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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Het eerste semester zit er weer bijna op als jullie dit lezen. De namen van de nieuwe leerlingen zijn gekend 
en eventuele nieuwe leerboeken – ik denk hierbij vooral aan het eerste leerjaar – liggen al een beetje ver-
trouwd in de hand. Aan Prora is niets veranderd: we kiezen nog steeds voor een sobere maar inhoudelijk ge-
varieerde editie.  Deze keer  zit  er  ook een extraatje  bij,  een bescheiden nieuwjaarsgeschenk voor  al  onze le-
zers: twee exemplaren van een Romeinse kalender. Het is een kalender die blijft gelden en misschien een 
plekje kan vinden in een vak- of leslokaal en in uw bureau. Meer informatie over de Romeinse feestdagen 
die erop vermeld staan, vindt u terug in een reeks artikelen die over vier nummers van Prora verspreid zul-
len worden. Verder staat in deze Prora ook het programma van de studiedag in maart 2012 met als thema 
tekstbespreking. Tijdig inschrijven is de boodschap. We hebben voor dezelfde locatie gekozen als vorig jaar 
en hopen jullie even talrijk te ontmoeten. 
 
De  voorbije  weken  heeft  de  V.L.O.T.  druk  vergaderd.  Op  zaterdag  19  november  2011  hadden  we  voor  de  
derde keer een ontmoeting met onze collega’s van de Vereniging Classici Nederland (VCN). Sinds enkele ja-
ren wisselen de beide besturen hun ledentijdschriften uit. In februari van dit jaar ontmoetten we elkaar voor 
het eerst. We konden toen vaststellen dat Vlaanderen en Nederland heel wat gemeenschappelijke uitdagin-
gen hebben op het vlak van de klassieke talen. Op de recente bijeenkomst hebben we het vooral gehad over 
de positie van Latijn en Grieks, die in Nederland gunstiger blijkt te zijn dan in Vlaanderen. Bij onze noorder-
buren worden de klassieke talen helemaal niet in vraag gesteld, maar beschouwd als een vanzelfsprekend-
heid in het secundair onderwijs. Blijkbaar komt dat vooral door de politici, die vaak zelf een ‘klassieke’ ach-
tergrond  hebben  en  overtuigd  zijn  van  de  waarde  ervan.  We  kregen  ook  heel  wat  tips  die  we  kunnen  ge-
bruiken in de actuele discussies over de hervorming van het Vlaamse onderwijs. Tussen de bestuurders van 
de beide verenigingen is er al vanaf de eerste bijeenkomst een hartelijke band, dus we willen de informatie-
uitwisseling en de ontmoetingen heel graag voortzetten. 
 
Op woensdag 23 november 2011 begaven drie leden van onze raad van bestuur zich naar Brussel voor een 
gesprek met de top van het GO! We waren uitgenodigd naar aanleiding van de brief die we hadden ge-
stuurd naar afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck als reactie op een standpunt over Latijn en Grieks 
in de elektronische nieuwsbrief van het GO! Een uitvoerig verslag van deze ontmoeting vindt u op blz. 4-5 in 
deze Prora. 
 
Tot slot wil ik nog enkele boeken onder jullie aandacht brengen die mij recent zeer geboeid hebben. Voor-
eerst is er een vierluik over het leven van Caesar, geschreven door Conn Iggulden en uitgegeven bij de uit-
geverij BZZTôH. Ik heb tot nu toe alleen het eerste deel verslonden getiteld Caesar. De poorten van Rome, maar 
het smaakt naar meer. In dit eerste deel maken we kennis met de achtjarige Julius Caesar en zijn vriend Mar-
cus Brutus. Het eindigt met de machtsgreep van Sulla en de vlucht van Caesar uit Rome. Zeer vlot en boei-
end geschreven, maar historisch niet volledig correct, zoals de auteur in een nawoord ook zelf toelicht. Een 
ander boek dat mij aangenaam verrast, is een meer wetenschappelijk werk over de ‘first ladies’ van Rome. 
Het geeft een zeer gedetailleerd overzicht van meerdere Romeinse keizerinnen te beginnen met Livia en ein-
digend met Galla Placidia. Vrouwen van Rome van Annelise Freisenbruch en zeer recent uitgegeven bij de 
uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep, is een echte aanrader. Veel leesgenot! 
 
Lieve Van Gerwen 
Voorzitter 
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  VERENIGING 
 
 
 

Oproep tot betaling van het lidgeld 
 

 
 
2011 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat ook uw lidmaatschap van de V.L.O.T. aan hernieuwing toe is. 
Het lidgeld van onze vereniging is sinds jaar en dag onveranderd gebleven: het bedraagt nog steeds 15 euro 
per kalenderjaar en omvat tevens een jaarabonnement op ons tijdschrift Prora.  
 
We  zouden  u  dan  ook  vriendelijk  willen  vragen  uw  lidgeld  voor  2012  over  te  schrijven  op  postrekening  
BE30 0001 7073 0811 (BIC: BPOTBEB1) op naam van V.L.O.T. vzw met vermelding van ‘Lidgeld 2012’. U 
kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde overschrijvingsformulier. U zou onze ledenadministratie 
veel tijdrovend werk besparen indien u uw lidgeld zou betalen tegen ten laatste eind februari 2012. 
 
De V.L.O.T. is de enige vereniging in Vlaanderen die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke talen en 
die leerkrachten Latijn en Grieks concrete ondersteuning wil bieden. We twijfelen er dan ook niet aan dat u 
overtuigd bent van het belang van een vereniging als de V.L.O.T. en dat u, al was het alleen uit solidariteit 
met uw collega-classici, lid wilt blijven van onze vereniging. 
 
Alvast onze hartelijke dank voor uw blijvende steun! 
 
 
 
 

Algemene vergadering 
 

 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen organiseert op zaterdag 10 maart 2012 haar jaarlijkse algemene 
vergadering. De traditionele agendapunten zijn het inhoudelijk en financieel jaarverslag en de goedkeuring 
van de financiën en de begroting, maar uiteraard willen we ook tijd maken om te luisteren naar de opmer-
kingen en suggesties van onze leden. We hopen op een talrijke aanwezigheid van onze leden, die we hierbij 
van harte uitnodigen. 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 

• 10.00 uur: onthaal met een drankje 
 

• 10.30 uur: algemene vergadering: 
     – inhoudelijk jaarverslag 2011 
     – financieel jaarverslag 2011 
     – goedkeuring financieel jaarverslag en kwijting aan de bestuurders 
     – goedkeuring begroting 2012 
     – gedachtewisseling over het beleid van de vereniging 
 

• 11.30 uur: aperitief aangeboden door de V.L.O.T. 
 

• 12.00 uur: gezamenlijke maaltijd (facultatief – op eigen kosten – te reserveren) 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Datum/uur:   zaterdag 10 maart 2012 van 10.30 tot 12.00 uur 
 
Locatie:    De Postiljon, Markt 14, 9160 Lokeren 
 

      (wegbeschrijving op www.vlot-vzw.be/vergadering) 
 
Deelnameprijs:  volledig gratis (met uitzondering van de facultatieve maaltijd) 
 

      (exclusief voor de leden van de V.L.O.T.) 
 
Inschrijvingen:  www.vlot-vzw.be/vergadering 
 
 
 
 

Nascholing 
‘Oude teksten, moderne literaire theorieën: een ontmoeting’ 

 

 
 
Moderne  literaire  theorieën:  ze  lijken  soms  ingewikkeld  en  het  is  niet  altijd  duidelijk  hoe  ze  ook  voor  de  
klassieke literatuur een meerwaarde kunnen bieden, laat staan hoe we ze voor de lectuur van Griekse of La-
tijnse  teksten  in  de  klas  zouden  kunnen  gebruiken.  Nochtans  kunnen  ze  ons  helpen  om  te  komen  tot  een  
breder en dieper verstaan ook van antieke teksten. Deze nascholing stelt een aantal moderne literaire theo-
rieën voor en toont aan welke resultaten bereikt kunnen worden indien men ze toepast op auteurs die in de 
klas worden gelezen. 
 
De spreker van deze nascholing is dr. Lieve Van Hoof, die is verbonden aan de Onderzoekseenheid Griekse 
Studies van de Katholieke Universiteit Leuven. 
 
Deze nascholing vindt plaats op woensdag 21 maart 2012 in Lokeren. Omwille van de beschikbare infra-
structuur van de Torenzaal is het aantal inschrijvingen beperkt tot 160. 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 

• 14.00 uur: onthaal met koffie/thee 
 

• 14.30 uur: verwelkoming 
 

• 14.35 uur: eerste deel (Lieve Van Hoof) 
 

• 15.35 uur: pauze met koffie/thee en gebak 
 

• 15.55 uur: tweede deel (Lieve Van Hoof) 
 

• 16.55 uur: slotwoord 
 

• 17.00 uur: einde 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Datum/uur:   woensdag 21 maart 2012 van 14.30 tot 17.00 uur 
 
Locatie:    Cultureel Centrum Lokeren, Torenzaal, Torenstraat 1, 9160 Lokeren 
 

      (wegbeschrijving op www.vlot-vzw.be/nascholing) 
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Deelnameprijs:  • € 15 voor leden van de V.L.O.T. 
      • € 20 voor niet-leden van de V.L.O.T. 
      • € 5 voor studenten (met studentenkaart) 
 

      (ter plaatse te betalen – syllabus, nascholingsattest en drank/gebak inbegrepen) 
 
Inschrijvingen:  www.vlot-vzw.be/nascholing 
 
 

BELANGRIJKE OPMERKING 
 

Bij elke nascholing die we organiseren, moeten we vaststellen dat een aantal mensen zich inschrijven 
die uiteindelijk niet komen opdagen. Sommigen verwittigen op voorhand, anderen laten helemaal 
niets van zich horen. Niet alleen maken wij op die manier kosten voor voorziene deelnemers (sylla-
bus, koffie, gebak ...),  terwijl daar geen inkomsten tegenover staan, maar ook en vooral wordt bij  een 
beperkt aantal beschikbare plaatsen aan andere mensen de kans ontnomen om deel te nemen (bijna al-
tijd moeten we geïnteresseerden teleurstellen omdat de nascholing volzet is). We verwachten dan ook 
dat  wie  zich inschrijft  zich ertoe verbindt  om effectief  aanwezig te  zijn  en in  geval  van verhindering 
ten laatste drie dagen voor de nascholing te verwittigen. Met dank voor jullie medewerking en begrip! 

 
 
 
 

De V.L.O.T. ontmoet het GO! 
 
 

Joeri Facq 
 
 
Zoals we in ons vorige redactioneel meldden, schreef het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in 
zijn elektronische nieuwsbrief van 27 juni 2011 dat de meerwaarde van Latijn en Grieks niet is aangetoond 
en dat die vakken misschien beter vervangen kunnen worden door techniek. Omdat wij het daar uiteraard 
niet mee eens zijn, schreven we in juli een brief naar Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het 
GO! Tot onze verrassing ontvingen we in augustus een antwoord, waarin we door mevrouw Verdyck wer-
den uitgenodigd voor een gesprek. Omdat mevrouw Verdyck een drukke agenda heeft en wij als leerkrach-
ten overdag moeten lesgeven, was het niet eenvoudig om een datum te vinden die voor alle partijen paste, 
maar  op woensdagnamiddag 23 november 2011 begaven Kathleen Schepens,  Kris  Doffemont  en ikzelf  ons  
naar Brussel voor een ontmoeting met de afgevaardigd bestuurder. 
 
Bij aankomst werd ons meegedeeld dat Raymonda Verdyck zich moest verontschuldigen, omdat zij de pers 
te woord moest staan naar aanleiding van enkele uitspraken over onderwijs die een hele storm in de media 
hadden veroorzaakt. Zij liet zich echter vervangen door Luc De Man, adviseur-coördinator van de pedago-
gische begeleidingsdienst, met wie we twee uur lang van gedachten konden wisselen. Bij het gesprek was 
ook Luc Vernaillen, pedagogisch adviseur van Latijn en Grieks, aanwezig. 
 
Een eerste  punt  dat  aan bod kwam, was de stelling dat  de meerwaarde van Latijn  en Grieks  niet  is  aange-
toond.  Dat  kan misschien zo zijn,  maar  volgens ons zijn  er  geen studies  die  de waarde van andere vakken 
wel aantonen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat beide partijen het woord ‘meerwaarde’ anders interpre-
teren. Volgens ons betekent het dat leerlingen die Latijn en Grieks studeren iets extra’s krijgen dat waardevol 
is en dat andere leerlingen niet hebben. Volgens het GO! moet ‘meerwaarde’ begrepen worden als ‘superiori-
teit’,  waardoor Latijn en Grieks zich meer waard zouden achten dan andere vakken (zoals techniek of eco-
nomie). Het spreekt vanzelf dat dit niet onze stelling is, maar dat wij de klassieke talen op dezelfde hoogte 
plaatsen als de andere interessegebieden en beschouwen als even waardevol. 
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We waren het ook over heel wat punten eens. Zoals bepaald in het Pedagogisch Project van het GO! moet 
iedere individuele leerling de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, intellectueel uitgedaagd te 
worden en een zo hoog mogelijk niveau te bereiken volgens zijn talenten en interesses. We gaan akkoord dat 
techniek een belangrijke rol speelt in onze maatschappij en een manier is om begaafde leerlingen uit te da-
gen, maar we willen er wel op wijzen dat niet alle jongeren technisch en wetenschappelijk zijn aangelegd en 
dat er ook andere manieren zijn om abstract-theoretisch te leren denken (o.a. via een grondige studie en ana-
lyse  van talen als  Latijn  en Grieks).  De klassieke talen gaan trouwens niet  ten koste  van andere vakken en 
ook uit studierichtingen met Latijn en Grieks komen goede dokters, ingenieurs, technici,  wetenschappers ...  
Bovendien kiest nog steeds bijna één op vier leerlingen in het algemeen secundair onderwijs voor een stu-
dierichting met een klassieke component. Het kan geenszins de bedoeling zijn om die tienduizenden jonge-
ren in de steek te laten door Latijn en Grieks af te schaffen of te laten verwateren tot een louter cultuurvak. 
 
Waar het GO! al herhaaldelijk op heeft gewezen, is dat Latijn en Grieks een elitair imago hebben en dat het 
vaak sociologische eerder  dan intellectuele  redenen zijn  waarom kinderen (en hun ouders)  kiezen voor  de 
klassieke talen. We kunnen niet ontkennen dat dat in sommige gevallen zo is, maar we hameren er wel op 
dat classici hun vakken helemaal niet als elitair willen bestempelen. Meer nog: we zijn ervan overtuigd dat 
de studie van de klassieke talen een stimulerende hefboom kan zijn voor vele leerlingen uit andere culturen 
of uit sociaal zwakke groepen om meer inzicht te krijgen in onze maatschappij, die – hoe men het ook bekijkt 
– haar wortels heeft in de klassieke oudheid. 
 
Toen de eventuele afschaffing van de klassieke talen ter sprake kwam, zei Luc De Man dat hij  ons kon ge-
ruststellen: in tegenstelling met wat wij meenden te begrijpen uit bepaalde gepubliceerde standpunten is het 
geenszins de bedoeling van het GO! om Latijn en Grieks te laten verdwijnen. Enerzijds hebben die vakken 
ook volgens het  GO! hun waarde en anderzijds  lijkt  er  geen maatschappelijk  draagvlak te  zijn  voor  de af-
schaffing ervan. Kortom: als het van het GO! afhangt, blijven zowel Latijn als Grieks een plaats innemen in 
het onderwijs van de toekomst (zij het niet noodzakelijk in dezelfde vorm als nu). 
 
Het enige punt waarover we fundamenteel van mening verschillen, is de invulling van het eerste leerjaar. 
Hoewel er nog geen zekerheid over bestaat, wordt er geopperd om voor alle leerlingen (ook degenen die nu 
geen Latijn volgen) twee lesuren antieke cultuur per week te voorzien. Daar zijn wij allesbehalve gelukkig 
mee. Het is niet alleen tijdverlies om leerlingen twee uur te ‘entertainen’ met ‘verhaaltjes’ die zij ook in my-
thologieboeken kunnen lezen, maar het geeft ook een totaal verkeerd beeld van wat Latijn precies inhoudt. 
Uiteraard speelt de Grieks-Romeinse cultuur een belangrijke rol in het vak, maar het is in de eerste plaats 
een taal waarvan het vocabularium, de grammatica en de lectuurmethode – door de lectuur van interessante, 
grotendeels authentieke teksten – geleerd moeten worden. Bovendien wordt door te veel antieke cultuur (in 
het Nederlands) in de eerste graad de collega’s van de tweede en de derde graad het gras voor de voeten 
weggemaaid, omdat alle verhalen die de moeite waard zijn al verteld werden. Wij blijven dan ook pleiten 
voor Latijn en Grieks als volwaardige taalvakken, ook in de eerste graad, gedurende minstens vier lesuren 
per week. 
 
Door het gesprek tussen de V.L.O.T. en het GO! zijn er een aantal zaken verduidelijkt en hebben we de kans 
gekregen om onze standpunten met vuur uiteen te zetten. We menen ook duidelijk te hebben gemaakt dat 
we het met veel enthousiasme zullen blijven opnemen voor onze zaak. Als het nodig zou zijn, zullen we de 
klassieke gelederen in Vlaanderen en daarbuiten mobiliseren om onze waardevolle vakken met kracht te 
verdedigen. In elk geval gaan we maar al te graag in op de uitnodiging van Luc De Man om niet tegen el-
kaar, maar samen met elkaar te werken aan een sterke toekomst voor het Vlaamse onderwijs. Sterk onder-
wijs met zo weinig mogelijk eenvormigheid, met zo veel mogelijk kansen voor iedere individuele leerling en 
mét Latijn en Grieks ... 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

De Romeinse religieuze feesten 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
Inleiding 
 
De openbare religieuze feesten (feriae) waren in Rome en omstreken zeer talrijk. Niet te verwonderen als je 
kijkt naar het aantal goden die er werden vereerd. Toch zou het fout zijn te veronderstellen dat Romeinen 
over het algemeen zeer vrome mensen waren. De gewone Romein was eerder een toeschouwer bij deze 
plechtigheden dan wel een hartstochtelijke deelnemer. Natuurlijk waren er ook echte volksfeesten waarbij 
de Romeinen ongetwijfeld wel zeer betrokken waren, zoals de Saturnalia of de Lupercalia. Maar vaak waren 
het vooral de priesters die zeer strikt voorgeschreven rituelen uitvoerden en was het de massa die toekeek. 
 
Het feit dat we zo goed gedocumenteerd zijn over de vele feestelijkheden, hun juiste datum en hun rituelen, 
danken we aan het overleveren van enkele gedetailleerde bronnen. Onze kennis van de prejuliaanse kalen-
der berust gedeeltelijk op literaire bronnen (o.a. Varro) en deels op kalenders die bewaard zijn gebleven, 
waaronder de Fasti Antiates Maiores, een kalender uit Antium. De belangrijkste literaire bron voor de juliaan-
se kalender is Ovidius met zijn bewerking van de Fasti. Voor deze dichterlijke beschouwingen bij godsdien-
stige en keizerlijke feesten waren er 12 boeken gepland. Door zijn verbanning zijn er echter maar 6 afge-
werkt. 
 
Aangezien in de Romeinse samenleving de landbouw een hoofdrol speelde, hadden vele godsdienstige fees-
ten een agrarisch karakter: het waarborgen van de vruchtbaarheid van de bodem, het afwenden van ziektes 
van gewassen en kudden. 
 
Fasti, dies fasti en nefasti 
 
De fasti zijn een zeer uitgebreide kalender met een lijst van dagen waarop er recht werd gesproken, politieke 
vergaderingen werden gehouden, spelen en feesten werden aangekondigd, herdenkingen van historische 
gebeurtenissen werden gevierd, aangevuld met de vermelding van marktdagen en astronomische informa-
tie. De dies fasti waren de gewone werkdagen, de dies nefasti de dagen waarop bepaalde officiële zaken ver-
boden waren. 
 
Pontifex maximus, rex sacrorum, flamines en sacerdotes 
 
In  de  loop  van  de  tijd  ontstond  er  een  ingewikkeld  stelsel  van  openbare  godsdienstige  plechtigheden  in  
honderden tempels en heiligdommetjes in en rondom de stad. De priesters waren geen afzonderlijke groep, 
maar leden van de aristocratie. De belangrijkste van deze priesters waren de pontifices, die toezicht hadden 
op de staatsfeesten en de kalender. Zij stonden allen onder het gezag van de pontifex maximus. 
 
De pontifex maximus was de vertegenwoordiger van de goden en stelde de kalender samen. Hij kondigde de 
dies fasti en de dies nefasti af en was o.a. verantwoordelijk voor de eredienst van Vesta. 
 



 7

De rex sacrorum woonde samen met de pontifex maximus in  de regia, maar was ondergeschikt aan hem. Dit 
ambt  gaat  terug tot  het  einde van de koningsperiode,  waar  deze priester  de sacrale  functie  van de koning 
overnam. Hij fungeerde als speciale priester van de eredienst van Janus. 
 
Flamines waren priesters die vaak verbonden waren aan de cultus van één bepaalde godheid. Sacerdos is de 
algemene benaming voor een priester. 
 
Feriae publicae en feriae indicatae of conceptivae 
 
Feriae publicae zijn de vaste feestdagen die op de kalender terug te vinden zijn. Daarnaast waren er ook heel 
wat feriae indicatae of conceptivae, die wel jaarlijks werden gevierd, maar op wisselende data, omdat ze vaak 
seizoensgebonden waren. 
 
De Romeinse feesten van januari tot maart 
 
De Latijnse teksten zijn opgesteld door de makers van de kalender Calendarium Romanum, waarvan u de re-
ferentie vindt in de bibliografie. Deze kalender is zeker niet volledig, maar geeft een mooi overzicht van de 
belangrijkste Romeinse feesten. 
 
Januari (maand van de god Janus) 

 
IX . Agonalia 
 
Mane rex sacrorum arietem immolabat Iano, deo bicipiti, ut eum placaret. Hoc sacrum fiebat in regia, quae in Foro ad 
Viam Sacram sita erat. Nomen huius diei festi fortasse a verbo ‘agendi’ derivatur, quod aries ad aram agebatur.  
 
’s Morgens offerde de rex sacrorum een ram aan Janus, de tweehoofdige god, om hem gunstig te stemmen. 
Deze plechtigheid gebeurde in de regia,  die op het Forum bij de Via Sacra was gelegen. De naam van deze 
feestdag wordt wellicht afgeleid van het woord agendi, omdat er een ram naar het altaar werd geleid. 
 
* Janus is de Romeinse poortgod, afgebeeld met twee gezichten, als symbool voor in- en uitgang. Zijn tem-

pel was een poortdoorgang op het Forum Romanum, die slechts gesloten mocht worden als in het hele 
rijk vrede heerste. 

 
* De regia is volgens de traditie de woning van koning Numa Pompilius. Tijdens de republiek was het de 

ambtswoning van de pontifex maximus en de rex sacrorum. 
 
XI / XV . Carmentalia 
 
Carmentis aut Carmenta antiqua dea erat. Romani putabant eam nomen habere a carmine, id est a vaticinio cantato. 
Mulieres gravidae imprimis hanc deam venerabantur, ut partui adesset. Fanum Carmentis erat inter Capitolium et 
flumen Tiberim. 
 
Carmentis  of  Carmenta was een oude godin.  De Romeinen meenden dat  zij  haar  naam ontleende aan een 
lied, een gezang dat de toekomst voorspelde. Vooral zwangere vrouwen aanbaden deze godin, opdat ze hen 
zou bijstaan bij het baren. Het heiligdom van Carmentis bevond zich tussen het Capitool en de Tiber. 
 
XXII - XXIV . Ludi Palatini 
 
Hi ludi a Livia, uxore Augusti, post mortem mariti instituti sunt, ut is honoraretur. 
 
Deze spelen werden ingericht door Livia, de echtgenote van Augustus, na de dood van haar echtgenoot om 
hem te eren. 
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XXIV - XXVI . Paganalia aut Sementivae 
 
Duobus diebus pagani, id est ei, qui in pagis habitant, precabantur Tellurem, deam terrae, et Cererem, deam agrorum et 
frumenti, ut semina paulo ante sata protegerent. Deis immolabant suem gravidam et placentam e farre, frumento 
quodam, factam. 
 
Gedurende twee dagen baden de pagani, dit zijn zij die in de dorpen wonen, tot Tellus, de godin van de aar-
de,  en  tot  Ceres,  de  godin  van  de  velden  en  het  graan,  om  het  zaad  dat  ze  zojuist  hadden  gezaaid,  te  be-
schermen. Aan de godinnen offerden ze een zwangere zeug en een koek gemaakt van spelt, een bepaalde 
graansoort. 
 
XXVII . Dedicatio Aedis Castoris 
 
Templum Castoris et Pollucis, qui etiam Castores aut Dioscuri vocantur, anno a. Chr. n. CCCCLXXXIV. in Foro dedi-
catum est. Romani enim fratribus geminis gratias agebant, quod eos in proelio ad Regillum lacum contra Latinos facto 
adiuverant. Quamquam ambo in eo templo colebantur, ‘aedis Castoris’ vocabatur. Hodie tres columnae huius templi in 
Foro Romano spectari possunt. 
 
De tempel  van Castor  en Pollux,  die  ook Castores  of  Dioscuri  worden genoemd,  werd ingewijd op het  Fo-
rum in het jaar 484 v.C. De Romeinen waren de tweelingbroers immers dankbaar omdat ze hen in de strijd 
bij het Regillusmeer tegen de Latijnen hadden geholpen. Hoewel ze beiden in die tempel werden vereerd, 
werd deze toch de tempel van Castor genoemd. Vandaag kan men nog drie zuilen van deze tempel op het 
Forum Romanum bekijken. 
 
Feriae indicatae of conceptivae 
 
Compitalia 
 
Hae feriae primis diebus mensis Ianuarii fiebant. Compita loca, ubi plures viae conveniunt, sunt. Agricolae laboribus in 
agris confectis in compitis Laribus compitalibus sacrificabant. Postea etiam Romae Lares compitales colebantur. 
 
Deze feesten werden gevierd tijdens de eerste dagen van januari. Compita zijn plaatsen waar meerdere we-
gen samenkomen. De landbouwers vereerden op de kruispunten de Lares compitales,  nadat  het  werk op de 
akkers was afgelopen. Later werden de Lares compitales ook te Rome vereerd. 
 
* Lares zijn oorspronkelijk landelijke goden die bepaalde plaatsen beschermden, in dit geval kruispunten 

waar de landeigendommen van verschillende eigenaars elkaar raakten. Vaak stond er op een kruispunt 
een klein heiligdom waar offers werden gebracht. 

 
Februari (maand van de reinigingsrituelen) 

 
XIII . Faunalia 
 
Eo die Fauno, deo pastorum et gregum, templum in insula Tiberina anno CXCIV. a. Chr. n. dedicatum est. 
 
Op die dag werd aan Faunus, de god van de herders en de kudden, een tempel toegewijd op het Tibereiland 
in het jaar 194 v.C. 
 
XIII - XXI . Dies parentales 
 
Divi parentes, qui sunt manes maiorum mortuorum, per novem dies celebrabantur. Manes sacris privatis et publicis 
placabantur, omnia templa clausa erant, omnes magistratus insignia deponebant. 
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De divi parentes, de geesten van de gestorven voorouders, werden gedurende negen dagen gevierd. De gees-
ten werden goedgestemd met private en openbare offers, alle tempels waren gesloten, alle magistraten leg-
den hun waardigheidstekens af. 
 
XV . Lupercalia 
 
Sacerdotes, qui Luperci vocabantur, in antrum sub monte Palatino situm, cui nomen ‘Lupercal’ erat, conveniebant. 
Hircum deo Fauno immolabant et circa Palatinum currebant, cum omnes, qui obviam veniebant, loris e pelle huius hir-
ci factis verberarent. 
 
De priesters, die Luperci werden genoemd, kwamen samen in een grot aan de voet van de Palatijn, die Lu-
percal  werd  genoemd.  Ze  offerden  een  bok  aan  Faunus  en  liepen  rond  de  Palatijn,  terwijl  ze  allen  die  ze  
ontmoetten, sloegen met zwepen gemaakt uit de huid van deze bok. 
 
XVII . Quirinalia 
 
Quirinus erat unus ex veterrimis deis Romanorum, qui aequabant eum Romulo, conditori urbis. Templum Quirini erat 
in Quirinali prope Portam Quirinalem. 
 
Quirinus  was  een  van  de  oudste  goden  van  de  Romeinen,  die  hem  gelijkstelden  aan  Romulus,  de  stichter  
van de stad. De tempel van Quirinus bevond zich op de Quirinalis bij de Porta Quirinalis. 
 
* Over dit feest is zeer weinig bekend. Quirinus was oorspronkelijk een god van de lente en de vruchtbaar-

heid, beschermer van landbouwers. 
 
XXI . Feralia 
 
Feralia finiebant dies parentales. Romani parentibus mortuis sacra ad sepulcra apportabant. 
 
De Feralia sloten de Dies Parentales af. De Romeinen brachten voor de overleden ouders offers naar het graf. 
 
XXII . Caristia 
 
Eo die Romani parentes vivos invitabant, una cenabant et Lares venerabantur. Dies festus vocabatur a caris parentibus, 
qui amantur. 
  
Op die dag nodigden de Romeinen hun levende ouders uit, aten ze samen het avondmaal en vereerden de 
Lares. De feestdag werd genoemd naar de geliefde ouders die worden bemind. 
 
XXIII . Terminalia 
 
Terminus erat deus eorum lapidum, qui agros finiunt, et habebat sacellum in Capitolio. Vicini eo die ad terminum 
communem conveniebant et frumentum, vinum, mellem deo offerebant. Postea lapidem sanguine agni aut suis asperge-
bant. 
 
Terminus was de god van die stenen die akkers aflijnen en hij had een klein heiligdom op het Capitool. Bu-
ren kwamen die dag bij een gemeenschappelijke grenspaal samen en offerden de god graan, wijn en honing. 
Daarna besprenkelden ze de steen met het bloed van een lam of een zwijn. 
 
XXIV . Regifugium 
 
Romani memorabant fugam Tarquinii Superbi, ultimi regis, qui anno DIX. a. Chr. n. a Bruto ex urbe expulsus est. Rex 
sacrorum in comitio sacrificabat et celeriter e Foro avolabat: sic fuga regis significabatur. 
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De Romeinen herdachten de vlucht van Tarquinius Superbus, de laatste koning, die in het jaar 509 v.C. door 
Brutus uit de stad werd verdreven. De rex sacrorum bracht een offer op het comitium en liep vlug weg van het 
Forum: aldus werd de vlucht van de koning uitgebeeld. 
 
* Het comitium is een deel van het Forum Romanum waar vroeger het volk samenkwam voor vergaderin-

gen of verkiezingen. 
 
XXVII . Equirria 
 
Hic dies festus sacer erat Marti, deo belli. In Campo Martio cursus equorum fiebant. Romulus hunc diem festum insti-
tuisse dicebatur. 
 
Dit was een plechtige feestdag voor Mars, god van de oorlog. Op het Marsveld vonden paardenkoersen 
plaats. Men zei dat Romulus deze feestdag had ingevoerd. 
 
Feriae indicatae of conceptivae 
 
Fornacalia 
 
Dies festus curiarum erat. Curio Maximus, qui sacerdos omnium curiarum erat, quotannis diem Fornacalium constitu-
ebat. Quaeque curia epulum publicum simplex faciebat, quo panes edebant et vinum e poculis fictilibus potabatur. 
 
Dit was een feestdag voor de curiae. De Curio Maximus, die een priester was voor alle curiae, legde jaarlijks 
de dag van de Fornacalia vast. Iedere curia maakte een eenvoudige openbare maaltijd klaar waarbij men 
brood at en er wijn werd gedronken uit bekers van aardewerk. 
 
* De curiae waren de verschillende stadsdistricten van Rome. 
 
*  De naam Fornacalia  is  afgeleid van Fornax,  de godin van de ovens.  De curiae bezaten verschillende ge-

meenschappelijke ovens om spelt (graan) te roosteren. 
 
Amburbium 
 
Victima circa urbem pompa ducebatur (urbem ambiit) et immolabatur. Hac caerimonia urbs purgari putabatur. 
 
Een offerdier werd in een stoet rond de stad geleid en geofferd. Men meende dat door deze plechtigheid de 
stad werd gereinigd. 
 
Maart (maand van de god Mars) 

 
I . Matronalia 
 
Matronae, quae sunt mulieres nuptae, Iunonem Lucinam orabant, ut matrimonia et partus tueretur. Templum Iunonis 
Lucinae in colle Esquilino situm erat. Etiam dona eo die ferebantur: a viris uxoribus, a matronis ancillis. 
 
De matronae, dat zijn gehuwde vrouwen, baden tot Juno Lucina, opdat zij de huwelijken en de geboortes zou 
beschermen. De tempel van Juno Lucina was gelegen op de Esquilijn. Op die dag werden er ook geschenken 
gebracht: door de mannen aan hun echtgenotes en door de vrouwen aan hun slavinnen. 
 
* Voor elke belangrijke fase of gebeurtenis in het leven van de vrouw kreeg haar beschermende Juno een 

aangepast epitheton: in barensnood was dat Juno Lucina (lucina: ‘zij die aan het licht brengt’). 
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XIV . Equirria 
 
Zie 27 februari. 
 
XV . Festum Annae Perennae 
 
Primo plenilunio anni novi – nam ante Caesarem annus a mense Martio incipiebat – Romani in luco ad lapidem pri-
mum Viae Flaminiae sito deae Annae Perennae sacrificabant. Haec dea ut anus fingebatur et credebatur multos annos 
vitae dare. Ovidius narrat Romanos eo die tot pocula vini bibisse, quot annos vivere vellent. 
 
Bij de eerste volle maan van het nieuwe jaar – want vóór Caesar begon het jaar met de maand maart – offer-
den de Romeinen op een open plek in het bos dat bij de eerste steen van de Via Flaminia was gelegen, aan de 
godin Anna Perenna. Deze godin werd voorgesteld als een oude vrouw en men geloofde dat ze vele levens-
jaren gaf. Ovidius vertelt dat de Romeinen op die dag zoveel bekers wijn dronken als ze jaren wilden leven. 
 
* Anna Perenna is een oorspronkelijk Etruskische aardgodin, godin van de jaarwisseling. 
 
XVI . Mamuralia 
 
Illo die Romani hiemem expellebant et ver novum salutabant. 
 
Op die dag verdreven de Romeinen de winter en begroetten zij de nieuwe lente. 
 
XVII . Liberalia 
 
Liber, qui erat deus Italicus antiquus fructuum, Dionysio, deo vini, aequatus est. Romani Liberalibus sub divo cena-
bant, anus liba, placentas e melle factas, vendebant et nomine emptoris Libero vovebant. Saepe eo die iuvenes togam vi-
rilem primum induebant. 
 
Liber, die een oude Italische god was van de oogst, werd gelijkgesteld met Dionysus, de god van de wijn. De 
Romeinen aten op de Liberalia in de openlucht, oude vrouwen verkochten offerkoeken, koeken gemaakt van 
honing, en wijdden ze in naam van de koper aan Liber. Dikwijls trokken de jongemannen op die dag voor 
de eerste keer de toga virilis aan. 
 
XIX - XXIII . Quinquatrus 
 
Hi dies festi Marti et Minervae sacri erant. Primo die dedicatio templi Minervae, deae artificum, in colle Aventino cele-
brabatur. Quattuor diebus sequentibus gladiatores in arenis pugnabant. 
 
Dit waren feesten toegewijd aan Mars en Minerva. Op de eerste dag werd de inwijding van de tempel van 
Minerva, de godin van de vaklui, op de Aventijn gevierd. Gedurende de vier volgende dagen streden de 
gladiatoren in de arena’s. 
 
XXII - XXVII . Festum Magnae Matris et Attidis 
 
Attis, iuvenis Phrygius, a dea Cybele, quae etiam Magna Mater vocatur, amabatur. Postquam mortuus est, dea valde 
luxit et festum instituit, quo sacerdotes deae, qui Galli vocantur, Attidem in montibus quaerebant. 
 
Attis, een Frygische jongeman, werd door de godin Cybele, die ook Magna Mater werd genoemd, bemind. 
Nadat hij was gestorven, was de godin zeer in rouw en stelde ze een feest in waarop de priesters van de go-
din, die Galli worden genoemd, Attis gingen zoeken in de bergen. 
 
* Attis is de god van de plantengroei. 
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* Cybele is een Frygische vruchtbaarheidsgodin. Haar dienst, die een extatisch karakter had (uitgelaten 
dansen, opzwepende fluitmuziek, orgieën ...), verspreidde zich vanuit Klein-Azië naar Griekenland en 
Rome. Haar priesters waren eunuchen. 

 
XXIII . Tubilustrium 
 
Eo die festo tubae, quae bellum canebant, lustrabantur et Salii per vias saltabant. 
 
Op deze feestelijke dag werden de krijgstrompetten, die de oorlog met hun geluid begeleiden, gereinigd en 
dansten de Salii door de straten. 
 
* De Salii (Saliërs) zijn priesters van Mars. 
 
XXV . Hilaria 
 
Etiam hic dies festus Magnae Matri sacer erat. Romani gaudebant, quod Attis in vitam rediit. Coronis ornati epulum et 
pompam faciebant, nonnulli personas induebant et iocabantur. 
 
Ook dit feest was gewijd aan de Magna Mater. De Romeinen waren blij dat Attis terug leefde. Versierd met 
kransen maakten ze een feestmaal en een stoet, enkelen zetten maskers op en maakten grapjes. 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

De zieke leeuw en de vos: een fabel van Aesopus 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
Eeuwenlang hebben de fabels van Aesopus een glimlach op de gezichten van jonge en oude toehoorders en 
lezers getoverd. Zijn geestigheid en wijsheid komen ook vandaag nog fris en onderhoudend over.  
 
De fabel vindt zijn oorsprong wellicht in het Nabije Oosten. Via Klein-Azië en Griekenland bereikte dit genre 
uiteindelijk Rome. In fabels spelen meestal de dieren de hoofdrol, maar ze houden ons, mensen, een spiegel 
voor: allerlei menselijke tekortkomingen worden gehekeld. Op het einde van elke fabel volgt dan een zeden-
les. In de klassieke oudheid zijn er twee auteurs die grote faam hebben verworven met het schrijven van fa-
bels: Aesopus en Phaedrus. 
 
Aesopus (6e eeuw v.C.) 
 
Van Aesopus is ons niet zoveel bekend. Hij wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van de fabel bij de 
Grieken. Hij zou een slaaf geweest zijn, afkomstig uit Frygië. Na zijn vrijlating trok hij rond om met zijn ver-
halen in zijn levensonderhoud te voorzien. Er zijn geen geschreven teksten van hem teruggevonden, maar 
rond 300 v.C. werden een aantal van zijn fabels gebundeld door Demetrius van Phaleron, werkzaam in de 
bibliotheek van Alexandrië. In de 1e of 2e eeuw n.C. deed een zekere Babrius hetzelfde. De fabel die we hier 
bespreken, is afkomstig uit zijn uitgave. 
 
Phaedrus (1e helft 1e eeuw n.C.) 
 
Deze Griekse slaaf, vermoedelijk afkomstig uit Macedonië, kwam al vroeg naar Rome. Hij verbleef een hele 
tijd  aan  het  keizerlijk  hof  van  Augustus  en  Tiberius.  Na  zijn  vrijlating  begon  hij  fabels  te  schrijven  en  be-
werkte hij heel wat fabels van Aesopus in het Latijn. Deze verzameling werd enorm populair in de middel-
eeuwen en had ook een grote invloed op latere fabeldichters zoals Jean de la Fontaine (17e eeuw). 
 
Babrius (1e-2e eeuw n.C.) 
 
Over het leven van Babrius is zeer weinig bekend. Uit informatie die wordt afgeleid uit zijn eigen werk kan 
hij  gesitueerd  worden  in  Klein-Azië.  Zijn  Latijnse  naam  doet  vermoeden  dat  hij  een  Romeins  staatsburger  
was. Volgens zijn eigen woorden zou hij als eerste de fabels van Aesopus in Griekse jambische verzen heb-
ben gezet. Zijn werk omvat een 200 fabels en werd waarschijnlijk uitgegeven in twee boeken. De fabels wer-
den grotendeels alfabetisch gerangschikt naar de beginletter van het eerste woord. Over de bronnen van 
Babrius bestaat grote onzekerheid. Niet alle bestaande teksten zijn immers bewaard gebleven, sommige ver-
halen bereikten hem wellicht ook door mondelinge overlevering.  
 
Fabel 103: de zieke leeuw en de vos 
 
Uit het hele oeuvre kozen wij een fabel over een oude zieke leeuw en een sluwe vos. Het mooie aan deze fa-
bel is dat hij aan de leerlingen kan worden gegeven als een raadsel. De oplossing van het raadsel volgt in de 
laatste vijf verzen. Door deze nog niet onmiddellijk te lezen krijgt deze fabel een extra dimensie. 
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Woordenschat  
 
  1   , -  (= )    jacht 
          krachtig  zijn  
           gaan  
  2          oud  worden,  verzwakken  
  3   ,  - ,  -       hol  
   (=  )        (naar)  binnen  
   ,    grot 
  , - , -        (zodanig) als 
   , -  (= )   ziekte 
  4  µ         zich inspannen, lijden, ziek zijn 
          werpen;  (mediaal) zich laten vallen 
  , - , -      juist, waar, echt, eerlijk 
  µ        hijgen  
  5   , -        geluid, klank, stem 
  ,  - ,  -       zwaar  
  , - , -     voorgewend, gehuicheld 
          mager  maken  
  6   ,       (wild) dier 
   ,  -        ligplaats,  woning  
   ,  -       bode,  boodschap  
   µ ,  -        gerucht,  nieuws  
  7           pijn  lijden,  ziek  zijn,  bezorgd  zijn  
   (bij losse genitief)    alsof  
  , - , -      ziekelijk 
  8          bezien,  bezoeken  
  ,  µ ,         één  
  ,  - ,  -      elk  
  µ         binnengaan  
  9           op  één  rij,  na  elkaar  
  µ        grijpen,  nemen  
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  µ        zonder  inspanning  
10          opeten  
   ,      ouderdom 
  , - , -      glimmend, welvarend, rijkelijk, behaaglijk 
          vinden,  ontdekken  
11   ,     vos 
          argwaan  koesteren  
          ver(der)  
12   µ         doen  staan,  gaan  staan  
         ondervragen  
13  , - , -       die/dat (daarginds) 
           gegroet  
14  µ       naderen 
  µ        van  verre  
  µ        kijken,  letten  op  
15            hierheen,  tot  nu  toe  
  ,  - ,  -       zoet,  dierbaar,  lief  
  , - , -      bont, veelkleurig, gevarieerd, vindingrijk 
16          troosten,  kalmeren  
           nabij,  bijna  
   µ ,  -        deel,  lot,  levenseinde  
17            redden;  (passief) gezond zijn 
  µ          zeggen,  beweren  
   (=  )        indien  
  µ         weggaan  
        met iemand overeenstemmen, toegeven, vergeven 
18   , -       (voet)spoor 
          (ver)hinderen,  tegenhouden  
19   µ          uitgaan  
  µ         tonen,  aanwijzen  
20  µ , - , -      gelukzalig 
  ,  ,        wie/wat  ook,  ieder  die/dat  
  µ       tevoorschijn  halen,  vooraf  nemen  
          vliegen,  vallen,  een  vergissing  begaan  
21   µ , -       bijdrage, lot, voorspoed, ongeluk, gebeurtenis 
          opvoeden;  (passief) wijzer worden 
 
Vertaling 
 
Een leeuw die geen kracht meer had om op jacht te gaan  
– want in de loop der jaren was hij al wel oud geworden –  
had zich in een holle grot laten neervallen. 
Hij deed alsof hij ziek was, hijgde geveinsd  
en maakte zijn zware stem zwakker dan ze was. 
Het gerucht bereikte als een bericht de woonplaats van de dieren 
en allen waren bezorgd alsof de leeuw ziek zou zijn. 
Elk afzonderlijk gingen ze bij hem op ziekenbezoek.   
Hij greep hen echter de een na de ander vast, at hen 
zonder moeite op en ontdekte dat de oude dag behaaglijk kon zijn. 
Maar de listige vos koesterde argwaan, bleef op een verre  
afstand staan en vroeg: ‘Koning, hoe gaat het?’ 
En deze zei: ‘Gegroet, allerliefste dier, waarom nader je niet, 
maar bekijk je me van ver? Kom dichterbij, liefje, en troost mij, 
die dicht bij mijn levenseinde ben, met kleurrijke verhalen.’ 
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‘Het ga je goed,’ zei de vos, ‘maar vergeef me als ik wegga: 
de voetsporen van vele wilde dieren, waarvan je me er 
geen kan tonen die naar buiten gaan, houden me immers tegen.’ 
Gelukkig ieder die zich niet snel vergist, maar wijzer wordt 
door de lotgevallen van anderen. 
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Pukkelpop en de ramp bij Fidenae 
 
 

Robert Vermeersch 
 
 
Beide waren een mega-evenement, beide eindigden in een catastrofe: het ene recent (18 augustus 2011) bij 
ons, het andere in 27 n.C.  bij Rome. De bedoeling van de lectuur kan o.a. zijn de gelijkenissen en (vooral) de 
verschillen te ontdekken tussen beide en tussendoor een en ander over Tacitus’ taal te ontdekken. 
 
Voorbereiding 
 
Over Pukkelpop kan tekst en beeld genoeg worden gevonden (op het internet) in alle dagbladen van 18 au-
gustus 2011 en volgende dagen. De leerlingen kunnen het werk verdelen: wat weten we uit die (en andere) 
bronnen over de organisatie, het publiek, de ramp zelf, de oorzaken, de reacties van de bevolking ... 
 
De leerlingen frissen de frequente woorden op. De meeste zijn bekend bij leerlingen die de kans kregen veel 
authentieke teksten te lezen. Desnoods zoeken ze de grondbetekenis op in een vocabulariumboekje of 
woordenboek. Gelukkig gebruikt Tacitus erg veel van de meest gebruikte woorden. 
 
Uit  vorige  teksten  van  Tacitus  of  Plinius  herinneren  we  ons  dat  ze  vormen  van  esse vaak weglaten en dat 
Tacitus soms een infinitiefvorm gebruikt als gezegde in een onafhankelijke zin (net zoals wij soms in het Ne-
derlands: ‘en hij maar kloppen!’). 
 
Frequente woorden (in de volgorde van de tekst) 
 
62 ingens, ingentis • bellum, -i • clades, cladis •  aequare • malum, -i • provid re, -vidi, -visum • is, ea, id • initium, -i 
• simul • finis, finis • nam • coepi, coeptum • apud + acc. • amphitheatrum, -i • quidam, quaedam, quoddam • genus, 
generis • solidus, -a, -um • quo • spectaculum, -i • gladiator, gladiatoris • celebrare • neque ... neque • stru re, struxi, 
structum • pecunia, -ae • nec ... nec • ambitio, ambitionis • sed • sordidus, -a, -um • merces, mercedis • is, ea, id • ne-
gotium, -i • quaer re, quaesivi, quaesitum • flu re, fluxi • avidus, -a, -um • talis, -is, -e • imper(it)are • procul • volup-
tas, voluptatis • hab re, habui, habitum • vir, viri • mulier, mulieris • omnis, -is, -e • aetas, aetatis • ob + acc. • 
propinquus, -a, -um • locus, -i • effund re, effudi, effusum • unde • gravis, -is, -e • pestis, pestis • esse, fui • moles, 
molis • dein(de) • dum • ru re, rui, rutum • exterior, exterioris • immensus, -a, -um • vis, viris • mortalis, -is, -e • in-
tentus, -a, -um • aut • circum (bijw.) • stare • praeceps, praecipitis • trah re, traxi, tractum • ille, illa, illud • quidem 
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• principium, -i • mors, mortis • mortalis, -is, -e • sors, sortis • effug re, effugi • magis • rump re • pars, partis • cor-
pus, corporis • nondum • vita, -ae • deser re, deserui, desertum • per + acc. • dies, -ei • nox, noctis • gemitus, -us • 
coniunx, coniugis • liberi, -orum • cognosc re • iam • ceteri, -ae, -a • fama, -ae • hic, haec, hoc • frater, fratris • alius, 
alia, aliud • parens, parentis • etiam • diversus, -a, -um • de + abl. • causa, -ae • amicus, -i • abesse • necessarius, -i • 
pav re • tamen • comperire, comperi, compertum • latus, -a, -um • incertus, -a, -um • metus, -us 
 

63 mov re • complecti • saepe • certamen, certaminis • si •  fac re, feci, factum • facies, -ei • par, paris • forma, -ae • 
error, erroris • agnosc re • quinquaginta • milia, milium • homo, hominis • casus, -us • vel • cav re, cavi, cautum • 
posterus, -a, -um • senatus, -us • consultum, -i • ne (voegw.) • quis, qua, quid • munus, muneris • ed re • minor, 
minoris • quadringenti, -ae, -a • res, rei • impon re • nisi • solum, -i • firmus, -a, -um • spectare • exsilium, -i • ag re, 
egi, actum • ceterum • sub + abl./acc. • recens, recentis • pat re, patui • domus, -us • medicus, -i • passim • praeb re, 
praebui, praebitum • urbs, urbis • quamquam • maestus, -a, -um • vetus, veteris • institu re, institui, institutum • 
similis, -is, -e • magnus, -a, -um • post + acc. • proelium, -i • largiri • cura, -ae • sustin re 
 
Het kader 
 
In 14 n.C. stierf keizer Augustus, na een regering van 40 jaar. Hij had een einde gemaakt aan een lange peri-
ode van burgeroorlogen (de laatste was die tussen Caesar en Pompeius) en een bewind van herstel gevoerd, 
politiek, economisch en moreel. Er begon een tijd van grote voorspoed. Volgens zijn Res gestae (een soort ver-
slag van zijn bestuur) had hij tientallen tempels gerestaureerd en van de bakstenen stad Rome een marmeren 
urbs gemaakt. Toen ontstonden het Pantheon, de Ara Pacis, het theater van Marcellus en tientallen monu-
menten en waterleidingen die de toeristen nu nog gaan bewonderen. Regelmatig organiseerde hij alle soor-
ten spelen (munera), waarbij gladiatoren toentertijd in houten amfitheaters optraden. 
 
Niettegenstaande zijn spaarzame omgang met het geld en zijn afwijzen van luxe (zijn toga’s werden door 
zijn dochters geweven) was de kas ongeveer leeg toen Tiberius keizer werd. Die haalde de buikriem aan: hij 
richtte helemaal geen spelen in en woonde zelden die van anderen bij om geen verzoeken uit het publiek te 
moeten inwilligen. Ook zijn activiteit in de bouw was onbeduidend: de tempel van Augustus en herstellin-
gen aan het theater van Pompeius bleven onvoltooid. Geteisterde steden (aardbevingen in de procincie Asia) 
kwam hij wel met gulle sommen tegemoet. 
 
Fidenae lag ongeveer  7,5  kilometer  ten noorden van Rome,  aan de Via  Salaria  (die  een belangrijke  rol  had 
gespeeld in  het  ontstaan van Rome).  In  de strijd  tussen Rome en Veii  werd het  verwoest  en dat  kwam het  
nooit te boven. 
 
Tacitus, Annales 4, 62-63 
 
62 [1] Marco Licinio, Lucio Calpurnio consulibus ingentium bellorum cladem aequavit malum improvisum1: eius initi-
um simul et finis exstitit2. Nam coepto apud Fidenas amphitheatro, Atilius quidam, libertini generis3, quo4 spectaculum 
gladiatorum celebraret, neque fundamenta per solidum5 subdidit6, neque firmis nexibus7 ligneam compagem8 super-

                                                
 1 Wat is in deze zin het onderwerp? Bewijs. Waarom zet Tacitus de zin in deze volgorde? 
 

 2 Exsist re (ex-stare): ‘opdoemen, zich vertonen’. Welke eigenschap van de gebeurtenis benadrukt Tacitus? 
 

 3 De aversie van Tacitus en Plinius minor voor vrijgelatenen komt vaak tot uiting in hun werk. Vrijgelatenen 
hadden sedert Nero en vooral Claudius belangrijke ambten aan het hof van de senatoren(families) afge-
snoept en fortuinen vergaard. Wanneer is het nog gebeurd dat bekwaamheid de overhand kreeg op af-
komst? 

 

 4 Hoe merk je dat hier een doelzin begint? 
 

 5 Solidum: adjectief of substantief? Toon aan. 
 

 6 Sub-d re: ‘onder-plaatsen’ (niet van dare, maar van een wortel *dhe- ‘zetten’). 
 

 7 Nexus, -us: ‘verbinding’ (uit nect re, ‘knopen’; vgl. Ned. connectie). 
 

 8 Lignea compagis: ‘houten stelling, structuur’ (zie com-pangere, ‘tot één geheel verbinden’; vgl. Ned. compact). 
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struxit, ut qui1 non abundantia2 pecuniae nec municipali ambitione, sed in sordidam mercedem id negotium quaesivis-
set. [2] Adfluxere avidi talium, imperitante Tiberio3 procul voluptatibus habiti, virile ac muliebre secus4, omnis aetas, 
ob propinquitatem loci5 effusius6; unde gravior pestis fuit, conferta7 mole, dein convulsa8, dum ruit intus9 aut in exteri-
ora effunditur immensamque vim mortalium, spectaculo intentos aut qui circum adstabant10, praeceps trahit atque 
operit11. [3] Et illi quidem quos principium stragis12 in mortem adflixerat13, ut tali sorte, cruciatum14 effugere; miseran-
di15 magis quos, abrupta parte corporis, nondum vita deseruerat; qui per diem visu16, per noctem ululatibus17 et gemi-
tu18 coniuges aut liberos cognoscebant19. Iam ceteri20, fama exciti, hic fratrem, propinquum ille, alius parentes lamenta-
ri21. Etiam quorum diversa de causa amici aut necessarii aberant, pavere tamen; nequedum comperto quos illa vis per-
culisset22, latior ex incerto metus. 
 

63 [1] Ut coepere dimoveri obruta, concursus ad exanimos23 complectentium, osculantium24, et saepe certamen si confu-
sior25 facies, sed par forma aut aetas errorem adgnoscentibus fecerat. Quinquaginta hominum milia eo casu debilitata26 
vel obtrita sunt27; cautumque in posterum senatus consulto ne quis gladiatorium munus ederet cui minor quadringen-

                                                
 1 Ut qui: ‘(net) als iemand die ...’ (gedachte van de schrijver, daarom conjunctief). 
 

 2 Ab-unda-ntia: ‘overstroming, overvloed, teveel’. Geef twee redenen om hier een ablatief in te zien. 
 

 3 Lees over de paniek in het amfitheater onder Augustus en zijn reactie: Suetonius, Augustus 40, 5. 
 

 4 Secus (o.) = sexus, -us: ‘geslacht’. 
 

 5 Over welke plaats gaat het? 
 

 6 Determineer effusius (is afgeleid van effund re). 
 

 7 Participium perfectum van con-farcire: ‘opvullen’; confertus: ‘volzet’ (vgl. Fr. tomates farcies). Wat is eigenlijk 
een farce? 

 

 8 Convell re: ‘losrukken’. 
 

 9 Intus (bijw.): ‘(naar) binnen’ (vgl. interior). 
 

10 Waar bevinden zich de spectaculo intentos (Latijn) en de qui circum adstabant (Latijn)? Is spectaculo datief of 
ablatief? Bewijs. Wat kun je opmaken uit het feit dat (velen?) buiten stonden? 

 

11 Operire: ‘bedekken’. Op welke groep zijn elk van de laatste twee werkwoorden vooral betrokken? 
 

12 Strages, stragis: ‘vernieling’. 
 

13 Adflig re: ‘een slag geven, neerslaan’ (vgl. conflig re: ‘botsen’; Ned. conflict). 
 

14 Crux, crucis: ‘kruis’. Cruciatus, -us: ‘foltering’. 
 

15 Miserari: ‘beklagen’. 
 

16 Visus, -us: ‘het zien, gezicht’. 
 

17 Ululatus, -us: ‘gehuil’. 
 

18 Gemitus, -us: ‘het zuchten, gekreun’. 
 

19 Cognosc re: ‘herkennen’. Zo’n handeling gebeurt in een fractie van een seconde. Die zou eigenlijk geen im-
perfectum kunnen hebben (zoals ook ‘hij wordt gezelfmoord’ niet kan). Een imperfectum duidt immers op 
een onbepaald-durende toestand, in de achtergrond bij de punctuele gebeurtenissen van een verhaal. Zie 
bv. adstabant hierboven:  die  stonden  daar  al  voor  trahit/operit plaats had én bleven daar gedurende het 
ogenblik  van  het  ongeluk.  Als  hier  toch  een  imperfectum  wordt  gebruikt,  dan  moet  die  wel  een  ander  
soort duur vertolken: een herhaling of (herhaalde) poging. 

 

20 Ceteri  avidi talium. Zij die thuis waren gebleven. 
 

21 Lamentari: ‘bewenen’. 
 

22 Percell re, -culi, -culsum: ‘omstoten, neergooien’. 
 

23 Exanimus, -a, -um (ex-anima): ‘zielloos, overleden’. 
 

24 Osculari: ‘zoenen’. 
 

25 Confund re: ‘samengieten, mengen’; confusa facies: ‘onkennelijk, verminkt’ (vgl. Ned. confuus); comparatief 
zonder een tweede lid om mee te vergelijken, dus ‘nogal/erg verminkt’. 

 

26 De-(ha)bilis, -is, -e: ‘die zich niet (recht) kan houden, zwak’. Wanneer leefde de homo habilis?    
 

27 Obter re, -trivi, -tritum: ‘afschuren, verslijten; vermalen, vermorzelen’. 
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torum milium res neve amphitheatrum imponeretur nisi solo firmitatis spectatae. Atilius in exilium actus est. [2] Cete-
rum sub1 recentem cladem patuere procerum2 domus, fomenta3 et medici passim praebiti, fuitque Urbs per illos dies, 
quamquam maesta facie, veterum institutis similis, qui4 magna post proelia saucios5 largitione et cura sustentabant. 
 
Proeve van vertaling 
 
62 [1] Onder de consuls Marcus Licinius en Lucius Calpurnius (27 n.C.) sloeg een onheil toe, even erg als de 
ramp van een grote oorlog, en onvoorzien: zo begonnen, zo gebeurd (het begin bleek tegelijk het einde te 
zijn). Bij Fidenae was een zekere Atilius, een vrijgelatene van afkomst, een amfitheater begonnen om daar 
een feestelijke voorstelling met gladiatoren te geven. Hij verzuimde echter de funderingen op stevige grond 
te vestigen, evenmin werd de houten structuur door soliede verbindingen bijeengehouden; net of hij niet 
door  een overschot  aan geld was gemotiveerd of  om invloed te  krijgen in  zijn  stad,  maar  hij  die  onderne-
ming had gezocht voor de platte winst. [2] Ze stroomden toe, de liefhebbers van zulk soort zaken, (zij) die 
onder het bewind van Tiberius ver van die genietingen waren gehouden, mannen en vrouwen, van elke leef-
tijd, des te talrijker vanwege de nabijheid van de plaats. Des te erger was de catastrofe, toen het volbezet ge-
vaarte het begaf, naar binnen instortte of zich naar buiten uitspreidde en een immense mensenmassa, ge-
boeid door het spektakel of die in de omtrek stonden, halsoverkop meesleurde en overdekte. [3] Zij die door 
het begin van de ineenstorting in de dood waren meegerukt, ontsnapten tenminste aan de foltering, (die) 
normaal (is) in zo’n geval. Meer te beklagen waren diegenen die, met een deel van hun lichaam afgebroken, 
in  leven  bleven  en  overdag  met  hun  ogen,  ’s  nachts  aan  het  gehuil  en  gekreun  poogden  hun  vrouwen  en  
kinderen te herkennen. Wie te Rome waren gebleven, door het nieuws ontsteld, rouwden d’ een om een 
broer, d’ ander om een verwant, een ander om zijn ouders. En van wie om een of andere reden vrienden of 
familieleden afwezig waren,  waren vol  angst;  zolang ze  niet  vernamen wie precies  door  dit  geweld waren 
getroffen, deinde hun bange verwachting breder uit door hun onzekerheid. 
 

63 [1] Zodra men het puin begon te ruimen, was het een rush naar de doden; mensen omhelsden, kusten hen 
en vaak begon een ruzie, wanneer het gelaat verminkt was, maar het voorkomen gelijkend of de leeftijd een 
verkeerde liet herkennen. Vijftigduizend mensen werden door dit ongeval gehandicapt of verpletterd. Met 
het oog op de toekomst werd er door een senaatsbesluit op toegezien dat niemand die over minder dan 
vierhonderdduizend sestertiën inkomen beschikte, een gladiatorenvoorstelling zou organiseren en dat een 
amfitheater niet zou worden gebouwd dan op een grond van beproefde stevigheid. [2] Overigens: direct na 
de recente ramp stonden de huizen der vooraanstaanden open, hun geneesmiddelen en dokters werden 
overal ter beschikking gesteld, de stad bood tijdens die dagen wel een verslagen uitzicht, maar gedroeg zich 
naar de gewoonten der voorouders, die na grote veldslagen de gekwetsten met bedelingen en zorgen onder-
steunden. 
 
Opdrachten 
 
•  De  Franse  schrijfster  Colette  gaf  aan  een  beginnend  auteur  de  raad:  ‘gebruik  zo  weinig  mogelijk  adjec-

tieven!’ Hoeveel adjectieven gebruikt Tacitus in deze tekst? (Het gaat alleen om adjectieven die eigen-
schappen van een naamwoord aangeven. Vele formele adjectieven congrueren wel met een naamwoord, 
maar geven geen eigenschap weer: bv. bij ceteri homines kun je je niet voorstellen hoe ze eruitzien; zo ook 
omnis, totus ...). 

 

• Hoeveel werkwoorden worden er gebruikt? Hoeveel bijzinnen? 
 

• Maak een vergelijking tussen de beide gebeurtenissen. Wie organiseerde? Wie waren de bezoekers? 
 

                                                
 1 Sub: ‘vlak voor/na’ (vgl. sub monte). 
 

 2 Proceres, procerum:  ‘vooraanstaanden’. Welke status hebben de medici die door de proceres worden aange-
boden? 

 

 3 Fomentum, -i: ‘verband, geneesmiddelen’ (vgl. fov re). 
 

 4 Waarmee congrueert similis? Wat is het antecedent van qui? 
 

 5 Saucius, -a, -um: ‘gekwetst’. 
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• Vergelijk de ramp zelf: de oorzaken, de ongerustheid (van wie?), de reacties van de bevolking, van de 
hulpdiensten, van de organisatoren, van de openbare macht ... 

 
Parallele teksten 
 
Ook in Rome dreigde soms zulk gevaar: 
 
Nepotum quoque suorum munere, cum consternatum ruinae metu populum retinere et confirmare nullo modo posset, 
transiit e loco suo atque in ea parte consedit, quae suspecta maxime erat. (Suetonius, Augustus 43, 5) 
 

‘Toen het volk bij de spelen van zijn kleinzonen in paniek raakte uit vrees dat de boel zou instorten en (Au-
gustus) het langs geen kanten kon weerhouden en geruststellen, verliet hij  zijn plaats en ging aan die kant 
zitten die het meest bedreigd was.’ 
 
Suetonius, een jongere tijdgenoot van Tacitus, meer journalist dan historicus, vermeldt ook de gebeurtenis in 
Fidenae: 
 
Keizer  Tiberius  had besloten voorgoed naar  het  veilige  Capri  te  verhuizen;  hij  was net  op weg toen ...  sta-
timque revocante asssidua obtestatione populo propter cladem, qua apud Fidenas supra viginti hominum milia gladiato-
rio munere amphitheatri ruina perierant ... (Tiberius 40) 
 

‘Direct daarop riep de bevolking (van Rome) hem dringend en voortdurend terug vanwege de ramp waarin 
bij Fidenae twintigduizend mensen bij een gladiatorenoptreden door het instorten van het amfitheater wa-
ren omgekomen.’ 
 
De vreemde wensen van Caligula (maar wat was bij hem niet vreemd, tenminste volgens Suetonius): Queri 
etiam palam de condicione temporum suorum solebat, quod nullis calamitatibus publicis insignarentur; Augusti prin-
cipatum clade Variana, Tiberi ruinis spectaculorum memorabilem apud Fidenas factum, suo oblivionem imminere pros-
peritate rerum; atque identidem exercituum caedes, famem, pestilentiam, incendia, hiatum aliquem terrae optabat. (Ca-
ligula 31). 
 

‘Vaak bekloeg hij zich ook openlijk over de omstandigheden van zijn tijd, dat het door geen publieke te-
genslagen werd gekenmerkt; het principaat van Augustus bleef in ieders herinnering door de ondergang 
van Varus, dat van Tiberius door de crash bij de spelen bij Fidenae; (zijn principaat) dreigde vergeten te 
worden wegens de voorspoed van die periode. Afslachting van legioenen, hongersnood, een pestepidemie, 
branden, een of andere aardbeving, daar bleef hij altijd maar weer op hopen.’ 
 

De volgende generatie heeft enkele wensen van Caligula in vervulling zien gaan: de brand van Rome, aard-
beving in de streek van Pompeii, uitbarsting van de Vesuvius ... tot in onze tijd (vgl. l’Aquila). 
 
Moeilijk, die Tacitus? 
 
Meestal wordt Tacitus moeilijk gevonden. Waar ligt dat aan? In de voetnoten zijn behalve de woordenschat 
bijna geen vragen nodig om de tekst te kunnen lezen en begrijpen. Of toch? De uitleg gaat over heel gewone 
feiten van de spraakkunst.  Met  de kennis  en de gewoontes  die  bij  de  lectuur van bv.  Caesar  volstaan,  kan 
men ook Tacitus aan. Maar de weergave is iets heel anders! De compacte tekst vergt een zich inleven in de 
situatie of het verhaal, veel concrete zaken of feiten worden met algemene termen aangeduid. 
 
De vertalers die Tacitus aan het huidige publiek willen voorstellen in modern Nederlands voelen zich dan 
ook genoopt veel breedvoeriger te zijn, en meestal vinden ze een ferme periodebouw ook mooier. Lees daar-
over op www.vincenthunink.nl diens recensie van de laatste vertaling (van M.A. Wes, 1999), verschenen in 
Hermeneus 72  (2000).  Een  stukje  van  52  woorden  werd  weergegeven  door  een  vertaling  van  137  woorden;  
Vincent Hunink kon dit reduceren tot 102. (De oudere uitgave van J.W. Meyer was nog veel wijdlopiger.) 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 
Homerische hymnen 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Als zeventiende deel in de Griekse poëziereeks Obolos van de Nederlandse uitgeverij en stichting Ta Gram-
mata zijn de Homerische hymnen verschenen. Het betreft een tweetalige uitgave met op de linkerbladzijden de 
originele Griekse tekst en op de rechterbladzijden de Nederlandse vertaling. 
 
In de inleiding van Irene J.F. de Jong wordt kort ingegaan op de oorsprong van de homerische hymnen, die 
op naam van Homerus zijn overgeleverd, maar met relatieve zekerheid niet van zijn hand zijn, ook al lijken 
het taalgebruik en de stijl sterk op de Ilias en de Odyssee en zijn sommige ervan in de vermoedelijke tijd van 
Homerus geschreven. Er wordt ook getracht een antwoord te formuleren op de vraag wat de precieze func-
tie ervan is. Sommigen beweren dat het cultushymnen zijn die werden gezongen ter gelegenheid van reli-
gieuze festivals, terwijl anderen zeggen dat het zogenaamde proëmia zijn die de voordracht van epische lie-
deren voorafgingen; volgens een derde theorie zijn het zelfstandige gedichten die tijdens symposia werden 
voorgedragen. De inleiding bevat ook een beknopte bibliografie. 
 
De  Nederlandse  vertaling  is  van  de  hand  van  Arthur  S.  Hartkamp.  Hoewel  de  homerische  hymnen  reeds  
eerder in het Nederlands werden vertaald, vindt Hartkamp dat ze ook ‘een proeve van vertaling in heden-
daagse,  leesbare  Nederlandse hexameters’  verdienen (p.  161),  zoals  H.J.  de  Roy van Zuydewijn –  door  wie  
hij zich heeft laten inspireren – dat ook met de Ilias en de Odyssee heeft gedaan. De dactylische hexameter 
mag voor het Nederlands dan wel een onnatuurlijke versmaat lijken, maar als je deze vertaling leest zonder 
daar speciaal de nadruk op te leggen, lopen de Nederlandse verzen best vlot. De vertaler heeft hoe dan ook 
een buitengewone taalkundige prestatie geleverd door het Griekse metrum in zijn vertaling te behouden. 
 
 

 

Homerische hymnen 
Vertaling: Arthur S. Hartkamp 
Inleiding: Irene J.F. de Jong 
Uitgeverij Ta Grammata, Groningen, 2011 
Paperback, 188 blz. 
ISBN 978 90 808942 0 4 
€ 19,50 
 

www.tagrammata.nl 

 
 
Eerdere uitgaven in de reeks Obolos zijn onder meer de tragedie Ion - Spel van vergissingen van Euripides, de 
Oden van Pindarus, de Kikkermuizenoorlog (Batrachomyomachia, overgeleverd op naam van Homerus) in com-
binatie met de Katmuizenoorlog (Katomyomachia van de Byzantijnse geleerde Theodorus Prodromus), een se-
lectie uit de poëzie van Callimachus (‘Geen zang vol luid gedreun’) en de komedie Het stuk chagrijn (Dyskolos) 
van Menander. De tweetalige uitgaven (Grieks-Nederlands) worden in België verdeeld door Academia Press 
(www.academiapress.be). 
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Nascholing 
 

 
Quand l’Antiquité se décline en chansons françaises, latines ou grecques. Org.: IFC. Zone Henegouwen; 
16/1 en 17/1/2012. Zone Luik; 23/1, 24/1, 6/2 en 7/2/2012. Zone Luxemburg; 27/2 en 28/2/2012. Zone Waals-
Brabant en Namen; 5/3 en 6/3/2012. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
Des constructions des savoirs aux constructions en savoir. Org.: CECAFOC. Plaats nog te bepalen. 26/1 en 
27/1/2012 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Alain Meurant. Doelstelling: leerkrachten helpen om leerlingen 
commentaren op antieke teksten te laten formuleren. Info: www.segec.be. 
 
L’expertise théâtrale au service de la 2e compétence: exploitation de textes dramatiques par les jeux de 
scènes - écriture didascalique. Org.: CECAFOC. Plaats nog te bepalen. 26/1 en 27/1/2012 van 9.00 tot 16.00 
uur. Begeleiders: Freddy Bada, Thomas Debrux en Christian Robinet. Info: www.segec.be. 
 
Du latin au français, du français au latin pour mieux apprécier l’un et l’autre. Org.: IFC. Zone Luik. 30/1 en 
31/1/2012 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Marie-Bernadette Mars. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
Tweede Griekse dag. Org.: Pedagogische begeleiding klassieke talen. 8/2/2012. Nog geen nadere informatie. 
Info: geert.buttiens@vsko.be. 
 
Workshop onderzoekscompetentie Latijn en Grieks (tweede en derde graad). Org.: DPB Mechelen-Brussel. 
Sint-Pieterscollege, Minderbroedersstraat 13, 3000 Leuven. 7/3/2012 van 14.00 tot 16.30 uur. Info: 
www.nascholing.be. 
 
Titus! Of hoe dramaoefeningen aansluiten bij literatuuronderwijs. Org.: PDCL. KHLeuven, Naamse-
steenweg 355, 3001 Heverlee. 8/3 en 15/3/2012 van 9.00 tot 12.00 uur. Titus is gebaseerd op het jeugdverhaal 
Titus van Jan Sobrie  en is  geïnspireerd door de figuur van Shakespeares  Titus Andronicus. Deze nascholing 
richt zich in de eerste plaats tot leerkrachten moderne talen, maar kan eventueel ook inspirerend werken 
voor leerkrachten klassieke talen. Info: www.pdcl.be. 
 
Oude teksten, moderne literaire theorieën: een ontmoeting. Org.: Vereniging van Leerkrachten Oude Ta-
len. CC Lokeren, Torenzaal, Torenstraat 1, 9160 Lokeren. 21/3/2012 van 14.30 tot 17.00 uur. Docent: Lieve 
Van Hoof. Info: www.vlot-vzw.be/nascholing. 

 
Cursussen en congressen 
 

 
Epigraphy and urban culture in the Roman world. Org.: Roman Society Research Center. Het Pand, Onder-
bergen 1, 9000 Gent. 14/12/2011 om 14.00 uur. Info: www.giks.ugent.be. 
 
Food and identity in the ancient world. Org.: Roman Society Research Center. Het Pand, Onderbergen 1, 
9000 Gent. 15/12 en 16/12/2011. Info: www.giks.ugent.be. 
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Steden van de Vesuvius: Pompeii, Herculaneum, Stabiae, Boscoreale en Oplontis. Org.: Amarant. 30 CC, 
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 24/1, 31/1, 7/2 en 14/2/2012 van 19.30 tot 22.00 uur. Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 27/1, 3/2, 10/2 en 17/2/2012 van 10.15 tot 12.45 uur. Zaal 
Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 28/2, 6/3, 10/3 en 17/3/2012 van 10.00 tot 12.30 uur. De Cirk, Ze-
brastraat 34, 9000 Gent; 29/2, 7/3, 10/3 en 17/3/2012 van 10.00 tot 12.30 uur. Museum van Deinze en de Leie-
streek, Lucien Mathyslaan 3-5, 9800 Deinze; 29/2, 7/3, 10/3 en 17/3/2012 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: So-
phie Dralans. Info: www.amarant.be. 
 
Feniciërs en Puniërs: van oost naar west door de Middellandse Zee. Org.: CNO. UA-Stadscampus, Rode-
straat 14, 2000 Antwerpen. 28/1/2012 van 10.00 tot 13.00 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Info: 
www.ua.ac.be. 
 
De Spartanen: een mythe ontrafeld. Org.: Amarant. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 
28/1/2012 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. Restaurant De Kraanbrug, Persoonshoek 9, 2800 Me-
chelen; 4/2/2012 van 11.00 tot 12.45 en van 14.00 tot 17.15 uur. Raadhuis, Dorp, 3920 Lommel; 8/2 en 
15/2/2012 om 19.30 uur. GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel; 29/2 en 7/3/2012 van 19.30 tot 
22.00 uur. 30 CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 14/3 en 21/3/2012 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Erwin 
Claes. Info: www.amarant.be. 
 
Van de piramiden tot het Forum Romanum: een cultuurhistorisch overzicht van de oudheid. Org.: Ama-
rant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 31/1, 7/2, 14/2, 28/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 17/4 en 24/4/2012 van 14.00 
tot 16.30 uur. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 1/2, 8/2, 15/2, 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 18/4 
en 25/4/2012 van 19.00 tot 21.30 uur. Docent: Peter De Smet. Info: www.amarant.be. 

 
Lezingen 
 

 
Cijfers, cijferen, cijferaars: reken- of ‘getal’kunde in de oudheid. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Eras-
musplein 2, 3000 Leuven. 13/12/2011 om 20.00 uur. Spreker: Koen Verboven. Info: www.nkv.nl. 
 
Hadrianus, keizer voor eens en voor altijd. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 
3700 Tongeren. 15/12/2011 om 20.00 uur. Spreker: Hans Hauben. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Voyage au fil des siècles dans le forum de Rome. Org.: Roma. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 
6700 Arlon. 18/1/2012 om 20.00 uur. Spreker: Marco Cavalieri. Info: www.iaf.be. 
 
Sporthelden uit de Romeinse keizertijd. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 
Tongeren. 19/1/2012 om 20.00 uur. Spreker: Patrick Gouw. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Les Phéniciens, peuple de navigateurs commerçants. Org.: Roma. Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville, 
1300 Wavre. 21/1/2012 om 17.00 uur. Spreker: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Het symposium van Plato. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 
25/1/2012 om 20.00 uur. Spreker: Charles Hupperts. Info: www.nkv.nl. 
 
De weg naar het avondland. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 
2/2/2012 om 20.00 uur. Spreker: Jan Leyers. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Hoogtepunten uit de Griekse sterrenkunde. Org.: Griekenlandcentrum en NKV Oost-Vlaanderen. Konink-
lijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 8/2/2012 om 20.00 uur. 
Spreker: Christoffel Waelkens. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
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Alexandre le Grand et les Juifs. Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 
45, 6000 Charleroi. 10/2/2012. Spreker: Françoise Pichon. Info: www.alexandrelegrand.be. 
 
Carthage et Etrurie: échanges en Méditerranée occidentale. Org.: Roma. Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de 
Ville, 1300 Wavre. 11/2/2012 om 17.00 uur. Spreker: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Sagalassos 2011. Aula Pieter De Somer, Deberiotstraat 24, 3000 Leuven: 16/2, 23/2 en 7/3/2012 om 20.00 uur. 
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren; 8/3 en 15/3/2012 om 20.00 uur. Sprekers: Marc 
Waelkens en Jeroen Poblome. Info: www.sagalassos.be. 
 
Les cultes à mystère en Gaule du Nord et en Germanie: à propos de quelques découvertes récentes. Org.: 
Roma. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. 22/2/2012. Spreker: Françoise Van Haeperen. 
Info: www.ial.be. 
 
De late oudheid in de spiegel van de Latijnse literatuur. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rode-
straat 14, 2000 Antwerpen. 29/2/2012 om 20.00 uur. Spreker: Willy Evenepoel. Info: www.nkv.nl. 
 
Een moderne presocraticus: de invloed van Heraclitus en de antieke wijsbegeerte op het werk van Julio 
Cortazar (1914-1984). Org.: Griekenlandcentrum. UFO (Pirennezaal), Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. 
29/2/2012 om 20.00 uur. Spreker: Danny Praet. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
Antieke mythologie en barokopera: een haat-liefdeverhouding? Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 7/3/2012 om 20.00 uur. Spre-
ker: Bruno Forment. Info: www.kantl.be. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
Agricolae: ferme gallo-romaine, ferme d’aujourdhui. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 
Tot 23/12/2011. Info: www.ath.be. 
 
Eaux de l’Antiquité à nos jours. Musée Archéologique, Place José Coto 4, 13800 Istres (FR). Tot 30/12/2011. 
Info: www.ouestprovence.fr. 
 
Agrippina als Göttin des Glücks. Römisch-Germanisches  Museum,  Roncalliplatz  4,  50667  Köln  (DE).  Tot  
31/12/2011. Info: www.museenkoeln.de. 
 
Body and soul. Menschenbilder aus vier Jahrtausenden. Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz 1, 
20099 Hamburg (DE). Tot 31/12/2011. Info: www.mkg-hamburg.de. 
 
Strasbourg - Argentorate. Musée Archéologique (Palais Rohan), Place du Château 2, 67000 Strasbourg (FR). 
Tot 31/12/2011. Deze tentoonstelling biedt een overzicht van de opgravingen van een legioenskamp in 
Straatsburg.  Speciale  aandacht  gaat  naar  de  resultaten  van  de  jongste  opgravingen.  De  lotgevallen  van  de  
twee legioenen die ooit in Straatsburg gekazerneerd waren, worden op levendige wijze geëvoceerd, evenals 
het dagelijkse leven van de legioensoldaten. Info: www.musees.strasbourg.eu. 
 
Ixea, je Romeinse woonwarenhuis.  Limburgs  Museum,  Keulsepoort  5,  5911  BX  Venlo  (NL).  Tot  6/1/2012.  
Alles in Ixea, je Romeinse woonwarenhuis is te koop. Het zijn met uiterste zorg handmatig vervaardigde repli-
ca’s, die door de bezoekers direct kunnen worden meegenomen of besteld. Ze zijn gemaakt op basis van ori-
ginele meubelen opgegraven in Herculaneum, naar voorbeelden van fresco’s uit Pompeii en reliëfs van de 
sarcofaag van Simpelveld. Je kunt er ook de keuken van het Rome uit het begin van onze jaartelling proeven 
in het Museumrestaurant. In kleine vitrines worden originelen getoond: echte potten en pannen, glazen, fles-
sen, kinderspeelgoed en fragmenten van fresco’s. Info: www.limburgsmuseum.nl. 
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Des rites et des hommes. Musée Archéologique Henri Prades, Avenue de Perol 390, 34972 Lattes (FR). Tot 
8/1/2012. Rituele praktijken van Kelten, Iberiërs en Grieken in de Provence, de Languedoc en Catalonië. Info: 
www.montpellier-agglo.com. 
 
Les mosaïques de la Syrie antique. Musée Gallo-Romain, Route Départementale 502, 69560 Saint-Romain-
en-Gal (FR). Tot 8/1/2012. Info: www.musees-gallo-romains.com. 
 
Liber floridus (1121), de wereld in een boek. STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent. Tot 8/1/2012. 
Een zeer vroege en kleurrijke encyclopedie beschrijft de wereld en de kosmos, en de mens binnen dit grotere 
geheel. Info: www.stamgent.be. 
 
Au royaume d’Alexandre le Grand: la Macédoine antique. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75001 
Paris (FR). Tot 16/1/2012. Info: www.louvre.fr. 
 
Les murs murmurent: graffitis gallo-romains. Musée de Bavay, Rue des Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). 
Tot 17/1/2012. Info: www.musenor.com. 
 
Avance, Hercule! Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne (CH). Tot 
22/1/2012. Een verkenning van de Grieks-Romeinse mythische wereld met zijn vertaling naar onze heden-
daagse maatschappij. Info: www.lausanne.ch. 
 
Mysterium Mithras: ein antiker Geheimkult im Spiegel von Archäologie und Kunst. Römerkastell Saal-
burg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). Tot 22/1/2012. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Sex, Drugs und Leierspiel: Rausch und Ekstase in der Antike. Antikenmuseum, St. Alban-Graben 5, 4010 
Basel (CH). Tot 29/1/2012. Info: www.antikenmuseumbasel.ch. 
 
Sinnliche Posen, sexy Kurven: Liebe, Lust und Leidenschaft in der antiken Skulptur. Skulpturhalle, 
Mittlere Straße 17, 4056 Basel (CH). Tot 29/1/2012. Info: www.skulpturhalle.ch. 
 
Kampf um Troja: 200 Jahre Ägineten in München. Glyptothek, Königsplatz 3, 80333 München (DE). Tot 
31/1/2012. Info: www.euromuse.net/nl/tentoonstellingen. 
 
Zauber in edlem Stein: antike Gemmen - die Stiftung Helmut Hansmann. Staatliche Antikensammlungen, 
Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 31/1/2012. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
Wege nach Byzanz. Landesmuseum, Grosse Bleiche 49-51, 55116 Mainz (DE). Tot 5/2/2012. Info: 
www.landesmuseum-mainz.de. 
 
Archäologie und Playmobil. Archäologisches Landesmuseum, Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). 
Tot 12/2/2012. Info: www.konstanz.alm-bw.de. 
 
Gefährliches Pflaster: Kriminalität im Römischen Reich. LVR-Römermuseum, Archäologischer Park, 
46509 Xanten (DE). Tot 12/2/2012. Info: www.apx.lvr.de. 
 
2 mosaïques, 2 jardins et 1 tortue! Musée Romain de Vallon, Carignan, 1565 Vallon (CH). Tot 4/3/2012. Info: 
www.museevallon.ch. 
 
Hightech Romeinen. Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Tot 4/3/2012. In deze 
tentoonstelling staan de techniek en de technologie die in de Romeinse tijd werden gebruikt centraal. Ver-
schillende thema’s komen aan bod, zoals techniek en technologie in het bouwen, het watergebruik, de we-
gen, machines, het leger en luxevoorzieningen in huis. Info: www.museumhetvalkhof.nl. 
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L’image et le pouvoir: le siècle des Antonins. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse 
(FR). Tot 8/3/2012. Info: saintraymond.toulouse.fr. 
 
De Etrusken. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 18/3/2012. Info: 
www.rmo.nl. 
 
Etrusken: vrouwen van aanzien, mannen met macht. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 
GC Amsterdam (NL). Tot 18/3/2012. Info: www.allardpiersonmuseum.nl. 
 
Er was eens een Romeinse weg. Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen (NL). Tot 
1/4/2012. Info: www.thermenmuseum.nl. 
 
Roads of Arabia: archäologische Schätze aus Saudi-Arabien. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 
10178 Berlin (DE). Van 26/1 tot 9/4/2012. Info: www.smb.museum. 
 
The cost of living in Roman and modern Britain. British Museum, Great Russell Street, London WC1B3DG 
(GB). Tot 15/4/2012. Info: www.britishmuseum.org. 
 
Médecine et santé à l’époque romaine: quoi de neuf, docteur? Musée de la Civilisation Gallo-Romaine, Rue 
Cléberg 17, 69005 Lyon-Fourvière (FR). Tot 22/4/2012. Info: www.musees-gallo-romains.com. 
 
Kykladen: Lebenswelten einer frühgriechischen Kultur. Badisches Landesmuseum, Schloss Karlsruhe, 
76131 Karlsruhe (DE). Van 17/12/2011 tot 22/4/2012. Info: www.landesmuseum.de. 
 
Isis, Serapis, Attis: les cultes orientaux à Nîmes sous l’empire romain. Musée Archéologique, Boulevard 
Amiral-Courbet 13, 30000 Nîmes (FR). Tot 30/4/2012. Info: www.nimes.fr. 
 
Jean-Claude Golvin, un architecte au coeur de l’histoire. Musée Départemental Arles Antique, Avenue 1ère 
Division France Libre, Presqu’île du Cirque Romain, 13635 Arles (FR). Tot 6/5/2012. Info: www.arles-
antique.cg13.fr. 
 
Over vlees en bloed: Gallo-Romeinse boeren en soldaten in noordelijk Vlaanderen. Provinciaal Archeolo-
gisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Van 3/12/2011 tot 15/6/2012. Info: 
www.pam-velzeke.be. 
 
Sagalassos, city of dreams. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. Tot 17/6/2012. Info: 
www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Hannibal et les Alpes: une traversée, un mythe. Musée Dauphinois, Rue Maurice Gignoux 30, 38031 Gre-
noble (FR). Tot 2/7/2012. Info: www.museedauphinois.fr. 
 
Die Rückkehr der Götter. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Van 13/1 tot 
26/8/2012. Info: www.museenkoeln.de. 
 
Cochons de Romains. Musée Gallo-Romain, Place du Musée 43, 38490 Aoste (FR). Tot 30/11/2012. Info: 
www.isere-culture.fr. 
 
Pergamon: Panorama der antiken Metropolis. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE). 
Tot 30/11/2012. Info: www.smb.museum. 
 
De PUG-collectie: archeologie op zolder. Centraal Museum, Nikolaaskerkhof 10, 3500 Utrecht (NL). Tot 
31/12/2012. Voornamelijk Romeinse archeologie. Info: www.centraalmuseum.nl. 
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Et Lutèce devint Paris: métamorphoses d’une cité au IVe siècle. Crypte Archéologique, Place du Parvis de 
Notre-Dame 7, Place Jean-Paul II, 75004 Paris (FR). Tot 3/3/2013. Info: crypte.paris.fr. 

 
Toneel 
 

 
Julius (William Shakespeare). Het Ongerijmde. 17/12/2011 om 20.00 uur. CC, Aan de Engelse Hof 10, 3620 
Lanaken; 12/1/2012. CC Den Hoogen Pad, Adegem-dorp 16 B, 9991 Maldegem; 17/1/2012. OC ’t Waaigat, 
Kerkplein 1, 2070 Zwijndrecht; 21/1/2012 om 20.00 uur. CC, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen; 24/1 en 
25/1/2012 om 10.30 uur. CC, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem; 27/1/2012. CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 
Beveren; 30/1 om 14.00 uur en 31/1/2012 om 10.30 en 14.00 uur. CC ’t Groenendal, Brandegems Ham 5, 9820 
Merelbeke; 4/2/2012. CC Den Egger, A. Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel; 9/2/2012 om 20.00 uur. CC, 
Heilig-Kruisstraat 16, 2640 Mortsel; 10/2/2012. De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge; 23/2, 24/2 
en 25/2/2012. CC De Steiger, H. Spillemaeckersstraat 9, 2850 Boom; 28/2/2012. CC De Kruisboog, Minder-
broedersstraat 15, 3300 Tienen; 2/3/2012. Info: www.huubcolla.be. 
 
Twee meisjes en een schurk. Ensemble  Leporello.  Rataplan,  A.  Rodenbachstraat  19  B,  2140  Borgerhout;  
15/12/2011 om 20.00 uur. CC Strombeek, Gemeenteplein, 1853 Strombeek-Bever; 6/1/2012. In dit stuk verbin-
den Mieke Laureys en Annelore Stubbe de speelse stijl van Ensemble Leporello met de oerkracht van een 
Griekse sage. Schurk van dienst is Guido Belcanto. Uit de mythe van Tereus (naar Sophocles, Ovidius e.a.) 
puurt  dit  trio  zijn  eigen  verhaal.  Een  ballade  over  lust,  liefde  en  woeste  wraakzucht.  Info:  
www.ensembleleporello.be. 
 
Het paard van Troje. Kunstencentrum Vlaams Fruit. Het Klokhuis, Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen. 
26/12 en 27/12/2011 om 15.00 uur. Info: www.vlaamsfruit.be. 
 
Oedipoes mankepootstekeblind. Barre Weldaad. OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Paal; 16/1 
en 17/1/2012. CC ’t Poorthuis, Zuidervest 2 A, 3990 Peer; 20/1/2012. CC De Ploter, Kerkstraat 4, 1472 Sint-
Katharina-Lombeek; 23/1/2012. CC, Gemeenteplein, 1853 Strombeek; 24/1/2012 om 14.00 uur. MaZ, Magda-
lenastraat 27, 8200 Brugge; 26/1 en 27/1/2012. CC ’t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals; 30/1 en 
31/1/2012. CC Casino, Zeedijk 150, 8370 Blankenberge; 2/2/2012. CC De Kroon, Nevenplein 1, 3950 Bocholt; 
6/2/2012. CC De Steiger, H. Spillemaeckersstraat 9, 2850 Boom; 13/2/2012. CC Casino, Casinoplein 10-11, 8670 
Koksijde; 14/2/2012 om 13.30 uur. CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten; 2/3/2012 om 14.00 
en 20.00 uur. CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren; 5/3 om 14.00 uur en 6/3/2012 om 10.00 en 14.00 
uur. CC  Anderlecht; 8/3/2012. CC, Heilig-Kruisstraat 16, 2640 Mortsel; 9/3/2012. Info: www.huubcolla.be. 
 
Britannicus (Jean Racine). Atelier Théâtre Jean Vilar, Place de l’Hocaille, 1348 Louvain-la-Neuve. 17/1, 18/1, 
19/1 en  20/1/2012. Info: www.ateliertheatrejeanvilar.be. 
 
Caligula (naar Albert Camus). Monty en Jamaa el Irakya. Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Ant-
werpen. 1/2 en 2/2/2012 om 20.00 uur. Info: www.toneelhuis.be. 
 
Nero. NTGent. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. 4/2/2012 om 20.00 uur. Info: www.ccha.be. 
 
Er was eens (Daphné Verhelst). De Theatermaker, Villanella, Laika. CC Nova, Markt 27, 9230 Wetteren; 14/2 
om 10.30 en 14.00 uur, 15/2/2012 om 9.45 en 10.45 uur. Rataplan, A. Rodenbachstraat 19 B, 2140 Borgerhout; 
21/2 en 22/2/2012 om 14.00 en 16.00 uur. CC De Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk; 23/2 en 24/2/2012 om 14.00 en 
16.00 uur. GC ’t Heilaer, Heilaerstraat 35, 2340 Beerse; 26/2/2012 om 14.00 en 16.00 uur. Sint-Gillis-Waas; 
28/2/2012 om 9.45 en 10.45 uur. Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt; 4/3/2012 om 15.00 en 17.00 uur. De 
Studio, Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen; 6/3 om 10.00 uur en 7/3/2012 om 10.00 en 13.30 uur. 
Vorst; 8/3/2012 om 10.00 en 13.30 uur.  C-Mine, E. Coppéelaan 9, 3600 Genk; 12/3 en 13/3/2012 om 10.00 en 
13.30 uur. Voor peuters (1-4). Daar dartelt de nimf Daphne. Apollo, aan wie geen meisje kan weerstaan, be-
gluurt haar vanachter de bomen. Cupido speelt op een cello en treft Apollo daarmee in zijn hart. Apollo 
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krijgt vlinders in de buik en wil Daphne voor zich winnen. Het wordt een spel van lachen en plagen, sprin-
gen en vallen. Zal zij hem uiteindelijk omkransen met een tedere kus? Info: daphneverhelst.wordpress.com. 

 
Muziek en ballet 
 

 
Oedipus / Bêt noir. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 15/12/2011 om 20.00 uur. De Warande, Warandestraat 42, 
2300 Turnhout; 12/1/2012 om 20.15 uur. Met dit werk gaat Wim Vandekeybus voor de derde keer aan de slag 
met Jan Decortes eigenzinnige bewerking van Sophocles’ Oedipus. Een cast van 16 dansers. Info: 
www.kvs.be. 
 
Carmina Burana (Carl Orff). Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, J. Van Buggenhoutlaan, 8670 Koksijde. 
26/12/2011 om 17.00 uur. Info: www.casinokoksijde.be. 
 
Apollo e Dafne (Georg Friedrich Händel). Ensemble Zefiro. De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent. 
14/1/2012 om 20.00 uur. Daarnaast staat nog andere muziek van Händel, Tomaso Albinoni en Antonio Vi-
valdi op het programma. Info: www.debijloke.be. 
 
Oedipus Rex (Igor Stravinsky). Manège, Liège. 1/2/2012. Oedipus Rex is een choreografische adaptatie van 
het gelijknamige operaoratorium van Jean Cocteau en Igor Stravinsky uit 1927 naar Sophocles’ tragedie. Met 
9 dansers, 8 zangers, een 28-koppig mannenkoor en de muzikanten van het Filharmonisch Orkest van Luik. 
In een choreografie van de Japanner Chiharu Shiota. CC Hasselt legt een bus in om deze voorstelling bij te 
wonen. Info: www.ccha.be. 
 
Medea (Wim Henderickx - Peter Verhelst - Paul Koek). Muziektheater Transparant. NTG, Sint-Baafsplein 
17, 9000 Gent; 16/2/2012 om 20.30 uur. Toneelhuis, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen; 22/2/2012 om 20.00 
uur. Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 26/3/2012 om 20.00 uur. Gebaseerd op de Griekse tragedie 
wordt een eigentijdse bewerking van Peter Verhelst op muziek van Wim Henderickx gebracht. In deze voor-
stelling wordt de mythe verteld vanuit het perspectief van de oude koning Kreon. Info: www.transparant.be. 
 
Ulysse dans l’île de Circé (Giuseppe Zamponi). Salle Philharmonique, Boulevard Piercot 25, 4000 Liège. 
26/2/2012. Info: www.opl.be. 
 
Ariadne’s eiland (Annelies de Beer). Stichting De Beer  & Co.  CC,  Kunstlaan 5,  3500 Hasselt.  1/3/2012 om 
13.30 uur. Kinderopera. Ariadne’s eiland is een bewerking van de opera van Richard Strauss voor accordeon, 
een operazangeres en vier poppen. Info: www.ccha.be. 
 
Ego sum homo: muzikale visioenen van Hildegard van Bingen. Tiburtina Ensemble.  Stam,  Refter,  Gods-
huizenlaan 2, 9000 Gent. 4/3/2012 om 16.00 uur. Info: www.debijloke.be. 
 
Theodora (Georg Friedrich Händel). Paleis  voor  Schone  Kunsten,  Ravensteinstraat  23,  1000  Brussel.  
12/3/2012 om 20.00 uur. Zowel prinses Theodora als de Romeinse soldaat Didymus worden door de Ro-
meinse gouverneur Valens de dood ingejaagd. Info: www.demunt.be. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 2 november 2011. Voor aanvullende informatie of even-
tuele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 

 



   
   
  INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
  1 REDACTIONEEL 

• Lieve Van Gerwen 
  

 VERENIGING 
  

  2 Oproep tot betaling van het lidgeld 
  

  2 Algemene vergadering 
  

  3 Nascholing ‘Oude teksten, moderne literaire theorieën: een ontmoeting’ 
  

  4 De V.L.O.T. ontmoet het GO! 
• Joeri Facq 

  

 VAKTHEORIE 
  

  6 De Romeinse religieuze feesten 
• Lieve Van Gerwen 

  

 DIDACTIEK 
  

13 De zieke leeuw en de vos: een fabel van Aesopus 
• Lieve Van Gerwen 

  

16 Pukkelpop en de ramp bij Fidenae 
• Robert Vermeersch 

  

21 BOEKENWIJZER 
• Joeri Facq 

  

22 KLASSIEKE AGENDA 
• André Vancutsem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw bijdragen voor Prora zijn van harte welkom. Om het redactiewerk te vereenvoudigen en problemen te vermijden vragen we rekening te 
houden met de onderstaande richtlijnen. 
 

Artikelen dienen geleverd te worden als Word-document. Typ alles in een standaardlettertype en gebruik een zo eenvoudig mogelijke op-
maak (geen insprongen, gewijzigde regelafstanden, automatische opsommingstekens en nummering, eindemarkeringen, kolommen, pagina- 
en regelnummers, kop- en voetteksten). Beperk het gebruik van voetnoten zo veel mogelijk. Suggesties voor de lay-out kunnen in een aparte 
bijlage vermeld worden. Bezorg uw bijdragen in digitale vorm aan de redactie (bij voorkeur als bijlage via e-mail: prora@vlot-vzw.be). 
 

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen bijdrage en voor alle gevolgen van publicatie. De redactie behoudt zich het 
recht voor om een artikel al dan niet te publiceren, eventueel aan te passen en fouten in de spelling, taal, stijl en/of interpunctie te corrigeren. 
Publicatie van een artikel houdt niet noodzakelijk in dat de V.L.O.T. akkoord gaat met de inhoud, het standpunt en/of de strekking van de 
auteur en/of het artikel. 
 

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora dienen de redactie te bereiken voor 15 januari 2012. 
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