echter in de schuiflade bleef liggen. Deze documenten zijn thans in het bezit van de Onder-
zoekseenheid Geschiedenis van de Oudheid te Leuven. Info: users.telenet.be/nkv.

La route de la soie durant l’Antiquité. Roma.  Musée  Archéologique,  Rue  des  Martyrs  13,  6700  Arlon.
6/10/2009. Spreker: Sébastien Polet. Info: www.ial.be.

Op stap met Dionysus: saters, silenen, maenaden en de verborgen aspecten van de menselijke geest. Org.:
Spraakwater. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 15/10/2009 om 20.00 uur.
Spreker: Robert Lunsingh Scheurleer. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Le grec au coeur des langues de l’Europe: application au vocabulaire zoologique. Org.: Alexandre le
Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 16/10/2009 om 19.30 uur. Spreker: Henriette
Walter. Info: www.alexandrelegrand.be.

Handelsscheepvaart in de Romeinse tijd. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen.
19/10/2009 om 19.30 uur. Spreker: G. Cuyt. Info: www.elcker-ik.be.

Het mysterie van de vier seizoenen in de antieke geneeskunde. NKV West-Vlaanderen.  Hof  van Water-
vliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 20/10/2009 om 20.00 uur. Muziekcentrum, Conservatoriumplein 1, 8500
Kortrijk; 21/10/2009 om 20.00 uur. Spreker: Manfred Horstmanshoff. Info: users.telenet.be/nkv.

Grondleggers van de westerse filosofie: Socrates. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018
Antwerpen. 26/10/2009 om 19.30 uur. Spreker: Guy Quintelier. Info: www.elcker-ik.be.

Vreemden in een vreemd land? Joods-Griekse literatuur in Alexandrië. NKV Antwerpen. UA-
Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 28/10/2009 om 20.00 uur. Spreker: Dries De Crom. Info:
users.telenet.be/nkv.

Tussen keizer en Cybele: het heiligdom van Pessinus in Asia Minor. NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-
instituut (lok. 00.28), Erasmusplein, 3000 Leuven. 10/11/2009 om 20.00 uur. Speker: Angelo Verlinde. Info:
users.telenet.be/nkv.

Tafelen met de Romeinen tijdens de klassieke oudheid. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33,
2018 Antwerpen. 19/11/2009 om 20.00 uur. Spreker: David Hendrickx. Info: www.elcker-ik.be.

1800 kilos de terres cuites votives à Durrès (Albanie): formes et significations des offrandes à l’Artémis de
Dyrrachion. Org.: Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 20/11/2009 om
19.30 uur. Spreker: Arthur Muller. Info: www.alexandrelegrand.be.

Grondleggers van de westerse filosofie: Plato. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Ant-
werpen. 23/11/2009 om 19.30 uur. Spreker: Guy Quintelier. Info: www.elcker-ik.be.

De diepte van Pindarus’ denken. NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge;
24/11/2009 om 20.00 uur. Muziekcentrum, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 26/11/2009 om 20.00 uur.
Spreker: Patrick Lateur. Info: users.telenet.be/nkv.

Van humanisme tot archeologische verzameling: Justus Lipsius, de gebroeders Rubens en hun omgang
met de oudheid. NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 25/11/2009 om 20.00
uur. Spreker: Jan Papy. Info: users.telenet.be/nkv.

Boethius. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 26/11/2009 om 13.30 uur. Spreker:
Herman De Kuyffer. Info: www.elcker-ik.be.
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Grondleggers van de westerse filosofie: Aristoteles. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018
Antwerpen. 7/12/2009 om 19.30 uur. Sprekers: Johan Moyaert en Guy Quintelier. Info: www.elcker-ik.be.

Incestueuze huwelijken tussen broers en zussen in Romeins Egypte? NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-
instituut (lok. 00.28), Erasmusplein, 3000 Leuven. 8/12/2009 om 20.00 uur. Spreker: Willy Clarysse. Info:
users.telenet.be/nkv.

Contacts et influences entre les Phéniciens et l’Egypte. Roma. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13,
6700 Arlon. 10/12/2009. Spreker: Carine Mahy. Info: www.ial.be.

Tentoonstellingen

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

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.

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 90 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). 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.

Les Gaulois et la mort en Normandie. Musée de Normandie, Château, 14000 Caen (FR). Tot 20/9/2009. Info:
www.tourisme.fr/L-agenda/Musees-Expositions.

Le bain et le miroir: cosmétiques et soins du corps de l’Antiquité au Moyen Âge. Musée National du Moy-
en Âge, Thermes et Hôtel de Cluny, Place Paul Painlevé 6, 75005 Paris (FR). Tot 21/9/2009. Info: www.musee-
moyenage.fr.

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

La femme gallo-romaine. Musée de la Tour aux Puces, Musée du Pays Thionvillois, Cour du Château, 57100
Thionville (FR). Tot 27/9/2009. Info: www.mairie-thionville.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.
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La vannerie dans l’Antiquité. Musé 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.

Au fil de l’eau: usages et acheminement de l’eau en Gaule romaine. Espace Gallo-Romain, Rue de Naza-
reth 2, 7800 Ath. Van 10/9 tot 5/10/2009. Info: www.ath.be/espace-gallo-romain.html.

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.

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). 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.

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

La voie de Rome, entre Méditerranée et Atlantique. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Tou-
louse (FR). Tot 8/11/2009. Info: www.toulouse-tourisme.com.

Europa brennt: Kunst der Völkerwanderungszeit. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667
Köln (DE). 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.

Het luxeleven voorbij: Romeinse grafvelden in Wijchen. Museum Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9, Wijchen
(NL). Van 28/9 tot 23/11/2009. Info: www.museumwijchen.nl.

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.

Les experts: Arlon, autopsie d’un vicus. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. Van 8/10 tot
18/12/2009. Info: www.ial.be.
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Aphrodites 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.

Côté jardin, côté cour. Musée Départemental de la Céramique, Rue Maréchal-Leclerc, 63190 Lezoux (FR).
Tot 31/12/2009. Over Romeinse tuinen. Info: www.puydedome.com.

De la Grèce à Rome: Tarente et la Méditerranée. Abbaye de Daoulas, Rue de l’Église, 29460 Daoulas (FR).
Tot 3/1/2010. Info: www.abbaye-daoulas.com.

Marcus Caelius. Rheinisches Landesmuseum, Colmantstraße 14-18, 53115 Bonn (DE). Van 24/9/2009 tot
24/1/2010. Aan de hand van deze grafsteen wordt een beeld geschetst van de Varusslag. Info:
www.rlmb.lvr.de.

Dionysus: Verwandlung und Extase. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin. Tot 31/1/2010.
Een tentoonstelling over deze god met de vele facetten, die in verband gebracht wordt met wijn en extase,
muziek en dans, maar ook met metamorfose en toneel. Info: www.smb.spk-berlin.de.

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.

Das Königreich der Vandalen: Erben des Imperiums in Nordafrika. Badisches Landesmuseum, Schloss,
76131 Karlsruhe (DE). Van 24/10/2009 tot 21/2/2010. Info: www.landesmuseum.de.

Post mortem: les rites funéraires à Lugdunum. Musée de la Civilisation Gallo-Romaine, Rue Cléberg 17,
69005 Lyon (FR). Van 11/2009 tot 4/2010. Info: www.musees-gallo-romains.com.

Kindheit am Nil: Spielzeug, Kleidung und Kinderbilder aus Ägypten. Bode-Museum, Monbijoubrücke,
10178 Berlin. Tot 6/6/2010. Beslaat de periode van de 3e eeuw v.C. tot de 8e eeuw n.C. Info:
www.smb.museum.

César, le Rhône pour mémoire: 20 ans de fouilles dans le fleuve à Arles. Musée  de  l’Arles  Antique,
Presqu’île du Cirque Romain, 13637 Arles (FR). Van 24/10/2009 tot 19/9/2010. Info: www.arles-antique.org.

Theater

Icarus. Barre  Weldaad.  CC De Spil,  H.  Spilleboutdreef  1,  8800 Roeselare;  28/9  om 13.40 uur.  CC,  C.  Thiele-
manslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe; 15/10/2009. Info: www.huubcolla.be.

Zus van (Lot Vekemans). Monoloogvoorstelling door Elsie de Brauw. Bourlaschouwburg, Komedieplaats
18, 2000 Antwerpen; 22/10 om 20.00 uur. Arcatheater, Sint-Widostraat 3, 9000 Gent; 17/11, 18/11, 20/11 en
21/11/2009 om 20.30 uur. KVS, Arduinkaai 7, 1000 Brussel; 16/12/2009 om 20.30 uur. Schouwburg, Kunstlaan
5, 3500 Hasselt; 27/1/2010 om 20.00 uur. Stadsschouwburg, Vamingstraat 29, 8000 Brugge; 28/1/2010 om 20.00
uur. Cultuurfabriek, Stationsstraat 22, 8340 Sijsele/Damme; 5/2/2010 om 20.30 uur. Zus van is gebaseerd op
de mythologische figuur Ismene, zus van Antigone, dochter van Oedipus. Het schetst het beeld van een anti-
heldin. Een icoon voor al die mensen die niet denken in grote idealen, maar in kleine belangen en verlan-
gens, waarbij emotionele motieven het altijd winnen van ideologische. Info: www.ntgent.be.
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Nachtevening (Lod & Zeven). Lod Studio, Bijlokekaai 3, 9000 Gent; 11/11 12/11, 13/11, 14/11, 18/11, 19/11,
20/11 en 21/11/2009. Kaaitheater, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel; 24/11/2009. Biekorf, Kuipersstraat 3,
8000 Brugge; 27/11/2009 om 20.00 uur. CC, Onder den Toren 12, 2800 Mechelen; 2/12/2009. CC, Kunstlaan 5,
3500 Hasselt; 5/12/2009. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 10/12/2009. CC, Driekoningenstraat
126, 2600 Berchem; 12/12/2009. Stuk, Soetezaal, Naamsestraat 69, Leuven; 15/12 en 16/12/2009 om 20.30 uur.
OC Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek; 7/1/2010. De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout;
9/1/2010. CC, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk; 24/2/2010. Dit is het tweede deel van Inne Goris’ tweeluik
rond de bekende theaterklassieker Medea. Zij heeft hun beide kinderen gedood, hij verkoos een andere
vrouw. Wat hebben twee mensen die alles gezegd hebben, elkaar nog te vertellen? Langzaam wordt één
ding duidelijk: dit kan elk van ons overkomen. Info: www.lod.be.

Titus Andronicus (Shakespeare). KVS, Arduinkaai 9, 1000 Brussel; 6/11, 7/11, 11/11,12/11, 13/11 en 14/11 om
20.00 uur, 15/11 om 15.00 uur, 18/11, 19/11, 20/11, 21/11, 24/11, 25/11, 26/11 en 27/11/2009 om 20.00 uur. NT
Gent, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent; 2/12, 3/12, 4/12 en 5/12/2009 om 20.30 uur. Bourlaschouwburg, Kome-
dieplaats 18, 2000 Antwerpen; 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12 en 19/12/2009. Het stuk
verhaalt over een fictieve Romeinse generaal, die in een negatieve spiraal van wederzijdse wraak tussen zijn
familie en de familie van Tamora, de koningin van de Goten, terechtkomt nadat Titus haar oudste zoon aan
de goden heeft geofferd. Info: www.kvs.be.

(A)pollonia. Théâtre National, Emile Jacqmainlaan 111-115, 1000 Brussel. 4/12 en 5/12 om 19.30 uur;
6/12/2009 om 15.00 uur.  Opvoering in  het  Pools  met  Franse en Nederlandse ondertiteling.  De Poolse  regis-
seur Krzystof Warlikowski stelt een originele tekstmontage voor, waarin hij fragmenten uit tragedies van
Euripides (Alcestis, Iphigenia in Aulis) en Aeschylus (Oresteia) verbindt met filmcitaten, delen uit een onuitge-
geven toneelstuk van Hanna Krall en romanpassages van Jonathan Littell en John Maxwell Coetzee. Warli-
kowski snijdt thema’s aan als zelfopoffering, schuld en vergiffenis. Info: www.theatrenational.be.

Muziek en ballet

Semele (Georg Friedrich Händel). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 8/9, 10/9, 12/9, 18/9, 22/9, 24/9 en 29/9
om 19.30 uur; 20/9 en 27/9/2009 om 15.00 uur. Info: www.demunt.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.

Dido and Aeneas (Henry Purcell). Opera Studio Nederland - Collegium ad Mosam. Opéra Royal de Wallo-
nie, Rue des Dominicains 1, 4000 Liège. 4/10/2009 om 16.00 uur. Op het programma staat ook Funeral music
for Queen Mary. Info: www.festivaldewallonie.be.

Coriolanus (Ludwig van Beethoven). Symfonieorkest Vlaanderen. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge;
14/10/2009 om 20.00 uur. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 15/10/2009 om 20.00
uur. De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren; 17/10/2009 om 20.30 uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen;
18/10/2009 om 15.00 uur. De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 21/10/2009 om 20.15 uur. Muziek-
centrum De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent; 24/10/2009 om 20.00 uur. Op het programma staat
ook het Vioolconcerto nr. 2 van B. Bartok, de Egmont-ouverture van L. van Beethoven en de Symfonie nr. 2 van
A. Borodin. Info: www.symfonieorkest.be.

Andromaque (André Grétry). Le Concert Spirituel. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000
Brussel. 19/10/2009 om 20.00 uur. Info: www.bozar.be.

Partenope (Georg Friedrich Händel). Capella della Pietà  de’ Turchini. Paleis voor Schone Kunsten, Raven-
steinstraat 23, 1000 Brussel. 29/10/2009 om 19.30 uur. Info: www.bozar.be.
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The rape of Lucretia (Benjamin Britten). Vlaamse Opera, Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen; 7/11, 9/11, 12/11,
14/11, 16/11 en 18/11/2009. Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 23/11, 26/11, 28/11 en 30/11/2009.
Met deze kameropera bewandelt Benjamin Britten de weg van de klassieke tragedie. De intimiteit van het
werk en de focus op een noodlottige afloop brengen Purcells Dido and Aeneas voor de geest. Alle vrouwen in
Rome blijken ontrouw met uitzondering van Lucretia, de echtgenote van Collatinus. Tarquinius, de zoon
van de Etruskische koning en troonopvolger, twijfelt aan Lucretia’s standvastigheid. Hij misbruikt zijn
macht en verkracht haar. Lucretia weigert in schande verder te leven. Info: www.vlaamseopera.be.

Iphigénie en Aulide (Christoph Willibald Gluck). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 1/12 en 22/12 om
18.00 uur; 3/12, 8/12, 10/12 en 18/12 om 20.00 uur; 6/12, 13/12 en 20/12/2009 om 15.00 uur. Info:
www.demunt.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.

Oudenburg: Romeins Archeologisch Museum. Org.: Amarant. 18/10/2009 om 14.00 uur. Begeleiding: So-
phie Dralans. Info: www.amarant.be.

Xanten: Archeologisch Park, Grote Thermen en het nieuwe Römermuseum. Org.: Amarant. 24/10/2009.
Begeleiding: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

Evenementen

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

Die Soldaten Roms: Waffentechnik und Alltagsleben über vier Jahrhunderte. Römerkastell Saalburg, Ar-
chäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 6/9/2009. Info: www.saalburgmuseum.de.

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. Lijkverbran-
ding. Info: www.pam-velzeke.be.

Beleef een dag bij de Galliërs en Romeinen. Org.: Viroviacum Romanum. Domein Oosthove, Speiestraat
32, 8940 Wervik. 3/10 en 4/10/2009. Info: www.viroviacum.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 31/07/2009. Voor aanvullende informatie of eventuele
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden).
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POSTBUS
postbus@vlot-vzw.be

In het verslag van de studiedagen (23 en 30 januari 2008) wordt in punt 4.3 vermeld: literaire vertalingen
vergelijken is altijd leerzaam. Ik was bij deze werkgroep aanwezig en heb met grote belangstelling geluisterd
naar een collega die het had over het verhaal van Apollo en Daphne (Ovidius, Metamorphoses, 1, 490 e.v.).
Met de leerlingen gaat zij op zoek naar stijlfiguren en de plaats van woorden en of die stijleffecten ook in een
literaire weergave van bv. M. d’Hane-Scheltema aanwezig zijn.

Bv. Si qua latent, meliora putat. Fugit ocior aura
(...)

  ‘nympha mane! Sic agna lupum, sic cerva leonem,
  sic aquilam penna fugiunt trepidante columbae’

Apollo  ziet  Daphne en haar  mooie  eigenschappen en begint  over  haar  te  dromen.  Maar wat  gebeurt  er  nu
tijdens die bruuske overgang van putat. Fugit? Dit schokeffect (gezegde op het eind van de zin en het begin
van de nieuwe zin) suggereert dat Apollo ophoudt met te dromen en opnieuw tot de werkelijke wereld
komt: hij ziet nu Daphne wegvluchten. Een mooie vondst om de plaats van beide gezegdes te onderstrepen.

Het anaforische sic, tot driemaal toe herhaald, zou kunnen suggereren dat Apollo meerdere vrouwen ach-
ternazat  ,  net  als  de  god  Jupiter.  Hierop  kwam  mijn  repliek:  ‘Is  deze  interpretatie  niet  te  subjectief  en  wat
verregaand?’ De reactie was: ‘Vanuit mijn persoonlijke studie over Ovidius weet ik dat de dichter vaak, zo-
als hier, met een ludieke knipoog een historische allusie maakt op de nieuwe wetgeving van Augustus over
het monogame huwelijk die door de dichter fijntjes omzeild wordt. In de mooie vertaling van M. d’Hane-
Scheltema1 ontdekken de leerlingen dat deze anaforen niet weergegeven worden:

Je vlucht, mijn nimf, zoals een lam een wolf ontvlucht, een hert
een leeuw, of duiven voor een adelaar onrustig wieken.

Ik zag nog iets moois in de Latijnse disjunctie penna ... trepidante: de beide vleugels van de duiven openge-
spreid en dan is het maar een kleine stap naar de literaire vondst ‘wieken’.

Ik was ook nieuwsgierig naar de literaire weergave door de Engelse vertaler Melville2:

Stay, sweet nymph, oh stay! Lambs flee from wolves
and hinds from lions, and the fluttering doves from eagles.

Hier ontdekken we dat het anaforische sic door een polysyndeton vervangen is en de dieren in het meer-
voud staan (wegens spreukgehalte?).

Er zijn vast lezers die interessante vondsten ontdekt hebben bij een vergelijkende studie met literaire verta-
lingen. Laat ons delen in uw ontdekkingsvreugde !

Frits Coghe, Izegem

1 M. d’Dane-Scheltema, Ovidius. Metamorphosen, Amsterdam, 2001.
2 A.D. Melville, Ovid. Metamorphoses, Oxford & New York, 1986 (World’s Classics). Si quae latent, meliora putat:

‘And sure her hidden charms are best!’
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Waardoor  is  4  of  5  uur  in  de  eerste  graad  te  weinig  om  vlot  Latijn  te  leren  lezen?  Zo  onze  leerboeken  de
spraakkunst en haar eigen volgorde als didactische leidraad gebruiken, en in de eerste graad bv. alle soorten
wenszinnen tegelijk laten leren omdat die bij elkaar worden vernoemd in de spraakkunst, wordt het voor velen
een warboel: velen beseffen niet dat – en hoe – ze gewoon wensen formuleren; evenmin dat mensen kunnen
spreken over wat niet is. Laten we ze in het Nederlands daarvan bewust worden, en werkelijkheid en onwer-
kelijkheid koppelen aan indicatief en conjunctief (‘ik zou ...’, ‘was hij maar ...’, ‘ik wou dat je kwam’), dat is een
solide basis. Niet de bomen, maar het bos. Met hopen ‘tips’ kunnen we onze leerlingen wel drie jaar bezighou-
den, maar de resultaten blijven uit. Hoevelen zijn in staat zelfstandig bv. een stuk Caesar te lezen?

Eén voorbeeld. Utinam is niet frequent en komt dus niet voor in Vocabula of in het vocabulariumboek bij Tol-
le, lege, evenmin bij Caesar en Ovidius, Metamorphoses, 3, 38-252. Toch worden in de tekst ‘Actaeon’ (Phoenix
III, 2004, p. 222) de woorden Utinam abessem, tacitus ingemuit, sed adsum; utinam ... ingelast.  Dwang  van  de
spraakkunst? (vgl. Fundamenta, 319.3: ‘Was ik maar rijk! (Maar ik ben het niet.)’) Dus: in het leerboekenlatijn
utinam schrappen en over wenszinnen spreken wanneer onze lezers die in een echte tekst ontmoeten (als het
ooit zover komt). Tijd gewonnen.

Robert Vermeersch, Kortrijk

**********

In het Zuid-Nederlandse onderwijslandschap van de vroegmoderne tijd spelen Latijnse scholen een belang-
rijke rol. Uit het middeleeuwse onderwijspatroon groeit in de 16e eeuw een nieuw netwerk van colleges, die
deels door religieuzen, deels door seculiere geestelijken en leken geleid worden. Jezuïeten en augustijnen
nemen in deze beweging het voortouw, maar ook de franciscanen en de oratorianen zijn erg actief. De hoge
verstedelijking van onze gewesten vertaalt zich in een dicht en belangrijk onderwijsnetwerk.

Zowel  de  studie  van  deze  Latijnse  scholen  als  de  ontsluiting  van  hun  archieven  is  zeer  ongelijk  gebeurd.
Overzichtswerken ontbreken; er bestaan goede monografieën gewijd aan één college, naast gedenkboeken
van soms bedenkelijke kwaliteit. Het beeld dat hieruit naar voor komt, is onvermijdelijk verbrokkeld en im-
pressionistisch. Toevallig of partieel bewaard gebleven schoolarchieven lijden aan eenzelfde euvel. Instellin-
gen die door regulieren geleid werden, kenden tijdens de Franse Revolutie bovendien een woelig einde, met
nefaste gevolgen voor hun archief. Toch is er meer bewaard dan men op het eerste gezicht zou vermoeden.
En daarover wil de nieuwe publicatie van het Rijksarchief, Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16e-18e
eeuw) klaarheid scheppen. Dit repertorium wil zowel deze Latijnse scholen als het archiefmateriaal dat ze
nagelaten hebben in kaart brengen. Relevante informatie over het bestaan en de organisatie van de diverse
onderwijsinstellingen wordt samengebracht in overzichtelijk gestructureerde notities, afgerond met een be-
redeneerde bibliografie. Daarnaast is dit naslagwerk ook opgevat als een archiefgids die attendeert op het
rijke bronnenmateriaal, niet alleen afkomstig uit rijks- en stadsarchieven, maar ook uit archieven van orden
en congregaties.

J. VANHOUTTE en J. VAN DER EYCKEN (redactie), E. PUT en M. D'HOKER (eindredactie en coördinatie),
Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16e-18e eeuw). Repertorium en archiefgids. Vlaanderen en Brussel, geïl-
lustreerd, 710 p., € 25, bestelnummer 4587 (beschikbaar vanaf februari 2009).

Johan De Wilde, Lovendegem

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 zo veel mogelijk. Suggesties voor de lay-out kunnen in een aparte
bijlage vermeld worden. Bezorg uw bijdragen 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 oktober 2009.
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