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REDACTIONEEL

Beste collega’s

De zon is terug in het land en we ontwaken uit een lange winterperiode. Spontaan doet dit me denken aan
een gedicht van Horatius: Solvitur acris hiems grata vice veris et favoni ...

Wanneer u dit stukje leest, zijn ook vele studiereizen naar Italië en Griekenland weer achter de rug en heb-
ben honderden leerlingen van een onvergetelijke culturele ervaring genoten.

Onze studiedag was, voor wie het barre winterweer trotseerde, een echte voltreffer. Ook wie er helaas niet
tijdig geraakte, kon vele praktische ideeën opdoen in de zeer goed gestoffeerde syllabus. We zullen zeker al-
le opmerkingen en suggesties van de aanwezigen nakijken om de volgende studiedagen zo boeiend en
bruikbaar mogelijk te maken.

Op onze jaarvergadering blikten we terug op het afgelopen werkjaar. Vooral voor Prora koesteren we nog
een grote wens: we dromen van meer inbreng van onze leden. In de nabije toekomst zullen we via een en-
quête navragen wat jullie, onze leden en lezers, van de V.L.O.T. en van Prora vinden. Af en toe is het nodig
om de eigen werking te evalueren, zodat we niet vastroesten of de boot missen. We hopen vele antwoorden,
aanvullingen en suggesties te krijgen die heel onze werking kunnen optimaliseren.

Bij onze Nederlandse collega’s van de Vereniging Classici Nederland (VCN) is ondertussen een zeer ruime
discussie losgebroken rond het niveau van de vakken Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming. Onze
collega’s maken zich zeer bezorgd over het dalende peil van het kennen en kunnen en meer bepaald de
groeiende moeilijkheden die leerlingen ondervinden bij het vertalen van authentieke teksten. Een nieuwe
hervorming van deze vakken ligt ter discussie. We blijven dit alvast volgen. Indien het ook voor ons interes-
sante stof tot nadenken zou bieden, zullen we u zeker informeren over de ontwikkelingen daar. Voor wie het
graag zelf van dichtbij opvolgt, is de VCN-website (www.vcnonline.nl) een aanrader.

Ook onze Franstalige  collega’s,  verenigd in  de Fédération des  Professeurs  de Grec  et  de Latin (FPGL),  zijn
zeer actief. Hen kunt u terugvinden op de website www.fpgl.be.

Rest mij nog u allen veel leesplezier en na het nodige correctiewerk een heel boeiende zomervakantie toe te
wensen.

Lieve Van Gerwen
Voorzitter

http://www.vcnonline.nl/
http://www.fpgl.be./
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VERENIGING

Workshop Romeins koken

Culinaire geschiedenis is een ideale manier om het verleden meer reëel te maken. In plaats van teksten te le-
zen of objecten te bestuderen schotelt Annelies Van Wittenberghe iedereen hapjes voor die worden gemaakt
op basis van de recepten van Apicius, de beroemde fijnproever uit de 4e eeuw n.C. Zijn recepten worden
echter niet klakkeloos overgenomen. Dat is in vele gevallen ook niet mogelijk: de recepten zijn vaak niet ge-
detailleerd beschreven, sommige ingrediënten zijn onvindbaar of zelfs verboden, en onze kok van dienst
heeft ook geen keukenslaaf ter beschikking. Wie aan deze workshop deelneemt, leert in de eerste plaats ge-
rechtjes klaarmaken die ook in de 21e eeuw gesmaakt kunnen worden.

Annelies Van Wittenberghe studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent, optie klassieke geschiedenis.
Ze heeft ook een pedagogisch diploma. Na haar studies begon ze zich te interesseren voor culinaire geschie-
denis en ze volgt een koksopleiding.

Deze nascholing vindt plaats op woensdag 13 oktober 2010 in Sint-Niklaas. Om de workshop te kunnen la-
ten plaatsvinden zijn minimaal 20 deelnemers nodig. Omdat het de bedoeling is dat iedereen de workshop
goed kan volgen, is het aantal inschrijvingen beperkt tot 40. Snel inschrijven is dus de boodschap.

Het programma ziet eruit als volgt:

• 14.00 uur: onthaal met koffie/thee
• 14.30 uur: verwelkoming (Lieve Van Gerwen, voorzitter V.L.O.T.)

• 14.40 uur: uiteenzetting over Romeinse culinaire geschiedenis (Annelies Van Wittenberghe)
• 15.20 uur: pauze met koffie/thee
• 15.40 uur: kookdemonstratie en degustatie van Romeinse hapjes (Annelies Van Wittenberghe)

• 16.50 uur: slotwoord (Lieve Van Gerwen)
• 17.00 uur: einde

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum/uur:   woensdag 13 oktober 2010 van 14.30 tot 17.00 uur

Locatie:    Koninklijk Atheneum, Parklaan 89, 9100 Sint-Niklaas
      (wegbeschrijving op www.vlot-vzw.be/nascholing)

Deelnameprijs:  • € 15 voor leden van de V.L.O.T.
      • € 20 voor niet-leden van de V.L.O.T.
      • € 5 voor studenten (met studentenkaart)

 (ter plaatse te betalen – syllabus, nascholingsattest, koffie/thee en degustatie van de Ro-
meinse hapjes inbegrepen)

Inschrijvingen:  www.vlot-vzw.be/nascholing

http://www.vlot-vzw.be/nascholing)
http://www.vlot-vzw.be/nascholing
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VAKTHEORIE

De vrouw bij Juvenalis

Cara Muyldermans

De vrouw neemt een vreemde positie in de werken van Juvenalis in. Welke positie dat is, zal hier duidelijk
worden. Twee satiren zullen in detail besproken worden: satire 2, waar Laronia het woord neemt, en satire 6,
waar er wordt aangespoord om niet te trouwen, toch als men de visie van Suzanna Braund (1992, p. 71-72)
volgt. Dit brengt ons al bij een van de belangrijkste personen die zich met Juvenalis heeft beziggehouden en
meer bepaald met de vrouwen in zijn satiren. Andere recente auteurs waarop ik me heb gebaseerd, zijn Amy
Richlin, Paul Miller en John Henderson.

Dat Juvenalis wordt geteisterd door een immense indignatio wegens het verval van Rome, moet men steeds
in het achterhoofd houden. Het is immers de grootste drijfveer doorheen al zijn satiren. Samen met het ver-
val  van Rome speelt  hij  in  op het  verval  van de moraliteit  van de vrouw. Wil  dit  zeggen dat  Juvenalis  een
misogyn is en de vrouw als enige oorzaak ziet van alle verderf? Juvenalis is lang niet de enige die zich uit-
laat over de vrouw, maar hij zet een traditie voort die al sinds lang bezig was (Carr, p. 61). Hij doet dit echter
op een nieuwe en meer intrigerende manier, wat hem dan ook zo interessant en speciaal maakt. Zijn manier
van schrijven zet je ertoe aan dieper op zijn werk in te gaan, waardoor je nog meer dingen gaat ontdekken.
Zijn persona is die van een man vol bitterheid en sarcasme (Knecht, p. 177), maar het is juist dat wat zijn werk
zo aantrekkelijk en grappig maakt. Met dit artikel hoop ik dan ook mijn fascinatie voor Juvenalis te kunnen
doorgeven.

De vrouw in de Romeinse literatuur

Wanneer we nu de vrouw gaan bekijken in de satire (vgl. Richlin 1984, p. 67-80), moeten we toch steeds in
het achterhoofd houden dat de westerse literatuur voornamelijk is geschreven voor en door mannen en dus
ook tot hun eigen voordeel. Daarnaast houdt satire zich ook bezig met macht; de satiricus schrijft over dege-
ne die hem onderdrukt of over degene waar hij, naar zijn mening, boven moet staan. Door zijn werk herstelt
hij zijn macht, laat hij het publiek zich goed voelen en bekrachtigt hij de gewenste sociale normen. Om zaken
of personen aan te vallen, maakt de schrijver gebruik van stereotypen, die meestal worden overdreven, maar
toch realistisch blijven. Wanneer men in deze context over vrouwen gaat schrijven, zegt dit niets over de
vrouwen zelf, maar wel over de angsten en voorzorgen met betrekking tot de vrouwen in de Romeinse sa-
menleving.

Toch  gaat  het  niet  zomaar  over  vrouwen,  maar  zit  er  een  volledige  Romeinse  cultuur  achter.  Satirische
teksten geven ons immers informatie over hoe de Romeinen denken. Juist door die mannelijke stem zien we
dat de klassieken een belangrijke rol hebben gespeeld in het gedachtegoed van de westerse maatschappij
van vandaag; onze maatschappij is dan ook patriarchaal. Rome moeten we in die context zien als staande
voor arma virumque (Vergilius, Aeneis 1, 1), de man en zijn wapens, dus de man die moet vechten. Dit zien we
dan vooral naar voren komen in de satire. Aangezien de wereld van de Romeinen rond de man draaide, kan
de vrouw geen thema zijn. We kunnen dus zeggen dat satire eigenlijk een herbevestiging is van de manne-
lijke macht (Henderson 1989, p. 90-99).

De persoon van Juvenalis (1e-2e eeuw n.C.) zelf beschrijven is iets moeilijker, aangezien de gegevens over
zijn leven schaars zijn. In tegenstelling met Lucilius en Horatius zegt hij weinig over zichzelf. Zelfs met zijn
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tijdgenoten vormt dit een contrast: Martialis is immers trots op zijn Spaanse herkomst
en Plinius beschrijft zijn villa’s tot in het kleinste detail (Coffy, p. 136-137). Martialis
zegt wel dat hij Juvenalis kent, maar spreekt nooit over diens poëzie, misschien omdat
Juvenalis in zijn tijd te obscuur was (Highet, p. 18). Juvenalis schreef vijf boeken sati-
ren, gevuld met exempla die aantonen hoe het zeker niet moet (Knecht, p. 175-179).
Met hem kunnen we zeggen dat het genre wordt gekarakteriseerd, zal doorwerken en
tot een hoogtepunt komt in het elizabethaanse Engeland (Freudenburg 2005, p. 1-19).
Hij kan beschouwd worden als een van de laatste schrijvers van de klassieke oudheid,
daar na hem een nieuwe christelijke wereld belangrijk werd (Coffey, p. 146).

Hypocrisie

Een eerste satire waarin de vrouw een belangrijke rol speelt, is satire 2 (vgl. Braund 2004, p. 147). Die opent
met een aanval op hypocriete moralisten die de strikte Romeinse moraliteit hoog houden en verwijfde man-
nen bekritiseren, terwijl ze zich zelf met zulke praktijken bezighouden (2, 1-35). Het openingsthema hierbij is
frontis nulla fides (2, 8) – en inderdaad, zoals zal blijken: schijn bedriegt. Snobs en sofisten worden aangeval-
len, vervolgens homoseksuelen en hypocrieten. De rol van de dokter, die de homoseksuelen kan herkennen
aan hun gladde anus (2, 11-13), is hier dan het perfecte alter ego voor de satiricus; hij ontmaskert de hypocri-
sie. Na deze veroordeling van hypocrisie door de verteller wordt Laronia in de satire geïntroduceerd. Ze be-
kritiseert het mannengedrag en zegt dat zulk gedrag bij vrouwen helemaal niet voorkomt. Als bewijs gaat ze
verder in het beschrijven van het gedrag van verwijfde mannen, waardoor ze de hypocrieten verjaagt (2, 35-
64). Vervolgens worden aristocraten aangevallen, die ook als hypocrieten naar voren komen. Daarna zijn de
passieve homoseksuelen aan de beurt (2, 82-116). Ook het homohuwelijk moet eraan geloven (2, 117-148), en
hier is het dan nog wel Gracchus die trouwt. Het feit dat een man, als ware hij een vrouw, als bruid wordt
overgeleverd en zelfs nog een bruidsschat betaalt, is voor Juvenalis een monstra (2, 120) (Konstan, p. 13). Tot
slot wordt er verteld hoe de schimmen van Romeinen uit de onderwereld afkeer voelen voor wat er gebeurt
(2, 149-159) en komt het fenomeen ter sprake van jonge buitenlanders die gecorrumpeerd worden door hun
bezoek aan Rome (2, 160-170).

Wat  in  deze satire  zeker  uitzonderlijk  is,  is  dat  we een vrouw aan het  woord krijgen:  Laronia  (vgl.  Braund
1995, p. 213-215). Zoals eerder gezegd veroordeelt ze de hypocriete homoseksuelen, maar aan de andere kant
verdedigt ze ook de vrouwen alsof die zijn aangevallen. Hierdoor krijgen we een zekere overlapping met sa-
tire 6, waarin de vrouw effectief wordt aangevallen. Een vraag die we bij satire 2 echter moeten stellen, is of
Laronia  als  ‘echte  vrouw’ beschreven moet  worden.  Deze rationele  vrouw lijkt  immers  in  contrast  te  staan
met de indignatio van de spreker. Bovendien wordt er gezegd dat ze de waarheid spreekt, waardoor de valse
moralisten vluchten:

Fugerunt trepidi vera ac manifesta canentem
  Stoicidae; quid enim falsi Laronia? (2, 64-65)

  ‘Aldus Laronia. Haar taal was klaar
  en deed die stoïcijnen angstig vluchten,
  want wat zij zei, was waar.’

Door het participium canentem krijgt ze een profeetachtige status. In combinatie met het noemen van haar
naam op het einde van het vers en de ellips krijgt ze zelfs een bovenmenselijke status. Mogen we deze denk-
piste wel volgen en is deze wel realistisch, aangezien we met een mannelijke auteur te maken hebben? We
kunnen  immers  niet  spreken  van  autonomie  bij  Laronia.  Bovendien  staat  er  in  2,  52: aut ullo strepitu fora
vestra movemus? ‘Galmt jullie rechtbank ooit van ons beklag?’ Het woord strepitus (‘lawaai, luidruchtigheid’)
zou een vrouw nooit gebruiken, aangezien het haar ondergeschikte rol bevestigt. Een vrouw die een vrouw
verdedigt, zou de vrouwelijke advocatuur immers nooit beschrijven als louter lawaai.

We moeten eerder veronderstellen dat Laronia wordt gebruikt om een bepaald effect te bereiken. Als we
naar de context kijken, zien we dat haar optreden kort en gecontroleerd is; de volgende scène is namelijk die
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van Creticus. Laronia wordt gemanipuleerd om hem te ontmaskeren, waardoor ze dus juist hetzelfde doet
als de auteur. De auteur pakt alles en iedereen aan, net zoals zij hier Creticus aanpakt. Wanneer ze haar rol
heeft vervuld en Creticus is ontmaskerd, verdwijnt ze ook gewoon even snel als ze tevoorschijn is gekomen.
Ook moeten we rekening houden met  het  metapoëtische niveau dat  in  deze satire  schuilt;  was het  hoofd-
thema immers niet frontis nulla fides? Ook dit is bij Laronia zo; wat leek op een vrouwelijke stem is eigenlijk
niets meer dan een écriture masculine. Dit geeft nog maar eens weer dat satire volledig mannelijk is. In een
volledig mannelijke tekst kunnen we dan ook geen echte vrouw aan het woord krijgen. Ze kan enkel en al-
leen een constructie van de spreker zijn.

Misogynie

Satire 6 (vgl. Braund 2004, p. 230-233), het enige gedicht dat geheel boek 2 omvat, legt de focus op vrouwen
als echtgenotes. De persona van Juvenalis is nog steeds dezelfde als in boek 1, hij is dezelfde kwade extremist,
maar aan zijn homofobie, chauvinisme en andere dweepzucht wordt er hier nog een zekere misogynie toe-
gevoegd. Deze satire is uniek in de traditie en met zijn lengte (maar liefst 700 verzen lang) kan ze als het wa-
re als bijna episch worden gezien. In deze satire staan 34 verzen die alleen in een manuscript zijn overgele-
verd dat te Oxford wordt bewaard, het zogenaamde ‘Oxfordfragment’, waarover de discussie bestaat of het
al dan niet door Juvenalis is geschreven. Deze satire is een soort van brief, gericht aan zijn vriend Postumus
om hem te overtuigen toch maar niet te trouwen. Hij waarschuwt hem voor de gevolgen van een huwelijk,
dat begint met overspel, maar culmineert in een dood door vergiftiging.

Hij opent zijn satire met het beschrijven van de oude tijden, waar Kuisheid (Pudicitia) nog hoog in het vaan-
del werd gedragen. Deze Pudicitia vlucht echter van de aarde weg, wanneer het fenomeen ‘overspel’ de kop
opsteekt (6, 1-24). Vervolgens vraagt hij zich af of Postumus wel nog goed bij zijn verstand is (6, 25-37).
Wanneer Postumus dan aantoont dat een of andere bekende casanova ook getrouwd is, wijst Juvenalis op de
absurditeit om een kuise vrouw te zoeken (6, 38-59). Hierna begint hij zijn cataloog van Romeinse vrouwen,
ontworpen om Postumus toch maar van het huwelijk af te houden.

We krijgen een opeenvolging van de losbandigheid van vrouwen. Als
voorbeelden zijn hier Eppia en Messalina, vrouw van keizer Claudius,
van belang. Daarbij komen tal van andere voorbeelden aan bod, maar
die zijn minder van belang. Juvenalis gaat op zoek naar de oorzaak van
dit alles en hij komt tot het besluit dat luxe dit effect heeft op vrouwen
(6, 286-313). Dit leidt gemakkelijk tot zijn beschrijving van het Bona
Deafeest als een orgie (6, 314-345). In het Oxfordfragment bekritiseert
Juvenalis de aanwezigheid van passieve homoseksuelen (cinaedi) en
onthult dat vrouwen ervan houden seks te hebben met eunuchen (6,
366-378). Vervolgens krijgen we opnieuw een catalogus van slechte
vrouwen, maar daarvoor verwijs ik naar satire 6.

Zoals al eerder vermeld kan men satire 2 zien als een antwoord op sati-
re  6.  Vele  dingen  waarvan  de  vrouw  wordt  beschuldigd  in  satire  6,
worden door Laronia in satire 2 immers weerlegd (vgl. Braund 1995, p.
207-210).

In 6, 457-473 en 6, 486-511 wordt gealludeerd op het feit dat vrouwen zich alleen zouden interesseren voor
cosmetica en mode. In satire 2 ontkent Laronia dit fenomeen niet, maar hier zien we dat het ook bij mannen
voorkomt, wanneer er wordt gevraagd waar de man zijn parfum heeft gehaald (2, 40-42).

In 2, 49 zien we hoe Laronia argumenteert dat vrouwen zich niet bezighouden met homoseksuele praktijken,
terwijl in 6, 311 de vrouwen juist daarvan worden beschuldigd. Dit zien we ook in 6, 314-345, wanneer het
Bona Deafeest als het ware verandert in een grote orgie. In 2, 50 wordt dan weer geargumenteerd dat man-
nen wel een vrouwelijke rol op zich nemen, in tegenstelling met de vrouwen, die geen mannelijke rollen

Ets door Agostino Carracci,
late 16e eeuw
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aannemen.  In  6,  242-245 echter  zien we in  de verzen hoe de vrouw zich gaat  mengen in  processen en zich
dus wel degelijk in een mannelijke rol plaatst. Door dit alles lijkt het erop dat satire 2 een inversie is van de
standaard misogyne thema’s. We mogen hierbij echter niet vergeten dat Laronia een creatie is van Juvenalis,
zoals voorheen aangetoond, en alleen wordt gebruikt om hypocrieten zoals Creticus te ontmaskeren.

Bij satire 2 is het vooral van belang niet te vergeten dat het thema frontis nulla fides is. In deze optiek kunnen
we aannemen dat wat Laronia dan zegt in de ogen van Juvenalis niet echt de waarheid is1, maar dat hij over
de vrouwen denkt zoals ze in satire 6 worden afgeschilderd. Bij dit alles klaagt hij ook nog eens de passieve
homoseksuele mannen aan, wat dan ook de grootste schande is bij de Romeinen (Eyben e.a, p. 106).

Liefdeselegie en satire

Zoals al in beperkt mate duidelijk is geworden, gebruikt Juvenalis een aantal vrouwen als exempla om Pos-
tumus te overtuigen toch maar niet te trouwen. Deze vrouwen worden nu besproken.

Satire 6 kent een programmatische opening en net zoals in satire 1 wordt de satire geplaatst tussen andere
Romeinse tradities. Satire 6 begint met een beschrijving van het leven voor overspel de kop opsteekt. Specia-
le aandacht moeten we hier besteden aan de verzen 6, 7-8, waar de montana uxor wordt vergeleken met de
welbekende poëtische karakters Cynthia en Lesbia (Keane 2002, p. 5-20):

... haut similis tibi, Cynthia, nec tibi, cuius
  turbavit nitidos exstinctus passer ocellos (6, 7-8)

  ‘She was nothing like you, Cynthia, or you
  with your bright eyes marred by death of your sparrow.’2

Cynthia was de ideale vrouw bij Propertius en Catullus had zijn liefde voor Lesbia en haar leed bij de dood
van haar mus beschreven. Zo krijgen we een aanduiding van het brede veld van de satire en de thematische
banden met andere genres, hier in het bijzonder de liefdeselegie.

Satire 6 volgt de geest van boek 1 en maakt gebruik van de indignatio als typisch kenmerk. Dit zien we omdat
Juvenalis de neiging heeft te overdrijven en vaak gebruikmaakt van retorische vragen en uitroepen. Voor sa-
tire  6  is  de proloog hier  van groot  belang.  We krijgen er  een contrast  tussen de eeuw van Saturnus met  de
centrale figuur van Pudicitia en de volgende eeuwen met de vrouwelijke losbandigheid als kenmerk. Tijdens
het leven in het gouden tijdperk is de figuur van de montana uxor die van een trouwe, huiselijke vrouw: ze
maakt het bed op (6, 5-7) en ze zorgt voor de kinderen (6, 9-10). Dit alles is zeker geen materiaal voor het
schrijven van een satire, want de montana uxor kent immers geen ondeugden. Ze is eerder het typische voor-
beeld van pudicitia. Ze is echter dik, harig en meer gemaakt om kinderen voort te brengen dan om zich bezig
te houden met amoureuze activiteiten. We krijgen hier dus het idee dat de deugd tot ons komt in een onaan-
trekkelijke verpakking. Haar beschrijving is dus wel materiaal voor een satire.

Deze proloog roept ook de programmatische verklaring uit satire 1 op, waar het ging over de verandering
van het leven na de zondvloed (1, 81-87). Juvenalis keert dus in beide gevallen terug naar de primitieve tij-
den. Beide voorbeelden kennen geen invloed van ouders (1, 833 en 6, 12-134) en we krijgen bij beide eenzelf-
de komische behandeling: de montana uxor krijgt een typisch komisch uitzicht en Pyrrha wordt voorgesteld
als een hoerenmadam. Alleen het mythologische aspect verschilt: in satire 1 ontstaan de mensen uit stenen,

1 In 2, 63-64 wordt er gezegd dat Laronia de waarheid spreekt.
2 Ik heb hier gekozen voor de vertaling door Braund in de tekstuitgave, omdat de Nederlandse vertaling te

vrij is om hier te kunnen gebruiken.
3 Paulatimque anima caluerunt mollia saxa (‘waarna zijn stenen langzaam de warmte kregen van een mens’).
4 Vivebant homines, qui rupto robore nati compositive luto nullos habuere parentes (‘hoe pril het leven van de men-

sen die ouderloos werden geboren uit een holle boomstronk of een modderkluit’).
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terwijl ze in satire 6 ontstaan uit bomen en modder. Nog een groot verschil is dat de montana uxor uit het sa-
turnische tijdperk komt en dit moeten we situeren voor de zondvloed. Dit geeft een contrast met wat Juvena-
lis in satire 1 had gezegd en toont aan dat zelfs nog vroeger materiaal binnen zijn handbereik lag. Hij geeft
op deze manier dus opnieuw het brede veld van de satire weer.

Wanneer hij de montana uxor vergelijkt  met  Lesbia  en Cynthia,  staan volgens velen deze laatste  twee vrou-
wen voor de moderne, gesofisticeerde Romeinse vrouw. Men gebruikt dan het thema van de montana uxor
als symbool van de huishoudelijke relatie om aan te tonen hoe veraf de vrouw hier nu van staat (Anderson,
p. 261-262). Toch zit er een diepere betekenis achter. We krijgen een contrast met de liefdeselegie, omdat we
hier te maken hebben met een lelijkere en simpelere vrouw. De trouwe vrouw van het gouden tijdperk
wordt dus vervangen door Lesbia (Anderson, p. 274-275). Ook zien we Lesbia alleen in een literaire context,
omdat ze wordt opgeroepen via parafrase. Het feit dat ze wordt vermeld via een gedicht, impliceert dat de
lezer het wel moet kennen. Hoewel Cynthia wel bij naam wordt genoemd en men dus onmiddellijk denkt
aan een vrouwelijk persoon, moet ze hier ook beschouwd worden als een tekstueel gegeven, aangezien Pro-
pertius  zijn  boek begint  met  de naam Cynthia. Zo krijgen we dus tegelijkertijd een verwijzing naar de per-
soon en het boek. Het gebruik van ocellos is ook van belang, aangezien de ogen een belangrijk kenmerk wa-
ren van het elegische meisje. Al deze dingen roepen de lezer dus op om aan elegie te denken en zo wordt het
contrast tussen dit genre en de montana uxor nog meer in de verf gezet.

Men aanvaardt algemeen dat Cynthia eerder een tekstuele uitvinding is van Propertius dan een representa-
tie van een echte vrouw. Haar identiteit valt dus samen met de tekst die haar afbeeldt. Juvenalis roept haar
op als fysisch embleem voor het genre en hetzelfde kunnen we zeggen van Lesbia. Hierdoor laat hij ons be-
sluiten dat het onderwerp van een satire zeer verschillend moet zijn van dat van de liefdeselegie. Toch is de
montana uxor even geconstrueerd als de tegenhangers in de liefdeselegie, ondanks het feit dat ze zo van el-
kaar verschillen. Zo maakt Juvenalis ons duidelijk dat ook zijn werk geconstrueerd is.

De allusies op andere genres moeten niet altijd gezien worden als spot of parodie, maar kunnen ook als ach-
tergrond worden gezien voor zijn werk. Door naar andere genres te verwijzen vertelt Juvenalis ons immers
dat  hij  zijn  elementen  ontleent  aan  andere  genres.  Men  krijgt  zo  dus  niet  gewoon  een  contrastaanduiding
tussen de geïdealiseerde poëzie en de ‘realiteit’ van zijn genre, maar eerder het effect dat de satiricus de au-
toriteit heeft over die genres die hij parodieert. Zo kunnen we bijvoorbeeld Juvenalis beschouwen als een
soort vates die de ondergang van de mensheid voorspelt wanneer hij verwijst naar het epische genre. Op die
manier werkt hij zich in het genre in dat hij aan het bekritiseren is. Door de liefdeselegie te gebruiken creëert
Juvenalis een achtergrond waartegen hij zijn visie over vrouwen kan plaatsen. Hij roept dus een model op en
hij zet de lezer op deze manier aan tot vergelijken.

Door de montana uxor krijgen we een onromantisch beeld dat de erotische stemming en beelden van elegie
en lyriek tenietdoet. Tegelijk krijgen we ook overlappende thema’s zoals de vrouwelijke ontrouw en hun ge-
bruik van make-up. Niet alleen bespot hij het epische genre, hij gebruikt het ook om zijn eigen positie autori-
teit te geven. Juvenalis maakt niet zomaar gebruik van het genre, maar creëert ook iets unieks. In 6, 7-8 roept
hij niet alleen het andere genre op, maar ook een traditie om zijn vrouwelijke karakters vorm te geven. Hij
vergelijkt deze lyrische en elegische puellae met een vrouw die hij zelf als pudica (‘kuis’) beschrijft. Ook zorgt
hij ervoor dat de twee types van vrouwen als parallel worden gezien wat hun literaire rol betreft. Zo wordt
de montana uxor voorgesteld als emblematische vrouw die tot het genre van de satire behoort, maar het ook
representeert, net zoals Cynthia en Lesbia tot het elegische/lyrische genre behoren en het representeren.

De  vrouw  hier  geeft  geboorte  aan  de  lust  en  we  kunnen  dit  zien  in  de  figuur  van  Messalina  in  6,  120-132
(Miller, p. 260-283). In deze scène ruilt ze haar bed voor een nacht in het bordeel. Haar lusten zijn immers
onverzadigbaar. Omdat de hoge Romeinse maatschappij naar beneden wordt gebracht door het contact met
het seksueel lagere, kunnen we van een soort degradatie spreken. Naast deze degradatie creëert Messalina
ook nieuw leven en is  er  dus revitalisatie  door  de apostrof  naar  Britannicus.  Zijn  recht  op de troon wordt
echter ondermijnd door het gedrag van zijn moeder. Haar gedrag zal uiteindelijk leiden tot haar executie en
zo zal Claudius Agrippina tot vrouw nemen en Nero adopteren. Britannicus zal hierdoor niet langer erfge-
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naam zijn en Nero zal hem dood willen. De seksualiteit leidt hier dus tot de dood, terwijl ze wordt geredu-
ceerd tot het minst idealiserende, maar het meest materiële.

... et quod potuit tamen ultima cellam
  clausit, adhuc ardens rigidae tentigine volvae,
  et lassata viris necdum satiata recessit. (6, 128-130)

  ‘(en als de hoerenbaas zijn meisjes zei
  de zaak te sluiten), kwam zij altijd spijtig
  het allerlaatst naar buiten, stijf en brandend
  in ’t onderlijf en wel vermoeid door mannen,
  maar niet verzadigd nog.’

Het seksuele lichaam wordt dus een soort mechanisme, het wordt afgebeeld als menselijk en handelend
door de woorden rigidae volvae met daarbij nog eens ardens.  Seks wordt gebruikt als instrument (Anderson,
p. 260). Haar seksualiteit lijkt haar eigen wil te hebben en staat buiten de menselijke controle. Men kan hier
dus spreken van een erotische honger die geen voldoening kent. Messalina wordt voorgesteld als met een
onverzadigbare mannelijke erectie. Op deze manier wordt ze dus homo-erotisch en onproductief of steriel.
Net zoals de relatie tussen Naevolus en zijn meester in satire 9.

Naast Messalina wordt Eppia als voorbeeld gebruikt. Eppia is de vrouw die haar gezin achterlaat om er met
een gladiator vandoor te gaan. Dit vormt dus een groot contrast met de montana uxor, wier hele bestaan rond
haar huishouden draait.  Deze gladiator, Sergius, wordt echter lelijk voorgesteld en zou eerder passen in de
wereld van de montana uxor. Hoewel daar de lelijkheid een teken was van pudor, is dit hier van impudicitia,
onkuisheid. Hiermee toont Juvenalis aan dat het onmogelijk is terug naar het verleden te keren, zelfs als men
dit zou willen (Anderson, p. 258-259). Eppia laat alles achter voor lust en dit staat in groot contrast met de
dedicatie die Rome groot had gemaakt. De vrouw denkt echter niet aan fama en pudicitia en dit is volgens Ju-
venalis het begin van het verval van de gemeenschap (Bond, p. 422). De oorzaak van haar gedrag ligt echter
bij het keizerlijk hof en meer bepaald bij Messalina. Hier krijgen we opnieuw het beeld dat de besmetting
van in de kern gebeurt, net zoals dat via beeldspraak in satire 2 (78-81) wordt beschreven: Dedit hanc contagio
labem et dabit in plures, sicut grex totus in agris unius scabie cadit et porrigine porci uvaque conspecta livorem ducit
ab uva (‘Die modegrillen zijn een besmetting die steeds verder gaat, zoals een hele kudde op het veld om-
komt door schurft of mond- en klauwzeer van één varken; of zoals één beurse tros andere druiventrossen
aan kan steken.’) Het keizerlijke hof wordt hier dus als trendsetter gezien.

Trouwen?

Nog een belangrijke figuur naast al die vrouwen is natuurlijk Postumus, die Juvenalis wil overtuigen om
niet te trouwen. Het meest centraal in deze satire staat dus een man: hij is het immers die overtuigd moet
worden.  Postumus  wordt  echter  voorgesteld  als  idealist  en  wil  toch  trouwen,  hoewel  hij  wordt  gewaar-
schuwd dat geen enkele vrouw hem genade zal tonen. De vrouwelijke ondeugden worden op een dergelijke
manier verteld, alsof het meer is dan Postumus ooit zal aankunnen. Wanneer Juvenalis in 6, 209-275 begint te
vertellen hoe de vrouwen hun mannen domineren, kunnen we aannemen dat Postumus op dat moment ge-
trouwd is en gedoemd is om te leven als marionet (Smith 1980, p. 323-237). Postumus is dus onderworpen
aan zijn domina en kan niets anders meer doen dan de gevolgen van zijn beslissing dragen. De vrouw neemt
dus de mannelijke superieure rol aan, terwijl ze blijft genieten van haar vrouwelijke voluptas (Anderson, p.
262). De vrouw zou dan trouwen om macht te vergaren en minder uit liefde. Satire 6 zou dus gezien kunnen
worden als een aanklacht op de degeneratie van het huwelijk tot een liefdeloze relatie.

Wat W.S. Smith hierbij nog toevoegt, is dat naast de vrouw de man eveneens in fout is. Naast het feit dat sa-
tire 6 de vrouwen aanvalt voor wat ze hun mannen aandoen, valt Juvenalis ook de mannen aan voor hun
onderdanigheid. Postumus was gewaarschuwd, dus is het dom dat hij toch nog trouwt; het is zijn eigen fout.
De man die nu trouwt, vertoont tekenen van zwakte en misplaatst vertrouwen. Hij kijkt dus niet naar zijn
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eigen belang, wat gezien kan worden als onmannelijk; hij moet maar niet zo naïef zijn. De man moet volgens
Juvenalis echter wel trouwen wanneer er materiële voordelen aan verbonden zijn (Smith 1980, p. 328-332).

Wat  ook nog belangrijk  is,  is  dat  Juvenalis’  satiren bovenal  gezien moeten worden als  een constructie.  Be-
langrijk  in  satire  6  is  dat  we  meerdere  malen  een  wisseling  van  geslachten  hebben.  Er  is  een  voortdurend
schommelen tussen man en vrouw (Gold, p. 369-370). Er wordt ook beschreven hoe de mannen vrouwelijke
rollen aannemen. Satire 6 is dus een aanklacht tegen het systeem dat de oorspronkelijke hiërarchie heeft
doorbroken; de mannelijke macht is overgegaan op vrouwen, zij is domina (Gold, p. 382). Hieruit kunnen we
dus  wel  duidelijk  stellen  dat  het  niet  zomaar  over  vrouwen  gaat.  Door  juist  zo  negatief  over  vrouwen  te
spreken, richt hij zich tot een mannelijk publiek dat hieraan plezier beleeft (Smith 1980, p. 327). Maar er
schuilt hier een angel onder, zoals gewoonlijk bij Juvenalis: de mannen worden ook geconfronteerd met hun
gedrag en misschien zelfs aangespoord er iets aan te doen.

Wat betekent de vrouw nu in de werken van Juvenalis?

Vooraleer dit punt te behandelen is het van belang om in het achterhoofd te hebben dat de spreker een crea-
tie  is  van  de  schrijver.  Hij  kan  verschillende  maskers  aannemen  en  zo  een  variëteit  aan  karakters  creëren.
Volgens S. Braund kan over het algemeen gesteld worden dat hij duidelijk het masker aanneemt van een
misogyn. Het feit dat een satire soms een slechte compositie lijkt, karakteriseert de spreker. Hij is zo kwaad
en razend dat er geen logische opeenvolging meer is van scènes. Wanneer hij dan spreekt over de domine-
rende vrouw, moet men dit echter wel zien als een hyperbool, aangezien meisjes al op twaalfjarige leeftijd
huwbaar waren in de Romeinse samenleving. Het gebruik van hyperbolen behoorde tot de strategie van het
overtuigen, samen met het gebruiken van gekende gebeurtenissen om de vrouwen te veroordelen. Zo krij-
gen we een generalisatie van het incident van Clodius die tijdens de Bona Deafeesten in 62 v.C. het huis van
Caesar binnendrong verkleed als vrouw (Braund 1992, p. 84).

In de satiren van Juvenalis en vooral in satire 6 heerst de passie over de ratio. Toch zijn er enkele inconsisten-
ties tijdens zijn zoektocht om zijn zaak tegen de vrouw sterk te maken. Zo zegt hij dat vrouwen kalm en be-
rekend zijn, bijvoorbeeld wanneer ze hun kinderen vergiftigen, maar tegelijk valt hij hen aan dat ze worden
gestuurd door lust en woede (6, 649-6521). Zijn retoriek om Postumus te overtuigen om niet te trouwen faalt
echter, want er wordt op het einde verteld over diens ondergang in zijn huwelijk; hij wordt als het ware gek
(Braund 1992, p. 85).

De misogyn die tegelijk ook aan misogamie lijdt, is volgens Braund gecreëerd om het publiek te entertainen.
Hij levert ons een redevoering om ons af te raden te trouwen, maar zijn poging tot overtuigen faalt. Dit geeft
ons  de  typische  karakteristiek  van  satire  om  alles  goed  van  alle  kanten  te  bekijken  in  wat  oorspronkelijk
zwart-wittermen lijken, maar waar volgens haar uiteindelijk niet echt een kant wordt gekozen (Braund 1992,
p. 86). Aan de andere kant kan men volgens R.P. Bond stellen dat de vrouw zo negatief wordt voorgesteld
dat de auteur wel een misogyn moet zijn. Hij geeft dan wel ook kritiek op mannen, maar deze komen toch
nog sympathiek over in tegenstelling met de vrouwen. Juvenalis moet geplaatst worden in een traditie van
antifeminisme (al vind ik het nogal anachronistisch om over antifeminisme in die tijd te spreken). Zo zien we
in het politieke oeuvre van Cato dezelfde angst terugkeren dat de vrouw de macht zou krijgen. Hij stelde dat
rijke vrouwen een bedreiging vormden voor de morele en politieke stabiliteit van de staat. Zo zou men de
satire van Juvenalis dan kunnen zien als bewijs voor wat Cato had gezegd als waarheid (Bond, p. 442-447).

Persoonlijk vind ik het nogal moeilijk om Juvenalis zuiver en alleen als misogyn te zien. Hij is zeker geen fan
van het vrouwelijke geslacht, maar we moeten volgens mij in het achterhoofd houden dat het in die tijd ge-
woon conventie was om zo over de vrouw te schrijven. Juvenalis maakt van deze traditie gebruik om er iets

1 ... ut saxa iugis abrupta, quibus mons subtrahitur clivoque latus pendente recedit. Illam ego non tulerim quae conpu-
tat et scelus ingens sana facit (‘... zoals in rotsgebergten een steenbrok langs een steil verzakte helling
voortrazen kan. Maar als een vrouw koelbloedig denkend aan louter geld zo’n ondaad pleegt, dan is mij
dat te bar gesteld.’)
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totaal nieuws mee te doen. Hij gebruikt vooral de figuur van de vrouw om ons iets duidelijk te maken. Ju-
venalis gebruikt haar om zijn satiren te definiëren, maar ook om zichzelf te definiëren.

Telkens opnieuw kunnen we de vrouw zien als een constructie waardoor hij zijn werk verdedigt en plaatst
tegenover andere genres. Zo gebruikt hij Laronia om de hypocrieten te ontmaskeren, net zoals Juvenalis zelf
in zijn satiren ontmaskert. Cynthia en Lesbia en hun contrast met de montana uxor gebruikt hij voornamelijk
om zich tegenover ander genres te plaatsen. En Messalina en Eppia gebruikt hij om het keizerlijke hof aan te
vallen. Maar wanneer het mislukt om Postumus ervan te weerhouden om te trouwen, geeft dit volgens mij
extra kracht aan zijn satire. Juist omdat hij hierin faalt, versterkt hij het traditionele negatieve beeld van de
vrouw  en  plaatst  hij  zich  zo  in  de  traditie.  De  vrouw  slaagt  hierdoor  immers  in  haar  opzet  om  de  man  te
domineren, net zoals het in de traditie ook gebeurt. Hij doet dit gewoon op een vernieuwende manier.

Juvenalis is naar mijn mening een genie wat het construeren van zijn satiren betreft. Er zit zoveel achter en er
valt zoveel te ontdekken. Het is niet zomaar een verhaal dat je leest, er ligt iets in verborgen: frontis nulla fi-
des, schijn bedriegt.
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DIDACTIEK

Verslag van de studiedag ‘De oudheid vandaag’

Lieve Van Gerwen

Een dik pak sneeuw kwam bijna roet in het eten gooien: treinen met vertraging, lange files op de autosnel-
wegen ... Toch kwamen er nog een zestigtal dapperen door. Ook onze gastsprekers uit het hoge noorden
kwamen toe met een halfuurtje vertraging. Gelukkig was er koffie en cake om het wachten te verzachten.
Het volgende artikel tracht een samenvatting te geven van de lezing en aansluitend enkele boeiende tips te
lichten uit de syllabus.

Wat is actualisering?

• Een link leggen met het verleden.
• Volgens de verschillende Vlaamse leerplannen: cultuuruitingen in een antieke context plaatsen en verge-

lijken met nu.
• Teksten van antieke auteurs moeten dus op twee manieren geïnterpreteerd worden: welke betekenis

hadden ze toen en wat kunnen ze nu nog betekenen?

Waarmee moet men bij actualisering rekening houden?

• Alleen informatie vergaren uit de aangeboden teksten (bv. uit tijdschriften) is onvoldoende.
• Niet te veel teksten aanbieden rond hetzelfde onderwerp.
• Rekening houden met de interesse van de leerlingen, zeker in een zesde jaar wanneer velen al weten wat

ze gaan studeren.
• Een uitstekende kans om rond thema’s vakoverschrijdend te werken.
• Maak het niet te technisch, te gedetailleerd.
• Ideale teksten uit dagbladen en tijdschriften zijn die teksten waarbij leerlingen een standpunt kunnen in-

nemen, teksten die dus polariserend werken.

Waarmee is actualisering niet gediend?

• Acribie of (overdreven) grondigheid. We moeten geen schrik hebben thema’s aan te snijden (bv. econo-
mie, waterbeheer ...) waarin we geen experts zijn; de leerlingen aanvaarden best dat we niet alles weten
tot in het kleinste detail;

• Een volledig historisch overzicht. Het moet boeiend blijven: geen eindeloze statistieken over waterver-
bruik, maar ook ingaan op de gevolgen van het waterverbruik in de oudheid en nu;

• Te veel uitgaan van de belevingswereld van de leerlingen. Er zijn best boeiende artikelen te vinden over
minder voor de hand liggende onderwerpen.

Tips om te werken aan actualisering

• Denk in thema’s die breed genoeg zijn en lang genoeg houdbaar.
• Je kunt ook vertrekken vanuit artikelen uit het heden en daarbij antieke teksten zoeken.
• Bedenk bij elk artikel enkele goede vragen; dit kan ook een opdracht zijn voor de leerlingen.
• Gebruik actualisering niet als een leuk extraatje (‘Als jullie vandaag goed doorwerken ...’).
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• Evalueer regelmatig het gebruikte materiaal met vakcollega’s.
• Toets de vaardigheden: laat leerlingen over een behandeld thema een eigen beargumenteerd oordeel geven.
• Gebruik zeker je eigen sterke belangstellingspunten.
• Je kunt niet op alles een (eenduidig) antwoord hebben; soms is het stellen van de vraag al voldoende om

leerlingen aan het denken te zetten.

Concrete voorbeelden van actualisering
uit de syllabus van Rosanne Bekker en Chrisbert van Mourik

Eerste graad

Thema: overmoed
• uitgangspunt: schilderij van Icarus die in zee stort
• invalshoek: overmoed van de zoon
• actualisering: moderne voorbeelden van overmoed (n.a.v. het ‘zeilmeisje’ uit Nederland)

Thema: overmoed
• uitgangspunt: verhaal van Midas
• invalshoek: overmoed (van volwassenen)
• actualisering: gebouwen in Dubai

Thema: watervoorziening
• uitgangspunt: folder van een watermaatschappij over ons waterverbruik
• invalshoek: vergelijking tussen waterverbruik in de oudheid en vandaag
• actualisering: dagelijkse invloed op het leven vroeger en nu (n.a.v. het debat over klimaatverandering)

Thema: helden
• uitgangspunt: Theseus
• invalshoek: waarom is Theseus een held?
• actualisering: wie zijn onze helden? (n.a.v. de Nederlander die een zelfmoordterrorist op een vliegtuig

tegenhield)

Thema: wolfskinderen
• uitgangspunt: verhaal van Romulus en Remus
• invalshoek: kinderen die bij dieren of in de wildernis opgroeien
• actualisering: vogeljongen in Rusland, Mowgli ...

Tweede graad

Thema: zin en onzin van geschiedschrijving
• uitgangspunt: inleiding van Herodotus
• invalshoek: waarom doen we aan geschiedschrijving?
• actualisering: teksten van moderne auteurs rond zin en onzin van geschiedschrijving

Thema: relaties
• uitgangspunt: Ars amatoria van Ovidius
• invalshoek: hoe maakt men indruk op het andere geslacht?
• actualisering: artikel uit Flair over 8 manieren om indruk te maken op je vrienden

Thema: jeugdige overmoed
• uitgangspunt: Daedalus en Icarus (Ovidius)
• invalshoek: verdriet en onbegrip van ouders
• actualisering: artikelen i.v.m. het ‘zeilmeisje’ Laura Dekker
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Derde graad

Thema: conflicten
• uitgangspunt: verhaal van Antigone
• invalshoek: conflict tussen generaties, conflict tussen godsdienstige overtuiging en staat
• actualisering: met wie kun jij je het best identificeren: Antigone, Ismene, Creon?

Thema: spiritualiteit of materialisme
• uitgangspunt: teksten van Epicurus
• invalshoek: tegengestelde levensfilosofieën
• actualisering: tekst rond Bagwan, New Age ... Voor welke filosofie kies jij: meer materialistisch of eerder

spiritueel?

Thema: oorlog
• uitgangspunt: teksten van Thucydides i.v.m. de Peloponnesische Oorlog
• invalshoek: drijfveer voor oorlog: strijd tussen democratisch Athene en dictatoriaal Sparta
• actualisering: oorlog tussen het westen en Irak, Afghanistan

Thema: oorlog
• uitgangspunt: teksten van Homerus over de Trojaanse oorlog
• invalshoek: verveling bij de Griekse soldaten
• actualisering: tekst over verveling bij Nederlandse soldaten in Afghanistan

Thema: gezinsdrama’s
• uitgangspunt: verhaal van Medea
• invalshoek: waarom brengt zij haar kinderen om?
• actualisering: recente gezinsdrama’s in België: wat zijn de motieven?

Thema: ecologie
• uitgangspunt: teksten van Seneca
• invalshoek: wat betekent ‘leven volgens de natuur’?
• actualisering: artikelen en tv-programma’s over mensen die duurzamer willen leven

Thema: maakbaarheid van de samenleving
• uitgangspunt: Politeia van Plato, Utopia van Thomas More
• invalshoek: hoe zien zij een ideale samenleving?
• actualisering: hoe ziet jouw Utopia eruit?

Meer voorbeelden?

Bij welke thema’s uit de klassieke teksten hebt u de lijn al eens naar vandaag doorgetrokken? Uw collega’s
kijken uit naar meer suggesties. De redactie wil graag een aantal van uw thema’s publiceren. Daarbij kunt u
summier per thema een lijstje wegwijzers geven. Dat wil niet zeggen dat alle elementen altijd aanwezig moe-
ten zijn (dat zou meerdere lessen vergen en dat is vaak niet de bedoeling).

• thema
• tekst(en) of auteur, te lezen in de klas
• parallelteksten (eventueel in vertaling)
• voortleven van hetzelfde thema in de eeuwen daarna, in andere historische omstandigheden en met een

andere invalshoek
• aanverwante actuele problemen: artikelen in kranten en tijdschriften, het internet ...
• (moderne) werken die het thema uitdiepen

Uw bijdrage(n) kunt u sturen naar prora@vlot-vzw.be.

mailto:prora@vlot-vzw.be
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De receptie van de Iphigenia in Aulismythe in de Nederlanden

Johan De Wilde

In januari 2009 bracht de Toneelgroep Amsterdam een Iphigenia in Aulis op de planken te Antwerpen. En in
december  kon  men  in  de  Brusselse  Muntschouwburg  twee  opera’s  van  C.W.  Gluck  bijwonen: Iphigénie en
Aulide en Iphigénie en Tauride. Deze opvoeringen sluiten aan bij een lange traditie. Men heeft immers bere-
kend dat Iphigenia in Aulis in de afgelopen vijf eeuwen meer dan 200 maal is opgevoerd, in 40 landen en in 20
talen.

De Iphigeniacyclus bestaat eigenlijk uit drie episodes: in chronologische volgorde zijn dat Iphigenia in Aulis,
Iphigenia in Tauris en – veel minder bekend – Iphigenia in Delphi. In het eerste stuk wordt van Agamem-
non, de Griekse opperbevelhebber van de expeditie tegen Troje, verwacht dat hij  zijn dochter Iphigenia of-
fert aan de godin Artemis. Alleen zo kan hij gunstige wind krijgen voor de overtocht. Op het laatste nipper-
tje wordt het meisje echter door de godin Artemis gered en naar Tauris overgebracht. In Tauris wordt Iphi-
genia de priesteres van Artemis. Zij is verplicht om alle vreemdelingen die in Tauris aankomen, aan de go-
din te offeren. Op een dag verschijnt Orestes daar met zijn vriend Pylades. Gelukkig herkennen Iphigenia
en Orestes elkaar tijdig en weten zij  naar Griekenland te ontsnappen. In Griekenland heeft hun zus Electra
ondertussen vernomen dat de priesteres van Tauris haar broer heeft gedood. Zij begeeft zich naar Delphi om
er via een orakel meer te weten te komen. Iphigenia en Orestes komen er op dezelfde dag aan. Wanneer ie-
mand Electra de onbekende vrouw aanwijst als de moordenares van Orestes, kan deze laatste maar net
voorkomen dat Electra Iphigenia de ogen uitbrandt. Na de herkenning gaan zij naar Mycene.

Er bestaat overigens nog een vierde Iphigeniaverhaal, maar dat stamt niet uit de oudheid. Het is het verhaal
van Cimon en Iphigenia, dat onder meer door P.P. Rubens op doek is gezet. Dit onderwerp is ontleend aan
de Decamerone van Giovanni Boccaccio (1313-1375), meer bepaald de eerste novelle van de vijfde dag. De in-
houd ervan heeft geen enkel verband met de hierboven geschetste Iphigeniacyclus.

In deze bijdrage wil ik de populariteit van het Iphigenia in Aulisverhaal in de Nederlanden bewijzen. Van de
eerste drie episodes, die ik hierboven noemde, is dit immers al eeuwenlang de meest bekende. Onderstaand
overzicht steunt bijna uitsluitend op vertalingen en bewerkingen.

De Iphigenia in Aulis van Euripides

Griekse mythen kunnen, net zoals Proteus, verschillende gestalten aannemen. Toch is er dikwijls één literai-
re gestalte die één versie van de mythe blijvende bekendheid biedt. Voor de Iphigeniafiguur is dat de trage-
die Iphigenia in Aulis van Euripides (ca. 480-406 v.C.). Want hoewel er diverse Griekse auteurs (ook voor Eu-
ripides) deze stof hebben behandeld, betreft het telkens korte allusies en vermeldingen. In andere gevallen
(bv. de tragedies van Aeschylus en Sophocles) zijn de teksten bijna volledig verloren gegaan.

In Iphigenia in Aulis ligt de verantwoordelijkheid voor het offer van Iphigenia bij Agamemnon. Hij heeft in
eerste  instantie  erin  toegestemd.  In  een  brief  naar  zijn  vrouw  heeft  hij  de  opdracht  gegeven  dat  Iphigenia
naar Aulis moet komen voor een huwelijk met Achilles. Van deze list zijn alleen zijn broer Menelaüs, de
priester Calchas en Odysseus op de hoogte. Bij de aanvang van het stuk betreurt Agamamnon zijn beslissing
en stuurt hij een oude dienaar met een tegenorder naar Mycene. Maar Menelaüs onderschept deze brief en
komt zijn broer rekenschap vragen. Tijdens hun ruzie brengt een bode het bericht dat Iphigenia is aangeko-
men met haar moeder Clytaemnestra en haar broertje Orestes. In het leger gonst het van de geruchten hier-
over. Hoewel Menelaüs op dat moment afziet van zijn eisen, denkt Agamemnon nu dat het offer onvermij-
delijk is. In het licht hiervan is het weerzien met zijn nietsvermoedende vrouw en kind voor Agamemnon ui-
termate pijnlijk. Tevergeefs probeert hij zijn vrouw weg te sturen.
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Hierna ontmoet Clytaemnestra Achilles. Beiden zijn diep beschaamd wanneer blijkt dat er helemaal geen
sprake is  van een huwelijk.  De oude dienaar  onthult  daarop de waarheid.  Clytaemnestra  roept  de hulp in
van Achilles om Iphigenia te redden. Hij stemt daarin toe; maar eerst, zo stelt hij voor, moet Clytaemnestra
proberen om haar man van idee te doen veranderen. In aanwezigheid van Iphigenia en Orestes houdt Cly-
taemnestra een lange tirade tegen haar man, waarna ook Iphigenia hem om haar leven smeekt. Maar Aga-
memnon volhardt in zijn voornemen; hij verwijst hierbij naar de noodzaak van een Griekse dominantie over
de barbaren. Hierna uit Iphigenia een lange jammerklacht.

De terugkeer  van Achilles  slaat  hun laatste  hoop de bodem in;  want  Achilles’  eigen troepen verzetten zich
tegen hem. Wanneer Iphigenia hoort dat hij toch weerstand wil bieden tegen de soldatenmassa onder lei-
ding van Odysseus, onderbreekt zij hem. Zij legt zich neer bij het onvermijdelijke en verklaart dat zij bereid
is om voor Hellas te sterven. Hierop neemt zij  afscheid van haar moeder en vertrekt naar de offerplaats. In
de  brengt  een bode het  verhaal  van Iphigenia’s  redding:  net  voor  het  offermes toestak,  werd zij  op
wonderlijke wijze vervangen door een hert.

Iphigeneia in Aulis dateert uit de laatste levensjaren van Euripides, en het stuk was duidelijk onafgewerkt
toen hij stierf. Na zijn dood liet zijn gelijknamige zoon het werk opvoeren samen met de Bacchae en de Alc-
meon in Korinthe. Dit gebeurde te Athene in de lente van 405 v.C.

De wetenschappelijke kritiek is niet mals geweest voor dit stuk. Minder dan een eeuw na het ontstaan ervan
vond de ommekeer van Iphigenia in de ogen van Aristoteles geen genade. Hij noemt het een voorbeeld van
inconsequentie: ‘de smekelinge lijkt in niets op de latere heldin’, schrijft hij over de titelfiguur (Poëtica 15,
54a31), een opmerking die tijdens de 20e eeuw in verschillende wetenschappelijke bijdragen met instem-
ming  werd  herhaald.  Maar  er  is  niet  alleen  kritiek  op  de  inhoud.  Menige  passage  ligt  onder  vuur  van  de
tekstkritiek; wij denken hier vooral aan de proloog (door zijn ongewone opbouw) en de . Velen laten
de tekst van Euripides eindigen bij vers 1531; in dat geval kan men spreken van een exitus infelix, omdat de
redding van Iphigenia dan niet meer ter sprake komt. Het einde is zeker van een andere hand. Maar in feite
kunnen wij niet meer achterhalen welke afloop Euripides voor dit toneelstuk in gedachten had.

Wat er ook van zij, in de voorliggende vorm verraadt dit drama nog altijd het meesterschap van een ervaren
theaterman. De rode draad doorheen heel het verhaal is het lot van Iphigenia. Door de talrijke verrassende
wendingen wordt de toeschouwer (of lezer) voortdurend heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Ty-
pisch euripideïsch is  ook de zeer  ontluisterende psychologische typering van personages als  Agamemnon,
Menelaüs en Achilles. Uiteindelijk is de oude slaaf de enige die zich op een onbaatzuchtige wijze inzet voor
de redding van Iphigenia.

Het thema tijdens de oudheid en de middeleeuwen

Het geringe aantal papyri van dit toneelstuk weerspiegelt misschien dat het in de oudheid weinig werd ge-
lezen. In totaal hebben we drie fragmenten, waarvan telkens één uit de 3e en de 2e eeuw v.C. en nog één
snipper uit de 3e eeuw n.C. Niettemin werd het onderwerp in Rome geïntroduceerd door twee Latijnse tra-
gedies: één van Ennius (wellicht een Iphigenia in Aulis) en één van Naevius (misschien een Iphigenia in Tau-
ris). De handschriftentraditie tijdens de middeleeuwen wijst evenmin op een grote populariteit: slechts in
twee codices, die uit het begin van de 14e eeuw dateren, vinden we de Iphigenia in Aulis terug.

Uit de middeleeuwen is ons geen enkele zelfstandige bewerking, in welke taal dan ook, bekend. Niettemin
kan de mythe wel enige bekendheid hebben genoten via het werk van Ovidius. Vanaf de 12e eeuw genoot
deze auteur een sterke populariteit. In zijn Metamorphoses zijn er twee passages die verband houden met ons
onderwerp: 12, 24-39 en 13, 181-195. Het eerste fragment vat de gebeurtenissen in Aulis samen; in het tweede
zet Odysseus zijn verdiensten in de verf: hij overtuigde Agamemnon om zijn dochter te offeren, hijzelf lokte
Iphigenia met een list naar Aulis. Ook in het compilatiewerk van Dictys van Kreta, dat tijdens de middel-
eeuwen veel werd gelezen, keren de basiselementen van het Aulisdrama terug.
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Erasmo interprete: de vertalingsarbeid van Erasmus

De grote doorbraak kwam er in het begin van de 16e eeuw. Niemand minder dan Desiderius Erasmus (ca.
1467-1536) heeft het Iphigeniathema weer onder de aandacht van de intelligentsia gebracht, en wel met een
heel geslaagde metrische vertaling.

Erasmus vertaalde twee toneelstukken van Euripides van het origineel naar het Latijn. Hecabe kwam eerst
aan de beurt, korte tijd later gevolgd door Iphigenia in Aulis (Euripidis Iphigenia in Aulide e Graeco in Latinum
traducta Erasmo interprete). Tussen beide toneelstukken bestaat een inhoudelijke overeenkomst: de figuur van
een heldhaftig jong meisje, dat zichzelf ten offer wijdt; Iphigenia had immers al een voorgangster in de fi-
guur van Polyxena, de dochter van Priamus en Hecabe.

De twee Latijnse  vertalingen werden in  1506 in  Parijs  gedrukt  en één jaar  later  in  Venetië.  Vanaf  de eerste
druk werd de tekst van de Latijnse Iphigenia voorafgegaan door een Argumentum: een uitvoerige samenvat-
ting van de tragedie (zie bijlage). In een opdrachtbrief gaf Erasmus aan dat hij het Griekse origineel omstan-
dig had vertaald om het meer retorische karakter van het drama volledig tot zijn recht te laten komen. Zijn
vertaling is dan ook bijna de helft langer dan het origineel. Niettemin zijn noch de structuur, noch de inhoud
van het stuk daardoor aangetast.

De populariteit van deze vertaling wordt aangetoond door het grote aantal herdrukken dat zij heeft gekend:
in totaal  24  edities  tussen 1506 en 1618.  Zij  werd bovendien als  basis  gebruikt  voor  een overzetting in  ver-
schillende Europese volkstalen: zo volgden er nog in de 16e eeuw versies in het Italiaans, Frans, Engels en
Duits. Een Nederlandse vertaling is er in die tijd wellicht niet gemaakt, noch vanuit het Latijn, noch vanuit
het Grieks.

Enkele jaren  later, in zijn Colloquia, heeft Erasmus nog eens de naam van Iphigenia gebruikt. De dialoog ‘Een
ongelijk huwelijk / Een huwelijk dat geen huwelijk is’ gaat over een meisje dat door haar ouders welbewust
aan een schoonzoon van adel wordt gekoppeld. Zij is jong en gezond, hij is oud en heeft een geslachtsziekte.
Ook zij wordt dus als het ware opgeofferd. Erasmus noemde dit bruidje heel toepasselijk Iphigenia.

Een Neolatijnse bewerking van Cornelis van Ghistele

Erasmus’ vertalingen lagen niet alleen aan de basis van nieuwe vertalingen, maar waren ook het vertrekpunt
voor enkele bewerkingen. In ons taalgebied nam Cornelis Van Ghistele (ca. 1510-1573), een Antwerpse hu-
manist en rederijker, als eerste dit onderwerp op. Van Ghistele kende weinig of geen Grieks, en het is meer
dan waarschijnlijk dat hij de Latijnse vertaling van Erasmus heeft gelezen (ook al vermeldt hij dit nergens).

Van Ghistele had veel interesse voor de oudheid: hij vertaalde werken van verschillende klassieke auteurs in
het  Nederlands.  Twee daarvan,  met  name Vergilius  en Ovidius,  hebben de vormgeving van Van Ghisteles
Iphigeniabewerking sterk beïnvloed. Toch was in die tijd deze vorm van literaire activiteit niet vanzelfspre-
kend. In de opdrachtsrede die zijn bewerking voorafgaat, verdedigt hij de keuze van dit heidense onder-
werp. Hij beschouwde het als een treffend voorbeeld van christelijke pietas. Geen enkel gedicht lijkt zijns in-
ziens meer op het offer van Christus en dat van Isaak.

De Iphigeniae immolationis libri duo. Elegiaco carmine nunc primum conscripti dateren  uit  1554  en  werden  ge-
drukt in Antwerpen. Het werk telt 738 verzen, die over twee boeken verdeeld zijn. Als versvorm gebruikte
Van Ghistele elegische disticha. Het eerste boek is gewijd aan de voorgeschiedenis van de gebeurtenissen in
Aulis (376 verzen). Het tweede boek begint met de aankomst van Iphigenia en haar moeder in Aulis. Van
dan af is het verhaal sterk vereenvoudigd en verloopt de handeling volgens een strikte chronologie.

Bij Van Ghistele onderneemt Agamemnon geen reddingspoging waarbij hij een oude slaaf inzet. De confron-
tatie tussen Agamemnon en Menelaüs is weggelaten, evenals de ontmoeting tussen Clytaemnestra en Achil-
les. Daartegenover worden Calchas en Odysseus als sprekende personages ingevoerd. Laatstgenoemde is
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duidelijk gemodelleerd naar het beeld dat Ovidius van hem ophing in zijn Metamorphoses.  Agamemnon  is
minder labiel weergegeven dan bij Euripides, Iphigenia maakt net zoals bij Euripides een ommekeer door.
Het hoofdpersonage van deze bewerking is echter Clytaemnestra. Zij komt in diverse lange passages aan het
woord: eerst in de lamentatio matris (v. 451-492) en vervolgens in haar twee uitvallen tegen Agamemnon in
de coniunx ad maritum (v. 499-536) en in v. 587-606. Wanneer Iphigenia naar het altaar stapt, uit haar moeder
nog een laatste jammerklacht (v. 629-664).

Van Ghistele heeft geen essentiële vernieuwingen aangebracht in de mythologische stof. De structuur is een-
voudig, de personages hebben nauwelijks een eigen identiteit. Aangezien dit werkje slechts eenmaal werd
gedrukt, kan het geen grote rol hebben gespeeld bij de verspreiding van dit thema.

Een eerste Nederlandse bewerking: Samuel Coster

De eerste Nederlandstalige bewerking van het Iphigeniaverhaal dateert uit het begin van de 17e eeuw. Zij is
van de hand van Samuel Coster (1579-1665). Deze Amsterdamse arts en literator was een van de stichters
van de Nederduytsche Academie in die stad. Hij was van mening dat het hele verhaal van de Trojaanse oorlog
een verzinsel was. Daarom vond hij dat hij naar eigen goeddunken de legende kon aanpassen. Coster heeft
de antieke mythe gebruikt om naar aanleiding van een maatschappelijk probleem in zijn tijd een eigen
standpunt te verkondigen en op die manier de publieke opinie te beïnvloeden.

Zijn Iphigenia. Treur-spel werd een eerste maal gedrukt in 1617 en kende nog enkele herdrukken tot in 1631.
Het werd in dezelfde periode ook opgevoerd. Enkele jaren voordien had Daniël Heinsius (1580-1655) in zijn
De tragoediae constitutione liber de bezwaren van Aristoteles over de ommekeer van Iphigenia herhaald, maar
het is niet zeker dat Coster dit heeft gekend of zich hierdoor heeft laten beïnvloeden.

De verwikkeling van Iphigenia is vrij eenvoudig. Toen de Grieken in Aulis verzameld waren, konden zij niet
vertrekken  door  tegenwinden  en  stormen.  De  ambitieuze  Ulysses  zag  zijn  kans  schoon:  hij  verspreidde  in
het legerkamp het valse gerucht dat Diana vertoornd was op Agamemnon omdat deze haar hinde had ge-
dood.  Enkel  door  zijn  dochter  te  offeren  als  boetedoening  zou  de  Griekse  vloot  kunnen  uitvaren.  Ulysses
wordt in zijn opzet gesteund door de priester Euripylus. Zij hopen dat Agamemnon dit offer zal weigeren.
Zij zullen hem dan bij de grote massa beschuldigen van goddeloosheid en hem daardoor verplichten om zijn
macht  aan  een  ander,  in  casu  Ulysses,  af  te  staan.  Bij  de  aanvang  van  het  stuk  gelooft  de  soldatenmassa
Ulysses’ leugens, maar de meningen van de vorsten die als Agamemnons raadgevers fungeren, zijn ver-
deeld. Calchas, die Agamemnon steunt, komt met een voorstel: wanneer Iphigenia ten offer geleid zal wor-
den, zal er een vrouw, gekleed als Diana, verschijnen, en zij zal het meisje het leven redden. Omdat deze op-
lossing al in het eerste bedrijf wordt voorgesteld, heeft het toneelstuk geen emotionele spanning zoals bij Eu-
ripides.

Alle nadruk ligt bij Coster op de argumentatie. Die behandelt de juiste verhouding tussen de wereldlijke en
de geestelijke macht. Zij weerspiegelt de politieke en religieuze spanningen in Nederland in het begin van de
17e eeuw. De calvinistische geestelijkheid streefde naar een machtspositie op dezelfde hoogte als het wereld-
lijke gezag. Dit was Coster een doorn in het oog. Bij monde van enkele personages in het stuk verdedigde hij
de autoriteit van de wereldlijke overheid tegenover die van de kerk. Hij schaarde zich daardoor aan de zijde
van de liberale vleugel van de gereformeerde kerk. Hun tegenstanders trokken aan het kortste eind, zowel in
het toneelstuk als in werkelijkheid. Coster haalde dus zijn slag thuis.

De legende kreeg in dit stuk een verhullende functie. Inhoudelijk is het een hekeldrama met een politieke
boodschap. Dit voorhouden van een exemplum is typerend voor de renaissanceliteratuur. Een dergelijke tekst
moest een morele strekking bezitten en de toeschouwer of lezer moest er iets van kunnen leren. Als drama
heeft Iphigenia echter  weinig  verdiensten.  Het  tragische  element  is  nagenoeg  onbestaande.  Er  is  bijna  geen
psychologische motivering van het gedrag van de hoofdpersonages. De inhoud had duidelijk een tijdgebon-
den karakter en nadien heeft het stuk geen navolging gekend.
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Ten tijde van de Franse Zonnekoning: Jean Racine

In de traditie van Iphigeniabewerkingen is Iphigénie van Jean Baptiste Racine (1639-1699) onbetwistbaar een
hoogtepunt. Deze Franse tragedie, geschreven in paarsgewijs rijmende alexandrijnen, oogstte vanaf de eerste
opvoering voor het koninklijk hof te Versailles in 1674 een onmiddellijk en blijvend succes. Omdat de Franse
cultuur toen in Europa toonaangevend was, genoot het Franse klassieke treurspel meer dan een eeuw lang
een onaantastbare positie. Iphigénie van Jean Racine is daarvan een exponent geweest, zeker in de Nederlan-
den.

De Agamemnon van Racine schippert voortdurend tussen twee polen: zijn verplichtingen tegenover de
Grieken en de goden enerzijds, en zijn liefde voor zijn dochter anderzijds. In de loop van het verhaal treft hij
menigmaal  een besluit  dat  hij  even later  herroept.  Eerst  had hij  geweigerd om het  offer  te  brengen,  maar
Ulysse herinnerde hem aan zijn plichten tegenover zijn land. Iphigénie werd naar Aulis ontboden, zogezegd
om met haar verloofde Achille te huwen (de twee zijn dan ook effectief verliefd). Bij de aanvang van het stuk
besluit Agamemnon om zijn dochter te redden. Hij stuurt zijn dienaar Arcas uit met een boodschap om haar
tegen  te  houden.  Door  een  kwade  speling  van  het  lot  lopen  zij  elkaar  mis  en  Iphigénie  arriveert  met  haar
moeder in Aulis. Bij de vrouwen bevindt zich ook Eriphile, een vrouw die door Achille als slavin aan Iphi-
génie is geschonken. Zij kent haar eigen afkomst of haar echte naam niet en is heimelijk verliefd op Achille.

Agamemnon berust in het offer en verzwijgt voor zijn vrouw en dochter de ware toedracht van Iphigénies
komst.  Dan onthult  Arcas  de list.  Agamemnon komt in  conflict  met  zijn  vrouw en de furieuze Achille.  En
hoewel Agamemnon niet wil wijken voor Achille, komt hij toch tot inkeer. Hij stelt zijn vrouw en kind onder
de bescherming van zijn lijfwacht en beveelt hen in het geheim uit Aulis te vertrekken. Dit wordt echter door
Eriphile verraden. Tegen Agamemnons wil in beslist Iphigénie om te sterven, wanneer het leger haar vertrek
belet. Bij  het altaar wordt al gevochten, wanneer de priester Calchas een ander slachtoffer aanduidt. Dat is
niet de dochter van Agamemnon, maar een onbekende dochter van Theseus en Helena, die ook de naam
Iphigénie draagt, maar in feite bekend staat onder de naam Eriphile. Wanneer Eriphile deze verkondiging
hoort, houdt zij  de eer aan zich en doodt zij  zichzelf.  Aan de eis van het orakel is voldaan en onmiddellijk
steekt er wind op.

Racine wist in zijn Iphigénie de meest aangrijpende elementen van Euripides’ Iphigenia aan te vullen met en-
kele geslaagde vernieuwingen: de liefdesrelatie tussen Achille en Iphigénie, het contrast in de karakters van
de beminnelijke Iphigénie en de hatelijke Eriphile, en het feit dat hij de titelheldin geen ommekeer laat
doormaken. Net zoals bij de Griekse tragicus staat het vraagstuk van Iphigénies redding of dood centraal.
Men verwacht de hulp van een respectvolle vaderfiguur, een bezorgde moeder en een furieuze verloofde,
maar men vreest ook de haat en jaloezie van Eriphile. Honderd jaar later baseerde Gluck zijn opera op Raci-
nes Iphigénie.

In ons taalgebied verschenen vier Nederlandse vertalingen van Iphigénie: twee op het einde van de 17e eeuw
en nog twee omstreeks 1800. De oudste van deze vertalingen was van de hand van Joan Dullaart (1631-1684).
Ze werd gedrukt in 1679, maar kreeg weinig bijval. De versie van zijn jongere tijdgenoot Tomas Arents
(1652-1701) verscheen in druk in 1683 en kende veel herdrukken tot in 1832. Dit gebeurde telkens in Amster-
dam, waar  de tekst  ook werd gebruikt  voor  toneelvoorstellingen.  Samen met Andromaque van  Racine  zou
Iphigénie in het 18e-eeuwse Nederland het meest populaire stuk geweest zijn. In 1800 liet Abraham Barbaz
(1770-1833) een nieuwe vertaling uit het Frans verschijnen, maar de mooiste overzetting is die van Katharina
Wilhelmina Bilderdijk (1777-1830), de tweede echtgenote van Willem Bilderdijk. Haar tekst verscheen in
1809, samen met de tragedies van haar man.

De 18e en de 19e eeuw

Van het laatste kwart van de 17e eeuw tot het begin van de 19e eeuw was het Iphigeniathema dus enorm be-
kend. Die populariteit is te danken aan de creatie van Jean Racine, terwijl het Griekse origineel van Euripides
in de schaduw bleef. Gedurende heel die periode was er in de Nederlanden niemand die zich waagde aan



19

een originele bewerking van de stof. Dit geldt ook nog voor de hele 19e eeuw, hoewel de suprematie van het
Franse klassieke treurspel toen was geweken voor een hernieuwde belangstelling voor de Griekse tragedies.
Maar die interesse richtte zich voornamelijk op Sophocles en Aeschylus, en aanzienlijk minder op Euripides.
Pas in de 20e eeuw werd de verhaalstof van Iphigenia in Aulis opnieuw door enkele mensen ter hand geno-
men.

Reimond Kimpe

Reimond Kimpe (1885-1971) was een Vlaamsgezinde ingenieur, letterkundige en kunstschilder. In 1912 pu-
bliceerde hij te Maldegem een vertaling onder de titel Iphigeneia in Aulis. Treurspel. Deze druk bevat uitvoeri-
ge regieaanduidingen;  het  toneelstuk is  dan ook in  Vlaanderen opgevoerd.  Kimpe heeft  de verhaallijn  van
Euripides van heel nabij gevolgd, maar hij heeft toch enkele persoonlijke accenten geplaatst. In de eerste
plaats is het drama naar een noodlotstragedie omgevormd. Alle personages zijn ondergeschikt aan een on-
definieerbaar noodlot, en de meeste van hen – met uitzondering van Iphigenia – verwijzen ernaar als de oor-
zaak van al hun leed. Verzet tegen dit noodlot loopt enkel uit op een mislukking en een pijnlijk besef van de
eigen machteloosheid.

Een beslissende ingreep van Kimpe was ook het weglaten van het bodeverhaal met de redding van Iphige-
nia. In plaats daarvan heeft hij de tragiek verscherpt. Wanneer Iphigenia naar de offerplaats is vertrokken,
blijft Clytaemnestra verslagen achter. Alleen de koorleidster houdt haar gezelschap. Zij kan de offersteen ob-
serveren  en  beschrijft  in  korte  zinnen  hoe  Iphigenia  het  altaar  nadert.  Een  angstige  stilte  valt  in,  en  dan
breekt in de verte rumoer los, waarop Clytaemnestra gillend van het toneel vlucht.

De karakterisering van de personages gaat voor een groot deel op Euripides terug. Hij had vooral aandacht
voor  de  personages  van  Iphigenia,  Agamemnon  en  Clytaemnestra.  Toch  zijn  er  ook  in  dit  opzicht  enkele
verschuivingen merkbaar. Zo is Agamemnon meer schuldbewust dan zijn voorganger bij Euripides, en hij
geeft ook zijn fouten toe. Maar hij ontvlucht zijn verantwoordelijkheid in zelfverwijten en zelfkwelling. Iphi-
genia is ouder en volwassener dan Euripides’ meisjesfiguur. Haar allesoverheersende kenmerk is haar idea-
lisme. Wanneer haar dood onvermijdelijk is geworden, zingt zij  geen klaaglied zoals bij  Euripides. Integen-
deel, zij spreekt haar zelfopoffering met veel geestdrift uit.

Herwig Hensen

Kort na de Tweede Wereldoorlog schreef de Vlaamse wiskundige, dichter en dramaturg Herwig Hensen
(pseudoniem van Florent Constant Albert Mielants, 1917-1989) een uitdagende interpretatie van het Iphige-
nia in Aulisthema. De kerngedachte vertoont een sterke gelijkenis met die van Lucretius, waar de Romeinse
dichter de dood van Iphigenia beschrijft als een van de misdaden waartoe bijgeloof kan leiden (De rerum na-
tura 1, 80-101).

Hensens drama Agamemnoon (1948) bestaat uit twee bedrijven in proza. De handeling verloopt in en voor de
tent van Agamemnon in Aulis. Menelaüs en Nestor proberen vruchteloos Agamemnon te verzoenen met het
offer van zijn dochter. Clytaemnestra en Iphigenia komen in Aulis aan en zij vernemen van Agamemnon en
Menelaüs het door Calchas uitgesproken vonnis. Clytaemnestra berust in het offer. Achilles verklaart dat hij
geheel onwetend was over de list die Iphigenia naar Aulis lokte. Ondanks zijn bewondering voor Iphigenia
acht ook hij het offer onontkombaar. Iphigenia wil, tot grote teleurstelling van Agamemnon, zelf haar lot in
eigen handen nemen. Agamemnon laat Calchas ontbieden en verwijdert iedereen, met uitzondering van
Iphigenia, uit zijn tent. Vervolgens wekt hij in zijn dochter weer de levensdrang op en hoop op redding. Bij
valavond verschijnt Calchas. Agamemnon voert hem dronken en brengt hem in de waan dat Artemis Iphi-
genia in een hinde heeft veranderd. Calchas rent het kamp in, terwijl hij het ‘wonder’ uitschreeuwt. Onder-
tussen verbergt Agamemnon zijn dochter in zijn slaapvertrek.

Tweede bedrijf: gedurende de nacht is er gunstige wind opgestoken en Agamemnon triomfeert. Menelaüs,
Clytaemnestra en Nestor komen hem hun deelneming betuigen. Agamemnon wimpelt Nestor af en leidt zijn
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broer  en zijn  vrouw in de tent  binnen,  waar  hij  hen de levende Iphigenia  toont.  Dan blijkt  dat  zij  uit  vrees
voor de goden en hun wraak het leven van Iphigenia niet meer durven aanvaarden. Iphigenia knielt voor
Clytaemnestra om enig moederlijk medeleven te verkrijgen, maar haar moeder reageert niet: de kloof kan
niet meer overbrugd worden. De climax verwordt tot een anticlimax voor Agamemnon. Ook Achilles maakt
zijn opwachting. Hij jubelt omdat de tocht nu eindelijk doorgang kan vinden. Agamemnon suggereert hem
dat  Iphigenia  nog in  leven is  en zich in  de tent  bevindt.  Achilles  deinst  huiverend terug.  Pijnlijk  getroffen
roept Agamemnon Iphigenia naar buiten. Maar Iphigenia heeft alles gehoord en verschijnt niet. Op dat mo-
ment berust Agamemnon in zijn machteloosheid tegenover het ongemotiveerde, maar diep ingewortelde
vertrouwen in de goden.

Het drama Agamemnoon bevat een pleidooi voor geestelijke vrijheid en ontvoogding. Het is een afrekening
met het onkritisch vasthouden aan vermolmde religieuze waarden en verraadt de invloed van de filosofie
van Friedrich Nietzsche. Hensen propageerde een zelfstandig en durvend zoeken en een positieve houding
tegenover het leven met al zijn mogelijkheden.

Libbe van der Wal

In 1955 publiceerde de Nederlandse classicus Libbe van der Wal (1901-1973) zijn Iphigeneia in Argos. Dit blij-
spel  in  proza toont  de gebeurtenissen in  Aulis  vanuit  een ander  perspectief.  Van der  Wal  geeft  met  dit  to-
neelstuk een antwoord op de vraag waarom nu net Iphigenia in Aulis moest worden geofferd. Hij zoekt de
oorzaak in het karakter en het optreden van Iphigenia zelf.

Dit verhaal speelt zich af in Agamemnons paleis in Argos, kort voor de verzameling van de Griekse troepen
in Aulis. Op een dag arriveert Paris er met Menelaüs en Helena. Als gezant van Troje moet Paris een bevre-
digende oplossing vinden voor de wrijvingen die er tussen de Grieken en zijn stad gerezen zijn. Hij is extra
vriendelijk geweest tegenover Helena, omdat zij in zijn ogen veel invloed heeft. De onderhandelingen met
Agamemnon springen echter af, omdat deze laatste doelbewust op een oorlog aanstuurt. Tijdens zijn missie
wordt Paris verliefd op Iphigenia. Zij besluiten om te trouwen en naar Troje te varen. Agamemnon is echter
van plan om het vertrek van zijn dochter naar Troje als een ontvoering voor te stellen: zo wil hij de Grieken
motiveren voor een expeditie tegen de stad. Wanneer Iphigenia dit te weten komt, zendt zij Paris alleen naar
huis terug. Het plan wordt echter alsnog verijdeld door Agamemnon en zijn helper Talthybius. Helena,
vermomd als koopman, scheept ook in op Paris’ boot en vaart zo mee met hem naar Troje. Hierdoor heeft
Agamemnon dan toch een voorwendsel om Troje aan te vallen. Iphigenia is hierover zo kwaad dat zij dreigt
in Aulis de waarheid aan het leger te zullen onthullen: een dreigement dat voor haar het effect van een boe-
merang zal hebben.

In dit werk worden de bekende rollen dus heel anders ingevuld. Generaal Agamemnon is een regelrechte
oorlogsstoker.  Paris,  een bescheiden en verlegen jongeman,  die  zijn  missie  als  gezant  heel  ernstig  opvat,  is
eigenlijk geen partij voor hem. Menelaüs is verslingerd op uitvindingen en techniek; aan zijn vrouw besteedt
hij minder aandacht. Helena is het type van de mooie en lichtzinnige vrouw. Iphigenia staat sterk onder de
invloed van haar pedagoog, de oude en wijze Agathocles, die haar een grote eerbied voor de waarheid heeft
bijgebracht. Zij is een idealistische tiener met het hart op de tong. Niemand is veilig voor haar grote en kleine
correcties, en zo jaagt ze onder meer de ijdel en lichtgeraakte ziener-priester Calchas tegen zich in het harnas.
Omdat zij  bovendien gekant is tegen een oorlog waar de volwassenen wel voor gewonnen zijn, ziet de toe-
komst er voor de enige pacifiste van het verhaal niet rooskleurig uit. Op deze manier heeft de auteur als het
ware een inleiding geschreven op de Iphigenia in Aulismythe.

Rose Gronon

Rose Gronon (pseudoniem van Marthe Bellefroid, 1901-1979) creëerde geen aparte versie van het Iphigenia-
verhaal, maar verwerkte de mythe  naadloos in haar boek De ramkoning (1962). In die roman is Clytaemne-
stra  de vertellende hoofdpersoon.  Na de val  van Troje  worstelt  zij  met  de vraag of  ze  Agamemnon na zijn
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thuiskomst zal doden of niet. De voornaamste reden om hem te vermoorden, is zijn aandeel in de dood van
haar meest geliefde dochter, haar wijze, ernstige Iphigenia.

De gebeurtenissen in Aulis worden kort beschreven. Odysseus komt naar Mycene en weet Clytaemnestra te
overhalen om Iphigenia naar Aulis te sturen, zogezegd om met Achilles te huwen. In Aulis komt Agamem-
non hen tegemoet. Nadat hij had ingestemd met de list van Odysseus, had hij een brief verstuurd met een
tegenorder. Maar Menelaüs onderschepte en vernietigde de brief. Clytaemnestra’s haat keert zich eerst tegen
de gluiperige priester Calchas. Die wordt door perversiteit en wraakzucht gedreven, omdat hij Iphigenia niet
kon krijgen.  Hij  eist  haar  dood om gunstige wind voor  de vloot  te  verkrijgen.  Clytaemnestra  probeert  drie
dagen lang het offer te verhinderen. Alleen Achilles verklaart zich bereid om haar te helpen. Clytaemnestra
denkt met een waanzinnige te maken te hebben, maar wil zijn tussenkomst aanvaarden. Maar in haar wan-
hoop  stapt  Iphigenia  zelf  naar  de  offersteen,  omdat  de  onzekerheid  over  haar  lot  haar  ondraaglijk  wordt.
Calchas doodt haar zonder aarzelen, waarop er, door een wreed toeval, gunstige wind opsteekt. In de ogen
van Clytaemnestra heeft Agamemnon zijn dochter opgeofferd aan zijn eigen glorie.

Vertalingen

De 20e eeuw zag ook een proliferatie van vertalingen van het Griekse origineel en van naslagwerken over de
Griekse mythologie. De vertalingen werden dikwijls vervaardigd naar aanleiding van toneelopvoeringen.
Meestal worden zij voorafgegaan door een inleiding en een bespreking.

De eerste vertaling werd door J. Humblé vervaardigd voor de Klassieke Galerij (nr. 6). Deze prozavertaling
verscheen in 1943. Evert Straat publiceerde in 1959 een metrische vertaling, die werd opgevoerd door de to-
neelgroep Theater in Arnhem. De auteur liet zijn vertaling eindigen bij vers 1531 en verkoos dus een tragisch
einde. Een hele tijd later, in 1991, volgde de vertaling van Michel Buijs. Gerard Koolschijn nam het Iphigenia-
verhaal ook op in zijn selectie van de drie Griekse tragici in 1999. Eén jaar later verscheen de vertaling van
Herman Altena, die door de Theatergroep Hollandia in Den Haag werd gebruikt. De meest recente vertaling
(2003) kwam er na een samenwerking van Willy Courteaux en de classicus Bart Claes, die alle toneelstukken
van Euripides in het Nederlands hebben vertaald.

Men kan ook kennismaken met een sage via mythografieën en dito woordenboeken. Ook op dit vlak is het
aanbod tijdens de laatste jaren flink toegenomen. De werken van Gustav Schwab en Robert Graves zijn, on-
der meer door hun vertalingen in het Nederlands, welbekend. In het Nederlandse taalgebied kunnen wij
eerst het woordenboek van G.J.M. Bartelink aanstippen. Enkele jaren geleden verschenen de navertellingen
van Imme Dros (bewerkt voor de jeugd) en Jo Claes. E.M. Moormann en W. Uitterhoeve ten slotte schreven
samen verschillende werken over de klassieke mythologie, met aandacht voor het voortleven ervan in ver-
schillende kunsten.

Nog één medium mag hier niet onvermeld blijven: de film. Michael Cacoyannis beroerde met zijn Iphigenia
uit  1977 een werelwijd publiek.  Ook hij  koos voor  een exitus infelix. Besprekingen van deze film in diverse
kranten en tijdschriften hebben ongetwijfeld veel potentiële kijkers in hun filmkeuze beïnvloed en doen ken-
nismaken met deze sage.
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Bijlage: Erasmus’ samenvatting van Euripides’ Iphigenia in Aulis

Argumentum Iphigeniae in Aulide

Postquam Graecorum duces omnes una cum classe reliquoque belli apparatu in Aulidem convenissent, ut inde pariter
ad Troiam evertendam navigarent, tanta consecuta est coeli tranquillitas, ut nequaquam esset navigandi facultas.

Quare, cum exercitus iam moleste ferret se frustra tempus inibi terere, consultis extis Chalcas augur respondit Dianae
Aulidensi immolandam esse Iphigeniam Agamemnonis filiam, atque ita Graecos feliciter ad Ilium navigaturos. Itaque
convocatis copiis Agamemnon persuasus a Menelao patitur fieri decretum, ut accersatur puella. Caeterum quo luben-
tius eam Clytemnestra mater mitteret, privatim fingunt titulum, quasi Achilli Graecorum principum summo foret nup-
tura. Hoc momentum soli noverant Agamemnon Menelaus Chalcas atque Ulysses. Atque missis iam ad uxorem literis
Agamemnon, cum superioris consilii poeniteret et filiae futuram caedem ferre non posset, nocte clanculum alias ad uxo-
rem literas scribit denuntians, ne virginem mittat in Aulidem; in aliud enim tempus proferendas nuptias. Eas antelu-
cano seni cuidam servo Argos perferendas committit exposito simul earum argumento. Verum hunc cum epistola Me-
nelaus, dum et ipse ante lucem puellae adventum observat, intercipit, et  acriter cum fratre de consilii inconstantia ex-
postulat. Interea e comitatu Clytemnestrae praecurrens quidam Agamemnoni Menelao praesente nuntiat adesse in
Aulide Iphigeniam una cum matre et Oreste infante neque eam rem clam esse exercitu. Ibi simul atque sensit illi iam
non esse integrum filiam remittere, ficte fratri coepit suadere, ne virginem sua causa pateretur occidi. Dum haec inter
illos versantur, interim advecta est Clytemnestra cum filia multisque modis exagitantur patris affectus, dum consilium
de iugulanda filia studet caelare. Qua de re dum consulturus Chalcantem abiisset, interea accessit Achilles expostulatu-
rus cum Agamemnone.

Salutatur a Clytemnestra tanquan futurus gener. Achilles ignarus demiratur. Ibi servus senex ille, cui litterae secundae
fuerant commissae, rem profert proditque consilium regis. Indignatus Achilles quod ad caedem virginis suo nomine es-
sent abusi, in concilio defendit eam, ne perimatur, sed vincitur suffragiis. Itaque cum res ad summum tumultum spec-
tare videretur reliquo exercitu postulante puellam, contra Achille cum universes depugnare parato, ipsa ultro mutata
sententia suadet matri satius esse speciosam oppetere mortem quam ob suam unius vitam aut tot principes in pericu-
lum vocari aut rem tantam omitti. Ducta igitur ad aram deae quidem sublata est in Tauricam regionem, at eius loco
cerva supposita est. Sacro peracto navigant Graeci.

(J.H. Waszink, Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illus-
trata, I.1, Amsterdam, 1969, p. 269-271)

 Deze Latijnse tekst kan als Word-document gedownload worden van onze website www.vlot-vzw.be via
de login voor leden.

http://www.vlot-vzw.be/
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KLASSIEKE AGENDA
Samengesteld door André Vancutsem

agenda@vlot-vzw.be

Nascholing

A Classics & ICT Resource Course for Europe. Org.: CIRCE. Aquileia (IT). 4/7 tot 11/7/2010. Info:
www.circe.eu.

Septimana Latina Europaea XXIII. Johannes-Haus, 35287 Amöneburg (DE). 24/7 tot 31/7/2010. Latijn spre-
ken, Romeins koken, ateliers theater en muziek, uitstappen. Info: www.septimanalatina.org.

Cursussen

Zomerschool Grieks en Latijn. Universiteitsgebouwen VU en UvA, Amsterdam (NL). 16/8 tot 21/8/2010. In
de Zomerschool wordt men ondergedompeld in Griekse en Latijnse literatuur. De Zomerschool biedt een
keuze uit verschillende driedaagse cursussen, waarin steeds een tekst van één auteur centraal staat. Je kunt
kiezen voor twee Latijnse auteurs (bv. Vergilius of Livius), twee Griekse (bv. Homerus of Herodotus) of een
combinatie van beide. Er worden facultatieve grammaticacolleges aangeboden als ondersteuning bij de lees-
colleges.  Voor leerlingen van het  vijfde en zesde jaar  met  Latijn  en/of  Grieks  in  hun pakket,  (aankomende)
studenten  Grieks  en  Latijn  en  beginnende  leerkrachten  klassieke  talen.  Inschrijven  voor  9/6/2010.  Info:
www.zomerschoolklassieken.nl.

Tentoonstellingen

Dieux du ciel! L’irruption de l’espace. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse (FR).
Vanaf 13/5/2010. De planeten uit ons zonnestelsel ontlenen hun namen aan die van de Grieks-Romeinse go-
den. Maar sedert wanneer precies? Welke rol speelde de Griekse wereld in onze kennis van de sterren? Hoe
kwamen de antieken aan hun kennis van  de positie van de sterren? Hoe kwamen zij ertoe een tijdsindeling
te maken en een kalender op te stellen?  Info: museesaintraymond.toulouse.fr.

Quoi de neuf, docteur? Médecine et santé à l’époque romaine. Musée Romain, Rue Maupertuis, 1260 Nyon
1 (CH). Vanaf 29/5/2010. Info: www.mrn.ch.

Pérégrinations dans l’Empire Romain: des aquaralles de Jean-Claude Golvin et des objets. Parc Archéolo-
gique Européen, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim (FR). Vanaf 6/2010. Info:
www.archeo57.com.

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

Ambiorix: koning van de Eburonen. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. Tot 13/6/2010.
Ruim 600 topstukken brengen de hoogdagen van de Kelten opnieuw tot leven. Beleving staat centraal in de
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tentoonstelling: naast hyperrealistische en levensgrote menselijke figuren, gemaakt door kunstenaar Dirk
Claesen, wordt veelvuldig gebruikgemaakt van films, touchscreens en educatieve installaties. In de tentoon-
stelling zijn ook omvangrijke delen verwerkt van de reizende tentoonstelling Het geheim van de Kelten (Lim-
burgs Museum, Venlo; Rijksmuseum van Oudheden, Leiden). Het museum koppelt een gevarieerd rand-
programma aan de tentoonstelling. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Byzanz: Pracht und Alltag. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich-Ebert-
Allee 4, 53113 Bonn (DE). Tot 13/6/2010. Info: www.kah-bonn.de.

Terracotta. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 13/6/2010. Kunst- en ge-
bruiksvoorwerpen, afkomstig uit het oude Nabije Oosten, Egypte, de klassieke wereld en het vroege Neder-
land. Info: www.rmo.nl.

Les milliardaires de l’Adriatique romaine. Archéopôle d’Aquitaine, Institut Ausonius, Esplanade des Antil-
les 8, 33600 Pessac (FR). Tot 18/6/2010. Info: www.ausonius.u-bordeaux3.fr.

Im Reich der Schatten: Leben und Lieben in römischen Trier - ein mediales Raumtheater. Rheinisches
Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier (DE). Vanaf 22/6/2010. Info: www.landesmuseum-trier.de.

Goud uit Georgië. Drents Museum, Brink 1, 9401 HS Assen (NL). Tot 27/6/2010. Topstukken uit de brons-
tijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd en kostbare grafvondsten uit de beroemde tempelstad Vani. Info:
www.drentsmuseum.nl.

Le vin, nectar des dieux,  génie des hommes. Musée  Archéologique  Henri  Prades,  Route  de  Pérols  390,
34972 Lattes (FR). Tot 27/6/2010. Info: museearcheo.montpellier-agglo.com.

Mumie, Apoll und Löwenkopf: Stiftungen antiker Kleinkunst des 19. Jahrhunderts. Römisches Museum,
Dominikanergasse 15, 86150 Augsburg (DE). Tot 27/6/2010. Info: www.kunstsammlungen-
museen.augsburg.de.

Situlen: Bilderwelten zwischen Etrusken und Kelten auf antikem Weingeschirr. Belginum, Archäologie-
park, 54497 Morbach-Wederath (DE). Tot 28/6/2010. Info: www.belginum.de.

De la lettre à l’émail: Léonard Limosin interprète Ovide. Musée National de la Renaissance, Château, 95440
Ecouen (FR). Tot 5/7/2010. Info: www.musee-renaissance.fr.

Starke Frauen. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 1/8/2010. Info:
www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.

Generationes, die Soldaten Roms: Bewaffnung und Ausrüstung über vier Jahrhunderte. Römerkastell
Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). Tot 15/8/2010. Info: www.saalburgmuseum.de.

Hermes statt SMS: Kommunikation in der Antike. Antikenmuseum und Sammlung Ludwig, St. Alban-
Graben 5, 4010 Basel (CH). Tot 15/8/2010. Info: www.antikenmuseumbasel.ch.

Over Romeinse vexilla en andere emblemen. Romeins Archeologisch Museum, Abtsgebouw, Marktstraat
25, 8460 Oudenburg. Van 3/7 tot 23/8/2010. Info: www.facebook.com.

Een grens van steen: op avontuur langs de muur van Hadrianus. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt
127, 1012 GC Amsterdam (NL). Tot 29/8/2010. Fototentoonstelling. Info: www.allardpiersonmuseum.nl.

10 000 ans d’histoire: dix ans de fouilles archéologiques en Alsace. Palais Rohan, Place du Château 2, 67000
Strasbourg (FR). Tot 31/8/2010. Info: www.strasbourg.org.
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Méroé, un empire sur le Nil. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Paris Cedex 01 (FR). Tot
6/9/2010. Het rijk Méroé is te situeren in Soedan, op ongeveer 200 km ten noorden van Khartoem. Het staat
vooral  bekend  voor  zijn  piramiden,  die  bestemd  waren  voor  zijn  koningen  en  koninginnen,  die  heersten
over  deze  streek  van  270  v.C.  tot  350  n.C.  In  deze  beschaving  zijn  Afrikaanse,  Egyptische  en  Grieks-
Romeinse invloeden met elkaar vermengd. Info: www.louvre.fr.

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). Tot 19/9/2010. Info: www.arles-antique.org.

De oudheidkundige collecties Frits Lugt en Helene Kröller-Müller. Rijksmuseum van Oudheden, Rapen-
burg 28, 2301 EC Leiden (NL). Tot 19/9/2010. Deze bevatten o.a. Griekse vazen en Romeins glas. Info:
www.rmo.nl.

Intailles et camées: l’Antiquité en miniature. Musée des Beaux-Arts, Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-
le-Saunier (FR). Tot 19/9/2010. Info: www.juramusees.fr.

Le fabuleux destin de Nonio. Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausan-
ne (CH). Tot 26/9/2010. De Helvetiër Nonio vertelt het verhaal van Lousonna. Info: www.lausanne.ch.

Palais en puzzle. Musée Romain, Avenue Jomini 16, 1580 Avenches (CH). Tot 3/10/2010. Over de opgravin-
gen van een luxueus gebouw dat toebehoorde aan een rijke Helvetische familie. Info: www.aventicum.org.

Zeitwende im Alpenvorland: die einheimische Bevölkerung unter römischer Herrschaft. Niederbayeri-
sches Archäologie-Museum, Oberer Stadtplatz 20, 94405 Landau a.d. Isar (DE). Van 30/7 tot 3/10/2010. Info:
www.archaeologie-bayern.de.

Römische Ziegel: Bausteine der Macht. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Tot
10/10/2010. Info: www.aalen.de.

Mémoires d’Orient: du Hainaut à Héliopolis. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100,
7140 Morlanwelz. Tot 17/10/2010. Deze tentoonstelling handelt over de contacten, de uitwisseling en beïn-
vloeding van het historische Henegouwen en het Oosten (Egypte, het Nabije Oosten, Noord-Afrika en Tur-
kije). Thema’s die aan bod komen in deze tentoonstelling zijn: de geromaniseerde oosterse godheden (Mi-
thras, Isis, Serapis), de bevrijding van de heilige plaatsen in het Oosten (kruistochten), westerse reisverslagen
zoals dat van G. Lengherand uit Bergen, Henegouwse ondernemingen die zich gevestigd hebben in het Oos-
ten (o.a. Baume & Marpent in Egypte). Info: www.musee-mariemont.be.

Toga und Tunika: Kleider machen Römer - Palla und Stola: Kleider machen Römerinnen. Archäologi-
sches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, 79098 Freiburg im Breisgau (DE). Tot 17/10/2010. Info:
www.freiburg.de.

Grands dieux! Les divinités de Vallon et leurs histoires. Musée Romain Vallon, Carignan, 1565 Vallon
(CH). Tot 24/10/2010. Info: www.museevallon.ch.

Des jeux du stade aux jeux du cirque. Cedarc / Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 5670 Treignes.
Tot 14/11/2010. Info: users.skynet.be/cedarc.

Fundgeschichten: Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4,
50667 Köln (DE). Tot 14/11/2010. Info: www.museenkoeln.de.

Kuba und die klassische Antike. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17, 4056 Basel (CH). Van 17/9 tot 14/11/2010.
Info: www.skulpturhalle.ch.
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Les Gaulois font la tête. Bibracte, Mont Beuvray, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray (FR). Tot 14/11/2010. Info:
www.bibracte.fr.

Alles geritzt - Botschafte aus der Antike. Wittelsbacher Museum, Unteres Stadttor, 86551 Aichach (DE). Tot
28/11/2010. Info: www.archaeologie-bayern.de.

Der Barbarenschatz, den Römern geraubt. Museumszentrum, Waldstraße 44-46, 2130 Mistelbach (AT). Tot
30/11/2010. Info: www.barbarenschatz.at.

Sail Rome: schepen en havens in de Romeinse tijd.  Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC
Amsterdam (NL). Van 25/6 tot het najaar 2010. Info: www.allardpiersonmuseum.nl.

Splendeurs et éternités des civilisations de la Méditerranée: Egypte - Etrurie - Grèce - Rome. Musée Lan-
guedocien, Rue Jacques Coeur 7, 34000 Montpellier (FR). Tot 5/12/2010. Info: www.musee-
languedocien.com.

La navigation gallo-romaine autour du pavois de Tardinghen. Château-Musée, Rue de Bernet 2, 62200 Bou-
logne-sur-Mer (FR). Van 26/6 tot 6/12/2010. Info: www.musenor.org.

Am Fusse der Akropolis: historisches Griechenland in der Reisefotografie des 19. Jahrhunderts. Reiss-
Engelhorn-Museen, Museum Zeughaus, 68159 Mannheim (DE). Tot 30/12/2010. Info: www.rem-
mannheim.de.

Zwischen Kelten und Germanen: Nordbayern und Thüringen im Zeitalter der Varusschlacht. Römermu-
seum, Martin-Luther-Platz 3, 91781 Weissenburg (DE). Van 3/9 tot 30/12/2010. Info: www.archaeologie-
bayern.de.

Starke Frauen - im kleinen Format: Frauendarstellungen auf Münzen von der Antike bis zur Gegenwart.
Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE). Tot 31/12/2010. Info: www.smb.spk-berlin.de.

Uit zorg - voor de doden. Provinciaal Archeologisch Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Tot 31/12/2010.
Een overzicht van de begrafenisritus in onze streken vanaf de prehistorie tot in de Merovingische tijd. Info:
www.pam-velzeke.be.

Archéopub: la survie de l’Antiquité dans les objets publicitaires. Musée des Tumulus, La Chapelle, 79800
Bougon (FR). Tot 2/1/2011. Info: www.deux-sevres.com.

MegaGrieken. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 3/1/2011. Op deze
kindertentoonstelling ontdekt men wat men in onze samenleving terugvindt van de klassieke Griekse oud-
heid. Info: www.rmo.nl.

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 28/2/2011. Info: www.carnavalet.paris.fr.

Alexander de Grote en de weg naar het Oosten. Hermitage Amsterdam, Nieuwe Herengracht 14, Amstel
51, 1001 GR Amsterdam (NL). Van 18/9/2010 tot 18/3/2011. Info: www.hermitage.nl.

Mode im Wandel der Zeit. Belginum, Archäologiepark, 54497 Morbach-Wederath (DE). Van augustus 2010
tot de lente van 2011. Info: www.belginum.de.

Tricastin devenu romain. Salle de l’Archidiacre, Place Castellane, Saint-Paul-Trois-Châteaux (FR). Tot
28/5/2011. Info: www.musat.fr.
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Berlins verborgener Olymp in Mannheim: die Rückkehr der Götter. Reiss-Engelhorn-Museen, Museum
Zeughaus, B5 7, 68159 Mannheim (DE). Van 13/6/2010 tot 13/6/2011. Info: www.rem-museen.de.

Eaux de l’Antiquité à nos jours. Musée Archéologique, Place José Coto 4, 13800 Istres (FR). Tot 30/12/2011.
Info: www.ouestprovence.fr.

Muziek en ballet

Confessio Goliae (Archipoeta). Modo Antiquo. Landcommanderij Alden Biezen, Kerk, Kasteelstraat 6, 3740
Bilzen. 27/6/2010 om 10.00 en 13.30 uur. Info: www.festival.be.

A l’antique. Ensemble Encantar. Landcommanderij Alden Biezen, Kapel, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen.
27/6/2010 om 13.00 en 14.30 uur. Zoals overal in Europa werd op het einde van de renaissance ook in Frank-
rijk gezocht naar een manier om het artistieke ideaal van de oude Grieken te doen heropleven. Dichters als
Jean Antoine de Baïf schreven poëzie in antieke versvoeten, terwijl componisten als Jacques Mauduit en
Claude Le Jeune experimenteerden in zowel hun geestelijke als hun wereldlijke werken met een verschei-
denheid aan muzikale metra. Info: www.festival.be.

Evenementen

Gladiatoren. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 6/6/2010. Gevarieerd
programma. Info: www.saalburgmuseum.de.

Les jeux et jouets dans l’antique Gaule romaine. Malagne, Malagne 1, 5580 Rochefort. 27/6/2010. Info:
www.malagne.be.

Letavia à Rom. Musée Rauranum, Place de l’Eglise, 79120 Rom Deux-Sèvres (FR). 11/7/2010. Re-enactment.
Info: blogs.paysmellois.org/rauranum.

Der Limes - Fünf Jahre UNESCO Welterbe. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Hom-
burg (DE). 18/7/2010. Om 11.00 uur: voordracht Fünf Jahre UNESCO Welterbe Limes - Was ist erreicht, was
bringt die Zukunft? (Thomas Becker). Om 12.00 uur: Limes-wandeling. Om 16.00 uur: voordracht Zwischen
Britannien und Nordafrika - die römischen Reichsgrenzen und Ihre Geschichte. Info: www.saalburgmuseum.de.

Journées de l’armement antique. Malagne, Malagne 1, 5580 Rochefort. 14/8 en 15/8/2010. Beschrijving van
Romeinse en Gallische wapenuitrusting; optreden van Romeinse cavalerie; Romeinse hulptroepen in hun
kamp. Info: www.malagne.be.

Panificium - Brotbacken. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 14/8 en
15/8/2010. Info: www.saalburgmuseum.de.

Panem et circenses. Römerstadt Augusta Raurica, Giebenacherstraße 17, 4302 Augst (CH). 28/8 en 29/8/2010.
Zeer gevarieerd programma. Info: www.augustaraurica.ch.

Week-end expérimental. Archéosite d’Aubechies, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Beloeil (Aubechies). 28/8 en
29/8/2010 van 14.00 tot 20.00 uur. Info: www.archeosite.be.

Thementag Latein lebt. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 5/9/2010.
Latein Mutter vieler Sprachen; Latein spielt Verstecken. Latijn  is  a.h.w.  een getuige van de tijd  waarin het  werd
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gesproken. Ook de sporen die het in moderne talen heeft nagelaten, zijn een bron voor onze kennis van het
verleden. Info: www.saalburgmuseum.de.

OMD - De vuurelementen. Provinciaal Archeologisch Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 11/9 en
12/9/2010. Vuur is het element waaraan de meeste aandacht wordt besteed. Zo zullen de pottenbakkersoven
en de glasoven terug in werking worden gesteld. Daarnaast wordt er ijzer gesmolten en brons gegoten. Ook
andere materialen worden vurig bewerkt. Er wordt ook voedsel en drank bereid, er wordt gerookt, gestookt,
gebakken en geroosterd. Er is zelfs een zoutziedersoven actief. Ook de andere elementen worden niet verge-
ten. Aarde is nodig voor het bouwen van de oven en vormt het basiselement voor aardewerk en glas. Lucht
is nodig om al deze ovens gaande te houden en water om alles af te koelen. Zaterdagavond en -nacht is er
een heus vuurfeest met diverse vurige acts en een grote brandstapel. Info: www.pam-velzeke.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 1 mei 2010. Voor aanvullende informatie of eventuele
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden).
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