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De meerwaarde van de uitgave is niet zozeer gelegen in de
vertaling als wel in het toegevoegde materiaal. De vertaalster

Vergilius’ Bijenboek
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heeft een uitvoerige inleiding verzorgd, waarin ook andere
antieke bronnen over bijenteelt behandeld worden. En

De Georgica van Vergilius zijn in

bovenal is de Vergiliustekst voorzien van een uitgebreide

het Nederlands goed bereikbaar.

bespreking van de bijenkundige inhoud, onder de montere

Zo is er de beroemde vertaling

titel ‘Op bijencursus bij de Romeinen’ (p. 69-99). Vergilius’

van de dichteres Ida Gerhardt

observaties, en die van andere Romeinse auteurs, worden

(1949) en de fraaie nieuwe versie van Piet Schrijvers (2004),

daar getoetst aan de moderne bijenkundige praktijk. Dat is

om twee van de bekendste namen te noemen. Naast deze

natuurlijk vooral interessant voor bijenliefhebbers, de

volledige vertalingen is nu een uitgave verschenen met alleen

primaire doelgroep van het boek. (De vertaalster is blijkens

boek vier, over de bijenteelt. De uitgave is tot stand gekomen

de kaft van het boek ‘actief bijenhoudster’ en lijkt hier dus

op initiatief van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging

een alleszins betrouwbare gids.) De niet-bijenliefhebbers

(NBV).

kunnen zich daarnaast vooral laven aan de vele, prachtige

Het hart van het boek is een nieuwe vertaling van Vergilius’

kleurenillustraties waarmee alle teksten zijn verlucht. Een

bijenverzen. Marguerite Prakke (eerder verantwoordelijk voor

uitvoerig register van namen, planten en dieren, kan aan

een volledige Lucretius-vertaling in 2007) geeft de Latijnse

verschillende groepen lezers goede diensten bewijzen.

verzen weer in Nederlandse versregels met elk zes heffingen.

Al met al een mooi boek, een prettige en welkome aanvulling

Ik citeer de opening, om de sfeer van de tekst te typeren:

aan het bestaande aanbod aan Vergiliusuitgaven.

Over honing, het hemels geschenk uit de lucht, gaat mijn

Vincent Hunink

volgend

DOCENTENCURSUSSEN ACTIEF LATIJN // v.a. nov.
Bijscholing voor docenten, studenten klassieke talen en
oud-gymnasiasten om passieve kennis van het Latijn te activeren en te oefenen met spreekvaardigheid en didactiek d.m.v.
verschillende werkvormen gebaseerd op taalonderzoek.

DE UITBARSTING VAN DE VESUVIUS // 30 nov.
Vincent Hunink (docent aan het Radboud in Nijmegen)
vertelt aan de hand van twee ooggetuigebrieven van
Plinius over de uitbarsting van de Vesuvius en de reactie
op de natuurramp van de omwonende Romeinen.

LEZING + MUSEUM GLADIATOREN // 1 + 4 feb.
Altijd al willen leren over de wereld van de gladiatoren?
Hun leven? Hun rol in de Romeinse maatschappij? Frank
Broeke illustreert hun woeste leven met de lezing op 1
februari. Zaterdag gaan we naar Museum het Valkhof
voor de Gladiatorententoonstelling. (Lezing, koffie/thee,
gebak en rondleiding in het museum: € 44,50 p.p. incl.
btw./excl. museumtoegang a € 7,50.)

lied. Maecenas, geef ook dit deel je volle aandacht.
Ik zal je een wondere kleine wereld tonen,
dappere leiders, een volledige staat met burgers,
hun gewoonten, de ijver die hen drijft en hun strijdlust.
Bescheiden is mijn werk, maar niet de roem als kwade
machten het toelaten en Apollo mijn bede aanhoort.

DE KUNSTEN VAN OVIDIUS // za. 11 maart.
Deze bijzondere middag in het RMO in Leiden draait om
de dichtkunst van Ovidius (bekend van de Metamorphoses).
Je hoort zijn passages met klankeffecten voorgedragen in
het Latijn, luistert naar de Nederlandse voordracht van een
metamorphose en wordt op allerlei manieren bekend gemaakt
met het beeldende kunstwerk dat Ovidius met zijn woorden
heeft nagelaten. Marietje d’Hane-Scheltema, Joop Keesmaat
en Casper Porton zorgen voor een enerverende en inspirerende
middag voor jong en oud.
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