




1

REDACTIONEEL

Beste collega’s

Het schooljaar 2006-2007 is net van start gegaan en de drukte die dat meebrengt is nog niet geluwd. In naam
van de raad van bestuur van de V.L.O.T. wens ik u veel voldoening in uw werk en veel plezier met uw leer-
lingen.

Ook de V.L.O.T. begint aan een nieuw werkjaar. De organisatie van twee traditionele activiteiten is volop
bezig. Er is de wettelijk verplichte algemene vergadering in de maand maart, die over het algemeen eerder
zakelijk is en weinig aantrekkelijk voor onze leden. In tegenstelling daarmee kende de studiedag van het
voorbije jaar een groot succes en dat willen we natuurlijk graag evenaren.

Hoewel het onderwerp op dit moment nog niet volledig bepaald is (ik schrijf dit in de maand juli ...), weten
we toch al welke richting het zal uitgaan. In het onderwijslandschap neemt een leerkrachtenvereniging een
eigen plaats in. Onderzoekers en professoren vertalen hun wetenschappelijke activiteiten en onderzoeken
naar de leerkrachten toe en spijkeren zo onze vakkennis bij. Daar zijn ze heel goed in. Maar die kennis moet
dan nog vertaald worden naar de leerlingen en de klaspraktijk, en dat is niet zo vanzelfsprekend. Verder le-
vert de moderne samenleving veel aanknopingspunten voor de lessen Latijn en Grieks. Maar ook deze moe-
ten verwerkt worden in en voor concrete lessen. Weer niet zo eenvoudig: men heeft tegelijk tijd, energie en
inspiratie nodig. Ook met de invoering van de specifieke eindtermen duikt een voor de oude talen eerder
nieuw element op: de eindtermen onderzoekscompetentie, die ervan uitgaan dat leerlingen op het einde van
de derde graad ervaring hebben met het opzetten van een onderzoek(je) binnen het domein oude talen. Hoe
pakt men dat aan betreffende onderwerp, begeleiding, methodiek? Niet voor de hand liggend.

Als leerkrachtenvereniging vinden wij het onze taak – en dat staat ook in onze statuten – leerkrachten te on-
dersteunen. Daarom zouden we graag de studiedag van 2006-2007 willen organiseren rond het uitwisselen
van concreet lesmateriaal. Het is duidelijk dat de raad van bestuur op zijn eentje de grondstof daarvoor niet
kan leveren. Vandaar een oproep aan alle lezers om mee te werken aan het succes van de toekomstige stu-
diedag. Van ideeën tot volledig uitgewerkte lessen of lespakketten: het is allemaal welkom.

Leerkrachten leren van leerkrachten, kan het beter? Wanneer we voldoende materiaal bij elkaar krijgen, kan
dit eventueel weer op cd-rom gezet en verspreid worden onder de deelnemers. Maar dan moeten we het ma-
teriaal wel op voorhand kunnen bekijken, zodat we kunnen nagaan – in overleg met degene die het levert –
op welke manier het gepresenteerd wordt. U kunt daarvoor contact opnemen met Joeri Facq.

Deel uitmaken van de raad van bestuur van een leerkrachtenvereniging levert dus wel wat werk op. Maar
de voldoening is zeer groot. Men heeft de gelegenheid ideeën te ontwikkelen en te confronteren met die van
anderen. Het geeft grote voldoening met die ideeën dan ook iets te kunnen doen. Los van de leerlingen, de
klas, de school, de pedagogische begeleiding, de inspectie en alle andere invloeden, onder collega’s met de-
zelfde opleiding dicussiëren over hoe het zou kunnen zijn in de lessen oude talen, is telkens weer een aange-
name ervaring waaruit men veel inspiratie put. U voelt het vast aankomen: dit is een captatio benevolentiae,
een oproep om deel uit te maken van de raad van bestuur. We verliezen namelijk een van onze leden, die
voor een jaar en misschien langer naar verre streken verhuist. Andere leden kunnen wegens omstandighe-
den niet altijd aanwezig zijn (we vergaderen ongeveer om de 6 weken). We hopen in elk geval op een groot
aantal  kandidaturen.  Indien  u  graag  wat  meer  informatie  hebt,  kunt  u  contact  opnemen  met  Joeri  Facq  of
met ondergetekende.

Chris Van Woensel
Voorzitter
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DIDACTIEK

Keizer Claudius: enkele controversen (2)
Joeri Facq

In dit derde en laatste deel van de bijdrage over de Romeinse keizer Claudius besteden we aandacht aan en-
kele nog niet ter sprake gekomen controversen, met name over de reële macht van de vrijgelatenen van
Claudius, over de uitspattingen van zijn derde echtgenote Messalina, over de intriges van zijn vierde echt-
genote Agrippina en over zijn levenseinde en dood. Tot slot bekijken we ook even op welke manier Claudius
in de klas behandeld kan worden.

1 Reële macht van de vrijgelatenen

Een van de grote vernieuwingen onder de regering van Claudius was de uitbouw van een gecentraliseerd
administratief apparaat. Dit bestond uit een aantal verschillende departementen, in zekere zin de voorlopers
van onze huidige ministeries. Deze bureaucratie was volledig onafhankelijk van de senaat, de ridders en de
magistraten, maar bestond in hoofdzaak uit slaven en vrijgelatenen van het keizerlijk hof, alsook uit mensen
van niet-Italische afkomst. Claudius mocht er op die manier zeker van zijn dat hij op zijn ‘ambtenaren’ kon
rekenen, omdat zij hem allen dankbaarheid verschuldigd waren. De directe oorzaak van deze ontwikkeling
naar een uitgebouwde keizerlijke administratie ligt volgens Scullard (1959) in ‘the growing complexity of the
business which the emperor had to handle, arising in part from the great increase of imperial property and estates and
the addition of new provinces’ (blz. 303).

De keizerlijke administratie omvatte vijf departementen:
– het bureau ab epistulis (onder leiding van Narcissus) was een soort algemeen secretariaat, dat alle bestuur-

lijke correspondentie ontving en verzond; tevens stelde het alle officiële maatregelen en besluiten op
schrift;

– het bureau a rationibus (onder leiding van Pallas) was belast met de financiën;
– het bureau a libellis (onder leiding van Callistus) behandelde de verzoekschriften die aan de keizer wer-

den gericht;
– het bureau a cognitionibus (mogelijk gelijk te stellen met het vorige) bereidde de rechtszaken voor die door

de keizer behandeld zouden worden;
– het bureau a studiis (onder leiding van Polybius) had de leiding over het archief en leverde aan de keizer

het voor zijn bestuur noodzakelijke documentatiemateriaal.

De vrijgelatenen die met deze administratieve taken waren belast, bezaten een grote rijkdom1 en genoten
vaak een uitzonderlijk prestige: zo werden aan Narcissus (in 48 n.C.) zelfs de ornamenta quaestoria en aan Pal-
las (in 52 n.C.) de ornamenta praetoria toegekend. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat de traditionele ‘high so-
ciety’ (vooral de senatoren) helemaal niet was opgezet met deze gang van zaken.

Hadden Claudius’ vrijgelatenen werkelijk zoveel macht als de antieke auteurs2 ons willen doen geloven?

1 Tacitus (Annales XII, 53) vertelt ons dat Pallas, toen werd voorgesteld om hem voor een bewezen dienst 15
miljoen sestertiën toe te kennen, bedankte voor de eer en verkoos verder te leven intra priorem paupertatem
(in zijn vroegere armoede). Hij voegt er ironisch nog aan toe dat men daarom Pallas, sestertii ter milies pos-
sessor (bezitter van 300 miljoen sestertiën), overstelpte met lofuitingen omwille van zijn antiqua parsimonia
(ouderwetse zuinigheid). Ter vergelijking: het minimumvermogen dat men moest bezitten om tot de orde
van de senatoren te worden toegelaten, bedroeg ‘slechts’ 1 miljoen sestertiën.

2 Uit hun beschrijving van Claudius’ regering blijkt meestal dat hij door zijn vrijgelatenen werd gemani-
puleerd en gedomineerd. Expliciet wordt het echter verwoord door Seneca (Apocolocyntosis 6, 2), Tacitus
(Annales XI, 35, 1), Suetonius (De vita Caesarum V, 25, 5) en Cassius Dio ( LX, 2, 4).
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Boardman & Griffin & Murray (1986) menen van wel:

‘There can be no doubt that his freedmen achieved a far greater public prominence and influence than those of his
predecessors and successors.’ (blz. 554)

Zij zijn echter de enigen in de door mij geraadpleegde moderne literatuur die dit nogal radicale standpunt
innemen en daarmee de antieke overlevering volkomen bijtreden. De andere moderne auteurs zijn veel ge-
nuanceerder in hun oordeel.

Momigliano (1932) schetst eerst het probleem. Hij voegt er echter meteen aan toe dat de ouden het bij het
verkeerde eind hadden wat de macht van Claudius’ vrijgelatenen betreft. Zijn argumentatie daarvoor is kort
en bondig, maar daarom niet minder overtuigend:

‘Their importance has led ancients and moderns alike to suppose that the government must have fallen entirely into
their hands. The baselessness of this supposition is obvious; the fact that Claudius was the organizer of this ministry
is proof enough that his personality dominated it.’ (blz. 43)

Christ (1988) is de volgende die ons een stapje dichter kan brengen bij het antwoord op onze vraag. Volgens
hem is het niet gemakkelijk een onderscheid te maken tussen de initiatieven van de vrijgelatenen en van de
keizer op het vlak van de binnenlandse politieke aangelegenheden. Toch stelt hij vast dat in recent onder-
zoek heel vaak de nadruk wordt gelegd op de invloed van de vrijgelatenen op Claudius’ regering:

‘Profitierte Claudius so im Bereich der äußeren Politik ganz eindeutig von den Leistungen seiner Befehlshaber und
Ratgeber, so ist es im Sektor der Innenpolitik wesentlich schwieriger, zwischen Initiativen des princeps und solchen
seiner maßgebenden Mitarbeiter zu unterscheiden. In der neueren Forschung dominiert dabei die Tendenz, den Ein-
fluß der Freigelassenen des Claudius auf dessen Regierung zu betonen.’ (blz. 223)

Hij  citeert  vervolgens  Hans  Georg  Pflaum,  ‘einer der besten Kenner der Verwaltungsgeschichte des Imperiums’,
die over Claudius’ vrijgelatenen – in niet mis te verstane woorden – zegt:

‘Es wäre bestimmt richtiger von der Regierung der ‘Favoriten des Claudius’ zu sprechen, als diesen halben Narren
für Maßnahmen verantwortlich zu machen, die unter seiner Herrschaft geschaffen wurden.’ (blz. 223)

Christ (1988) zelf besluit dat de invloed van de vrijgelatenen op verscheidene terreinen inderdaad niet gering
was, maar dat er daarnaast toch ook heel wat vlakken zijn waarop de macht van de keizer zelf niet onder-
schat mag worden:

‘Es ist naheliegend, in allen diesen Bereichen einen weiten Entfaltungsraum der Freigelassenen anzunehmen, und
auch in vielen anderen Punkten mögen ihre Kompetenzen beträchtlich gewesen sein. Doch stehen dem nun ebenso
eindeutig Sektoren gegenüber, in denen die persönlichen und unmittelbaren Eingriffe und Aktivitäten des princeps
selbst evident sind. Dies gilt insbesondere für den großen Bereich der Rechtsprechung, aber auch für andere, grund-
sätzliche Fragen der inneren Politik, für die Zusammenarbeit mit dem Senat wie für die Grundzüge der Bürger-
rechtspolitik.’ (blz. 224)

Grant (1975) is het ermee eens dat er aan Claudius’ hof vrijgelatenen waren ‘not only assisting him in wide are-
as of his duties, but enjoying greater power and fame than had ever fallen to the lot of freedmen before’ (blz. 141). Toch
waarschuwt hij voor een al te letterlijke interpretatie van de opvattingen uit de oudheid aangaande de macht
van de keizerlijke vrijgelatenen. Bewaarde inscripties en papyri wijzen veeleer op het tegendeel van de an-
tieke voorstelling:

‘The ancient authors who were so hostile to Claudius, and modern writers who have followed them, show him feebly
submitting to the control of these men and allowing them to create his policy for him. But this version is mistaken.
The inscriptions and papyri recording Claudius’ speeches and letters show a unity of style which bears the unmista-
kable stamp of his own personality. The freedmen were NOT in charge of the government, but were organized and
dominated by the emperor – as even the most unfriendly account cannot wholly conceal. At least until his last years,
when he partly lost control, he himself remained the man from whom verdicts and decisions had to be obtained.’
(blz. 141)

Poma (1982) sluit zich aan bij dezelfde visie als hierboven werd verdedigd. Ook zij is van mening dat som-
mige vrijgelatenen weliswaar een zekere macht en rijkdom opbouwden – de voorbeelden die ze geeft kun-
nen dit zeer goed illustreren – maar dat deze tendens toch zeker niet veralgemeend mag worden en men
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daaruit in geen geval een algehele vooruitgang van de klasse van vrijgelatenen mag veronderstellen:

‘Il liberto resta sempre un uomo dipendente e la tara di una nascita servile continua a segnarlo. Anche se il principa-
to di Claudio proietta alcuni liberti della famiglia imperiale a livelli politici di fatto più alti dei liberi, anche se per al-
cuni di essi è permesso adottare un modo di vita analogo a quello dei membri della miglior società, anche se un Poli-
bio cammina spesso tra due consoli, o Arpocrate ha il diritto di andare in lettiga o di dare spettacoli, se Poside è de-
corato con distinzioni militari, e a Pallante e a Narcisso vengono concesse le insegne di questore e di pretore, ma non
l’effettivo esercizio delle cariche, queste condizioni di privilegio, che poi hanno tutte il carattere della precarietà es-
sendo legate alla benevolenza del princeps, non si traducono in una crescita politica e sociale dell’intero ordine.’
(blz. 152)

Nagenoeg alle moderne auteurs zijn het er dus grotendeels over eens dat de vrijgelatenen van Claudius in-
derdaad een zekere macht bezaten – in elk geval meer dan onder zijn voorgangers – maar dat dit in geen ge-
val veralgemeend mag worden en dat Claudius zelf uiteindelijk steeds alle macht in handen had. Waar-
schijnlijk heeft een toenemende invloed van de vrijgelatenen onder Claudius in vergelijking met zijn voor-
gangers ertoe geleid dat de antieke auteurs deze keizer hebben voorgesteld als volkomen onderworpen aan
hun grillen en wensen, hoewel dat in werkelijkheid niet zo was. Ik denk trouwens dat ook in de vorige para-
grafen reeds op overtuigende wijze is aangetoond dat Claudius helemaal niet zo dom en naïef was als we
hem leren kennen bij de antieke schrijvers, waaruit we volgens mij mogen concluderen dat hij zich zeker niet
volgzaam zal  hebben geschikt  naar  de wil  van zijn  vrijgelatenen.  Bovendien zijn  er  nog de epigrafische en
papyrologische vondsten, die alle getuigen van Claudius’ eigen persoonlijkheid. Samenvattend wil ik dan
ook besluiten met een citaat van Scramuzza (1940):

‘All his decisions, whether they have passed through this or that department, through the hands of Polybius or Pal-
las, bear the touch of his personality. This consistency would seem to prove that, irrespective of which advisor gained
a temporary ascendancy, the mind that planned and the force that drove was Claudius.’ (blz. 89)

2 De uitspattingen van Messalina

Claudius’ derde vrouw, Valeria Messalina, was volgens de antieke bronnen niet bepaald een voorbeeldige
echtgenote. Huwelijkstrouw was haar totaal onbekend en zij maakte er als het ware een erezaak van om zo-
veel mogelijk minnaars te hebben. Naast dit leven van losbandigheid ontdeed ze zich ook van iedereen op
wie ze jaloers was of die haar iets in de weg had gelegd. Daarbij werden ook haar eigen familieleden niet ge-
spaard.1

Wordt deze vrouw in de moderne geschiedschrijving nog steeds beschouwd als een nymfomane intrigante
of heeft men haar intussen geherwaardeerd? Aan de hand van enkele geargumenteerde stellingen zal dat
spoedig duidelijk worden.

Albertini (1929) sluit zich andermaal volkomen aan bij de traditionele (antieke) afschildering van Messalina
en hanteert daarvoor een zeer eenvoudig argument:

‘Les témoignages sur la vie de débauche que menait Messaline sont trop concordants pour qu’on puisse les mettre en
doute. Dans la toute-puissance qui lui était échue, elle vit d’abord et surtout le moyen de multiplier ses amants, de
contraindre ou de châtier ceux qui se refusaient.’ (blz. 73)

Christ (1988) noemt Messalina kortweg ‘nymphoman’ (blz. 227). Ook Scullard (1959) houdt het eenvoudig en
omschrijft Claudius’ derde echtgenote als ‘a woman of unbridled licentiousness and cruelty’ (blz. 313).

Een zeer geslaagde karaktertekening van Messalina en een psychologische verklaring voor haar buitenspo-
rige gedragingen treffen we aan bij Grant (1975). Vooral de laatste zin van het citaat vind ik grandioos:

1 Beroemde slachtoffers van Messalina’s intriges zijn: de filosoof Lucius Annaeus Seneca (verbannen 41
n.C.); Caligula’s jongste zuster Julia Livilla (verbannen 39, gest. 42 n.C.); Domitia Lepida’s derde echtge-
noot en dus Messalina’s stiefvader Gaius Appius Junius Silanus (gest. 42 n.C.); Julia, de dochter van Tibe-
rius’ zoon Drusus (gest. 43 n.C.); Gnaeus Pompeius Magnus, de echtgenoot van Claudia Antonia, Claudi-
us’ dochter bij Aelia Paetina (gest. 47 n.C.); Marcus Licinius Crassus Frugi, de vader, en Scribonia, de moe-
der van Pompeius (beiden gest. 47 n.C.); de oud-consul Decimus Valerius Asiaticus (gest. 47 n.C.); de prae-
fectus praetorio Catonius Justus; enz.
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‘At the outset of the reign what she mainly desired – and this was her reason for attacks on others – was a visibly
more brilliant position than all other young women, displayed in terms of luxury, magnificent parties and the sexu-
al satisfaction her somewhat infirm husband, however lecherous, can scarcely have been able to provide. For if only
one-tenth of the stories which have made Messalina a byword for lasciviousness are true, she was phenomenally
oversexed.’ (blz. 144-145)

Levick (1990) denkt er heel anders over. Volgens haar was Messalina helemaal niet manziek, maar had ze
met haar seksuele avonturen een welbepaald doel voor ogen:

‘In short, Messalina should not be seen as an adolescent nymphomaniac; in the main she used sex as means of com-
promising and controlling politicians.’ (blz. 56)

Als Messalina inderdaad zo goed was in het manipuleren van andere mensen, stelt zich vanzelfsprekend de
vraag in hoeverre zij  deze kunsten toepaste op Claudius. Anders gezegd: wat was haar invloed op zijn be-
stuurlijke activiteiten? Grant (1975) is het niet eens met de antieke beschrijvingen als zou Claudius volledig
onderworpen zijn geweest aan de grillen van zijn vrijgelatenen en echtgenotes. Messalina stond weliswaar
hoog in aanzien, maar toch hield Claudius heel de tijd de touwtjes stevig in handen:

‘Not content with overemphasizing the influence of his freedmen on Claudius’ decisions, the ancient authorities li-
kewise exaggerated the influence of his third wife Valeria Messalina. [...] Claudius lavished considerable honours
upon Messalina – probably more than had been accorded to the wives of any of his predecessors, since the current
tendency towards autocratic monarchy meant increased veneration of the empress as well as the emperor. [...] But in
reality the decisive step towards a power-controlling or even truly power-sharing empress had not been taken. Clau-
dius himself remained fully in charge.’ (blz. 144)

In oktober 48 n.C. was Messalina zelfs zo stoutmoedig om, tijdens een afwezigheid van Claudius1, openlijk
bruiloft te vieren met haar zoveelste minnaar, de jonge en ambitieuze senator Gaius Silius2. Volgens Sueto-
nius (De vita Caesarum V, 29, 3) stelden zijzelf deze plechtigheid voor als een schijnmanoeuvre om een onheil
dat boven het hoofd van Claudius hing te voorkomen. De moderne meningen zijn echter totaal verschillend.

Garzetti (1960) merkt terecht op dat Gaius Silius zich nooit in dit avontuur zou hebben gestort om tegemoet
te komen aan de grillen van Messalina, als hij daar geen voordeel bij had:

‘The act signified revolution, since it was clear that Silius would not have lent himself to such a fantastic deed to sa-
tisfy a whim, but because the logical consequence was that he was to become princeps in place of Claudius.’ (blz.
116)

Scullard (1959) gaat daarin nog een stapje verder:

‘Behind this strange affair there probably lurked treason and a serious senatorial conspiracy: Silius may well have
been plotting to replace Claudius and he appears to have won over the prefect of the vigiles and the head of the impe-
rial gladiatorial school.’ (blz. 313)

Grant (1975) ten slotte sluit zich bij deze zienswijze aan. Hij meent bovendien te weten waar Silius en Messa-
lina echt op aanstuurden:

‘It appears less fantastic, however, if seen not just as a caprice, but as a serious plot. Its intention was probably to
enthrone Britannicus, the seven-year-old son of Claudius and Messalina, with his mother and Silius as his regents.’
(blz. 146)

Uiteindelijk werd Messalina op bevel van Claudius’ vrijgelatene Narcissus3 – die tijdelijk het commando
over de pretoriaanse wacht zou hebben overgenomen – terechtgesteld (begin november 48 n.C.). Na haar
dood viel haar de damnatio memoriae te beurt.

1 Claudius  bevond  zich  op  dat  ogenblik  in  Ostia  om  er  toezicht  te  houden  op  de  werkzaamheden  aan  de
nieuwe haven die hij er liet bouwen of (volgens Tacitus) om er een offerplechtigheid bij te wonen.

2 Gaius Silius was op dat ogenblik wel nog getrouwd met Junia Silana.
3 Hij ontving voor zijn koelbloedig optreden in deze crisissituatie de ornamenta quaestoria.
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3 De intriges van Agrippina

Ondanks de dure eed die Claudius na de dood van Messalina had gezworen, om nooit meer te trouwen, liet
hij zich het jaar daarop (begin 49 n.C.) door zijn vrijgelatenen (vooral Pallas) overtuigen om in het huwelijk
te treden met Julia Agrippina minor, zijn bloedeigen nicht.1 Uit haar eerste huwelijk had zij reeds een zoon,
Lucius Domitius Ahenobarbus.

Agrippina was duidelijk uit ander hout gesneden dan Claudius’ vorige echtgenote Messalina. Beide dames
hadden verschillende bedoelingen, waarover Christ (1988) zegt:

‘Im Gegensatz zu Messalina, der politischer Einfluß uninteressant erschienen war, hatte die jüngere Agrippina
stärkste politische Ambitionen. Planmäßig strebte sie eine Stellung als Mitregentin an, vor allem aber war es ihr
Ziel, die Nachfolge ihres Sohnes aus erster Ehe durchzusetzen, der drei Jahre älter war als Britannicus.’ (blz. 228)

Albertini (1929) beschrijft haar op dezelfde wijze:

‘Du jour où Claude l’eut épousée, elle eut comme pensée constante de conquérir pour ce fils la succession impériale;
la question dominante, dans l’entourage de l’empereur, fut de savoir qui l’emporterait, Britannicus ou Domitius.’
(blz. 74)

Deze auteur merkt echter ook op dat Britannicus hoe dan ook eigenlijk maar weinig kans maakte om Clau-
dius als keizer op te volgen:

‘Domitius apparut tout de suite comme ayant le plus de chances. Plus âgé que Britannicus, il pouvait devenir plus
tôt l’auxiliaire de Claude, alors presque sexagénaire. Que Britannicus fût le fils de l’empereur, cela ne lui créait au-
cun droit précis, dans le système ambigu du principat; et qu’il fût le fils de Messaline, c’était plutôt une tare.’ (blz.
74)

Deze eerder nadelige situatie voor Britannicus werd zeker niet gunstiger door de intriges van Agrippina.
Daarover lezen we bij Garzetti (1960):

‘The aim of putting her son forward for the succession was pursued energetically by Agrippina as soon as she was
married to Claudius.’ (blz. 141)

Vanaf haar huwelijk met Claudius deed Agrippina – gesteund door de vrijgelatene Pallas – er dus alles aan
om haar zoon Domitius op de keizerstroon te krijgen. Eerst en vooral werd de door Messalina in 41 n.C. ver-
bannen Seneca uit Corsica teruggeroepen om in te staan voor de intellectuele opvoeding van Domitius en
hem voor te bereiden op het keizerschap (49 n.C.). Nog hetzelfde jaar werd hij verloofd met Claudius’ doch-
ter Claudia Octavia.2 Op  25  februari  50  n.C.  werd  Domitius  door  Claudius  geadopteerd.3 Garzetti (1960)
trekt uit deze adoptie het volgende besluit:

‘The whole episode seems to show both the power of Agrippina and an effective decline of energy in the old princeps.’
(blz. 142)

Over de verdere gebeurtenissen zegt hij:

‘The next few years, the last ones of Claudius, saw the growing power of Agrippina, who acted like a genuine em-
press.’ (blz. 142)

1 Het probleem dat een huwelijk tussen een oom en zijn nicht weliswaar niet echt verboden was, maar toch
nog nooit eerder was voorgekomen, werd opgelost door de listige tussenkomst van Lucius Vitellius, die
een senatusconsultum liet goedkeuren waarin een dergelijk – in feite bloedschendig – huwelijk voortaan wel
werd toegelaten.

2 Zij was sinds 41 n.C. verloofd met Lucius Junius Silanus Torquatus. Toen deze echter – op aanstoken van
Agrippina – door Lucius Vitellius (ten onrechte) werd beschuldigd van incest met zijn zuster Junia Calvi-
na,  werd de verloving met  Octavia  verbroken.  Hij  pleegde zelfmoord op de dag van het  huwelijk  tussen
Claudius en Agrippina. Zijn zuster werd uit Italië verbannen.

3 Voortaan heette hij Nero Claudius Drusus Germanicus Caesar. Zijn verloofde Octavia werd daarop door
een andere familie geadopteerd, omdat zij – door de adoptie van Nero – nu zijn zuster was en dus eigenlijk
niet met hem kon trouwen.
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In 51 n.C. ontving Nero (voortijdig) de toga virilis, het imperium proconsulare buiten Rome en de titel princeps
iuventutis.  Tevens zorgde Agrippina ervoor dat de getrouwen van Britannicus uit de weg werden geruimd
en stelde ze haar eigen vertrouwelingen aan in belangrijke functies: zo werd Sextus Afranius Burrus door
haar toedoen praefectus praetorio (51 n.C.). Ten slotte werd Nero uitgehuwelijkt aan Claudius’ dochter Octa-
via (53 n.C.).

Het is intussen allicht reeds duidelijk geworden dat Agrippina grote invloed uitoefende op de gebeurtenis-
sen aan het keizerlijke hof. Grant (1975) bevestigt deze stelling:

‘Nevertheless for the most part she exercised a dominant influence over the course of events.’ (blz. 147)

Hij baseert zich daarbij op twee belangrijke argumenten:

‘First, Agrippina was named Augusta: no living wife of a living emperor had ever been called this before. And
equally unprecedented was the appearance of her portrait – together with those both of Claudius and of the youthful
Nero – upon the official gold and silver coinage of the Roman mint itself.’ (blz. 146)

Er zijn dus redenen om niet tegen te spreken dat Agrippina grote macht had, maar Grant ( 1975) is er toch
van overtuigd dat daardoor de regering van Claudius niet slechter werd. Indien er al van verval sprake is,
moeten de oorzaken daarvan ook elders worden gezocht:

‘There is no reason to suppose that the good government of Claudius became worse under Agrippina’s new regime.
Yet his reign, like those of his predecessors, had been marked by a clear deterioration in his personal condition. [...J
His profoundly flawed physical constitution, undermined still further by incessant overwork and too much drink
and food, gradually made him more and more incapable of carrying on at the head of affairs: and the traumatic
transference from Messalina to the masterful Agrippina proved the turning-point. [...] Claudius innovated
alarmingly by relying, in his own worse plight, upon a woman and a terrifying one at that, and for the first time in
its long history Rome momentarily found itself under female control.’ (blz. 147-148)

Wat in deze bespreking van Agrippina volgens mij zeker niet mag ontbreken, is een passage uit Garzetti
(1960), die het geheel mijns inziens zeer juist analyseert en tevens een geslaagde link legt naar de antieke
traditie:

‘Energetic and violent like her mother, and possibly shrewder, more coldly calculating and more practical, this wo-
man of thirty-three wanted to be in both substance and form a queen. Although the choice made was on the whole
the best one [...] nevertheless the ‘adductum et quasi virile servitium’ (Tacitus, Annals XII, 7, 3) to which she sub-
jected the court and the city, not just to satisfy sensual whims, like Messalina, but from the serious desire to rule,
helped to put the finishing touch to the traditional figure of a Claudius subservient to the wishes of women and mi-
nisters, just at the time [...] when a relaxation of attention even to the problems of the empire lead us to think that a
certain decline was in fact apparent in the old princeps, and that the caricature of Seneca’s Apocolocyntosis was not
so far from the real figure of the Claudius in slippers known to his acquaintances, with the defects malignantly en-
larged.’ (blz. 116-117)

Alle moderne auteurs die tot hier toe werden aangehaald, sluiten zich in meerdere of mindere mate aan bij
de antieke voorstelling van Claudius als een slaaf van zijn echtgenotes Messalina en Agrippina. De enige die
daarmee niet akkoord gaat, is Momigliano (1932):

‘The whole of its argument is directed to showing that the fundamental controlling forces of Claudius’ government
were unaffected by their personalities. In spite of all that has been said to the contrary, they had no influence upon
the history of the empire, save through the single external circumstance that one of them caused Nero and not Bri-
tannicus to be Claudius’ successor.’ (blz. XIII)

Deze opvatting vind ik echter nogal naïef. Zoals door Albertini (1929) reeds werd opgemerkt in een vorige
paragraaf over Messalina, zijn ook over Agrippina de antieke getuigenissen te eensgezind om er geen geloof
aan te hechten. Waar bij Messalina nog elementen aanwezig waren die erop wezen dat ze slechts een kleine
rol zou hebben gespeeld, is dat bij Agrippina niet het geval, maar wel integendeel. Zelfs Grant (1975), die
zich doorgaans zeer kritisch opstelt tegenover de Grieks-Romeinse overlevering en die in het geval van Mes-
salina nog betoogde dat ze maar weinig invloed had op de regering van Claudius, is van mening dat Agrip-
pina er wel degelijk in slaagde de macht geleidelijk aan grotendeels naar zich toe te halen en Claudius meer
en meer van haar afhankelijk te maken.
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Ik denk dat we in verband met de macht van Agrippina tot een genuanceerd oordeel moeten komen, precies
zoals Scullard (1959) dat heeft gedaan. Hij is overtuigd van de invloed die Claudius’ omgeving op hem had,
maar gelooft niet dat hij er volledig door werd beheerst:

‘Yet his domestic background, even if he was not dominated by it as a hostile tradition suggests, was not without in-
fluence in the shaping of events. The extent to which his freedmen and wives influenced imperial policy may be
doubtful, but they certainly wielded great power.’ (blz. 313)

Afsluitend citeer ik nog de woorden van Christ (1988), die er geen twijfel over laat bestaan:

‘Kann man in der Frage von Claudius’ Abhängigkeit von seinen Freigelassenen geteilter Meinung sein, die von sei-
nen Frauen ist eindeutig und zugleich das peinlichste Kapitel dieses Principats.’ (blz. 227)

Waar we bij zijn vrijgelatenen en bij Messalina de antieke voorstelling van Claudius nog konden relativeren,
meen ik dat hij op het einde van zijn leven lichamelijk en mentaal was verzwakt en daardoor Agrippina in-
derdaad in grote mate haar zin heeft laten doen.

4 Levenseinde en dood

Toen het  ernaar  uitzag dat  Claudius zijn  adoptie  van Nero berouwde en deze alsnog ongedaan wilde ma-
ken, vond Agrippina het de hoogste tijd om in te grijpen. Tijdens een afwezigheid van Narcissus1, de vrijge-
latene die de keizer altijd trouw was gebleven, werd Claudius om het leven gebracht, naar verluidt door de
gifmengster Locusta en met de medeplichtigheid van zijn lijfarts Gaius Stertinius Xenophon. Claudius over-
leed op 13 oktober 54 n.C. Gedurende enkele uren werd zijn dood geheimgehouden, totdat alles was gere-
geld om Nero op de troon te zetten. Die kwam, vergezeld door Burrus, uit het paleis en werd aan de pretori-
aanse wacht voorgesteld als de nieuwe keizer. Net als zijn voorganger beloofde hij de pretorianen een dona-
tivum van 15 000 sestertiën. Ook door de senaat werden hem alle bevoegdheden van het keizerschap toe-
gekend. Claudius’ testament werd niet in het openbaar voorgelezen, omdat men onlusten vreesde door het
feit dat zijn eigen zoon Britannicus werd achteruitgeschoven ten voordele van zijn adoptiefzoon Nero. Clau-
dius kreeg een funus censorium en werd na zijn dood vergoddelijkt2, waardoor hij de eerste keizer na Augus-
tus was aan wie deze eer te beurt viel. Zijn cultus3 werd spoedig – waarschijnlijk na de dood van Agrippina
(59 n.C.) – door Nero verwaarloosd, maar later door keizer Vespasianus (reg. 69-79 n.C.) weer in ere her-
steld.

Alle antieke auteurs4 zijn het erover eens dat Claudius door zijn vierde echtgenote Agrippina om het leven
werd gebracht door het eten van vergiftigde champignons, die hem werden toegediend door zijn voorproe-
ver Halotus of misschien zelfs door Agrippina zelf. Ook de moderne geleerden sluiten zich meestal aan bij
deze versie van de feiten, die zeker niet onwaarschijnlijk is. Agrippina wilde immers tot elke prijs haar zoon
Nero  op  de  keizerstroon  krijgen.  Dat  dit  vroeg  of  laat  zou  gebeuren  leed  geen  twijfel,  want  Claudius  had
Nero geadopteerd en daardoor als zijn opvolger aangeduid (Nero was trouwens ouder dan Claudius’ eigen
zoon Britannicus). Agrippina vreesde echter dat Claudius, uit liefde voor zijn zoon, zich alsnog zou beden-
ken.  Anderzijds  werd  haar  invloed  op  Nero  steeds  kleiner  naarmate  die  ouder  werd.  Haar  machtshonger
had er dus alleen maar baat bij dat haar zoon zo snel mogelijk keizer werd.

Albertini ( 1929) sluit zich volmondig aan bij de antieke vergiftigingstheorie:

‘Elle profita d’une absence de Narcisse, obligé par sa santé d’aller aux eaux, pour empoisonner Claude, avec l’aide
d’une empoisonneuse professionnelle nommée Locuste et la complicité du médecin de l’empereur.’ (blz. 75)

Christ (1988) wijst erop dat Agrippina, zodra ze met Claudius was getrouwd, er alles aan deed om haar am-
bities waar te maken, waarbij ze iedereen die haar in de weg stond liet opruimen. Hij laat er dan ook geen

1 Hij was naar het kuuroord Sinuessa gegaan om er te genezen van een ziekte.
2 Deze apotheosis inspireerde Seneca tot de bijtende satire Apocolocyntosis divi Claudii.
3 De cultussen van de vergoddelijkte keizers Augustus en Claudius werden verenigd, zodat hun priesters

voortaan sodales Augustales Claudiales heetten.
4 Flavius Josephus ( XX, 148 en 151), Tacitus (Annales XII, 66-67), Suetonius (De vita

Caesarum V, 44) en de van Cassius Dio ( LXI, 34).
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twijfel over bestaan dat Claudius door zijn echtgenote met vergif om het leven werd gebracht:

‘Es war nur eine selbstverständliche Konsequenz, daß schließlich auch das letzte, unbequeme Hindernis auf dem
Wege zur Herrschaft Agrippinas und ihres Sohnes beseitigt wurde, der princeps selbst. Am 13. Oktober 54 n. Chr.
fiel Claudius einem Giftmord zum Opfer.’ (blz. 228)

Ook Boardman & Griffin & Murray (1986) achten moord meer dan waarschijnlijk:

‘Claudius’ death in October 54 was quite possibly due to poisoning by his second consort, his niece the younger
Agrippina.’ (blz. 555)

Garzetti  (1960)  heeft  het  niet  moeilijk  met  de  stelling  dat  Claudius  zou  zijn  vermoord,  daar  hem  dat  het
meest waarschijnlijk lijkt. Hij verwijst daarbij naar de nagenoeg unanieme antieke bronnen en naar het wei-
nig scrupuleuze karakter van Agrippina:

‘Taking advantage of the absence of Narcissus, on 13 October 54 she got rid of Claudius by sprinkling a dish of
mushrooms with poison. The details of his death are variously reported, but the sources are almost unanimous in ac-
cepting the criminal version, which is indeed the most likely one, for even if it is true that ‘rumour always deals mo-
re savagely with the death of the great’, the fact remains that the death of Claudius certainly did not happen just by
chance to complete a carefully laid plan and that Agrippina was not the woman to be deterred by scruples from put-
ting the finishing touch to her work.’ (blz. 143-144)

Scullard (1959) deelt dezelfde mening. Hij haalt daarvoor een argument aan dat reeds eerder in deze para-
graaf werd vernoemd:

‘In 54 Claudius suddenly died after eating a dish of mushrooms: it is not difficult to credit the belief that he had been
poisoned by Agrippina. Even if she felt that the ultimate succession of her son Nero was secure, she may have wis-
hed to see him on the throne while he was still young enough to follow her advice and will.’ (blz. 314)

Levick (1990) geeft wel een heel genuanceerd beeld van Claudius’ mogelijke doodsoorzaak. Ze wil duidelijk
geen enkele mogelijkheid uitsluiten, maar uit de laatste zin van het citaat blijkt toch welke hypothese haar
het meest waarschijnlijk lijkt:

‘Admittedly Claudius, always weakly, was in his sixty-fourth year, drank and had been ill, perhaps in the autumn of
51, certainly and gravely in late 52 or early 53; and the year of his death seems to have been unhealthy: every magi-
stracy lost a member. The strain of his dispute with Agrippina over the future of Britannicus may have brought on
the heart attack that one modern scholar hos diagnosed. But the death toll by judicial murder was already high, and
on balance it looks as if Claudius’ departure was brought about by Agrippina rather than due to her good luck.’ (blz.
77)

Bij de moderne literatuur die ik heb geraadpleegd, zijn er echter twee auteurs die niet helemaal akkoord
gaan met de vergiftigingstheorie. De eerste is Grant (1975), die opmerkt:

‘When Claudius died in October 54, at the age of sixty-three, there were several divergent accounts of what had cau-
sed his death. But according to the version which subsequently prevailed most widely, Agrippina had killed him
with poisoned mushrooms. This must be regarded as likely though not quite certain, since accidental loss of life fre-
quently occurs in Italy owing to confusions between the harmless mushrooms Boletus edulis and the fatal Amanita
phalloides.’ (blz. 147)

Zestien jaar later wijdde Grimm-Samuel (1991) zelfs een heel artikel aan bovenstaande toevalshypothese.
Ook zij  is ervan overtuigd ‘that the emperor Claudius died after having ingested – either through criminal intent, or
by sheer accident – the most poisonous of mushrooms, Amanita phalloides or Death Cap’ (blz. 178)1, hetgeen een
kwaad opzet echter nog niet uitsluit. Het is in elk geval een interessante veronderstelling: de Amanita phalloi-
des groeit namelijk op het einde van september en in het begin van oktober – precies de periode waarin Clau-
dius overleed (13 oktober) – en de symptomen die het eten van deze paddestoel veroorzaakt (maagpijn, bra-
ken, buikloop, koude rillingen), worden ook door de antieke auteurs beschreven. Grimm-Samuel (1991) be-

1 De Amanita phalloides of groene knolzwam is een zeer gevaarlijke paddestoel, die in Europa voor 95 % ver-
antwoordelijk is voor vergiftigingen met dodelijke afloop. Wegens zijn gelijkenis met de eetbare padde-
stoelen van de familie der amanieten (o.a. de Amanita caesarea en de Amanita rubescens) wordt hij daarmee
weleens verwisseld.
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sluit haar artikel met de duidelijke stelling: ‘the  poison was  put  into  the  mushroom he  ate  by  nature  and not  by
human hands’ (blz. 182). Dat is natuurlijk best mogelijk, maar neemt niet weg dat Agrippina bewust de van
nature giftige paddestoelen aan Claudius kan hebben voorgeschoteld.

Al deze vindingrijke theorieën ten spijt ben ik toch eerder geneigd om mij aan te sluiten bij de (antieke) over-
levering die stelt dat Claudius door Agrippina werd vergiftigd. Of het nu gaat om een van nature giftige
paddestoel dan wel om een champignon die door mensenhanden met vergif werd ingesmeerd, is van weinig
belang: het resultaat is hetzelfde. Expliciet stellen dat Claudius om het leven kwam door het eten van de gif-
tige Amanita phalloides lijkt mij vergezocht en puur speculatief (elke voedselvergiftiging zal wel ongeveer de-
zelfde symptomen veroorzaken). Bovendien kan het feit dat de groeiperiode van deze paddestoel precies
overeenkomt met het tijdstip waarop Claudius stierf, ook gewoon toeval zijn. Hoe dan ook hadden Agrippi-
na en haar zoon Nero er alle baat bij dat Claudius het leven liet.

Claudius in de klas

Ik hoop met de drie delen van mijn artikel duidelijk gemaakt te hebben dat de Romeinse keizer Claudius een
boeiende persoon is die het beslist verdient om binnen het kader van de historiografie in de klas aan bod te
komen. Daarom wil ik in dit laatste deeltje een overzicht geven van de belangrijkste Romeinse en Griekse
auteurs die over Claudius hebben geschreven en de passages waarin hij ter sprake komt, met een korte ka-
rakterisering van de auteur en het betreffende werk. Op die manier kan de leerkracht naar eigen goeddun-
ken een selectie maken. Een suggestie voor historisch onderzoek zou kunnen zijn om een bepaalde gebeur-
tenis uit Claudius’ leven of regering te kiezen en de versie daarvan bij de vijf auteurs te vergelijken.

Lucius Annaeus Seneca de Jongere (ca. 4 v.C. - 65 n.C.), onze oudste getuigenis over keizer Claudius, vormt
onder  de Latijnse  auteurs  een klasse  apart.  Zijn Apocolocyntosis divi Claudii (letterlijk: ‘De pompoenwording
van de vergoddelijkte Claudius’) kan men bezwaarlijk geschiedschrijving noemen. Het is een satire waarin
hij op sarcastische wijze de draak steekt met Claudius’ uiterlijk, karaktertrekken en onhebbelijkheden. Laat
het dan al verre van objectief zijn, het is in elk geval een meesterlijk spotschrift. Seneca is trouwens de enige
van de hier besproken auteurs die de keizer nog tijdens zijn leven heeft gekend.

In de (boek II)  en in  de  (boeken XIX-XX) van de
Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (37/38 - na 93 n.C.) komt keizer Claudius slechts sporadisch ter
sprake. Zoals de titels van zijn werken laten vermoeden, wilde deze auteur immers de geschiedenis schrij-
ven van het Joodse volk en niet van de Romeinen. Alleen indien Claudius, in zijn hoedanigheid van Romein-
se keizer, een maatregel nam die de Joden aanbelangde, wordt hij door Josephus vermeld. Wat in deze wer-
ken vooral interessant is – en wat ongeveer het enige is dat met Claudius rechtstreeks te maken heeft – is Jo-
sephus’ relaas over de troonsbestijging en de dood van Claudius.

Publius Cornelius Tacitus (56/57 - ca. 120 n.C.) beweert in zijn Annales (boeken XI en XII) een objectief ver-
slag te geven van de feiten die zich afspeelden onder het bewind van de julisch-claudische dynastie. Niette-
min wordt keizer Claudius op een ietwat stereotiepe manier afgeschilderd als een dwaze en zeer beïnvloed-
bare sul. Of dit beeld beantwoordt aan de werkelijkheid, is boeiend onderzoeksdomein.

Gaius Suetonius Tranquillus (ca. 70-130 n.C.) pakt het in zijn De vita Caesarum (boek V) enigszins anders aan.
Hij bespreekt de gebeurtenissen niet jaar per jaar, zoals Tacitus, maar per keizer. Elk boek is daarbij inge-
deeld in een aantal categorieën: afkomst en opvoeding, voorkomen en karakter, familieleven, liefdesleven,
bestuursdaden, militaire activiteiten enz. Hem is het niet zozeer te doen om een correcte weergave van de
feiten. Zijn bedoeling is vooral om zijn lezerspubliek te amuseren met allerlei roddels en bedgeheimen. Zijn
visie op Claudius is dan ook navenant.

De Griekse historicus Cassius Dio (ca. 164 - na 229 n.C.) geeft met zijn (boeken LX-LXI) mis-
schien nog het meest objectieve beeld van deze periode uit de Romeinse geschiedenis. Misschien had dat wel
te maken met het feit dat hij een Griek was, waardoor hij zich niet zozeer verbonden voelde met Rome en de
zaken vanop afstand kon bekijken. Anderzijds stond hij ook in de tijd het verst van de gebeurtenissen ver-
wijderd (hij schreef ruim een eeuw na de feiten).



11

Bibliografie

ALBERTINI, Eugène. L’empire romain. Paris, 1970 (1929), blz. 71-76.
BOARDMAN, John & GRIFFIN, Jasper & MURRAY, Oswyn (red.). The Oxford history of the classical world. Oxford,

1986, blz. 531-559.
CHRIST, Karl. Geschichte der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zu Konstantin. München, 1988, blz. 207-243

(partim).
GARZETTI, Albino. From Tiberius to the Antonines. A history of the Roman empire A.D. 14-192. London, 1974, blz.

106-145. Vertaald uit het Italiaans (L’impero da Tiberio agli Antonini. Storia di Roma VI, Bologna, 1960) door
J.R. Foster.

GRANT, Michael. The twelve Caesars. New York, 1975, blz. 126-148.
GRIMM-SAMUEL, Veronika. On the mushroom that deified the emperor Claudius. In: The Classical Quarterly 41. Ox-

ford, 1991, blz. 178-182.
LEVICK, Barbara. Claudius. London, 1990.
MOMIGLIANO, Arnaldo. Claudius. The emperor and his achievement. Oxford, 1934. Vertaald uit het Italiaans

(L’opera dell’imperatore Claudio, Firenze, 1932) door W.D. Hogarth.
POMA, Gabriella. Provvedimenti legislativi e attività censoria di Claudio verso gli schiavi e i liberti. In: Rivista Storica

dell’Antichità 12. Bologna, 1982, blz. 143-174.
SCRAMUZZA, Vincent M. The emperor Claudius. Cambridge, 1940.
SCULLARD, H.H. From the Gracchi to Nero. A history of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. London, 1970 (1959), blz.

298-314.

De vrije ruimte in het zesde jaar ASO: een uitgewerkt model voor de
module ‘klassieke culturele vorming’

Lieve Van Gerwen

Het afgelopen schooljaar werd voor verschillende studierichtingen in het zesde jaar een nieuw ‘vak’ gecre-
eerd: de vrije ruimte. Eén lesuur per week mocht besteed worden aan een nieuwe vorm van persoonlijk
werk.  In  het  vijfde jaar  was men vorig schooljaar  reeds begonnen met  dit  experiment.  Daarbij  had men in
onze school gekozen voor het oprichten van verschillende miniondernemingen. In het zesde jaar kozen de
leerkrachten voor een andere aanpak: de verdieping van enkele vakgebonden thema’s. Zo konden de leer-
lingen dit schooljaar kiezen tussen thema’s uit zeven verschillende vakgebieden. Deze thema’s of modules
werden telkens in dezelfde of gewijzigde vorm tweemaal aangeboden, één keer in september en één keer in
februari. De leerlingen konden telkens drie thema’s opgeven waarvan er dan één daadwerkelijk gevolgd kon
worden. Deze manier van werken gaf de mogelijkheid om ongeveer gelijkwaardige groepen te krijgen, wat
niet evident is bij een vrije keuze.

1 Overzicht van de verschillende modules

1 Economie
 – module 1: economie voor niet-economisten
 – module 2: boekhouden (ter voorbereiding van het hoger onderwijs)

2 Hedendaagse kunst
 – module 1: een map aanleggen rond de tentoonstellingen in het S.M.A.K.
 – module 2: vrije onderwerpen (parfum, Panamarenko, mode ...) uitwerken in een les esthetica

3 Nederlands
 – module 1: redactie van een krant voor zesdejaars
 – module 2: schrijven van een scriptie over een vrij onderwerp
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4 Informatica
 – module 1: Excel, Access ... (pakketten ter voorbereiding van het hoger onderwijs)
 – module 2: idem

5 Wetenschappen
– module 1: voor niet-wetenschappelijke richtingen: bestuderen van een vrij onderwerp en uitwerken

tot een les
– module 2: voor wetenschappelijke richtingen: uitdiepen van een stuk leerstof in functie van hogere

studies

6 Wiskunde
 – module 1: zelf verwerken van een deel van de leerstof in functie van hogere studies
 – module 2: idem

7 Klassieke culturele vorming
– module 1: voor alle leerlingen uit alle richtingen: kiezen uit enkele opgelegde thema’s uit de antieke

cultuur en dat thema verwerken tot een PowerPoint-presentatie
 – module 2: idem

2 Uitwerking van de module ‘klassieke culturele vorming’

2.1 De aanpak

Doelgroep: zowel leerlingen uit Latijnse als uit niet-Latijnse (of Griekse) richtingen.

Inspiratie werd gehaald uit het handboek Forum. Basisboek Klassieke Culturele Vorming van Caroline Fisser en
Tom Jansen (uitgeverij Hermaion, Lunteren, NL).

Bedoeling:
– leerlingen op een actieve manier met de klassieke oudheid in aanraking laten komen;
– leerlingen motiveren om zich te verdiepen in het erfgoed van de Grieken en de Romeinen op literair en

artistiek vlak.

Thema: grote verhalen en personages uit de klassieke oudheid.

Module 1 (van september tot februari): – de Trojaanse oorlog
             –  de Odyssee van Homerus

Module 2 (van februari tot juni):   – de Aeneis van Vergilius
             –  Caesar

2.2 De uitwerking

– bestuderen van verschillende gebieden waarin Grieken en Romeinen een waardevolle bijdrage hebben
geleverd:

 • literatuur;
 • bouw-, beeldhouw- en schilderkunst;
– bestuderen van de nawerking van deze bijdrage in latere tijdperken tot vandaag;
– creatie van een eindwerk waarin een van de behandelde thema’s persoonlijk wordt uitgewerkt door mid-

del van een PowerPoint-presentatie;
– voorstellen van deze PowerPoint-presentatie in de klas tijdens een les antieke cultuur.

Lesuren per module:          12 lesuren
– inleiding in de klassieke oudheid:     1 lesuur
– voorstelling van de opdrachten en keuze:   1 lesuur
– opzoeken van informatie:        4 lesuren
– samenstellen van de PowerPoint-presentatie: 5 lesuren
– voorstelling van de opdracht in de klas:   1 lesuur
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2.3 Taakverdeling in de groepjes

(minimum 2, maximum 5 leerlingen per thema)

2.3.1 De Trojaanse oorlog  (5 leerlingen)

– 1 leerling bestudeert de nawerking in de Nederlandstalige literatuur en strips (minstens 10 werken);
– 1 leerling bestudeert de nawerking in de Europese schilderkunst door de eeuwen heen (minstens 10

schilderijen);
– 1 leerling bestudeert de nawerking in de Europese beeldhouwkunst (minstens 10 beeldhouwwerken);
– 1 leerling bestudeert de nawerking in de Europese muziek (minstens 2 muziekstukken);
– 1 leerling herschrijft in grote lijnen het verhaal van de Trojaanse oorlog gebaseerd op Homerus’ Ilias.

Iedere leerling kiest dus 1 onderdeel en werkt dit gedurende 4 lesuren persoonlijk uit. Met deze gegevens
werken de 5 leerlingen in een tweede fase samen aan de PowerPoint-presentatie, waarin dus het verhaal, de
kunstwerken en muziekfragmenten verwerkt worden tot één geheel. Tot slot zullen zij deze PowerPoint-
presentatie voorstellen in een les antieke cultuur.

2.3.2 De Odyssee van Homerus (5 leerlingen)

– werkwijze: zie ‘de Trojaanse oorlog’

2.3.3 De Aeneis van Vergilius (2 leerlingen)

– werkwijze: zie ‘de Trojaanse oorlog’;
– het lagere aantal leerlingen maakt dat zij enkele taken moeten combineren en dat er dus de helft van het

aantal kunstwerken werd gevraagd (5 i.p.v. 10).

2.3.4 Caesar (3 leerlingen)

– werkwijze: zie ‘de Trojaanse oorlog’;
– 1 leerling verwerkte het levensverhaal van Caesar tot een vlotte tekst;
– 1 leerling zocht naar nawerking in de  literatuur en één muziekstuk;
– 1 leerling ging op zoek naar beeldhouw-, bouw- en schilderkunst.

3 Evaluatie

Aangezien dit voor iedereen een nieuwe ervaring was, hebben we veel nagedacht over de evaluatie. Uitein-
delijk werden aan dit vak de punten toegekend zoals aan een ander vak van één uur. Iedere leerkracht kreeg
binnen zijn aanbod de vrijheid om zelf deze punten volgens een eigen systeem toe te kennen, maar uiteinde-
lijk bleek dat we bijna allen op eenzelfde lijn zaten. Van de 50 punten die per module werden toegekend,
werden er 20 gegeven aan het proces en 30 aan het eindproduct. Omdat er in de module ‘klassieke culturele
vorming’ een dubbel eindproduct was, werd het resultaat berekend op 100 punten (25 voor het persoonlijk
opzoekwerk,  50  punten  voor  de  PowerPoint-presentatie  en  25  punten  voor  de  voorstelling  in  de  klas)  en
daarna gedeeld door twee.

4 Slotbedenking

Dit model werd uitgeprobeerd en ondertussen ook geëvalueerd. De voorziene tijd is zeer toereikend en de
leerlingen kunnen deze opdracht bijna volledig realiseren tijdens de voorziene lesuren. Alleen de laatste de-
tails  werden  thuis  nog  bijgewerkt.  De  leerlingen  vonden  dat  ze  voldoende  tijd  hadden  om  tot  een  goed
eindproduct te komen. Deze PowerPoint-presentaties kunnen immers ook volgende jaren nog door de leer-
kracht (met instemming van de makers!) gebruikt worden ter illustratie van lessen antieke cultuur of Latijn.
De leerlingen appreciëren ook de grote vrijheid die ze krijgen om deze onderwerpen vrij uit te werken en
komen zo tot een echte creatieve verwerking van klassieke thema’s, een welkome verfrissing en aanvulling
van het didactisch materiaal!
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ICT en het onderwijs klassieke talen: een stand van zaken en kansen
voor de toekomst

Liesbet Waumans

(toespraak gehouden naar aanleiding van de presentatie van het CIRCE-project op vrijdag 19 mei 2006 in Antwerpen)

In de eerste plaats wil ik de leiders en coördinatoren van het CIRCE-project, en het Gemeenschapsonderwijs
in het bijzonder, feliciteren met deze internationale onderneming. Die is drie jaar geleden gestart en heeft ge-
leid tot dit fraaie boek, ICT & klassieke talen in Europa. Een introductie tot het gebruik van ICT door leerkrachten
klassieke talen, en gevolgd door een brede waaier van casestudy’s.

In de tweede plaats wil ik alle aanwezigen begroeten. Ik zie een zeer talrijke opkomst en bovendien een aan-
tal bekende en zeer bekende gezichten. Het is fijn om te zien dat u uit verschillende onderwijsnetten voor dit
initiatief naar Antwerpen, helaas opnieuw met een besmet blazoen, bent gekomen. Maar uw talrijke op-
komst vervult me tegelijkertijd ook met enige schroom, vooral omdat ik tussen de bekenden heel wat ICT-
deskundigen, meer nog, ICT-bezetenen ontwaar, die mij ruimschoots overtreffen in nagenoeg alle ICT-
vaardigheden. Maar omdat de organisatoren wel zo vriendelijk waren om me de deelnemerslijst vooraf te
bezorgen, was ik hierop voorbereid en heb ik het toch aangedurfd dit spreekgestoelte te betreden.

En gelukkig gaat deze korte uiteenzetting niet over mijn ICT-kennis. Ze zal in een eerste luik een globale
stand van zaken geven van de ICT-integratie in het onderwijs klassieke talen, zoals ik die tijdens onze door-
lichtingen in het Vlaamse land tegenkom. Ten tweede wil ik deze bevindingen plaatsen tegenover de kansen
die ICT biedt om het onderwijs klassieke talen verder te laten aansluiten bij de algemene onderwijsvernieu-
wing. De nadruk ligt daar op zelfstandig werken, maar ook op zelfstandig leren. De onderzoekscompeten-
ties, zoals ze zijn geformuleerd in de specifieke eindtermen voor de pool klassieke talen, spelen daarin ui-
teraard ook een belangrijke rol.

Voor een zicht op de integratie van ICT in klassieke talen moeten we misschien een eerste indeling maken,
die ook in dit handboek wordt gebruikt en die focust op de verschillende rollen van leraren en leerlingen in
relatie  tot  het  gebruik  van  ICT  en  de  ICT-infrastructuur.  Een  eerste  vorm  van  ICT-gebruik  gebeurt  in  het
klas- of vaklokaal, dat uitgerust is met een computer en een beamer of een aansluiting op een tv-monitor.
Deze leermiddelen bieden ongetwijfeld een grote meerwaarde voor een brede waaier van lessen. Voor de
lessen cultuur is die meerwaarde zonder meer duidelijk voor de presentatie van allerlei vormen van beeld-
materiaal. Voor lectuur zie ik dat ze een enorme ondersteuning kunnen zijn in een trapsgewijze analyse van
de tekst, met mogelijkheden voor visuele ondersteuning, zoals het opsplitsen van woordgroepen, het aange-
ven van de zinsstructuur via allerlei kleurmarkeringen of door in de lay-out van de tekst de zinsstructuur
weer te geven, door achterliggende informatie met links achter de tekst aan te brengen (en dan denk ik aan
hulp voor grammatica, vocabularium, realia ...).

Deze werkvormen vergen in elk geval een grote inspanning van de leraar. De intensieve voorbereiding zorgt
voor een zeer aantrekkelijke verwerking en presentatie van het lesmateriaal. Leerlingen zullen ongetwijfeld
gemotiveerd zijn om actiever aan het leerproces deel te nemen en het rendement van de lessen zal bijgevolg
groter zijn. Maar – als we blijven bij onze indeling van de rol van leraar en leerlingen in het leerproces – om-
dat de gegeven informatie door de leraar wordt ingebracht en omdat alle handelingen op de computer door
de leraar worden uitgevoerd, zijn deze werkvormen zeer leraargestuurd; u als leraar blijft de centrale figuur
in dat leerproces. En het moet hier gezegd: de meeste gewone klaslokalen hebben geen computer met bea-
mer of monitor. In een vaklokaal wordt die kans al heel wat groter.

Een tweede vorm van ICT-integratie treffen we aan in een computer- of informaticalokaal. Daar heeft iedere
leerling – in optimale omstandigheden althans – een computer ter beschikking en is de leerlingenactiviteit
bijgevolg veel groter. Hier werken leerlingen voor verdere taalverwerving aan inoefenopdrachten of vocabu-
lariumprogramma’s. Voor lectuur bestaan de opdrachten bijvoorbeeld uit het opzoeken van tekstmateriaal,
van vertalingen en van realia, illustraties en afbeeldingen. Ook voor cultuur zijn er geregeld aanvullende ta-
ken, die dan gelukkig – dat zijn de vaststellingen – de veeleer karige behandeling van cultuur als volwaardi-
ge leerplancomponent enigszins compenseren. Maar ondanks een grotere leerlingenactiviteit betreft het hier
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vaak oefenmateriaal binnen een vast programma (ik denk hierbij aan het programma Overhoor voor vocabu-
larium of aan uitgewerkte oefenprogramma’s voor grammatica via een cd-rom of de eigen schoolwebsite) of
aan gesloten internetopdrachten, waar de te raadplegen websites zorgvuldig door de leraar zijn geselecteerd.
Leerlingen werken wel zelfstandig of in groep, maar de leraar blijft de sturende begeleider. Uiteraard zullen
we deze werkvormen het vaakst aantreffen bij de jongste leerlingen.

Helaas zijn in heel wat scholen de ICT-lokalen onvoldoende beschikbaar. Ze worden vaak hoofdzakelijk ge-
bruikt voor specifieke lessen ICT of informatica en zijn zo te weinig toegankelijk  voor een volwaardige ICT-
integratie in de andere vakken. Heel vaak werken leerlingen dan aan deze opdrachten buiten de lestijden,
tijdens de middagpauze op school of thuis – want gelukkig beschikken steeds meer leerlingen daar over een
computer.

Ten derde biedt een volwaardig open leercentrum (of een OLC, zoals dat heet) uiteraard de beste mogelijk-
heden voor zelfstandig ICT-leren van leerlingen, maar elk goed uitgerust ICT-lokaal kan ook aan deze voor-
waarden voldoen. De aard van de opdrachten zelf, maar ook de vaardigheid en ervaring van leerlingen be-
palen hier de mate van zelfstandigheid, en dat moet worden opgebouwd. Maar het is wellicht overbodig te
zeggen welke rijkdom hier voor ons ligt. En het klinkt voor u niet nieuw wanneer ik u zeg dat, als we de ac-
tiviteit van leerlingen in hun eigen leerproces willen stimuleren, we van onze traditionele rol van kennis-
overdragers af moeten en we meer stuurders, begeleiders en coaches van dat leerproces moeten worden. En
natuurlijk moet dat niet in elke les, maar er liggen zoveel kansen in diverse zoekopdrachten (selectie van ma-
teriaal, beoordelen van de kwaliteit ervan, compilatie, synthese, analyse, vergelijking), bij het verwerken van
tekstmateriaal, in het schetsen van het cultuurhistorische kader of het bestuderen van het literaire genre, dit
alles met de nodige achtergrondinformatie. Vaak beperken we ons in onze eigen lessen te veel tot het traditi-
onele en obligate ‘leven en werken’ van de auteur en zijn de leerlingennotities over bijvoorbeeld de ‘Inlei-
ding tot de filosofie’ een paginalange neerslag van weliswaar interessante leerinhouden, vaak op hoog ni-
veau, maar waarbij leerlingen te weinig actief zijn en te weinig het lesmateriaal zelf samenstellen en behan-
delen. Rapporteren kan dan met presentaties via tekstverwerking of PowerPoint op verschillende elektroni-
sche leerplatforms (bijvoorbeeld Smartschool, Blackboard ...), die in een toenemend aantal scholen beschik-
baar zijn.

En hier liggen dan heel wat kansen voor invulling van de onderzoekscompetenties. De onderzoekscompe-
tenties zijn als een reeks van drie eindtermen bij de specifieke eindtermen gevoegd en zijn – zoals de naam
het zegt – gericht op zelfstandig werken, onderzoeken en rapporteren. Voor de verschillende polen van de
derde graad ASO (en die polen zijn: wiskunde, wetenschappen, moderne talen, humane wetenschappen,
economie, sport en klassieke talen – en de meeste studierichtingen in de derde graad ASO zijn tweepolig)
zijn die onderzoekscompetenties op een nagenoeg identieke en dus zeer algemene manier geformuleerd,
met name:

De leerlingen kunnen
1 zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te

bewerken;
2 op literair, esthetisch of historisch gebied een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalue-

ren (de specifieke eindtermen wiskunde omschrijven hiervoor ‘een onderzoeksopdracht met wiskun-
dige component ...’);

3 de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten.

Voor de tweede graad zijn er cesuurdoelen – een soort tussendoelen – bepaald en moet er dus een vooraf-
name in de realisatie zijn; de onderzoekscompetenties worden daar in moeilijkheidsgraad beperkt door de
toevoeging ‘onder begeleiding’. Het is dus duidelijk welke kansen en uitdagingen, maar ook welke inspan-
ningsverplichtingen er op ons pad liggen voor de integratie van ICT in het onderwijs klassieke talen, en dit
om leerlingen op te leiden tot competente onderzoekers.

Maar we moeten ook realistisch zijn. Er blijken bij leraren nog heel wat onzekerheden en weerstanden ter
zake te bestaan, en dit om diverse redenen. Ze voelen zich vaak onzeker omdat ze bijvoorbeeld niet voor 100
% op de ICT-infrastructuur kunnen vertrouwen. De computer die het de dag voordien wel deed en waarop
de nodige gegevens en voorbereidingen waren opgeslagen, blijkt plots of niet meer aangesloten op het inter-
net of stuk of in gebruik door een andere klasgroep. Bovendien vergen de ICT-lessen een totaal andere voor-
bereiding, aanpak en didactiek, waardoor sommige leraren het gevoel krijgen de controle over de les en de
leerlingen te verliezen. En, last but not least, de meesten van onze leerlingen zijn veel beter met al die toestel-
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len, programma’s en snufjes vertrouwd dan wijzelf.  Als ik zie hoe vlot leerlingen met hun toetsenbord om-
gaan voor allerlei handelingen als selecteren en knip- en plakwerk ... Maar laat het u althans niet afschrikken
om de drempels van de techniek te overschrijden.

Maar toch wil ik tegelijkertijd een waarschuwende vinger opsteken voor een leerplangericht gebruik van
ICT in de lessen klassieke talen. Heel wat oefenmateriaal voor grammatica – en dan wil ik geen afbreuk doen
aan de kwaliteit  van deze programma’s  en de deskundigheid en inzet  van de makers  ervan –  is  louter  ge-
richt op seriële, morfologische inoefening, vaak buiten zins- en tekstverband. Ondanks de stimulerende ef-
fecten van deze oefeningen op de motivatie en inzet van leerlingen, schieten ze tekort voor een functioneel
grammaticaonderwijs – met name een grammaticaonderwijs in functie van lectuur – en dreigen ze een doel
op zich te  worden in  plaats  van een fase  in  het  verwerkingsproces.  Bij  deze een warme oproep om bij  het
hanteren van alle beschikbaar lesmateriaal de eindtermen, leerplandoelstellingen en leerplaninhouden als
leidraad te nemen.

Een tweede valkuil vormen de factoren tempobewaking en optimale tijdsbesteding. Waarnemingen leren
dat bij opdrachten zelfstandig werk of groepswerk, al dan niet digitaal, het werktempo bij leerlingen soms
schrikwekkend daalt en dat leraren dat tempo ook onzorgvuldig bewaken. Daarmee gaat dan ook vaak
meteen alle leerwinst, die het zelfstandig werken ongetwijfeld genereert, verloren. Duidelijk omschreven
opdrachten met een goed afgebakend tijdpad kunnen dat voorkomen.

En dan zou ik heel wat minder zwaarwichtig willen afronden met enkele citaten van Robert Sullivan – mij
voordien onbekend, maar dankzij een gerichte en afgebakende zoekopdracht op het internet heb ik hem
kunnen situeren: de man blijkt directeur te zijn van een eerbiedwaardige Amerikaanse instelling, namelijk
Smithsonian Institution, die zich richt op het promoten van innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Hij was
vorige week te gast in de Leuvense universiteit.  De citaten komen uit een interview van vorige zaterdag in
De Morgen.

Robert Sullivan dus aan het woord:
– ‘Rondhangen op het internet is veel beter voor jongeren dan rondhangen op straat. (Volgens sommigen is
dat een gevaarlijke uitspraak na de gebeurtenissen in Antwerpen van vorige week.) Welnu, vroeger hingen
pubers rond op straat of in een winkelcentrum. Volgens mij is het veel interessanter, boeiender en leerrijker
om rond te  hangen op het  internet  of  om een ingewikkeld computerspel  te  spelen waarin van je  verwacht
wordt dat je op basis van een enorme hoeveelheid data heel wat dingen tegelijk kunt uitvoeren. Toch zijn
ouders – ten onrechte dus – ongerust over de risico’s die hun kinderen lopen op het internet.’

Maar hij gaat nog verder:
– ‘Volwassenen hebben er geen idee van wat hun kinderen online doen, want kinderen zijn jaren vóór op
de meeste volwassenen.’

Vraag van de interviewer:
– ‘Niet de kinderen, maar de ouders zijn dus het probleem?’

Antwoord van Sullivan:
– ‘Absoluut, net als leraren. Weet je wat leraren vandaag gebruiken om aan hun leerlingen kennis over te
brengen? Een handboek! Dat is een ongelooflijk verouderd en irrelevant medium en kinderen weten dat.
Ouders en leraren zijn ver achter en kinderen weten al lang dat er betere en meer kwaliteitsvolle manieren
bestaan om informatie op te zoeken.’

En tot slot zegt hij nog:
– ‘Verder vind ik het jammer als een jongere uren verliest aan het maken van sommen en oefeningen – in
dat handboek uiteraard – terwijl hij daar al erg goed in is.’

Maar dat laatste citaat hoort misschien opnieuw te veel bij het waarschuwende vingertje.

Bedankt voor het luisteren en veel succes met uw verdere ICT-avonturen.
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Trivial Pursuit gebaseerd op antieke cultuur en de lectuur van Vergi-
lius en Horatius

Lieve Van Gerwen

Op het einde van een schooljaar, net voor de examenperiode begint, kan het gebeuren dat de leerstof volle-
dig afgewerkt is en er nog enkele lesuurtjes overschieten. Deze aangepaste versie van Trivial Pursuit kan in
dat geval misschien een zinvolle afsluiter zijn van de lessen Latijn in een vijfde of zesde jaar.

Benodigdheden

– een klassiek spelbord van Trivial Pursuit
– de ‘taarten’ en ‘taartpuntjes’ in de zes verschillende kleuren
– één dobbelsteen
– enkele afbeeldingen of andere documenten zoals aangegeven bij iedere rubriek

De vragen

1 Groene reeks: wetenschap en natuur

  1 Welke Griekse filosoof wordt beschouwd als de grondlegger van de wetenschappen? (Aristoteles)
  2 Wie was de eerste echte Griekse dokter? (Hippocrates)
  3 Wat riep Archimedes uit toen hij in bad zat? (eureka!)
  4 Waarom was de ontdekking van de steen van Rosette zo belangrijk? (op deze steen stonden inscripties

in het Grieks, het demotisch of Nieuwegyptisch en het hiërogliefenschrift; aan de hand hiervan kon Jean
Champollion eindelijk de hiërogliefen begrijpen)

  5 Met welke stof begint de geboorte van elke ster? (waterstof)
  6 Wat is de helderste ster van de nachthemel? (Sirius of de Hondsster)
  7 Wat is een canis lupus? (hond)
  8 Wie was de grootste rechtlijnige meetkundige van de oudheid? (Euclides)
  9 Waarvan berekende Euclides tot op 80 km nauwkeurig de omtrek? (aarde)
10 Wat is de enige planeet die met de klok meedraait? (Venus)
11 Wie was de meest universele geleerde in de oudheid? (Aristoteles)
12 In welk lichaamsdeel is een rinoloog gespecialiseerd? (neus)
13 Is er ooit een jaar 0 geweest? (nee)
14 Wat is de Aurora Borealis? (noorderlicht)
15 Welke bloem opent alle deuren? (sleutelbloem)
16 Over wie zal een autofoob het heel weinig hebben? (zichzelf)
17 Welke dieren worden ook door de wetenschap als onsterfelijk beschouwd? (zeeanemonen)
18 Wat is de oudste groente van de wereld? (erwt)
19 Hoeveel ringen heeft Neptunus? (twee)
20 Welk getal kan niet geschreven worden met Romeinse cijfers? (nul)
21 Hoeveel jaren van pech volgen op het breken van een spiegel? (zeven)
22 Welk levend lichaamsdeel is dood? (haar)

2 Gele reeks: geschiedenis

 (benodigdheden: afbeelding van Cicero)

  1 Wie was Attalus III? (rijke koning van Pergamum die zijn koninkrijk als erfenis aan Rome schonk in 133
v.C.)

  2 Met wie vormde Octavianus het tweede triumviraat? (Marcus Antonius en Lepidus)
  3 Op welke manier kwam keizer Claudius aan zijn einde? (door het eten van giftige paddestoelen)
  4 Wie ontdekte Troje? (Heinrich Schliemann)
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  5 Rangschik de volgende namen in de juiste volgorde: Horatius - Caesar - Sulla - Epicurus - Tiberius (4 - 3
- 2 - 1 - 5)

  6 Hoe heetten de twee belangrijkste politieke partijen te Rome tijdens de republiek? (populares en opti-
mates)

  7 Wie is deze Romein (afbeelding)? Hij maakte geschiedenis door zijn strijd tegen Catilina. (Cicero)
  8 Onder welke keizer was het Romeinse Rijk het grootst? (Trajanus)
  9 Wie is de grondlegger van de Atheense democratie? Er werd een eeuw naar hem genoemd. (Pericles)
10 Hoe heette de dochter van keizer Augustus? (Julia)
11 Waarmee begint de Griekse tijdrekening? (de Olympische Spelen)
12 Welke Romeins generaal overwon Hannibal in de Tweede Punische Oorlog? (Scipio, later Africanus ge-

noemd)
13 Naar aanleiding waarvan sprak Caesar de woorden uit: Alea iacta est? (het oversteken van de rivier de

Rubico in Noord-Italië, waardoor hij de burgeroorlog begon tegen Pompeius)
14 Wat zegt jullie de datum 1453? (val van het Oost-Romeinse Rijk)
15 Koning Pyrrhus van Epirus is blijven voortleven in onze taal. Hoe? (een pyrrusoverwinning, d.w.z. een

overwinning waarbij de overwinnaar zelf bijna ten onder gaat)
16 Welke keizer riep het christendom uit tot staatsgodsdienst in 394? (Theodosius)
17 Wat betekent de eretitel Augustus? (de verhevene)
18 In welke stad verschanste Vercingetorix zich om zich te verdedigen tegen Caesar? (Alesia)
19 Welk groot bouwwerk liet Augustus optrekken naar aanleiding van de pax Romana? (ara pacis of vredes-

altaar)
20 Hoe heette het zoontje van Caesar en Cleopatra? (Caesarion)
21 Waarvan bezat Horatius Cocles nog maar één exemplaar? (oog)
22 Hoe heet de oorlog waarin Atheners en Spartanen tegenover elkaar stonden? (Peloponnesische Oorlog)
23 Wat was de wereldtaal omstreeks 1000 na Christus? (Latijn)
24 Welke stotterende Griekse redenaar oefende met keitjes in de mond? (Demosthenes)
25 Welk volk kwam na de Romeinen in onze streken? (Germanen)

3 Oranje reeks: cultuur algemeen

 (benodigdheden:  afbeelding van twee verschillende soorten Griekse vazen, tekst en melodie van het lied
Gaudeamus igitur, afbeelding van de Griekse omphalus in Delphi, afbeelding van een Grieks auteur (bv.
Homerus), afbeelding van een Grieks filosoof (bv. Socrates), afbeelding van de drie Gratiën)

  1 Wat gebruikten Grieken en Romeinen om hun eten te zoeten? (honing)
  2 Waarvoor gebruikten de Grieken deze vorm van vaas (afbeelding)?
  3 Wat betekent het woord ‘tragedie’? (bokkenzang)
  4 De Romeinen hadden een beroemde keizer-filosoof die ook goed te paard reed. Zijn naam? (Marcus

Aurelius)
  5 Hoe noemt men dit soort vaas (afbeelding)?
  6 Zing het lied Gaudeamus igitur (tekst).
  7 Waaraan ontleent het Colosseum zijn naam? (reusachtig standbeeld van Nero, de ‘kolos’ genoemd)
  8 Met welk gif pleegde Socrates zelfmoord? (dolle kervel)
  9 In Delphi staat deze omphalus (afbeelding). Wat stelt hij voor? (navel of middelpunt van de wereld)
10 Wie is deze Griekse auteur (afbeelding)?
11 Hoe heetten de dames die rijke Griekse heren verwenden tegen een fikse vergoeding? (hetaeren)
12 Wat was een latifundium? (een landgoed)
13 Welke functie geeft Nero aan Lambik als deze zijn leven redt? (prefect van de pretoriaanse garde)
14 Welke Griekse godin bezong de Nederlandse groep Shocking Blue? (Venus)
15 Dit is het portret van een filosoof (afbeelding). Zijn naam?
16 Welk onderdeel werd toegevoegd aan de Olympische Spelen sinds de overwinning van de Grieken op

de Perzen? (de marathon)
17 Waarvoor werd een basilica gebruikt? (oorspronkelijk om recht te spreken en als overdekte markthal)
18 In welk boek wordt de geschiedenis beschreven van een groep studenten die Grieks studeren en een

orgie willen beleven? (‘De verborgen geschiedenis’ van Donna Tartt)
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19 Geef een ander woord voor verdedigingsrede. (apologie)
20 Hoe heten deze dames (afbeelding)? (de drie Gratiën)
21 Welke twee werpevenementen maakten deel uit van de antieke Olympische Spelen? (speer en discus)
22 Welke onoverwinnelijke Gallische krijger werd in 1983 onverwacht verrast met een zoon? (Asterix)
23 Welke filosoof voerde Brazilië aan in de strijd om de Wereldcup voetbal in 1986? (Socrates)

4 Blauwe reeks: aardrijkskunde

 (benodigdheden: afbeelding van het paleis van Knossos)

  1 Welke Spaanse stad werd genoemd naar de familie van een beroemd Carthaags veldheer? (Barcelona,
naar Hamilcar en Hannibal Barca)

  2 Waar ligt de Tyrrheense Zee? (ten westen van de Italiaanse laars)
  3 Noem twee grote steden in het geboorteland van Dido. (Tyrus en Sidon)
  4 Uit welk volk was Jarbas afkomstig? (Gaetuliërs)
  5 Waar kwamen de beste boogschutters van de oudheid vandaan? (Kreta)
  6 Waar is Vergilius geboren? (Mantua)
  7 Waar bevindt zich de beroemde Leeuwenpoort? (Mycene)
  8 In welke stad stond een van de zeven wereldwonderen, een vuurtoren? (Alexandrië)
  9 Waar ligt de Campus Martius? (aan de Tiber)
10 In welke streek ligt de Griekse stadstaat Sparta? (Peloponnesus)
11 Welke rivier vormde het eindpunt van de reis van Alexander de Grote? (Indus)
12 Uit welke streek was Maecenas afkomstig? (Etrurië)
13 In welk land ligt de muur van Hadrianus? (Groot-Brittannië)
14 Waar bevindt zich dit paleis (afbeelding)? (Kreta – Knossos)
15 Waar bevond zich het orakel van Apollo Gryneus? (Klein-Azië)
16 Hoe heet de Griekse zilvermunt? (drachme)
17 Welk gebergte in Attica is beroemd om zijn marmer? (Lauriongebergte)
18 In welk land ligt Petra, een stad uitgehouwen in de rotsen? (Jordanië)
19 In de streek van welk volk had Horatius een uniek landgoed? (Sabijnen)
20 Vanwaar komen de Hyrcanische tijgers? (Azië)
21 Hoe heet de haven van Rome? (Ostia)
22 Welke stad heette in de oudheid Mediolanum? (Milaan)
23 Waar had keizer Tiberius een luxueuze villa? (Capri)
24 Hoe heet de haven van Athene? (Piraeus)
25 Hoe heet de zee tussen Griekenland en Turkije? (Egeïsche Zee)

5 Roze reeks: mythologie en godsdienst

 (benodigdheden: afbeelding van een schilderij van een bekende mythe)

  1 Welke god is zo sluw dat hij alle goden bij de neus durft te nemen? (Hermes of Mercurius)
  2 Wie was Tantalus? (man die zijn eigen zoon als stoofpotje voorzette aan de goden en daarvoor gestraft

werd met eeuwige honger en dorst)
  3 Welke god was de tweelingbroer van Artemis? (Apollo)
  4 Welke mythe wordt hier afgebeeld (afbeelding)?
  5 Hoe heten de huisgoden die het huis zelf beschermen? (penates)
  6 Welk mythologisch dier had in de oudheid een gevleugeld leeuwenlichaam en het hoofd en de borsten

van een vrouw? (sfinx)
  7 Welke tempel was aan alle goden toegewijd? (Pantheon in Rome)
  8 Wie was Thetis? (zeenimf, moeder van Achilles)
  9 Wie was Argus? (honderdogige waakhond van de goden)
10 In welke gedaante veranderde Daphne? (een laurierboom)
11 Wie was Ariadne? (koningsdochter van Kreta die verliefd werd op Theseus toen die de Minotaurus

kwam doden en hem redde uit het labyrint met een bolletje wol)
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12 Wat was de taak van de Cyclopen? (smeden van bliksems en wapens voor de goden)
13 Waarvan was Aesculapius de god? (geneeskunde)
14 Wat is de Griekse naam van Diana? (Artemis)
15 Waar stond de tempel van Vesta? (Forum Romanum)
16 Hoe werd Athena geboren? (uit het voorhoofd van Zeus)
17 Waarom werd Actaeon verscheurd door zijn eigen honden? (omdat hij Artemis naakt had gezien tijdens

haar bad)
18 Welk prestigieus Belgisch automerk was genoemd naar een Romeinse godin? (Minerva)
19 Wat groeide aan de wonderboom in de tuin van de Hesperiden? (gouden appels)
20 Wat was de straf van Cassandra omdat zij Apollo afwees? (haar waarzeggerij werd door niemand meer

geloofd)
21 Waarvan is Eos de godin? (morgenrood)
22  Wat  is  een  ‘oedipuscomplex’?  (jongens  houden  van  hun  moeder  en  willen  hun  vader  als  rivaal  in  de

liefde doden)
23 Waarom moest Iphigenia sterven? (om aan de Griekse vloot de gunstige wind te geven zodat ze konden

afvaren naar Troje)
24 Van welke godin staat er een tempel op de Akropolis? (Athena)
25 Noem twee goden die niet op de Olympus wonen. (Hades en Neptunus)

6 Bruine reeeks: literatuur en taal

  1 Scandeer dit vers en zet minstens één cesuur: Intrantem muros vocemque his auribus hausi.
  2 Over wie ging het voorgaand vers? (Mercurius)
  3 Hoe heette de eerste echtgenote van Aeneas? (Creüsa)
  4 Geef een voorbeeld van een homerische vergelijking die we gelezen hebben bij Vergilius. (bv. vergelij-

king over de gewonde Dido en het hert)
  5 Wie zijn de Tyrii comites? (gezellen van Dido)
  6 Wat komen de godinnen Tellus en Juno bij het huwelijk doen? (zij zijn huwelijks- en vruchtbaarheids-

godinnen)
  7 Wie zorgt ervoor dat Jupiter Mercurius naar Aeneas stuurt? (Jarbas)
  8 Vertaal: Haec alternanti potior sententia visa est.
  9 Leg het plan uit waarover het vorig vers ging. (Aeneas overweegt hoe hij Dido zal verlaten)
10 Haal drie stijlfiguren uit dit vers: Per conubia nostra, per inceptos hymenaeos (anafoor, chiasme, asyndeton)
11 Wie zijn de Libycae gentes? (Noord-Afrikaanse volkeren)
12 Geef een andere naam voor Dido. (Elissa)
13 Quem regno Hesperiae fraudo. Bepaal en verklaar de naamval van regno. (ablatief van scheiding)
14 Wat bedoelt men met Hesperia? (het Avondland, Italië)
15 Welke ongewone stijlfiguur zit in dit vers: Amissam classem, socios a morte reduxi ? (zeugma)
16 Waarom spreekt Vergilius plots van pius Aeneas als hij  vertelt dat Dido in zwijm valt en wordt wegge-

dragen door haar personeel? (Aeneas denkt aan zijn plicht tegenover goden, familie en vaderland en
zwicht niet voor zijn liefde)

17 Geef één nawerking van dit verhaal. (Purcell: opera ‘Dido en Aeneas’)
18 Wat is de voornaam van Horatius? (Quintus)
19 Geef nog twee andere werken van Horatius buiten de Carmina. (Epoden, Satiren, Brieven, Carmen Sae-

culare)
20 Is Horatius een atheïst? (nee, een epicurist die gelooft in het bestaan van de goden, maar in een andere

wereld dan de onze)
21 Wat is het verband tussen Vulcanus en Venus? (man en vrouw)
22 Vertaal: Miseri, quibus intemptata nites.
23 Met welke Griekse held vergelijkt Horatius Sybaris? (Achilles)
24 Wie is Taliarchus? (leider van het drinkfestijn)
25 Haal vier stijlfiguren uit dit vers: Dulci digne mero non sine floribus. (alliteratie, hyperbaton, inversie, lito-

tes)
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ACTUALITEIT
Joeri Facq

Finland goes classic

Finland, dat in de tweede helft van 2006 het voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt, is met een
wel heel merkwaardig initiatief op de proppen gekomen: een wekelijks nieuwsbulletin in het Latijn, elke
woensdag te lezen op de website van zijn EU-voorzitterschap. Dat meldde de website van de Britse krant
The Guardian op 4 juli 2006. De onderneming wordt alvast enthousiast onthaald door klassiek Europa.

Helemaal nieuw is het idee niet: de Finse professoren Tuomo Pekkanen en Reijo Pitkaranta, die instaan voor
het Latijnse EU-nieuws, verzorgen al jaren een wekelijkse nieuwsuitzending in het Latijn op de Finse radio-
zender  YLE,  die  de teksten daarvan ook op zijn  website  ter  beschikking stelt.  Dat  het  initiatief  zich nu uit-
breidt tot heel de Europese Unie, is zeer bijzonder.

Door het Latijn zo onder de aandacht te brengen wil Finland niet alleen hulde brengen aan het volk dat mee
de basis heeft gelegd van de Europese cultuur, maar tevens aantonen dat de Europese Unie in zekere zin een
moderne vorm is van het Romeinse Rijk. Sommige medewerkers aan het project hopen stilletjes dat Europe-
se teksten voortaan ook in het Latijn vertaald zullen worden en zelfs dat het Latijn een soort Europese een-
heidstaal zou kunnen worden. Al denk ik dat het niet zo’n vaart zal lopen ...

Ü Het artikel in The Guardian is te lezen op www.guardian.co.uk/eu/story/0,,1812166,00.html.
Ü De website van het Finse EU-voorzitterschap is www.eu2006.fi.
Ü De Latijnse radio-uitzendingen van YLE staan op www.yleradio1.fi/nuntii.

De V.L.O.T. zoekt ‘speurneuzen’

Op 1 september 2006 treden de eindtermen ‘onderzoekscompetentie’ in voege. Dit houdt in dat de leerlingen
tegen  het  einde  van  de  derde  graad  ASO  in  staat  zijn  de  volgende  drie  doelstellingen  te  realiseren  op  het
vlak van de klassieke talen:
– zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te be-

werken;
– op literair, esthetisch of historisch gebied een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren;
– de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten.

Omdat we ons zeer goed kunnen voorstellen dat heel wat collega’s niet goed weten wat er precies verwacht
wordt en hoe ze daaraan moeten beginnen, plant de V.L.O.T. in februari 2007 een nascholing rond dit thema.
Naast een theoretisch gedeelte zouden we ook een aantal goede praktijkvoorbeelden onder de aandacht wil-
len brengen. Daarom zijn we dringend op zoek naar leerkrachten Latijn en/of Grieks die met hun leerlingen
al onderzoeksopdrachten hebben gedaan en hun positieve/negatieve ervaringen willen delen. Mensen die
hun project op onze studiedag persoonlijk willen komen voorstellen, zijn natuurlijk van harte uitgenodigd.

Hebt u ervaring met onderzoek door leerlingen? Laat het ons weten en bezorg zoveel mogelijk gegevens.
Geef ook een seintje als u (eventueel samen met uw leerlingen) uw onderzoeksopdracht zelf wil presenteren.
Met vragen kunt u terecht en alle informatie is welkom bij Joeri Facq, Naastveldstraat 140, 9160 Lokeren, tel.
09 348 54 55, e-mail: joeri.facq@vlot-vzw.be.

Alvast bedankt voor uw gewaardeerde medewerking!

http://www.guardian.co.uk/eu/story/0,,1812166,00.html.
http://www.eu2006.fi.
http://www.yleradio1.fi/nuntii.
mailto:joeri.facq@vlot-vzw.be
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RECENSIES

Het recept van Calypso
Chris Van Woensel

De auteur was docente klassieke talen aan het Murmeliusgymnasium te Alkmaar en promoveerde in de filo-
sofie in 1974. Er zijn wel meer voorbeelden van classici die filosofie omarmen: Friedrich Nietzsche, die in zijn
tijd veel stof deed opwaaien in de kringen van classici door zijn werkje ‘De geboorte van de tragedie’, Martin
Heidegger, en meer recent Martha Nussbaum, die al verschillende werken publiceerde met eigenzinnige in-
terpretaties van antieke verhalen en teksten.

Deze schrijfster vertrekt van de stelling dat wie leest, selecteert. Deze selectie gebeurt vanuit een eigen in-
valshoek en eigen perspectief. Deze selectieve manier van lezen gebeurde ook met de literatuur uit de klas-
sieke oudheid. Het standaardoordeel over de inhoud van antieke teksten werd gevormd door mannen. Zon-
der  zich daarvan bewust  te  zijn  neemt de moderne lezer  deze standaardoordelen,  die  wat  vrouwen betreft
een  blinde vlek vertonen, over. Het gevolg is dat ook de huidige generatie lezers over belangrijke inzichten
van en over vrouwen heen leest, er geen aandacht aan besteedt.

De auteur leest vervolgens op een ‘andere’ manier, vanuit een ander perspectief een aantal verhalen/teksten,
die traditioneel behoren tot het standaardpakket van de teksten die in de klas gelezen worden:

– het verhaal van de nimf Calypso, die van de goden het bevel krijgt Odysseus te laten gaan;
– Socrates, die tijdens zijn laatste levensuren zijn Xanthippe wegstuurt;
– Cicero, symbool van beschaving en humanitas, maar dan alleen voor Romeinen en mannen;
–  Seneca,  de stoïcijnse  moralist,  die  emoties  niet  wenst  te  begrijpen (en dus aanvaarden),  maar  ze  wil  on-

derdrukken;
– Augustinus, die zijn vrouw verstoot en het celibaat promoot.

Naast slotbeschouwingen over deze rijkdom aan verhalen en teksten wijdt de schrijfster een aantal kritische
beschouwingen aan de (bijna volledig mannelijke) filosofische academische wereld.

Het boekje is vlot geschreven en leest aangenaam omwille van de totale afwezigheid van enig jargon. Het zet
welbekende  figuren  en  episodes  uit  de  oudheid  in  een  ander  daglicht  en  nodigt  uit  tot  discussie  over  de
waarden van toen en de waarden van nu.

Een aanrader!

Maja Pellikaan-Engel
Het recept van Calypso
Klassieke teksten in een hedendaags filosofisch perspectief
Uitgeverij Damon, Budel, 2004
Gebonden, 112 blz.
ISBN 90 5573 537 X
€ 14,90

www.damon.nl

http://www.damon.nl
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Plato. Gedichten
Joeri Facq

Bij het lezen van de titel Plato. Gedichten zullen velen onder u misschien toch wel even de wenkbrauwen ge-
fronst hebben. Heeft Plato dan ook gedichten geschreven? Hij is toch vooral bekend als filosoof, die wijsge-
rige dialogen schreef over zijn leermeester en grote voorbeeld Socrates?

In zijn jeugd zou Plato (ca. 429 - 347 v.C.) wel degelijk poëzie hebben geschreven. Toen hij echter rond 407
v.C. kennismaakte met Socrates, raakte hij zo in zijn ban dat hij  de dichtkunst ging verafschuwen en al zijn
schrijfselen zou hebben verbrand. Niettemin zou hij ook daarna nog af en toe verzen hebben neergepend.

De niet zo bekende Anthologia Graeca (ook wel Anthologia Palatina genoemd), een literaire bloemlezing met
ruim 4000 Griekse epigrammen van meer dan 300 dichters uit de 6de eeuw v.C. tot de 6de eeuw n.C., bevat
33 epigrammen die aan Plato worden toegeschreven, maar waarvan het auteurschap hoogst onzeker is.
Daarnaast bevat de collectie ook 10 epigrammen van andere auteurs over Plato.

Die 43 epigrammen van en over Plato zijn opgenomen in dit tweetalige boekje Plato. Gedichten. De linker-
bladzijde bevat telkens de Griekse tekst, terwijl op de rechterbladzijde een Nederlandse vertaling staat van
de hand van Patrick Lateur. Hem voorstellen aan een publiek van classici is zonder twijfel overbodig: hij
heeft al zoveel vertalingen en ander literair werk op zijn palmares staan, dat hij  mag gelden als een van de
‘klassieke grootheden’ in Vlaanderen.

De beste manier om duidelijk te maken wat het opzet van dit boekje is en wat de lezer van de vertalingen
mag verwachten, is hier één epigram te citeren. Wie ook de 42 andere wil lezen, moet zich het (overigens bij-
zonder verzorgd uitgegeven) werk Plato. Gedichten aanschaffen.

(24)
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Stil, dicht bebladerde berg van de boomnimfen,
wees stil, bronnen uit rotsen ontsprongen, stil,
drachtige schapen met uw bont geblaat: Pan
zelf bespeelt zijn melodieuze herdersfluit en
zet zijn vochtige lippen aan de rij rieten
pijpen. En in het rond zetten nimfen
van bron en bos met lichte
voet een dans in.

Patrick Lateur (vertaling)
Plato. Gedichten
Epigrammen van en over Plato uit de Anthologia Graeca
Uitgeverij P, Leuven, 2006
Paperback, 64 blz.
ISBN 90 76895 84 8
€ 13,00

www.uitgeverij-p.be

http://www.uitgeverij-p.be
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Agrippina. Keizerin van Rome
Joeri Facq

Agrippina de Jongere – de oudste zus van keizer Caligula, de vierde echtgenote van keizer Claudius en de
moeder van diens opvolger Nero – is een van de meest tot de verbeelding sprekende vrouwen uit de Ro-
meinse oudheid. Aangezien vrouwen niet tot de belangstellingssfeer van de gemiddelde (mannelijke) Ro-
mein behoorden, is het steeds weer opmerkelijk als een auteur er aandacht aan besteedt. Dat kan om twee
redenen: ofwel heeft de vrouw in kwestie zich gemanifesteerd door haar dapperheid en/of deugdzaamheid
(bv. Lucretia, de echtgenote van Collatinus), ofwel is zij in de annalen beland door haar buitensporige le-
venswandel. Agrippina wordt van oudsher in de tweede categorie gesitueerd ...

De auteur zelf schetst het probleem van de traditionele beeldvorming over Agrippina op treffende wijze. Uit
het woord vooraf citeer ik: ‘De antieke geschiedschrijvers hebben geen positief beeld van haar overgeleverd. Ze hebben
haar afgeschilderd als een manipulatrice, een moordenares, een overspelige vrouw, een boze stiefmoeder en een bazige
moeder. Deze verschillende beelden hebben de tand des tijds doorstaan en komen ook vandaag nog aan bod in de ge-
schiedenislessen. Maar is haar reputatie wel terecht? Deze visies over Agrippina komen immers uit teksten die door
mannen werden geschreven, dezelfde mannen die bepaalden hoe een vrouw zich moest gedragen.’

Historica Lien Foubert, die dit boek schreef in het verlengde van haar licentiaatsverhandeling, wil in deze
enige Nederlandstalige biografie van Agrippina proberen om te achterhalen wat voor iemand die beruchte
vrouw écht  was.  Ze doet  dat  op basis  van zowel  literaire  als  archeologische bronnen en geschetst  tegen de
historische achtergrond en het ideaalbeeld van de Romeinse matrona.

Het  eerste  hoofdstuk van het  boek gaat  dieper  in  op de positie  van een aristocratische vrouw in Rome:  de
familie, geboorte en opvoeding van meisjes, het huwelijk, het leven van een echtpaar, het ideaal van de ma-
trona, de deugden van een echtgenote. Het tweede hoofdstuk handelt over keizer Augustus, de grondlegger
van de julisch-claudische dynastie, en de nieuwe rol die hij toekende aan de vrouwen in de keizerlijke fami-
lie (een noodzaak, wegens het gebrek aan mannelijke opvolgers). De volgende vijf hoofdstukken beschrijven
uitvoerig het levensverhaal van Agrippina. In elk hoofdstuk komt een belangrijke periode uit haar leven aan
bod: haar jeugd, haar positie als zus van keizer Caligula, haar verbanning en terugkeer, haar huwelijk met
keizer Claudius, haar dood. Het achtste hoofdstuk handelt over keizer Nero na de moord op zijn moeder.

Agrippina. Keizerin van Rome is een vlot geschreven en stevig gedocumenteerd boek. De auteur springt heel
kritisch om met de antieke literaire overlevering en veegt meermaals het traditionele beeld over Agrippina
van tafel. Dat doet ze natuurlijk niet zomaar: haar theorieën zijn onderbouwd met ander bronnenmateriaal
of alleszins met goed overwogen en aannemelijke argumenten. Dit is zo’n boek waar je een en ander van op-
steekt, maar dat je toch met plezier uitleest.

Lien Foubert
Agrippina. Keizerin van Rome
Davidsfonds, Leuven, 2006
Paperback, 156 blz.
Geïllustreerd in zwart-wit
ISBN 90 5826 402 5
€ 19,95

www.davidsfonds.be

Uitgeverij Davidsfonds biedt de lezers van Prora de exclusieve mogelijkheid om het boek Agrippina.
Keizerin van Rome (Lien Foubert) aan te schaffen tegen € 16,50 i.p.v. € 19,95. Bovendien wordt uw be-
stelling gratis bij u thuis bezorgd. Meer informatie en een bestelbon vindt u op het ingevoegde blad.

http://www.davidsfonds.be
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KLASSIEKE AGENDA
André Vancutsem | agenda@vlot-vzw.be

Nascholingen

Dag van de klassieke talen: creatief omgaan met het vak klassieke talen. Org.: Eekhoutcentrum. K.U.Leu-
ven, Campus Kortrijk. 21/10/2006 van 9.30 tot 15.00 uur. Het referaat wordt gehouden door Toon Van
Houdt: Literatuur en/of cultuur. De workshops worden gegeven door leerkrachten die op een of andere ma-
nier creatief omgaan met hun vak. Info: www.eekhoutcentrum.be.

De Bijbel en de klassieke literatuur: een wereld van verhalen. Org.: PDCL. KHLeuven, Departement Lera-
renopleiding, Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee. 9/11, 16/11, 23/11 en 30/11/2006 van 18.30 tot 21.30
uur. Docent: Jo Claes. Driekwart van ons kunstpatrimonium heeft de Bijbel of de klassieke literatuur tot on-
derwerp. Romans, films, muziek, toneel, poëzie ... bevatten talloze verwijzingen naar bijbelse of mythologi-
sche thema’s. In het Nederlands bestaan ongeveer 600 spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen die aan
bijbelse of klassieke verhalen zijn ontleend. Talloze woorden uit wetenschappen, geografie, psychologie ...
gaan terug op namen of gebeurtenissen uit de mythologie. Deze cursus wil daarom bij mensen uit het on-
derwijs opnieuw de aandacht vestigen op verhalen uit de Bijbel en de klassieke literatuur, zodat zij die in
hun lessen kunnen integreren, want het onderwijs is te weinig verhalend en te veel feitelijk geworden. Daar-
bij wordt aandacht besteed aan de verhalen zelf, hun onderlinge verbanden, hun invloed op onze taal en on-
ze kunst, de wisselwerking tussen Bijbel en mythologie ... Info: www.pdcl.be.

Klassieke talen en KCV in de tweede fase XXI. Org.: Onderwijscentrum Vrije Universiteit Amsterdam.
17/11/2006. De deelnemers volgen plenair twee korte lezingen en vervolgens twee workshops naar keuze.
Het precieze programma was bij de redactie van de agenda nog niet bekend. Naast de traditionele boeken-
markt is er een tentoonstelling van oude drukken (van o.a. Ovidius, Vergilius en fabels). De dag wordt afge-
sloten met livemuziek. Cursusleider: Caroline Fisser. Info: www.onderwijscentrum.vu.nl/Voortgezet_onderwijs;
cacm.fisser@mdw.vu.nl.

Maskerade der muzen: navolging en namaak in de Grieks-Romeinse oudheid. Org.: AVL - Vliebergh-
Senciecentrum i.s.m. Kortenberg. Mgr. Sencie-instituut, Erasmusplein, 3000 Leuven. 18/11/2006 van 9.30 tot
17.00 uur. Lezingen door W. Clarysse, J. Papy, D. Sacré, H. Verreth e.a. Info: Dirk Brys; tel. 03 480 75 88.

Utilisation pratique et pédagogique d’un centre cybermédia dans le cours de langues anciennes. Org.:
CECAFOC. Plaats van het gebeuren was bij het samenstellen van deze agenda nog niet bekend. 24/11 en
27/11/2006 van 9.00 tot 16.30 uur. Docent: Frédéric Dewez. Info: www.segec.be/cecafoc.

Cursussen

Politiek en intrige bij de Romeinen: Augustus, een geschenk voor Rome? Org.: Amarant. Hof van Water-
vliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 13/9, 20/9 en 27/9/2006 van 19.30 tot 22.00 uur. Cultuurcentrum, Kerk-
plein 5, 9160 Lokeren; 4/10, 11/10 en 18/10/2006 van 19.30 tot 22.00 uur. Docente: Sophie Dralans. Info:
www.amarant.be.

Hardnekkige theorieën en mysteries. Deel I: van sterren en goden. Org.: Amarant. Vormingplus Midden-
en Zuidwest-Vlaanderen, Kortrijk; 18/9, 25/9, 2/10 en 9/10/2006 van 19.30 tot 22.00 uur. Diependael, ’t
Plein 1, 2800 Mechelen; 25/9, 2/10, 9/10 en 16/10/2006 van 19.30 tot 22.00 uur. Walburgkasteel, Walburg-
straat, 9100 Sint-Niklaas; 6/11, 13/11, 20/11 en 27/11/2006 van 19.30 tot 22.00 uur. Docenten: Peter De Smet,
Klaas Vansteenhuyse en Guy Stevens. Volgende thema’s komen aan bod: het geheim van de piramiden van
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Gizeh; het mysterie van Atlantis ontraadseld?; de zondvloed en de ark van Noach; de grondtekeningen van
Nazca. Info: www.amarant.be.

Een vergeten beschaving: een cultuurhistorische benadering van de Etrusken. Org.: Amarant. Cultuurcen-
trum, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. 26/9, 3/10, 10/10, 17/10 en 24/10/2006 van 19.00 tot 21.30 uur. Docen-
te: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

De draad van Ariadne: een tocht doorheen de Griekse wereld.  Org.:  Amarant.  Koninklijke  Musea  voor
Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11,
30/11 en 7/12/2006 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Er wordt gehandeld over de eer-
ste landbouwnederzettingen, de Cycladische cultuur, de Myceense en minoïsche culturen, het ontstaan van
de stadstaat, de Griekse kolonisatie van de Middellandse Zee en het conflict met de Feniciërs, de Gouden
Eeuw van Athene en de groeiende rol van de ‘natie’ Griekenland. Als een draad van Ariadne lopen door de-
ze chronologische onderverdeling thema’s zoals de ontwikkeling van de Griekse godenwereld, taal en
schrift, de verschillende bestuursvormen of de aanwezigheid van de Grieken in andere gebieden. Info:
www.amarant.be.

De oudheid in Hellas. Org.: Amarant. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel. 3/10, 10/10, 17/10,
24/10, 7/11, 14/11, 21/11 en 28/11/2006 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Christos Pistoias. In deze cursus
wordt een poging gedaan om dieper in te gaan op de boeiende evolutie van een cultuur van Grieksspreken-
de volkeren: een evolutie van strijden, werken, dialogeren, discussiëren, religie beleven, verklaringen zoe-
ken, vragen stellen, kunst maken ... kortom een stevige basis voor ons hedendaags maatschappijbeeld, het
denken en doen. Info: www.amarant.be.

De laatste Kelten: de opkomst en ondergang van Picten en Scotti. Org.: Amarant. Cultuurcentrum, Kunst-
laan 5, 3500 Hasselt; 4/10, 11/10, 18/10 en 25/10/2006 van 19.00 tot 21.30 uur. CC De Werf, Molenstraat 51,
9300 Aalst; 15/11, 22/11, 6/12 en 13/12/2006 van 19.00 tot 21.30 uur. Docent: Erwin Claes. Info:
www.amarant.be.

Mens en oudheid herontdekt: de renaissance (1400-1600), een overzicht. Org.: Amarant. Cultuurcentrum,
Verbertstraat 7, 2900 Schoten. 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12 en 14/12/2006 van
10.00 tot 12.30 uur. Docent: Michel Peeters. Info: www.amarant.be.

8 000 amforen onder zee: over handel in wijn, olijfolie en vissausen in de oudheid. Org.: UVT Davids-
fonds. Campus Sancta Maria, Glorieuxlaan, 9600 Ronse. 18/10, 25/10, 8/11 en 15/11/2006 van 14.00 tot
16.00 uur. Docent: Patrick Monsieur. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Geesten en goden uit de oudheid: inleiding tot de religie van de Romeinen. Org.: UVT Davidsfonds. CM-
zaal, Koningin Astridlaan 2, 8200 Sint-Michiels. 4/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 en 16/12/2006 van 10.00 tot
12.00 uur. Docent: Hans Hauben. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Van Narmer tot Cleopatra: Egypte van de predynastische tot de Grieks-Romeinse tijd. Org.: UVT Davids-
fonds. Ontmoetingscentrum Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte. 7/11, 14/11, 28/11, 5/12, 12/12 en
19/12/2006 van 14.00 tot 16.30 uur. Docente: Marleen Reynders. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

De waarheid achter Caesar: Romeinen in onze gewesten. Org.: UVT Davidsfonds. Parochiezaal Heilig
Hart, Eeuwfeestlaan 60, 2500 Lier. 8/11, 15/11, 22/11 en 29/11/2006 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Hugo
Thoen. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Kreta: de wieg van Europa. Org.: UVT Davidsfonds. Heilig-Hartinstituut, Parklaan 7, 1500 Halle. 8/11,
15/11, 22/11 en 29/11/2006 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Jan Driessen. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Over Aphrodite, Orpheus en Dionysus: Griekse mythen als blijvende bron van zelfkennis. Org.: UVT
Davidsfonds. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 15/12/2006 van
14.00 tot 16.00 uur. Docent: Freddy Decreus. Info: www.universiteitvrijetijd.be.
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Rond Minos, Ariadne, Daedalus: paleizen, steden en beschavingen van Kreta. Org.: UVT Davidsfonds.
Flanders Lodge, A. Dehemlaan 19, 8900 Ieper. 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 en 19/12/2006 van 14.00 tot 16.00
uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Jong en oud, verliefd en getrouwd: het leven zoals het was bij de Romeinen. Org.: UVT Davidsfonds.
Vormingsinstituut Guislain, J. Guislainstraat 43, 9000 Gent. 25/11, 2/12, 9/12 en 16/12/2006 van 10.00 tot
12.00 uur. Docent: Christian Laes. Hoe groeiden Romeinse kinderen op? Bestond de adolescentiecrisis? Wat
waren de maatschappelijke gebruiken en verwachtingen in verband met liefde en huwelijk? En hoe gingen
de Romeinen om met de ‘derde leeftijd’? Deze cursus is een confrontatie met het dagelijkse leven in de Ro-
meinse oudheid, geïllustreerd met fragmenten uit de BBC-reeks Rome. Info: www.universiteitvrijetijd.be.

Lezingen en congressen

Archéologie(s) & Film(s): voyage dans le monde des Celtes. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Ma-
riemont 100, 7140 Morlanwelz. 9/10 en 10/10/2006 van 10.00 tot 12.00 en van 14.30 tot 17.00 uur. Info:
www.musee-mariemont.be.

Justus Lipsius: een kwestie van stijl. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut, Erasmusplein, 3000
Leuven. 10/10/2006 om 20.00 uur. Spreker: Dirk Sacré. Info: www.nkv.nl.

Les Celtes, aux racines de l’Europe. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140 Mor-
lanwelz. 20/10 en 21/10/2006. Info: www.musee-mariemont.be.

De christianisatie van Klein-Azië: van Paulus tot Theodosius. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus,
Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 25/10/2006 om 20.00 uur. Spreker: Hans Hauben. Info: www.nkv.nl.

Euroclassica Congress 2006. Org.: Euroclassica. Universiteit Stockholm. Van 28/10 tot 1/11/2006. Pro-
gramma: St. Bridget (Hans Aili); The contribution of Classics (Greek language and literature) to Humanity
(Maria Eleftheria Giatrakou); Managing and manufacturing a catastrophe: the last days of Pompeii in texts,
paintings, movies and operas (Hans Joachim Glücklich); Lernplatform Latin: interactive teaching material on
the net (Franz Riegler); Applying modern linguistics to pedagogy (Patrick McFadden); Evaluation of know-
ledge (Jadranka Bagaric); Learned culture in early-modern Sweden (Erland Sellberg); Swedenborg (Hans He-
lander); Carl von Linné (Ann-Marie Jönsson); Petrus Artedi and ichtyologia (Hans Aili); Practical approaches
to ICT in Latin: a hands-on workshop for producing teaching materials (Andreas Thiel en Peter Glatz). Info:
www.euroclassica.org.

Outsiders met toekomst: het bewogen leven van kinderen in het Romeinse Rijk. Org.: NKV Vlaams-
Brabant. Mgr. Sencie-instituut, Erasmusplein, 3000 Leuven. 14/11/2006 om 20.00 uur. Spreker: Christian
Laes. Info: www.nkv.nl.

Apuleius’ Gouden ezel. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen.
22/11/2006 om 20.00 uur. Spreker: Vincent Hunink. Info: www.nkv.nl.

NKV-Themadag: Alexander de Grote. Org.: NKV Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-instituut, Erasmusplein,
3000 Leuven. 2/12/2006 van 10.00 tot 16.00 uur. Programma: Spijkerschriftbronnen over Alexander (Jona
Lendering); Alexander, genie of genocide? (Willy Clarysse); De fundamenten van het wereldrijk: Alexanders
toekomstvisie (Leon Mooren); Alexander en de brand in Persepolis (Kim Wouters); Het beeld van Alexander
de Grote in de Romeinse politiek van Pompeius tot Nero (Alexander Meeus); Alexander in de film (Herbert
Verreth). Info: www.flwi.ugent.be/NKV.

Grote drinkschalen voor het symposium, Athene, 725-575 v.C. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 6/12/2006 om 20.00 uur. In-
fo: pieter.borghart@ugent.be.

http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.universiteitvrijetijd.be.
http://www.musee-mariemont.be.
http://www.nkv.nl.
http://www.musee-mariemont.be.
http://www.nkv.nl.
http://www.euroclassica.org.
http://www.nkv.nl.
http://www.nkv.nl.
http://www.flwi.ugent.be/NKV.
mailto:pieter.borghart@ugent.be


28

Tentoonstellingen

Zwischen Vulkanen und Bodensee: Archäologie im Landkreis Konstanz. Archäologisches Landesmuseum
Baden-Württemberg, Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). Tot 10/9/2006. Info: www.konstanz.alm-
bw.de.

Capitales disparues de la Gaule romaine. Site Archéologique de Gisacum, Rue des Thermes 8, 27930 Le Vie-
il-Evreux (FR). Tot 17/9/2006. Info: tel. + 33 2 32 31 94 78.

Hellas: visies op Griekenland in de 19de eeuw. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC
Amsterdam (NL). Tot 18/9/2006. Info: www.uba.uva.nl/apm.

L’oeil dans l’Antiquité. Musée du Rouergue, Le Bourg, 12630 Montrozier (FR). Tot 30/9/2006. Info:
www.aspaa.fr.

Saints noms et noms de dieux. Musée d’Histoire et d’Archéologie, Rue des Carmes 8, 7500 Doornik. Tot
2/10/2006. In een deel van de tentoonstelling worden de voornaamste goden die vereerd werden in het
noorden van het Romeinse Rijk voorgesteld, hetzij als authentieke stukken, hetzij als kopieën uit de
18de/19de eeuw. Deze stukken werden zwaar beschadigd tijdens WO II: zij bevonden zich toen in de afde-
ling Antiquités van het vroegere museum in de Lakenhalle. Heel wat stukken van toen zijn zwaar gehavend
of zelfs verdwenen. Daarnaast loopt er een tentoonstelling met keramieken beeldjes van mevrouw Owcza-
rek, een kunstenares van Franse afkomst, maar die in Doornik woont. Zij vormen een tegenhanger van de
authentieke Romeinse beeldjes. Info: www.tournai.be/fr/agenda_officiel.

La mosaïque du jugement de Pâris: chronique d’une restauration. Musée de l’Arles et de la Provence Anti-
ques, Presqu’île du Cirque Romain, 13635 Arles (FR). Tot 15/10/2006. Info: www.arles-antique.org.

L’Europe et la Gaule romaine: voies commerciales, moyens de transport. Musée d’Archéologie, Bastion
Saint-André, 06600 Antibes (FR). Tot 22/10/2006. Info: www.antibes-juanlespins.com/fr/culture/musees/
archeologie.

Geraubt und im Rhein versunken: der Barbarenschatz. Historisches Museum der Pfalz, Domplatz, 67346
Speyer (DE). Tot 22/10/2006. Toelichting: zie Prora, jg. 11 (2006), nr. 2. Info: www.museum.speyer.de.

Spätrömische Kastelle im Bodenseeraum. Museum für Archäologie des Kantons Thurgau, Freie Straße 26,
8510 Frauenfeld (CH). Tot 22/10/2006. Info: www.archaeologischesmuseum.tg.ch.

Kelten aan de rand. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo (NL). Tot 26/10/2006. Info:
www.limburgsmuseum.nl.

Quo vadis? Het wegennet van de Romeinen, een verenigd Europa. Provinciaal Archeologisch Museum van
Zuid-Oost-Vlaanderen, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Tot 29/10/2006. Toelichting: zie Prora, jg. 11 (2006), nr.
2. Info: www.oost-vlaanderen.be/pam/v-museum.htm.

Constantine the Great. Yorkshire Museum, Museum Gardens, York YO1 FR7 (GB). Tot 29/10/2006. Info:
www.constantinethegreat.org.uk.

Merci Bacchus! La vigne et le vin dans l’Antiquité. Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-
Vaux 24, 1007 Lausanne (CH). Tot 29/10/2006. Info: www.lausanne.ch.

Lumière! L’éclairage dans l’Antiquité. Musée Archéologique, Boulevard Amiral Courbet 13, 30000 Nîmes
(FR). Tot 29/10/2006. Info: musees.nimes.fr/archeo/expo.htm.

Aoste gallo-romain. Musée Gallo-Romain, Place du Musée 43, 38490 Aoste (FR). Tot 30/10/2006. Info: tel. +
33 4 76 32 58 27.
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Geboorte van een stad. Munthuis, Muntstraat 25, 3700 Tongeren. Tot 31/10/2006. De tentoonstelling maakt
deel uit van een internationaal project over de Romeinse weg Bavay-Tongeren, 145 km verleden. Toelichting:
zie Prora, jg. 11 (2006), nr. 2. Info: www.limburg.be/erfgoedzorg.

De Romeinse Weg. Praetorium, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren. Tentoonstelling van kunstfoto’s van
Guy Focant. Info: www.limburg.be/erfgoedzorg.

La voie romaine Bavay-Tongres: 145 km d’héritage. Musée de Liberchies, Place de Liberchies 5, 6238 Liber-
chies. Tot 31/10/2006. Tentoonstelling van kunstfoto’s van Guy Focant. Info: www.geminiacum.be.

Verschüttet vom Vesuv: die letzten Stunden von Herculaneum. Archäologische Staatssammlung, Lerchen-
feldstraße 2, 80538 München (DE). Tot 1/11/2006. Info: www.archaeologie-bayern.de.

Le voyage de Lucius Lavenos.  Centre  d’Exposition  de  Wéris,  Place  de  la  Pierre  10,  6940  Wéris.  Tot
5/11/2006. De jonge Lucius Lavenos bezoekt het villadomein van zijn grootouders in de buurt van Tonge-
ren: een gelegenheid om kennis te maken met de vele aspecten van het Romeinse leven. Info: www.weris-
info.be.

Die Götter beschenken ... Antike Weihegaben. Antikensammlung Pergamonmuseum, Museuminsel Lust-
garten, 10178 Berlin-Mitte (DE). Tot 5/11/2006. Info: www.smb.spk-berlin.de.

Justus Lipsius. Universiteitsbibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven. Van 5/10 tot 17/11/2006. Info:
ub.bib.kuleuven.be/cultuur/evenementen.

Vin de folie, rites et consommation chez les Gaulois. Archéosite Gaulois, 31220 Saint-Julien (FR). Tot
26/11/2006. Info: tel. + 33 5 61 87 16 38.

De Vesontio à Besançon: la ville s’expose. Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Place de la Révolution 1,
25000 Besançon (FR). Tot 27/11/2006. Info: www.besancon.fr.

Celtes-Belges, Boïens, Rèmes, Volques ... Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140
Morlanwelz. Tot 3/12/2006. Toelichting: zie Prora, jg. 11 (2006), nr. 2. Info: www.musee-mariemont.be.

Vases en voyage de la Grèce à l’Etrurie. Musée d’Art et d’Histoire, Avenue de l’Abreuvoir 27, 49300 Cholet
(FR). Tot 17/12/2006. Info: tel. + 33 2 41 49 29 00.

Femmes déesses: regards sur la représentation de la femme de la Préhistoire à l’Antiquité. Musée Archéo-
logique du Val d’Oise, Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin (FR). Tot 31/12/2006. Info: tel. + 33 1 34 67
45 07.

Maternité et petite enfance dans l’Antiquité romaine. Musées et Sites Archéologiques, Chemin Haussé 13,
14930 Vieux-la-Romaine (FR). Tot  31/12/2006. Info: tel. + 33 2 31 71 10 20.

Ingres et l’Antique. Musée de l’Arles et de la Provence Antiques, Presqu’île du Cirque Romain, 13635 Arles
(FR). Van 2/10/2006 tot 2/1/2007. Info: www.arles-antique.org.

Vaan pottevruikes nao pottemennekes: 7 000 jaar aardewerkproductie in Maastricht. Centre Céramique,
Avenue Céramique 50, Maastricht (NL). Tot 7/1/2007. Info: www.centreceramique.nl.

Justus Lipsius. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht. Van 1/12/2006 tot 4/2/2007. Info:
www.kbr.be/informations/presse/2006/activites2006_nl.

Verspielte Antike: Puppen und Kinderspielzeug bei Griechen und Römern. Römerkastell Saalburg, Archäo-
logischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). Van 18/11/2006 tot 25/2/2007. Info: www.saalburgmuseum.de.

Schitterend glas. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Van 19/10/2006 tot
4/3/2007. Tentoonstelling van het mooiste glas uit de museumcollectie, afkomstig uit het oude Rome, Syrië,
Palestina en Egypte. Info: www.rmo.nl.
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De laatste uren van Herculaneum, verwoest door de Vesuvius, 24 augustus 79. Museum het Valkhof, Kelf-
kensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Van 1/12/2006 tot 18/3/2007. Info: www.museumhetvalkhof.nl.

De Kelten. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Van 16/12/2006 tot
14/5/2007. Info: www.rmo.nl.

Doodgewoon! Rituelen van leven en dood in de Romeinse tijd. Erfgoedsite Tienen, Museum Het Toreke,
Grote Markt 6, 3300 Tienen. Tot mei 2009. Toelichting: zie Prora, jg. 11 (2006), nr. 2. Info: www.tienen.be.

Toneel

Antoine et Cléopâtre (William Shakespeare). Théâtre de la Place des Martyrs, Martelarenplein 22, 1000
Brussel. Van 14/9 tot 28/10/2006. Voor speeldata en uren zie www.europictures.com/martyrs.

Bêt noir. Org.: Festival van Vlaanderen Gent. Capitole, Graaf van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent. 17/9/2006
om 11.00 uur. Dertien jonge acteurs en Wim Vandekeybus storten zich op Bêt noir, Jan Decortes dwarse en
eigenzinnige bewerking van Sophocles’ Oedipus. Lichamelijkheid en geweld vormen uitgelezen materiaal
voor Vandekeybus. Dat het heftige verhaal deze keer door kinderen wordt verteld, is een gedurfde keuze.
De jonge acteursgroep op het podium wordt muzikaal begeleid door de Fanfakids. Naast theater, beweging
en muziek integreert de voorstelling ook filmfragmenten. Een voorstelling door kinderen/jongeren tussen 8
en 16 jaar voor volwassenen en jongeren vanaf 10 jaar. Info: www.festival.be/gent.

Weg met de stad (naar Juvenalis). Jean-Pierre Demey. Torekesplein, 3300 Tienen. 23/9/2006 om 14.00 uur
en 24/9/2006 om 15.30 uur. Info: www.hetjaartienintienen.be.

Electre (Sophocles). Théâtre National, Emile Jacqmainlaan 111-115, 1000 Brussel. 26/9, 28/9, 29/9, 30/9,
3/10, 5/10, 6/10, 7/10, 10/10 en 11/10/2006 om 20.15 uur; 4/10/2006 om 19.30 uur; 8/10/2006 om 15.00
uur. Théâtre de la Place, Place de l’Yser 1, 4020 Luik; van 24/11 tot 2/12/2006. Info: www.theatrenational.be.

Trois dérives côté coeur: amour, quand tu nous tenais! Théâtre-Poème, Schotlandstraat 30, 1060 Sint-Gillis.
Oktober 2006 (precieze speeldata waren nog niet beschikbaar bij het samenstellen van deze agenda). Teksten
van Apuleius, Catullus en Ovidius, voorgedragen door Fabienne Crommelynck, Franck Dacquin en Luc
Vandermaelen. Info: www.theatrepoeme.be.

Het paard van Troje. Bij de Vieze Gasten, Reinaertstraat 125, 9000 Gent; 15/10/2006. Cultuurcentrum, Klei-
ne schouwburg, 3500 Hasselt; 17/11/2006 om 13.30 uur.

Catilina (Henrik Ibsen). Théâtre Royal du Parc, Wetstraat 3, 1000 Brussel. 6/11/2006 om 18.30 uur. Info:
www.theatreduparc.be.

Julius (naar William Shakespeare). Het Ongerijmde. CC Nevele; 16/11/2006. CC Roeselare; 17/11/2006.
CC Maldegem; 18/11/2006. CC Wilrijk; 23/11/2006. CC Ronse; 24/11/2006. CC Sint-Pieters-Woluwe;
27/11/2006. CC Hamme; 1/12/2006. CC De Panne; 29/12/2006. Info: www.huubcolla.be.

Philoctetes (John Jesurun). Kaaitheaterstudio’s, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel. 30/11,
1/12 en 2/12/2006 om 20.30 uur. Jesurun schreef Philoctetes,  een bewerking van de Griekse mythe, in 1993,
kort na de Eerste Golfoorlog. Het wordt een mix van theater en video. Info: www.kaaitheater.be.

Muziek en ballet

Dido & Aeneas (Henry Purcell – bewerking: Jan Decorte). Org.: Festival van Vlaanderen Brussel. Ensemble
B’rock. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel. 2/9, 3/9 en 5/9/2006 om 20.00 uur. Info:
www.klarafestival.be.

http://www.museumhetvalkhof.nl.
http://www.rmo.nl.
http://www.tienen.be.
http://www.europictures.com/martyrs.
http://www.festival.be/gent.
http://www.hetjaartienintienen.be.
http://www.theatrenational.be.
http://www.theatrepoeme.be.
http://www.theatreduparc.be.
http://www.huubcolla.be.
http://www.kaaitheater.be.
http://www.klarafestival.be.
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L’Orfeo (Claudio Monteverdi). Org.: Festival van Vlaanderen Brussel. Le Concert des Nations en het Colle-
gium Vocale Gent. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 6/9/2006 om 20.00 uur.
Info: www.klarafestival.be.

Symfonie nr. 41 Jupiter (Wolfgang Amadeus Mozart). Org.: Festival van Vlaanderen Gent. Rotterdams
Philharmonisch Orkest. Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein, 9000 Gent. 18/9/2006 om 20.00 uur. Daarnaast
worden nog uitgevoerd: Symphony in 3 movements van Igor Stravinsky en Concerto for orchestra van Béla Bar-
tók. Info: www.festival.be/gent.

Céphale et Procris ou l’amour conjugal (André Grétry). Les Agrémens. Koninklijk Muziekconservatorium,
Regentschapstraat 30, 1000 Brussel. 26/9/2006 om 20.00 uur. Daarnaast staat er nog ander werk van Grétry
en François-Joseph Gossec op het programma. Info: www.bozar.be.

Chasse royale et orage / Les Troyens (Hector Berlioz). De Filharmonie. Koningin Elisabethzaal, Koningin
Astridplein 26, 2018 Antwerpen. 29/9/2006 om 20.00 uur. Daarnaast worden uitgevoerd Pianoconcerto nr. 2
van Beethoven en Harold en Italie van Berlioz. Info: www.defilharmonie.be.

De fragilitate. Zefiro Torna. Sint-Romboutskathedraal, 2800 Mechelen. 11/11/2006 om 20.15 uur. Schoollie-
deren en religieuze gezangen uit het middeleeuwse Finland. Info: www.cultuurcentrum.mechelen.be.

The return of Ulysses (Henry Purcell). Choreografie: Christian Spuck. Koninklijk Ballet van Vlaanderen; De
Filharmonie o.l.v. Benjamin Pope. Stadsschouwburg, Antwerpen. 24/11 en 25/11/2006 om 20.00 uur; 25/11
en 26/11/2006 om 15.00 uur. Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Penelope, die al 20 jaar
wacht op de terugkeer van Odysseus; al die tijd dingen vrijers naar haar hand. Penelope lijkt wel een perso-
nage uit Wachten op Godot. Spuck is niet geïnteresseerd in een rechtlijnige vertelling van een verhaal in een
balletvorm. Hij wil de absurditeit tot uiting brengen. Er is de absurditeit van de machtsstrijd tussen de vrij-
ers, de absurditeit van de godenwereld, die geen rekening houdt met de verzuchtingen van de mensen, de
absurditeit  van  het  eindeloze  wachten  van  Penelope  en  de  sardonische  ironie  van  het  feit  dat  Penelope  er
niet in slaagt Odysseus te herkennen. Info: www.balletvlaanderen.be.

Orphée aux enfers (Jacques Offenbach). Opéra Royal de Wallonie. Théâtre Royal, Place du Marché, Liège;
22/12, 23/12, 26/12, 28/12 en 29/12/2006 om 20.00 uur; 31/12/2006 om 20.30 uur. Palais des Beaux-Arts,
Charleroi; 13/1/2007 om 20.00 uur. Info: www.orw.be.

Evenementen

Ben Hur. Stade de France, 93200 Saint-Denis (FR). Van 22/9 tot 30/9/2006. Spektakel in 12 scènes (defilé van
het Romeinse leger, gladiatorengevechten, wagenwedrennen ...). Info: www.evene.fr/culture/agenda/ben-
hur-6878.php.

Het jaar X in Tienen. Hoofdzakelijk op 23/9 en 24/9/2006. Film Rudens (T.M. Plautus; 12/9/2006 om 20.00
uur; inleiding en nabespreking door Renil Capelle; start Latijnse praatgroep; Buurtatelier, Liefdestraat 49,
Tienen). Gladiator (CC De Kruisboog; 14/9/2006 om 20.00 uur). Poëziewandeling met Romeinse en heden-
daagse gedichten  geleid door dichter Karel Sergen (zaterdag om 12.30 uur in het Stadspark). Romeinse poë-
zieteksten over kruiden en de moestuin (zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur; Yggdrasil, Vissenaken-
straat 381, 3300 Tienen). Voordrachten: Een Romeins soldaat (door Bernard Van Daele; 19/9/2006 om 19.30
uur in het College); Romeinse geneeskunde (door Nicolle Verheyden; 23/9/2006 om 10.00 uur in de Serre van
het Stadspark); Romeinse mythen en verhalen (door  Dries  Ceuppens;  23/9/2006  om  15.00  uur  in  de  Biblio-
theek). Brouwen van Keltisch bier (zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur; De Brug, Oude Vestenstraat
6, 3300 Tienen). Demonstratie mondschilderen (zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur; Stichting Dela-
croix, Delportestraat 2; kunstschilder Jaak Villeneuve laat zich inspireren door Romeinse thema’s). Demon-
stratie mozaïek (zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur; Zienderogen, Boeslinter 31, 3380 Bunsbeek). Romeins eet-
festijn (zaterdag vanaf 18.00 uur; De Brug, Oude Vestenstraat 6, Tienen). Etalagewedstrijd (winkels Tienen).
Fietstocht langs Romeinse wegen en locaties. Foto’s Word zelf een Romein (zaterdag en zondag van 11.00 tot
18.00 uur; Torekesplein). Infostand over het Romeinse leger (zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur; To-
rekesplein). Infostand SPQR, vrienden van Italië (zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur; Torekesplein).

http://www.klarafestival.be.
http://www.festival.be/gent.
http://www.bozar.be.
http://www.defilharmonie.be.
http://www.cultuurcentrum.mechelen.be.
http://www.balletvlaanderen.be.
http://www.orw.be.
http://www.evene.fr/culture/agenda/ben-


32

Kinderanimatie: grimeren (zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur; Buurtatelier, Liefdestraat 49, Tienen); maken
van Romeins masker (zondag van 14.00 tot 17.00 uur; Buurtatelier); ritje op Romeinse strijdwagen (zaterdag
van  16.00  tot  18.00  uur;  De  Brug);  Romeins  poppenspel  (zondag  om  15.00  uur;  spiegeltent  Grote  Markt).
Kruidenwandelingen: Kruiden en de Romeinse geneeskunst (zaterdag om 10.30 uur; kruidentuin Stadspark);
Geneeskracht van de kruiden volgens Plinius (zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur; Yggdrasil, Vissena-
kenstraat 381, 3300 Vissenaken). Romeinse markt (zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur; Torekesplein, Grote
Markt). Rondleidingen Museum Het Toreke (zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur). Romeinse muur-
schildering (zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur; Klein Atheneum, Oude Vestenstraat 6, Tienen). Openings-
avond Het jaar X in Tienen (vrijdag 22/9/2006 om 20.00 uur; CC De Kruisboog, Minderbroedersstraat 15, Tie-
nen). Romeinse proeverij (zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur; Torekesplein / zaterdag en zondag van 14.00 tot
18.00 uur; Yggdrasil, Vissenaken). Romeinse spelen (zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur; Yggdrasil,
Vissenaken). Spelparcours. Stadswandeling (zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur; Grote Markt; langsheen het le-
ven van de Gallo-Romeinse bevolking: hoe woonden ze, wat aten ze, waarmee speelden de kinderen en wat
deden ze op school, hoe beleefden ze godsdienst, mystiek en erotiek, hoe zagen de Tiense wegen er uit, wat
deed men tegen ziekte en hoe werkte het rechtssysteem? - tien Romeinse taferelen worden levensecht ten to-
nele gebracht). Artistieke tentoonstellingen in Museum het Toreke, Poëzie in het Park, Sint-Alexius (Veld-
bornestraat), Buurtatelier (Liefdestraat 49), Zienderogen (Boeslinter 31, Bunsbeek), Yggdrasil (Vissenaken-
straat 381, Vissenaken). Info: www.hetjaartienintienen.be.

Römertage Aalen. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). 23/9 en 24/9/2006 van 11.00 tot
17.00 uur. Info: www.limesmuseum.de.

Reizen en uitstappen

Musée Royal de Mariemont. Org.: Amarant. 23/9/2006. Bezoek aan de tentoonstelling De Kelten, de Egypti-
sche collectie, de Romeinse en Gallo-Romeinse collectie, de Griekse collectie en/of de collectie van het Verre
Oosten. Info: www.amarant.be.

http://www.hetjaartienintienen.be.
http://www.limesmuseum.de.
http://www.amarant.be.





