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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
In januari ben ik naar een informatieve namiddag geweest georganiseerd door Metaforum, een denktank 
van de K.U.Leuven. Een tiental academici – onder wie psychologen, pedagogen, filosofen en economen – 
hadden zich gedurende enkele maanden in hun vrije tijd gebogen over de nota van minister Smet i.v.m. de 
hervormingen in het secundair onderwijs. Daarbij hadden ze zich verschillende vragen gesteld: Wat wil men 
met deze hervormingen bereiken? Zijn deze hervormingen noodzakelijk om het gestelde doel te bereiken? 
Zijn er andere manieren om dit doel te bereiken? Tot slot kwamen ze tot de formulering van een eigen voor-
stel. Wie meer wil weten over het werk van deze denktank kan daarvoor terecht op de website 
www.kuleuven.be/metaforum. 
 
Ik onthoud echter twee belangrijke opmerkingen die tijdens de namiddag herhaaldelijk werden gemaakt. 
Zonder grondige hervorming van het lager onderwijs is elke hervorming op secundair niveau gedoemd tot 
mislukken. De ongelijkheid tussen de leerlingen die aan het secundair onderwijs beginnen, is immers te 
groot om nog bij- of weggewerkt te worden (en dat was juist de hoofdreden om het secundair onderwijs te 
hervormen). Ten tweede merkte een Nederlandse professor van de universiteit van Twente op dat Neder-
land een dergelijke hervorming al geprobeerd had in de jaren 90, maar dat die volledig was mislukt. De re-
denen van deze mislukking waren divers, maar een van de belangrijkste was dat ‘de mensen in het veld’ niet 
overtuigd waren van het nut en de goede afloop van de hervorming. 
 
We willen met onze vereniging niet op voorhand elke hervorming van de hand wijzen en we onderkennen 
dat een te grote groep jongeren momenteel geen passend onderwijs vindt. Maar vooraleer men het onder-
wijssysteem grondig gaat veranderen, zal men toch goed moeten kijken naar de reeds opgedane ervaringen 
in het buitenland en zal men de mensen die het waar moeten maken goed moeten inlichten en overtuigen 
van de meerwaarde. Dat dit niet haalbaar is voor het schooljaar 2014-2015 was bij iedereen die bij deze na-
middag betrokken was – onder wie een kabinetsmedewerker van minister Smet, Mieke Van Hecke en Ray-
monda Verdyck – zeer duidelijk. 
 
Hervormingen zullen er ongetwijfeld komen, de maatschappij staat niet stil.  Wij blijven het volgen met een 
kritische blik en een positieve instelling. Het zal een uitdaging zijn om in het vernieuwde systeem een waar-
devolle plaats te bekomen voor Latijn en Grieks. Er zal zware concurrentie komen van andere vakken zoals 
technologie en Chinees, om er maar enkele te noemen. Daarom is het belangrijker dan ooit om nu onze stem 
zo veel mogelijk positief te laten horen en de grote troeven van onze talen te blijven herhalen en benadruk-
ken op ouderavonden, opendeurdagen enz. Laten we onze krachten bundelen: met de V.L.O.T. hebben we 
daarom goede contacten onderhouden met andere organisaties die de oude talen een warm hart toedragen, 
zoals Classica Vlaanderen en de VCN (Vereniging Classici Nederland). Vooral deze laatsten, die een derge-
lijke hervorming al hebben meegemaakt, kunnen ons heel wat nuttige informatie geven. 
 
We staan de komende jaren voor cruciale omwentelingen in het onderwijs. We mogen de boot niet missen! 
 
Lieve Van Gerwen 
Voorzitter 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

De Romeinse religieuze feesten (2) 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
April 

 
Er is onzekerheid waarvan het woord april is afgeleid. Sommige bronnen verwijzen naar apricari, ‘zich koes-
teren in de zon’. Het is inderdaad de eerste warme maand na de winterperiode. 
 
IV - X . Megalesia 
 
Anno CCIV. a. Chr. n. lapis niger Magnae Matri sacer ex Asia Romam latus et in templo in colle Palatino sito colloca-
tus est. Megalesibus Romani Magnam Matrem venerabantur pompis et ludis scaenicis circensibusque. 
 
In het jaar 204 v.C. werd de zwarte steen, toegewijd aan de Magna Mater, uit Azië naar Rome gebracht en in 
de tempel geplaatst die op de Palatijn is gelegen. Tijdens de Megalesia vereerden de Romeinen de Magna 
Mater met stoeten, toneel- en circusspelen. 
 
* De godin Magna Mater werd oorspronkelijk vereerd in de gedaante van een meteoorsteen, die bewaard 

werd in een heiligdom op de grens van Frygië en Klein-Azië. Later werd hij naar Pergamum overge-
bracht, vanwaar de Romeinen hem op het einde van de tweede Punische oorlog naar Rome brachten. 

 
XII - XIX . Ludi Cereris 
 
Cereri, deae frumenti, hi ludi, qui in Circo Maximo fiebant, sacri erant. Ultimo die ludorum vulpes, quarum caudae ac-
censae erant, in Circo Maximo liberabantur. 
 
Deze spelen, die in het Circus Maximus plaatsvonden, waren toegewijd aan Ceres, de godin van het graan. 
Op de laatste dag van de spelen werden vossen, wiens staarten in vuur werden gezet, in het Circus Maximus 
losgelaten. 
 
* Deze spelen moesten de vruchtbaarheid en de groei van het graan verzekeren. Het vuur is een symbool 

van zuivering en zou graanziektes moeten verhinderen. 
 
XV . Fordicidia 
 
Deae Telluri in Capitolio et in omnibus curiis, quorum numerus triginta erat, singula bos gravida, quae ‘forda’ vocaba-
tur, immolabatur. Postea vituli nondum nati extrahebantur et comburebantur. 
 
Voor de godin Tellus werd op het Capitool en in alle curiae, 30 in getal, telkens één zwanger rund, forda ge-
noemd, geofferd. Later werden de ongeboren kalfjes uit het rund getrokken en samen verbrand. 
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XXI . Parilia 
 
Pali, deo pastorum, is dies festus sacer erat. Agricolae stabula et greges purgabant et Palem orabant, ut pecudes tuere-
tur. Postea per ignem saliebant. 
 
Deze feestdag was gewijd aan Pales, god van de herders. De boeren zuiverden de stallen en de kudden en 
baden tot Pales opdat hij het vee zou beschermen. Nadien sprongen ze doorheen een vuur. 
 
XXI . Natalis Urbis 
 
Eodem die etiam urbs Roma anno DCCLIII. a. Chr. n. condita esse traditur. 
 
Men zegt dat op diezelfde dag ook Rome is gesticht in het jaar 753 v.C. 
 
XXIII . Vinalia 
 
Vinum anni prioris Iovi offerebatur. Tum demum omnibus id vinum bibere licebat. 
 
De wijn van het vorig jaar werd aan Jupiter geofferd. Dan pas mocht ieder deze wijn drinken. 
 
XXV . Robigalia 
 
Eo die Romani Robigini, numini agresti, sacra faciebant, ut robiginem, morbum frumentis nocentem, arceret. Flamen 
Quirinalis in luco ad Viam Claudiam sito exta canis feminae Robigini immolabat. 
 
Op die dag offerden de Romeinen aan Robigo, een landbouwgod, opdat hij graanroest, een schadelijke ziek-
te voor het graan, zou tegenhouden. De flamen Quirinalis offerde op een open plek in het bos, gelegen bij de 
Via Claudia, de ingewanden van een teef aan Robigo. 
 
XXVIII - III (mensis Maius) . Floralia 
 
Flora, dea florum, templum prope Circum Maximum habebat. Floralia ludis scaenicis incipiebant, finiebant ludis cir-
censibus et sacris Florae factis. 
 
Flora, de godin van de bloemen, had een tempel bij het Circus Maximus. De Floralia begonnen met theater-
voorstellingen en eindigden met circusspelen en offers voor Flora. 
 
Feriae conceptivae 
 
Feriae Latinae 
 
Consules initio anni dies Feriarum Latinarum indicebant. Latini ex pluribus oppidis in Montem Albanum convenie-
bant et Iovem Latiarem colebant. Deo lac caseosque sacrificabant et vitulum album immolabant. Consules cum ma-
gistratibus maioribus Roma ad Montem Albanum ibant, ut sacrificium facerent. Eo ipso tempore Romae ludi fiebant. 
 
Bij het begin van het jaar duidden de consuls de dagen van de Feriae Latinae aan. De Latijnen kwamen uit 
verschillende dorpen samen op de Mons Albanus en vereerden Jupiter Latiaris. Ze wijdden aan de god melk 
en kaas  en offerden een wit  kalf.  De consuls  gingen samen met   de hogere magistraten van Rome naar  de 
Mons Albanus om te offeren. Tegelijkertijd hadden er in Rome spelen plaats. 
 
* Het feest betekende een vernieuwing van het bondgenootschap tussen Rome en Alba Longa. 
 
* Jupiter Latiaris of Jupiter van Latium was de beschermer van het Latijns verbond. 
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Mei (maand van Maia) 
 
I . Laralia 
 
Lares numina erant, qui non solum quamque domum, sed etiam totam rem publicam custodiebant. Hi Lares, qui Lares 
Praestites vocabantur, aram in colle Palatino habebant, ubi Kalendis Maiis celebrabantur. 
 
De Lares waren goden die niet alleen elk huis, maar ook heel de staat bewaakten. Deze Lares, die Lares 
Praestites werden genoemd, hadden een altaar op de Palatijn, waar ze op de eerste mei werden vereerd. 
 
* Lares Praestites is afgeleid van praestare, ‘voor iemand instaan’. 
 
IX / XI / XIII . Lemuria 
 
Lemures umbrae vagantes mortuorum, qui domicilia vetera visitabant, esse putabantur. Hi manes expiari debebant. Ut 
id fieret, pater familias pedibus nudis per domum ibat et fabas nigras exspuebat. Tum novies dicebat: ‘Manes exite pa-
terni!’ 
 
Men dacht dat de Lemures ronddwalende geesten van overledenen waren, die hun oude woonplaatsen be-
zochten. Deze geesten moesten verzoend worden. Opdat dat zou gebeuren, ging de pater familias blootsvoets 
door het huis en wierp hij zwarte bonen uit. Toen zei hij negenmaal: ‘Voorvaderlijke geesten, ga weg!’ 
 
XII . Ludi Martis in Circo 
 
Anno CXXXV. a. Chr. n. Marti Invicto templum in Circo Flaminio aedificatum est. 
 
In 135 v.C. werd er een tempel voor Mars Invictus in het Circus Flaminius gebouwd. 
 
* Het Circus Flaminius werd gebouwd in 220 v.C. op het Marsveld door censor C. Flaminius; het is nu vol-

ledig verdwenen. 
 
XV . Dies Mercurii et Maiae 
 
Eo die Mercurius, deus mercatorum et commercii, natus esse putabatur. Mater eius, Maia, una cum deo Idibus Maiis 
celebrabatur. Templum Mercurii in colle Aventino erat. 
 
Men dacht dat op die dag Mercurius, de god van de kooplui en de handel, geboren was. Zijn moeder, Maia, 
werd samen met de god op de iden van maart gevierd. De tempel van Mercurius stond op de Aventijn. 
 
XXI . Agonalia 
 
Eodem modo, ut supra dictum est, aries immolabatur, sed nescimus, cui deo hic dies sacer fuerit. 
 
Er werd een ram geofferd op dezelfde manier als vroeger [zie 9 januari] werd gezegd, maar we weten niet 
aan welke god deze dag is toegewijd. 
 
XXV . Festum Fortunae Publicae 
 
Templum Fortunae Publicae populi Romani anno CXCIV. a. Chr. n. in colle Quirinali dedicatum est. Romani hanc 
deam orabant, ut fortunati essent. 
 
De  tempel  van  de  Fortuna  Publica  van  het  Romeinse  volk  werd  in  194  v.C.  op  de  Quirinalis  ingewijd.  De  
Romeinen aanbaden deze godin om begunstigd te worden door het lot. 
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XXIX . Ludi Honoris et Virtutis 
 
M. Marcellus, cum Syracusas anno CCXII. a. Chr. n. expugnavisset, Honori et Virtuti templum vovit, quod tum ante 
Portam Capenam aedificavit. 
 
Toen M. Marcellus in 212 v.C. Syracuse had veroverd, wijdde hij de tempel, die hij  toen voor de Porta Ca-
pena heeft gebouwd, toe aan Eer en Deugd. 
 
Feriae conceptivae 
 
Ambarvalia 
 
Mense Maio exeunte agri lustrabantur. Sus, ovis, taurus circa fines agrorum ducebantur, tum Marti et Cereri immola-
bantur. 
 
Op het einde van de meimaand werden de velden gereinigd. Een zwijn, een schaap en een stier werden rond 
de grenzen van de akkers geleid en vervolgens werden er offers gebracht aan Mars en Ceres. 
 
Juni (maand van Juno) 

 
I . Dies Iunonis Monetae 
 
Anno CCCXLIV. a. Chr. n. templum Iunonis Monetae in Capitolio dedicatum est. Cognomen ‘Monetae’ Iunoni datum 
est a verbo ‘monendi’, quod anseres Iunonis sacri Romanos monuerant, ut Gallos arcerent. Romani, cum inciperent pe-
cunia uti, nummum in hoc templo exposuerunt et monetam instituerunt. 
 
In 344 v.Chr. werd de tempel van Juno Moneta op het Capitool ingewijd. De bijnaam ‘Moneta’, die aan Juno 
werd gegeven, is afgeleid van monere,  omdat  de ganzen van de tempel  van Juno de Romeinen hadden ge-
waarschuwd, zodat ze de Galliërs konden afweren. Toen de Romeinen geld begonnen te gebruiken, stelden 
ze in deze tempel een muntstuk tentoon en voerden ze de munt in. 
 
V . Dius Fidius 
 
Nomen ‘Dius Fidius’ fidem divinam significare videtur. Nam Dius Fidius deus erat, qui iura iuranda custodiebat, ne 
violarentur. Templum eius a Tarquinio Superbo conditum in colle Quirinali erat. 
 
De naam ‘Dius Fidius’ lijkt te verwijzen naar een goddelijke trouw. Want Dius Fidius was een godheid die 
het zweren van eden bewaakte opdat ze niet zouden worden gebroken. Zijn tempel, die door Tarquinius 
Superbus werd opgericht, bevond zich op de Quirinalis. 
 
VII . Vestalia 
 
Vesta erat dea foci, id est ignis, qui in domibus privatis ardet. In templo Vestae, medio in Foro, ignis aeternus a Vestali-
bus, virginibus quibusdam electis, custodiebatur. 
 
Vesta was de godin van de haard, dit is het vuur dat in de privéhuizen brandt. In de tempel van Vesta, mid-
den op het Forum, werd door de Vestaalse maagden, bepaalde meisjes die uitgekozen werden, het eeuwige  
vuur bewaakt. 
 
VIII . Festum Mentis et Intellectus 
 
Post cladem ad Trasimenum lacum anno CCXVII. a. Chr. n. acceptam Romani deae Menti templum voverunt, quod 
duobus annis post in Capitolio dedicatum est. 
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Nadat de Romeinen in 217 v.C. bij het Trasimeense Meer een nederlaag hadden opgelopen, beloofden ze een 
tempel aan de godin Mens, die twee jaar later werd ingewijd. 
 
* De bedoelde nederlaag is die tegen Hannibal. 
 
* Mens was de godin van de bedachtzaamheid. 
 
* Intellectus was de god van het inzicht. 
 
IX . Festum Iovis Pistoris 
 
Hic dies etiam dies festus erat omnium pistorum molitorumque. Molae et asini, qui molas versabant, coronis ornaban-
tur. Vestales in Foro panem quendam sacrum, qui ‘mola salsa’ vocabatur, matronis distribuebant. 
 
Dit was ook een feestelijke dag voor alle bakkers en molenaars. Molenstenen en ezels die de molenstenen lie-
ten draaien, werden met kransen versierd. De Vestaalse maagden verdeelden op het Forum onder de vrou-
wen een soort gewijd brood dat mola salsa werd genoemd. 
 
* Mola salsa was gezouten offermeel waarmee ook offerdieren werden bestrooid. 
 
X . Festum Fortunae Virilis 
 
Fortunam virilem mulieres venerabantur; fortasse eam orabant, ut eis faveret in amore virorum. Templum Fortunae in 
Foro Boario situm erat. 
 
De vrouwen vereerden Fortuna Virilis; wellicht aanbaden ze haar opdat ze hen zou begunstigen in de liefde 
van de mannen. De tempel van Fortuna was gelegen op het Forum Boarium. 
 
XI . Matralia 
 
Mater Matuta dea antiqua Italica erat, cuius templum a rege Servio Tullio in Foro Boario aedificatum est. Matralibus 
interesse tantum matronis univiris, id est eis, quae uni viro nuptae erant, licebat. Matronae Matrem Matitam preca-
bantur, ut liberis suis et liberis sororum suorum adesset. 
 
Mater  Matuta  was  een  oude  Italische  godin  wiens  tempel  door  koning  Servius  Tullius  op  het  Forum  Boa-
rium werd gebouwd. Enkel matronae univirae, dit zijn zij die maar eenmaal gehuwd waren, mochten deelne-
men aan de Matralia. De vrouwen baden tot de Mater Matuta dat ze hun kinderen en de kinderen van hun 
zusters zou bijstaan. 
 
* Mater Matuta was de godin van de morgenschemering en de geboorte. 
 
* Een matrona univira was een vrouw die haar hele leven trouw bleef aan één man. 
 
XIII . Festum Iovis invicti 
 
Omnes Idus Iovi sacrae erant. Idibus Iuniis, ut narrat Ovidius, Iovi Invicto templum dedicatum est. 
 
Alle iden waren toegewijd aan Jupiter. Op de iden van juni werd, zoals Ovidius ons vertelt,  de tempel van 
Jupiter Invictus ingewijd. 
 
XX . Dies Summani 
 
Summanus deus antiquus erat, qui noctu fulmina iaciebat. Prope Circum Maximum templum anno CCLXXVIII. a. 
Chr. n. dedicatum habebat. Ei duo verveces atri immolabantur. 
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Summanus was een oude godheid die ’s nachts de bliksem wierp. Hij had bij het Circus Maximus een tem-
pel die was ingewijd in 278 v.C. Aan hem werden twee zwarte rammen geofferd. 
 
XXIV . Dies Fortis Fortunae 
 
Deae Forti Fortunae duo templa a Servio Tullio rege trans Tiberim aedificata sunt. Cumbae floribus ornatae eos, qui 
caerimoniae interesse volebant, per Tiberim portabant. 
 
Voor de godin Fortis Fortuna werden er door koning Servius Tullius over de Tiber twee tempels gebouwd. 
Bootjes versierd met bloemen brachten hen die wilden deelnemen aan de ceremonie over de Tiber. 
 
* Fortis Fortuna was de godin van het lot, vaak geblinddoekt afgebeeld met de hoorn des overvloeds. 
 
XXVII . Dies Iovis Statoris 
 
Romulus Iovi Statori templum vovisse dicitur, si Romanos fugientes, cum Sabinas rapuissent, sustineret. Hoc templum 
multis annis post in extremo Foro prope hunc locum, ubi hodie arcus Titi spectari potest, aedificatum est. 
 
Men zegt dat Romulus aan Jupiter Stator een tempel beloofde, als hij de Romeinen die op de vlucht sloegen 
nadat  ze  de Sabijnse  maagden hadden geschaakt,  zou ondersteunen.  Deze tempel  werd vele  jaren later  op 
een uithoek van het Forum dichtbij deze plek waar men vandaag de boog van Titus kan zien, gebouwd. 
 
* Jupiter Stator was de beschermende god die de vijand ‘tot staan’ bracht. 
 
Bibliografie 
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Erratum 
 
Door een van onze lezers werd een onnauwkeurigheid in een van de vertalingen van het vorige artikel vast-
gesteld. In de tekst over de Agonalia werd de zinsnede Nomen huius diei festi fortasse a verbo ‘agendi’ derivatur 
vertaald als ‘De naam van deze feestdag wordt wellicht afgeleid van het woord agendi’. Verbum kan echter 
beter door ‘werkwoord’ vertaald worden en de genitief agendi kan vervangen worden door de infinitief age-
re. De verbeterde vertaling luidt dan: ‘De naam van deze feestdag wordt wellicht afgeleid van het werk-
woord agere.’ 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Onze economie en Plinius de Oudere 
 
 

Robert Vermeersch 
 
 
Gaius Plinius Secundus (Novum Comum (Como), 23 n.C. – Stabiae, 79 n.C.) behoorde tot een rijke familie uit 
de ordo equester en  deed  jaren  krijgsdienst  in  Germanië1. Onder Claudius doorliep hij procurationes in de 
provincies Africa, Narbonensis, Tarraconensis en ... Belgica. 
 
Kent u de Pliniusfontein te Tongeren? Plinius schrijft erover: 
 
Tungri, civitas Galliae, fontem habet insignem plurimis bullis stellantem ferrugenei saporis, quod ipsum non nisi in fi-
ne potus intellegitur. 
 
‘De Tungri, een volk in Gallië, bezit een merkwaardige bron die sprankelt met vele belletjes, ijzerig van 
smaak; dát word je pas op ’t eind van de dronk bewust.’ 
 
Plinius was bevriend met Vespasianus, die hem tot procurator aanstelde  in  Spanje.  Na  76  n.C.  werd  hij  
admiraal van de vloot (praefectus classis)  te  Misenum.  Toen  in  79  n.C.  de  uitbarsting  van  de  Vesuvius  
plaatsvond, wou hij het verschijnsel van naderbij gaan bestuderen. Hoe dat afliep, kunnen we lezen bij zijn 
neef/adoptiefzoon Plinius de Jongere (Epistulae 6, 16 en 18)2. 
 
Zijn werken 
 
Plinius  was  een  onvermoeibaar  zoeker  naar  kennis  op  alle  gebied  en  schreef  over  vele  onderwerpen,  van  
grammatica  tot  kunst.  Meestal  haalde hij  zijn  kennis  uit  de 2000 werken die  hij  had gelezen.  Elk boek van 
zijn Naturalis historia begint met de namen van de auteurs die hij excerpeerde. Voor de beschrijving van de 
techniek en de namen van de werktuigen die werden gebruikt in de zilvermijnen van Spanje kan hij een 
persoonlijke bijdrage hebben geleverd. Slechts de 37 ‘boeken’ van de Naturalis historia zijn bewaard 
gebleven. Het werk werd opgedragen aan keizer Vespasianus. 
 
Wetenschappelijke waarde 
 
Opvallend is zijn interesse voor de ‘juiste’ naam van alle dieren, planten, instellingen, ambachten, stoffen, 
enz. (Zo begint alle kennis en wetenschap, vanaf Adam die in de Bijbel alle dieren benoemt, over Linnaeus, 
tot onze fysici die de altijd primitievere deeltjes van de materie een naam geven; dan kan de studie van hun 
eigenschappen en interacties beginnen.) Waar hij kan, gaat Plinius de juistheid van zijn mededelingen na.3 

                                                
 1 Te Xanten (Castra Vetera; later de stad Colonia Ulpia Traiana) werd zijn naam gevonden. (CIL XIII 100.26 

–  voor zijn diensttijd zie Tacitus, Annales 11, 18 e.v. en 12, 27 e.v.) 
 

 2 Deze Plinius was niet zo nieuwsgierig als zijn oom en dankte daar zijn leven aan. 
 

 3 Toen hij las dat in de primitieve tijden van Rome de koningen en de hogere standen reeds gouden en zilve-
ren ringen droegen zoals later de senatoren en de equites, ging hij het oude beeld van Romulus op het Ca-
pitool bekijken en vond dat die geen ring droeg. 
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Mythologie en legendes wijst hij als bewijsgrond af.1 Plinius' verzamelwerk heeft wel een plan: alles over 
planten, de mens en de planten enz., maar daarbinnen worden de weetjes niet chronologisch geschikt 
(vergelijk met onze encyclopedieën). Het boek over de metalen bevat veel fouten over alle soorten 
grondstoffen:  hij  verwart  soms  het  rode  erts  menie,  dat  lood  bevat,  met  het  rode  erts  cinnaber,  dat  kwik  
oplevert. (De chemie zou pas ernstig beginnen met de proeven van Lavoisier, met cinnaber, op het eind van 
de 18e eeuw). 
 
Taal en stijl 
 
We kunnen verwachten dat Plinius niet in de eerste plaats bezorgd was om een mooi hyperbaton of een 
chiasme. De stijl van een ambtelijk rapport was hem beter vertrouwd. En daar hij het niet over filosofie of 
dichtkunst  had,  gebruikte  hij  vaak  woorden  in  een  betekenis  die  toen  door  de  gewone  man  werd  
gehanteerd, maar zelden tot de literatuur doordrong (bv. in de eerste alinea: cura, ‘(menselijke) activiteit, 
industrie’, vita,  ‘het  leven(de),  de  mensheid’).  Laten  we  ons  een  Plinius  voorstellen  die  zijn  fiches  naar  
onderwerp heeft gegroepeerd en de tekst aan zijn secretaris dicteert. Het gebeurt daardoor vaak automatisch 
dat het onderwerp of een ander zinsdeel niet wordt herhaald wanneer het in een volgende zin een rol speelt 
of  met  een  voornaamwoord  veel  verder  wordt  opgehaald,  zoals  vaak  in  onze  gesprekken  gebeurt.  Soms  
wordt ergens nog een ‘weetje’ toegevoegd, omdat daar ook het woord dat aan de beurt is in voorkomt, maar 
in een geheel ander context. Zoals Plinius de Jongere gebruikt Plinius de Oudere procentueel meer datieven 
dan Caesar, en natuurlijk worden vormen van esse vaak weggelaten. 
 
Lectuurvoorbereiding 
 
Frequente  woorden  die  de  lezers  al  lang  kennen  en/of  die  ze  in  een  vocabulariumboekje  kunnen  vinden,  
worden vooraf herhaald en mondeling getest. Een schriftelijke overhoring met correctie is veel te tijdrovend. 
Op één minuut tijd kunnen aan vijf leerlingen één of twee woorden worden opgegeven en op een tabel met 0 
of 1 geëvalueerd. De leerlingen hebben vlug door dat ze goed voorbereid in de les moeten verschijnen, ook 
als  ze  niet  allen  telkens  aan  de  beurt  komen  en  hun  duidelijk  werd  gemaakt  dat  een  vijf  op  tien  niet  
voldoende is! 
 
Liber XXXIII 
 
CAPUT 1 
 
nunc • ipse, ipsa, ipsum • ops, opis • res, rei • pretium, -i • dic re • tellus, -uris, v. • quaer re > exquir re • cura, -ae 
(zie ‘Taal en stijl’) • plicare > multiplex, -plicis • modus, -i • quippe • ibi > alibi • divitiae, -arum • fod re > effod re 
• vita, -ae (zie  ‘Taal  en stijl’)  •  aurum, -i • argentum, -i • aes, aeris, o. • temeritas, -atis • ferrum, -i • cup re • 
etiam • gratus, -a, -um • inter • bellum, -i • caedes, -is • persequi • is, ea, id • viv re • super • cavus, -a, -um > ex-
cavare • mirari • quando > aliquando • aut • trem re > intreme-sc-ere • ille, illa, illud • vero • non • hic, haec, hoc • 
(in)dignus, -a, -um > indignatio, -onis • sacer, sacra, sacrum • parens, -entis • prem re > exprim re • posse 
 
Metalla nunc ipsaeque opes et rerum pretia dicentur, tellurem intus2 
metallum, -i:  metaal                binnenin  (bw.)  
 

exquirente cura3 multiplici modo, quippe alibi divitiis4 foditur quaerente 

                                                
 1 Wanneer  hij  echter  in  boek 11 de insecten behandelt,  volgt  hij  Aristoteles’  werk daarover  van zeer  nabij,  

geraakt niet uit de controverse over de voortplanting der bijen en noemt rex wat bij ons de koningin heet, 
blijkbaar vanwege de leidende rol die ‘hij’ speelt bij het zwermen. En leiding kon in die tijd alleen door 
mannen worden gegeven! 

 

 2 Waarmee vormt intus een groep, wordt het samen gelezen? 
 

 3 Waarom kan cura geen nom. enk. zijn? 
 

 4 Divitiis is datief, vgl. Ned. ‘voor het plezier, voor de lol’. De opsomming heeft niets retorisch. 
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vita aurum, argentum, electrum1, aes, alibi deliciis gemmas et parietum  
                edelsteen  paries, -etis: wand 
 

lignorumque pigmenta, alibi temeritati ferrum, auro2 etiam gratius inter  
lignum: hout    kleurstof 
 

bella caedesque. Persequimur omnes eius3 fibras vivimusque super excavatam4,  
             fibra, -ae: vezel 
 

mirantes dehiscere aliquando aut intremescere illam5, ceu vero non hoc6  
      openscheuren                 alsof  
 

indignatione sacrae parentis exprimi possit. 
 
Werkvertaling 
 

De metalen zullen nu worden besproken, speciaal hun nut en hun prijzen als grondstoffen; want de 
menselijke arbeid doorzoekt de aarde binnenin op vele manieren. Hier wordt ze om de rijkdom doorgraven: 
de mensheid zoekt goud, zilver, electrum, koper. Daar, om het plezier, edelstenen en kleuren voor wanden 
en houtwerk, elders uit blinde dadendrang het ijzer, nuttiger dan goud bij oorlog en moordpartijen. We 
doorvorsen al haar vezels, we leven boven op een uitgeholde aarde, en we staan verwonderd dat ze nu en 
dan opensplijt of aan het beven gaat, alsof dit waarlijk niet door de verontwaardiging van onze heilige 
moeder zou kunnnen worden uitgedrukt. 
 
Bespreking 
 

• Toon aan dat Plinius de aarde als een levend wezen voorstelt: woordenschat, gevoelens, reacties. 
• Zijn de motieven van de mensheid voor Plinius positief of negatief, of beide? 
• Vergelijk: ‘Voor de Gualtemalteken is Moeder Aarde gigantisch belangrijk. Mijnbouw is voor hen alsof ze 

een stuk uit hen nemen. Die mijn is een open put! Ik ontmoette een vrouw die zei: ”Het is precies of ze 
nemen mijn ingewanden eruit.”’ (Axl Peleman, 2012) 

 
CAPUT 2 
 
ire • in + acc. • sedes, -is • tamquam • parum • benignus, -a, -um • ferre > fertilis • qua • minime • remedium, -i • 
gratia • quot • enim • quisque • causa • medicina, -ae • quamquam • summus, -a, -um • se • pars, partis • tribu re 
• ut • largus, -a, -um • facilis, -is, -e • quicumque • prodesse 
 
Imus in viscera, et in sede manium opes quaerimus, tamquam parum benigna7 
  viscus:  ingewand   manes: geesten van de afgestorvenen 
 

fertilique qua calcatur. Et inter haec8 minime remediorum gratia 
vruchtdragend     betreden 
 
 

                                                
 1 Amalgaam van vier delen goud en één deel zilver. Om de kleur werd later amber ook zo genoemd. Waar-

om kan het hier niet om amber gaan? 
 

 2 Behoort dit deel tot de opsomming? Wat is de naamval van auro? Hoe weet je dat? 
 

 3 Met welk woord vormt eius een groep? Naar welk substantief verwijst eius? 
 

 4 Herlees de zin tot hier. Met welk substantief congrueert excavatam? 
 

 5 Waar verwijst illam naar? 
 

 6 Wat wordt met hoc bedoeld? 
 

 7 Determineer benigna; waaruit maak je dit op? Hoe noem je de groep tamquam ... fertilique? Hier natuurlijk 
zonder een vorm van esse. Welk substantief/voornaamwoord is verzwegen? Wat is nu het onderwerp van 
calcatur? Hier heb je Plinius op zijn modernst! 

 

 8 Wat wordt met haec bedoeld? 
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scrutamur. Quoto enim cuique fodiendi causa1 medicina est? Quamquam et2 hoc 
(dep.) vorsen quotus quisque: hoevelen? 
 

summa sui parte tribuit ut fruges, larga facilisque in omnibus, quaecumque prosunt. 
        gewassen  
 
Werkvertaling 
 

We gaan tot in haar ingewanden, en tot in het verblijf van de Manes zoeken we schatten, alsof (de aarde) te 
weinig welwillend en vruchtbaar is daar waar ze betreden wordt. En ondertussen speuren we, allerminst om 
geneesmiddelen, want voor hoevelen is medicijn de reden van het graven? Hoewel (de aarde) ook dat 
uitdeelt  op  het  bovenste  deel  van  zichzelf,  zoals  (bv.)  kruiden;  ze  is  niet  zuinig,  toegevend  met  alles  wat  
maar nuttig is. 
 
Bespreking 
 

• Welke woorden beschrijven de aarde als een levend wezen? 
• Welke fruges zou Plinius hier vooral bedoelen? 
• Welke activiteit vindt Plinius nuttig(er): de mijnbouw of de landbouw? 
• Hoe stond het met de landbouw in het Italië van zijn tijd? 
 
CAPUT 3 
 
em re > perem re • nos • ad • inferus, -a, -um • ag re • occultare • atque • merg re, mersi > demerg re • nasci • 
repente • mens, mentis • inanis, -is, -e • volare • (re)putare • quis, quid? • deinde • futurus, -a, -um • finis, -is • 
saeculum, -i • (ex)haurire • quo? • usque • penetrare • avaritia, -ae • quam (bij adj.) • (in)nocens, -entis • beatus,    
-a, -um • immo • si • nihil • unde > aliunde quam • supra + acc. • cup re > con-cupi-sc-ere • brevis, -is, -e > breviter 
• nisi 
 
Illa3 nos peremunt, illa nos ad inferos agunt, quae occultavit4 atque  
   verleiden     onderwereld  
 

demersit, illa, quae non nascuntur repente, ut mens ad inane evolans  
 

reputet, quae5 deinde futura sit finis omnibus saeculis6 exhauriendi eam,  
                generatie  
 

quo usque penetratura7 avaritia. Quam innocens, quam beata, immo vero etiam  
 

delicata esset vita, si nihil aliunde quam supra terras concupisceret,  
  verfijnd 
 

breviterque, nisi quod secum est!  
       vlakbij  
 
Werkvertaling 
 

Die dingen bekoren ons, die dingen drijven ons naar de onderwereld, die (de aarde) heeft verborgen en 
overdekt, dingen die niet plots ontstaan, zodat (ons) verstand, dat naar het onbekende opvliegt, overdenkt  
wat  ten  slotte  het  einde  zal  zijn  van  die  eeuwenlange  uitbuiting,  hoever  onze  graaizucht  zal  doordringen.  

                                                
 1 Est vraagt een onderwerp en een naamwoordelijk deel van het gezegde. Wat is hier wat? 
 

 2 Waarom lees je et beklemtoond? Waarnaar verwijst hoc? En sui? Geef summa parte weer met één woord. 
 

 3 Illa is ... (determinering), want ... 
 

 4 Welk onderwerp is verzwegen? 
 

 5 Quae: betrekkelijk of vragend? Toon aan. Blijkbaar is finis soms vrouwelijk. 
 

 6 Die groep heeft de functie ... bij ... 
 

 7 Welke werkwoordsvorm wordt hier verzwegen? Bewijs. 
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Hoe onschadelijk/onschuldig, hoe gelukzalig, meer nog, ook echt verfijnd zou de mensheid zijn, zo ze niets 
van elders dan (wat) boven de grond is, zou begeren, kortom niets, tenzij wat vlakbij haar bestaat. 
 
Bespreking 
 

• Waardoor dreigen de mijnen uitgeput te raken? 
• Zouden we minder goed leven zonder de mijnbouw, volgens Plinius? En volgens jou? 
• Vergelijk: ‘De mensheid was gewend aan een wereld met schijnbaar onbeperkte grondstoffen, maar moet 

nu wennen aan een aarde als een begrensde, overvolle en eindige ruimte met een beperkte hoeveelheid 
grondstoffen om te ontginnen en steeds minder mogelijkheden om vervuilend afval kwijt te raken.’ (Jean-
Claude Trichet, juni 2008). Welke twee problemen hebben we er sedert Plinius bij gekregen? Wie is J.-C. 
Trichet? Welke functie bekleedde hij in 2008? 

 
CAPUT 4 
 
(e)ru re • iuxta (bw.) • pretium > pretiosus • vid ri • nomen, -inis • ex • custodia > custodire • unus, -a, -um • 
invenire • pestis, -is • consul re • interim • cogitare • usus, -us • heu • ingenium, -i • aug re • (ac)ced re • ars, 
artis • carus, -a, -um • fac re • disc re • homo, hominis • natura, -ae • vocare > provocare • vitium, -i • libet > libido, 
-inis • iuvat, iuvit • ac 
 
Eruitur aurum et chrysocolla iuxta, ut pretiosior1 videatur, nomen ex  
        messing  
 

auro custodiens. Parum enim erat unam vitae invenisse pestem, nisi in  
      te  weinig  
 

pretio esset auri etiam sanies. Quaerebat argentum avaritia; boni2  
           etter  
 

consuluit interim invenisse minium rubentisque terrae excogitavit usum. 
             cinnaber    rood zijn 
 

Heu prodiga ingenia, quot modis auximus pretia rerum! Accessit ars  
      spilziek 
 

picturae, et aurum argentumque caelando carius fecimus. Didicit homo 
         graveren/boetseren  
 

naturam provocare3. Auxere et4 artem vitiorum inritamenta; in poculis 
                   prikkeling    beker  
 

libidines caelare iuvit ac per5 obscenitates bibere.  
            ontuchtigheid  
 
Werkvertaling 
 

Er  wordt  naar  goud  gedolven,  en  evenzeer  naar  messing/geelkoper  dat  zijn  naam  aan  het  goud  ontleent,  
zodat het waardevoller schijnt. Want het was niet genoeg één ziekte voor de mensheid te hebben 
uitgevonden, als niet ook het namaakgoud prijzig zou zijn. Hebzucht zocht zilver; ze schatte het ondertussen 
hoog kwikerts te hebben gevonden, en ze bedacht het gebruik van die rode aarde. Helaas! Verkwistende 
talenten/karakters, op hoeveel manieren hebben we de prijzen van de dingen verhoogd! Dan kwam de kunst 

                                                
 1 Congrueert met ... 
 

 2 Boni consulere is een uitdrukking: ‘als winst beschouwen’. 
 

 3 De kunst tracht de natuur te overtreffen, ze ‘echter dan echt’ af te beelden. Zie bv. schilderijen uit de re-
naissance, de 18e eeuw (Watteau, Fragonard ...). En zien we de werkelijkheid in de film en op tv? Ziet je le-
raar/lerares eruit als op een reclamefolder? Nee? Dan is die echt! 

 

 4 Determineer auxere. Waarom lees je et beklemtoond? 
 

 5 Per: ‘(dwars) door’; (tijd) ‘gedurende’; (plaats) ‘midden (in)’? 
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eraan, en het goud en het zilver maakten we prijziger door het te boetseren. De mens leerde de natuur uit te 
dagen. Wat ook de kunst verhoogde/ontwikkelde, waren de prikkelingen van onze ondeugden; men vond 
het plezierig onze lusten op de bekers te graveren en te drinken midden obsceniteiten. 
 
Bespreking 
 

• Waaruit bestaat kunst voor Plinius? 
•  Wat  vindt  hij  van  de  prijzen  voor  kunstvoorwerpen?  Zoek  enkele  prijzen  op  van  kunstwerken  die  op  

recente veilingen werden betaald. 
• Zoek de resultaten op van het Nederlandse onderzoek naar de authenticiteit van de werken van 

Rembrandt. 
 
CAPUT 5 
  
iac re > abic re • deinde • coepi • ut + ind. • nimius, -a, -um • idem, eadem, idem • frang re > fragilis > fragilitas,     
-atis • verus, -a, -um • gloria, -ae • existimare • hab re • statim • perire • totus, -a, -um • satis • nec • turba, -ae • 
ten re • iam • (ac)ced re > accessio, -onis 
 
Abiecta deinde sunt haec1 ac sordere coepere, ut2 auri argentique nimium 
        waardeloos  zijn  
 

fuit. Murrina ex eadem tellure et crystallina effodimus3, quibus pretium4 
 albasten (?) bekers 
 

faceret ipsa fragilitas. Hoc argumentum opum, haec vera luxuriae gloria 
             bewijs  
 

existimata est: habere quod posset statim perire totum. Nec hoc fuit  
 

satis. Turba5 gemmarum potamus et zmaragdis teximus6 calices, ac temulentiae  
        zwelgen        weven     kelk    dronkenschap  
 

causa tenere Indiam iuvat. Aurum iam accessio est.  
 
Werkvertaling 
 

Later  werden  die  (dingen)  verworpen  en  begon  ook  hun  prijs  te  dalen,  zodra  er  overvloed  aan  goud  en  
zilver was. Albasten en kristallen luxebekers groeven we uit diezelfde aarde op; precies hun breekbaarheid 
maakte hun waarde uit. Dát was het bewijs van rijkdom, dát de echte glorie van luxe, dacht men: te bezitten 
wat  dadelijk  totaal  teloor  zou kunnen gaan.  Maar  dit  was nog niet  genoeg.  In  een hoop edelstenen zuipen 
we, met smaragden hebben we onze bekers omkleed/omzoomd, en om dronken te worden houden we graag 
(de rijkdommen van) Indië vast. Goud is al een bijzaak. 
 
CAPUT 6 
 
utinam • optimus, -a, -um • quisque • nex, necis > pernicies, -ei • reperire • quanto! (bw.) • felix, -icis • ita • opinio, 
-onis > opinari • (in)veh re 
 
 
 

                                                
 1 Waar verwijst haec naar? 
 

 2 Vertaal deze bijzin eerst als onafhankelijke zin. Ut: ‘toen, om te, zodat’? 
 

 3 Presens of perfectum? (2 argumenten) 
 

 4 Lees deze bijzin. Is pretium nom. enk. of acc. enk.? Wat heeft zin: quibus als abl. of als dat.? 
 

 5 Waarom moet dit een abl. enk. zijn? 
 

 6 Presens of perfectum? Waaruit maak je dat op? 
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Utinamque posset1 e vita in totum abdicari proscissum conviciis 
            afwijzen     onteerd        verwijt 
 

ab optimis quibusque et ad perniciem vitae repertum. Quanto feliciore aevo2, 
                      tijd(perk)  
 

cum res ipsae permutabantur inter sese, sicut et Troianis temporibus 
          wisselen  
 

factitatum (erat). Ita enim, ut opinor, commercia victus gratia invecta (erant). 
 gebeurd              handelswaar   voeding 
 
Werkvertaling 
 

Kon het maar helemaal uit het leven (der mensen) gebannen worden, beschimpt met verwijten door elk 
(van) de besten, tot verderf van het mensdom gevonden. Hoeveel gelukkiger (was) de tijd, toen de dingen 
zélf werden geruild onder elkaar, zoals het in de tijden van Troje zo vaak was gedaan ... Zo, meen ik, werden 
de handelswaren ingevoerd omwille van het levensonderhoud. 
 
Bespreking 
 

• Plinius, zoals de meeste Romeinen, zag in het verre verleden de aurea aetas. De  volgende  tijden  van  de  
geschiedenis vormden een reeks van vervalperiodes tot hun eigen ferrea aetas, een ijzerharde tijd. 

• Wij leven, na de ‘eeuw van de vooruitgang’, naar een lokkende toekomst toe. Of niet? 
• Om hoeveel redenen kunnen mensen goud (of iets anders) kopen? 
• Plinius wijt veel in zijn ogen dwaas gedrag aan de aanwezigheid van goud. Terecht of niet? 
• Mensen wijten het klimmen van de prijzen aan het verschijnen van de euro. Terecht of niet? 
 
CAPUT 8 
  
Pessimum vitae scelus fecit qui primus (anulos) induit digitis ... 
      ergste            ring  aandoen    digitus, -i: vinger 
 
(Daarna volgt een lange uitweiding over gouden en zilveren ringen als teken van standenverschil tussen aan 
de ene kant de ordines van senatoren,  die  een gouden ring droegen,  en die  van de equites met een zilveren 
ring, en aan de andere kant het gewone volk. Ringen met en zonder edelsteen, zegelringen, ringen waar gif 
in werd bewaard ... Ondertussen vernemen we details over rituelen bij de triomftocht. De groeiende kloof 
tussen armen en zeer rijken ...) 
 
 
(wordt vervolgd) 
 
 

 Alle Latijnse teksten uit dit artikel kunt u als Word-document downloaden in de login voor leden op on-
ze website www.vlot-vzw.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 1 Is het onderwerp verzwegen? Dus is het dat van de vorige zin. 
 

 2 Een losse ablatief? En dit moet de hoofdzin zijn! Natuurlijk is er geen participium van esse. We geven weer 
met een onafhankelijke zin. 
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Rare jongens, die Egyptenaren, Grieken ... 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
We lezen het alle dagen in de krant, het wordt bijna een vast punt van de televisiejournaals: België wordt 
overstroomd door migranten. Elke maand zoeken meer dan duizend mensen een nieuwe toekomst in ons 
land, aangetrokken door de comfortabele levensomstandigheden. Grote steden als Brussel en Antwerpen 
kreunen onder deze overlast. Vele migrantengezinnen belanden op straat bij gebrek aan opvang. We krijgen 
de indruk ‘overspoeld’ te worden door vreemde culturen en beginnen een vage angst te ontwikkelen voor al 
het onbekende dat zo talrijk op ons afkomt. Sommige extreme politieke partijen spinnen dankbaar garen bij 
dit ongenoegen. 
 
Een van de gevolgen van de veelvuldige contacten met vreemde culturen is dat men zich meer vragen be-
gint te stellen over de eigen cultuur en op zoek gaat naar de eigen identiteit. Wat maakt een Vlaming of een 
Belg tot een echte Vlaming of Belg? Volstaat het de taal te spreken of een biefstuk met friet lekker te vinden, 
de Vlaamse Leeuw en de Brabançonne te kunnen zingen uit volle borst? Dit probleem is niet nieuw, maar 
bestond  ook  al  in  de  klassieke  oudheid.  Hoe  keken  Grieken  en  Romeinen  aan  tegen  de  massale  inwijking  
van vreemdelingen in hun grote steden? We laten achtereenvolgens Aristoteles en Juvenalis aan het woord. 
De keuze van de fragmenten en de vertaling van de originele teksten zijn genomen uit het interessante werk 
van Fik Meyer, Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld, Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, Amsterdam, 2007. 
 
De Griekse identiteit 
 
De Grieken zagen hun identiteit uitgedrukt in drie domeinen: taal, godsdienst en spelen. Al wie geen Grieks 
sprak, noemden zij barbaren, letterlijk vertaald: zij die een brabbeltaaltje uitslaan. Voorts aanbaden zij de-
zelfde goden en vond men in heel de Griekse wereld hun tempels terug. Ten slotte werden deze goden ver-
eerd met grootse spelen, zoals de Olympische Spelen ter ere van Zeus in Olympia en de Pythische Spelen ter 
ere van Apollo in Delphi. Deze spelen waren uitsluitend toegankelijk voor Grieken. 
 
We laten nu Aristoteles aan het woord, die in de Politica (VII, 1327b), een lijvig werk waarin hij zijn staats-
ideeën uiteenzet, o.a. een verklaring zoekt voor het verschil tussen de Griekse identiteit en de barbaarse. 
 

 µ             µ  µ   ,    
  ,   µ   µ ,       

 µ        µ     , µ  ,  µ  
       ,  µ    ,  µ  

µ .   µ           -
µ   µ   , µ   . 

 
Woordenschat 
 

    koud  
 µ     opwelling, adem, energie 
     verstand, geest 

    behoeftig, ontberend 
    en daarom 

   voltooien, volharden, blijven 
  zonder politieke carrière, ongeschikt voor politiek 

   van het denken, geestelijk 
µ     moedeloos, neerslachtig 

     leiden, heersen 
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µ     het midden houden; (hier) wonen tussen (Europa en Azië) 
µ     deel hebben aan 

µ     begeesterd 
   als staatsburger leven, besturen 

µ     machtig zijn, in staat zijn 
    bereiken, verkrijgen 
    regeringsvorm, staatsbestuur 

 
Vertaling 
 
De  volkeren  van  koude  landen  in  het  algemeen,  en  van  Europa  in  het  bijzonder,  zijn  vol  van  geestkracht,  
maar schieten tekort in vaardigheden en intellect. Dit is de reden waarom zij betrekkelijk vrij kunnen blijven, 
maar  zich  politiek  niet  echt  ontwikkelen  en  niet  de  kwaliteiten  aan  de  dag  leggen  om  andere  mensen  te  
overheersen. De volkeren van Azië beschikken wel over vaardigheden en intelligentie, maar schieten tekort 
in geestkracht. Om die reden blijven deze volkeren onderworpenen en slaven. Het Griekse volk, dat tussen 
Europa en Azië in woont, verenigt in zich de kwaliteiten van deze beide groepen volkeren. Het bezit zowel 
geestkracht als intelligentie: de ene eigenschap maakt het permanent vrij, de ander stelt het in staat de beste 
staatsvorm te bereiken en een vaardigheid aan de dag te leggen om alle andere volkeren te overheersen, als 
het tenminste in staat is om een politieke eenheid te bereiken. 
 
Migranten in Rome 
 
Vergeleken met de Grieken stonden de Romeinen meer open voor vreemde culturen, althans de grote meer-
derheid van de Romeinen. Sommigen, vooral uit de hogere klassen, konden moeilijk verdragen dat oosterse 
culturen met hun vreemde gebruiken hun intrede deden in Rome. Daartegenover staat dat vele migranten 
na enkele generaties het Romeinse burgerrecht verkregen en ogenschijnlijk gemakkelijk tot hogere posities in 
de maatschappij  opklommen.  We laten nu Juvenalis  aan het  woord (Satiren 3,  58-80),  die  niet  te  spreken is  
over de talrijke aanwezigheid van Grieken in Rome. 
 
Quae nunc divitibus gens acceptissima nostris 
et quos praecipue fugiam, properabo fateri, 
nec pudor obstabit. non possum ferre, Quirites,      60 
Graecam urbem. quamvis quota portio faecis Achaei? 
iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes 
et linguam et mores et cum tibicine chordas 
obliquas nec non gentilia tympana secum 
vexit et ad circum iussas prostare puellas.       65 
ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra. 
rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine, 
et ceromatico fert niceteria collo. 
hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta, 
hic Andro, ille Samo, hic Trallibus aut Alabandis,     70 
Esquilias dictumque petunt a vimine collem, 
viscera magnarum domuum dominique futuri. 
ingenium velox, audacia perdita, sermo 
promptus et Isaeo torrentior: ede quid illum 
esse putes. quemvis hominem secum attulit ad nos:    75 
grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes, 
augur, schoenobates, medicus, magus, omnia novit 
Graeculus esuriens: in caelum iusseris ibit. 
in summa non Maurus erat neque Sarmata nec Thrax 
qui sumpsit pinnas, mediis sed natus Athenis.     80 
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Woordenschat 
 
58 acceptus, -a, -um: aannemelijk, graag gezien 
60 obstare: in de weg staan 
 Quirites, -(i)um (m.): aanspreektitel voor de Romeinse burgers 
61 quamvis: alhoewel 
 quotus, -a, -um: het hoeveelste deel? 
 portio, -onis (v.): (aan)deel 
 faex, faecis (v.): droesem, bezinksel 
 Achaei, -orum: Achaeërs, Grieken 
62 defluere, -o: stromen in, uitmonden 
 Orontes, -i(s) (m.): rivier in Syrië 
63 tibicen, -cinis (m.): fluitspeler 
 chorda, -ae: snaar 
64 obliquus, -a, -um: schuin; (hier) ongelijk (verwijst naar de snaren van een Syrische harp) 
 gentilis, -is, -e: van hetzelfde volk, nationaal 
 tympanum, -i: tamboerijn 
65 vehere, -o: (mee)voeren 
 prostare: zich prostitueren 
66 pingere, -o: schilderen; pictus, -a, -um: bont, gevlekt 
 lupa, -ae: wolvin, prostituee 
 mitra, -ae: muts, kap, tulband 
67 rusticus, -a, -um: landelijk, eenvoudig 
 sumere, -o: nemen, aantrekken 
 trechedipnum, -i: een licht gewaad 
 Quirinus, -i: oude Italische godheid van de landbouw 
68 ceromaticus, -a, -um: ingesmeerd (met een mengsel van was en olie, vooral door worstelaars gebruikt) 
 niceterium, -i: overwinningsteken  
 collum, -i: hals 
69 Sicyon, -onis (v.): stad in het noorden van de Peloponnesus 
 Amydo, -onis (v.): stad in Macedonië 
70 Andros, -i (v.): eiland van de Cycladen 
 Samos, -i (v.): eiland voor de kust van Klein-Azië 
 Tralles, -ium (v.): stad in het zuiden van Lydië (Klein-Azië) 
 Alabanda, -orum (o.): stad in Carië, ten zuiden van Lydië gelegen 
71 Esquilae, -arum: de Esquilijn 
 dictus, -a, -um a(b) + abl.: genoemd naar 
 vimen, -inis (o.): vlechtwerk, mandje (verwijzing naar de Viminalis, waar vele wilgen groeiden, ideaal 

hout om te vlechten) 
72 viscera, -um (o.): ingewanden, wat zich in het binnenste bevindt (hier van een huis) 
74 Isaeus, -i: beroemd Grieks redenaar 
 torrens, -entis: snelstromend 
 edere, -o: zeggen, uitspreken 
75 quivis, quaevis, quidvis: wie/wat je maar wil 
76 grammaticus, -i: taalleraar 
 geometres, -i: wiskundige 
 pictor, -oris (m.): schilder 
 aliptes, -ae (m.): masseur 
77 schoenobates, -ae (m.): koorddanser 
 magus, -i: sterrenwichelaar 
78 Graeculus, -i: Griekje 
 esurire: honger hebben 
79 in summa: ten slotte 
 Maurus, -i: Mauretaniër 
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 Sarmata, -ae (m.): Sarmatiër (een nomadenvolk aan de Zwarte Zee) 
 Thrax, -acis (m.): Thraciër (Thracië ligt in het noordoosten van Griekenland) 
80 pinna, -ae: vleugel (verwijzing naar Daedalus) 
 
Vertaling 
 
Ik aarzel niet er recht voor uit te komen 
dat ik vooral één mensengroep ontwijk, 
de lievelingen van het rijke Rome: 
die Griekse droesem, waar die stad van ons 
verziekt van is – en veel meer buitenlanders! 
Hoe lang al stroomt de Syrische Orontes 
hier in de Tiber uit en scheidt een vloed 
van taal en mode af, van tamboerijnen, 
exotisch fluit- en harpspel en van hoeren 
die met een bontgekleurde lintenhoed 
bij ’t Circus prijken. Ga er zelf maar kijken! 
Ach Romulus, uw eigen oer-Romeinen  
lopen op feestsandalen rond en tooien 
hun ingezalfde hals met Griekse kralen. 
En oosterlingen – Grieken, Macedonen, 
Klein-Aziaten, Archipelbewoners – 
bezetten onze heuvels, Viminalis 
en Esquilijn vooral; en daar krioelen 
ze rond in rijke villa’s en ze voelen 
zich heer en meester hier. ’t Zijn spitse geesten, 
brutaal, ad rem, luider en sneller sprekend 
dan elke redenaar. Als je bedenkt 
wat al voor Grieken één zo’n Griek ons brengt: 
taalleraar, retor, arts, landmeter, schilder, 
profeet en acrobaat en tovenaar, 
een Griek met honger is dit allemaal. 
Hij vliegt zelfs als het moet, want Daedalus 
was heus geen Turk, geen Thraciër of Sarmaat, 
welnee! Je reinste Griek, dat zegt genoeg. 
 
 

 De Griekse en Latijnse tekst uit dit artikel kunt u als Word-document downloaden in de login voor leden 
op onze website www.vlot-vzw.be. 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 
Sagalassos. Droomstad in de bergen 
 
 

Bespreking door Johan De Wilde 
 
 
De voorbije twintig jaar verschenen er tijdens de zomermaanden regelmatig berichten in de Vlaamse pers 
over de opgravingen in het Turkse Sagalassos. Deze ruïnestad, gelegen ten noorden van het toeristische An-
talya, lag lang geleden in de landstreek Pisidië. Na de ondergang van de stad – te wijten aan natuurrampen – 
werd de stad nooit  overbouwd.  Door haar  geïsoleerde ligging in  het  Taurusgebergte  verdween de stad uit  
de herinnering en wist men eeuwenlang niet waar men haar moest zoeken. Na de herontdekking en identifi-
catie  duurde  het  nog  tot  de  laatste  jaren  van  de  vorige  eeuw  vooraleer  er  systematisch  werd  opgegraven.  
Ondertussen is niet alleen de stad, maar ook het hele gebied eromheen het voorwerp van multidisciplinair 
onderzoek.  De opgravingen werden al  die  tijd  geleid door  de Leuvense archeoloog Maec Waelkens,  en de 
resultaten waren vaak spectaculair. Uit waardering voor Waelkens’ werk hebben de Turkse autoriteiten erin 
toegestemd dat talrijke vondsten Turkije tijdelijk verlaten in het kader van een tentoonstelling in Tongeren. 
Deze zeer informatieve expositie loopt nog tot 17 juni 2012. 
 
Een publicatie mocht natuurlijk niet ontbreken. Het boek telt in totaal acht hoofdstukken. Het eerste ervan 
schetst de hoofdmomenten in de herontdekking van Sagalassos. Het laatste hoofdstuk biedt de lezer een 
overzicht van de wetenschappelijke disciplines die elk hun steentje bijdragen voor een dieper inzicht in de 
evolutie van het oude Sagalassos. De zes hoofdstukken tussenin behandelen de ontwikkelingsgeschiedenis 
van de stad, van de prehistorie tot en met de vroege middeleeuwen. De lokale elementen worden hierbij re-
gelmatig gesitueerd binnen het kader van de geschiedenis of de kunstgeschiedenis. Vanaf het derde hoofd-
stuk (het hellenisme) gaat veel aandacht naar de architecturale verwezenlijkingen. Die verrijzen vanaf de 
hellenistische periode en kennen een ware bloeiperiode tijdens de eerste drie eeuwen van onze tijdrekening. 
Een  flink  aantal  openbare  gebouwen  is  al  geïdentificeerd,  en  sommige  ervan  (het  heroön,  de  Antonijnse  
pronkfontein en het Dorische brongebouw) zijn zelfs heropgebouwd volgens het procedé van de anastylose 
(heroprichting met minstens 80 % van het oorspronkelijk materiaal). 
 
Dit werk is geschreven voor een breed publiek en vraagt geen specifieke voorkennis. Het maakt begrippen 
als urbanisatie en romanisatie via tekst en beeld duidelijk en aanschouwelijk. De zeer fraaie kleurenillustra-
ties tonen diverse gebouwen, monumenten, beelden, landschappen, gebruiksvoorwerpen enz. De teksten bij 
die illustraties zijn uitvoerig en gedetailleerd. De kaftbladen kan men openvouwen: de lezer vindt er drie 
kaarten. Het plan van de stad zelf (rugzijde) bevat een nuttige legende, maar is wat klein uitgevallen. In het 
boek zijn geen voetnoten noch een bibliografie opgenomen. Bij de aankoop van het boek in de museumshop 
ontvangt de koper ook een summiere catalogus. In een dertigtal bladzijden worden alle objecten van de ten-
toonstelling met een kleine kleurenfoto en een beknopte wetenschappelijke beschrijving weergegeven. 
 
 

 

Marc Waelkens, Jeroen Poblome, red. Patrick De Rynck 
Sagalassos. Droomstad in de bergen 
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 2011 
Paperback, 176 blz. 
ISBN 978 90 7609 989 7 
€ 34,50 
 

www.openbaarkunstbezit.be 
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Alexandrië 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Het in december 2011 verschenen nummer van Lampas, het Nederlandse tijdschrift voor classici, is een the-
manummer over Alexandrië. Daarin komt de stad, die vooral bekend was omwille van haar wereldberoem-
de bibliotheek en de talrijke wetenschappelijke disciplines die daarmee samengingen, vanuit verschillende 
invalshoeken aan bod. 
 
De eerste twee artikelen gaan over de geschiedenis van Alexandrië ten tijde van Ptolemaeus I en II en over 
het archeologisch onderzoek in Alexandrië in de laatste vijftig jaar. De daaropvolgende vier bijdragen be-
handelen telkens een intellectuele activiteit: de filologie, de wiskunde, de geneeskunde en de filosofie. Al de-
ze wetenschappelijke disciplines kwamen dankzij de aanwezigheid van geleerden die ze beoefenden en van 
de bibliotheek tot grote bloei. In twee andere artikelen worden de Alexandrijnse dichters en de hellenistische 
poëzie besproken. Ook over de hedendaagse Griekse dichter Konstantinos Kavafis, die vaak met het oude 
Alexandrië wordt geassocieerd, handelt een bijdrage. De film Agora (over Alexandrië) en wat men er in de 
klas mee kan doen, sluit het tijdschrift af. 
 
Alle bijdragen in dit nummer van Lampas zijn geschreven door specialisten ter zake. Zij trachten een aantal 
traditionele ideeën en misverstanden over Alexandrië te toetsen aan de laatste stand van zaken in het arche-
ologisch, historisch en literair wetenschappelijk onderzoek. Elk artikel heeft een uitgebreide bibliografie voor 
verdere lectuur. Enkele afbeeldingen zorgen ook voor het visuele aspect. 
 
 

 

Lampas (jg. 44 nr. 4) 
Alexandrië 
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2011 
Paperback, 160 blz. 
ISBN 978 90 8704 284 4 
€ 11,00 
 

www.verloren.nl 

 
 
 

 
 

De haven en de bibliotheek van Alexandrië vandaag 
(foto’s: Joeri Facq) 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
Quand l’Antiquité se décline en chansons françaises, latines ou grecques. Org.: IFC. Zone Waals-Brabant 
en Namen; 5/3 en 6/3/2012. Info: www.ifc.cfwb.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 theorieën. Org.: V.L.O.T. CC Lokeren, Torenstraat 1, 9160 Lokeren. 21/3/2012 van 
14.30 tot 17.00 uur. Docent: Lieve Van Hoof. Info: www.vlot-vzw.be/nascholing. 
 
L’appui des nouvelles technologies pour une pratique pédagogique innovante. Org.:  SEGEC.  Bureau de 
l’Enseignement, Rue de l’Evêché 5, 5000 Namur. 21/3/2012 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleiding: Thomas De-
brux. Info: www.segec.be. 

 
Cursussen en congressen 
 

 
Over Aphrodite, Orpheus, Dionysus: Griekse mythen als blijvende bron van zelfkennis. Org.: UVT-
Davidsfonds. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare. 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 en 29/3/2012 van 14.00 tot 
16.00 uur. Docent: Freddy Decreus. Info: www.davidsfonds.be. 
 
Plunderaars, veroveraars of beschavers? Romeinen in de lage landen. Org.:  UVT-Davidsfonds.  GC  De  
Kruisboog, Minderbroedersstraat 15, 3300 Tienen. 5/3, 12/3, 19/3 en 26/3/2012. Docent: Hugo Thoen. Info: 
www.davidsfonds.be. 
 
De Spartanen: een mythe ontrafeld. Org.: Amarant. 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. 
 
Griekse kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 20/3, 27/3, 17/4, 24/4, 8/5 en 15/5/2012 van 10.00 tot 
11.30 uur. Lesgever: Wouter De Bruyne. Info: www.ccdewerf.be. 
 
Von der Muse geküsst: die klassischen Sprachen und die Künste. Org.: Deutscher Altphilologenverband. 
Universität, Nordhäuser Straße 63, 99089 Erfurt (DE). 10/4 tot 14/4/2012. Aktualitäten der Antike (Werner 
Frick); Martial: Glanz und Elend eines Dichterlebens (Klaus Bartels); Antike Mythologie und deren Rezeption in der 
Kunst von der Renaissance bis zur Gegenwart (Udo Reinhardt); Reisen ins Jenseits: Orpheus und die bacchischen 
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Mysterien (Katharina Waldner); Film ohne Antike? Antike ohne Film? Versuch einer Didaktik und Methodik des 
Einsatzes von Spielfilmen im altsprachlichen Unterricht (Hans-Joachim Glücklich); Der ‘Böse’ und die Augusteer: 
Cacus bei Livius, Vergil, Properz und Ovid (Niklas Holzberg); Der orphische Hymnos auf khtonios Hermes (Marios 
Skempis); Drama im republikanischen Rom: eine ‘Römische’ Gattung? (Gesine Manuwald); Blondinen, Brünette 
und Bodybuilder (Tomas Lochmann); Von der Muse verführt: gefährdete und gescheiterte Künstlerkarrieren (Ulrich 
Schmitzer); Was ist Polytheismus? (Jörg Rüpke); Uber den Zaun geschaut: zur Lage der alten Sprachen in Europa: 
alles rund um das European Certificate for Classics (Alfred Reitermayer); Chancen und Probleme der Lektüre von Ci-
ceros Rede Pro Ligario (Dietmar Schmitz en Michael Wissemann); Begabten- und Hochbegabtenförderung in den 
Sprachen (Bärbel Flaig); Latein und die romanischen Sprachen: Möglichkeiten für den sprachverbindeten Unterricht 
(Kathrin Siebel); Latein im Ohr: Sprachgestaltung als ästhetische Erfahrung im Umgang mit lateinischer Dichtung 
(Verena Datené); Römisches in ‘Rome’ (Benedikt Simons); Gemeinsam gewinnen: Möglichkeiten der Kooperation 
von Universität und Schule im Rahmen des fachdidaktischen Studiums (Stefan Kipf en Peter Danz); Wo der Mythos 
heute lebt: aktuelle Rezeptionsformen antiker Mythologie in der digitalen Kunst (Rudolf Henneböhl); Aktiv und kre-
ativ im Lateinunterricht (Danijela Hecht-Mijic); Latein-Portfolio III: fit für das Abitur (Peter  Kuhlmann en Wulf  
Brendel); Der Salat in der Dusche: wie Europas Wörter vernetzt sind (Christian Utzinger en Christian Seidl); Neue 
Medien und alte Sprachen? Das Römer-Experiment (Hanspeter Hauke); ‘Cum voce’: Kongress-Projektchor (Klaus-
Jürgen Etzold); Inszenierte Antike: antikes Drama auf der heutigen Bühne I (Georg Rootering); Panem et circenses 
oder: wenn der Satiriker zum Historiker mutiert. Geschichtsklitterung als altphilologische Herausforderung (Karl-
Wilhelm Weeber); Römische Malerei (Wolfgang Ehrhardt); Hinten das Meer und forne die Feinde: ausweglose Si-
tuationen im römischen Epos (Claudia Schindler); Vom opus perfektum zum Fragment: Lukians ‘romantische’ Aus-
einanderzetzung mit der normativen literarischen Tradition in den ‘Wahren Geschichten’ (Manuel Baumbach); Mu-
sen-Feuer in den Carmina Burana: mit Carl Orff gegen den Verlust der Erinnerung (Friedrich Maier); Raffael und die 
Philosophen (Michael Hotz); Brücken der Geschichte - Brücken der Künste - Brücken des Lernens: oder, Antike anders 
begreifen (Hans Bässler); Eine Penelopearbeit der Philologie: ist die thukydideische Frage noch zeitgemäss? (Antonios 
Rengakos); Die augusteische Propaganda: ihre Darstellungsstrukturen in Wort und Bild (Tamara Choitz); Vielleicht 
doch besser ohne? Perspektiven der Bildungspolitik für den altsprachlichen Unterricht (Stefan Kipf); Verknüpfung von 
Latein und Musik im Unterricht (Ruth Franke); Raummetamorphosen im augusteischen Rom (Michael Lobe); Dra-
ma per musica (Hans Bässler); Musik im Lateinunterricht (Walter Siewert); Officina Latina: lebendiges Latein in-
nerhalb und ausserhalb des Unterrichts (Andreas Fritsch, Thomas Golzhäuser en Robert Maier); Lateinische 
Schuldramen (Anna Radke en Joanna Rostropowicz); Die Klang- und Musikwelt der Antike (Susanne Rühling); 
Einige Grundlagen der klassischen Logik im Lateinunterricht (Hans Widmer); Facetten der Liebe: eine kompeten-
zorientierte Reihe zu Liebesgeschichten in Ovids Metamorphosen (Ingvelde Scholz); Omnes? Omnia? Omnino? Die 
Bedeutung der Ästhetik für die altsprachlichen Universitätskurse (Marc Brüssel); Wie klangen lateinische Prosa und 
Verse in der Antike? Wie soll man Latein im Unterricht aussprechen? Didaktische und sprachwissenschaftliche Über-
legungen zur lateinischen Aussprache (Peter Kuhlmann); Inszenierte Antike: antikes Drama auf der heutigen Bühne 
II (Georg Rootering); Das ‘missing link’ in der Geschichte des lateinischen Romans: die Milesiaka (Stefan Tilg); Pla-
to doctus: Bemerkungen zur Eigeninterpretation in Platons Dialogen (Michael Erler); Orest und Orestie bei Euripides 
(Peter Riemer); Virgil im Korbe: der mittelalterliche Blick auf einen antiken Dichter (Thomas Baier); Choreia und 
Fest: neue Ansätze in der Interpretation der griechischen Liedkultur (Anton Bierl); Zur Pluralität von Sprache und 
Musik in den ‘Antiphonen’ Bernd Alois Zimmermanns (Ortwin Nimczik); Nicht nur Antike: Cristoforo Landinos 
Dichtung vor ihrem zeitgenössischen Hintergrund (Wolfgang Kofler); Rap, lyrics, libretti: die griechische Dichtung 
als Musiktexte (Georg Danek); Warum gerade Platon? Zum kulturellen Hintergrund der neuen Aktualität Platons 
im 1. Jh. v.Chr. (Irmgard Männlein-Robert); Ein vierter Humanismus? Zur Zukunft der Alten Sprachen in den 
Schulen Europas (Karlheinz Töchterle). Info: www.altphilologenverband.de. 
 
Savoir-vivre in het oude Griekenland: over de filosofieën van de levenskunst. Org.: Amarant. Zaal Stanis-
las, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 17/4 en 24/4/2012 van 19.00 tot 21.30 uur. CC, Kunstlaan 5, 3500 Has-
selt; 26/4 en 3/5/2012 van 19.30 tot 22.00 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 28/4/2012 van 10.00 tot 
12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Stefan Joosten. Info: www.amarant.be. 
 
Macabere diviniteiten en machtige maagden: religie van Etrusken en Romeinen. Org.:  Amarant.  CC De 
Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 18/4, 25/4, 2/5 en 9/5/2012 van 14.00 tot 16.30 uur. KMKG, Jubelpark 10, 
1000 Brussel; 20/4, 27/4, 4/5 en 11/5/2012 van 10.15 tot 12.45 uur. Docent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be. 
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Lezingen 
 

 
Sagalassos 2011. Aula Pieter de Somer, Deberiotstraat 24, 3000 Leuven; 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. 
 
Antieke mythologie en barokopera: een haat-liefdeverhouding? Org.: NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, 
Koningstraat 18, 9000 Gent. 7/3/2012 om 20.00 uur. Spreker: Bruno Forment. Info: www.kantl.be. 
 
Pétra, cité des Nabatéens. Org.: Roma asbl. CC, Rue Jules Hanse 4, 1420 Braine-l’Alleud. 13/3/2012 om 20.00 
uur. Spreker: Sébastien Polet. Info: www.roma-asbl.be. 
 
De actualiteit van het antieke Griekse denken: Plato. Org.: Masereelfonds. Masereelhuis, F. Van Artevelde-
straat 35, 9000 Gent. 15/3/2012 om 19.30 uur. Info: www.masereelfonds.be. 
 
Onderzoek naar Romeinse wegen in Limburg. Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9, 6400 AA Heerlen 
(NL). 15/3/2012. Spreker: Tessa de Groot. Info: www.thermenmuseum.nl. 
 
De apotheek van Plato. Org.: Elcker-Ik. Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 16/3/2012 van 13.30 
tot 16.00 uur. Begeleiding: Jules Debroux. Een culturele reflectie over samenleven en opvoeden in het spoor 
van Bernard Stiegler en Donald Winnicott. Info: www.elcker-ik.be. 
 
Le retour quantifié du ‘miracle grec’: le bien-être en Grèce ancienne mesuré sur la longue durée. Org.: As-
sociation Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 16/3/2012 om 19.30 uur. 
Spreker: François de Callatay. Info: www.alexandrelegrand.be. 
 
Les dernières campagnes de fouilles à la villa de Mageroy. Org.: Roma asbl. Musée Archéologique, Rue des 
Martyrs 13, 6700 Arlon. 21/3/2012 om 20.00 uur. Spreker: François Casterman. Info: www.roma-asbl. 
 
Toen de munten nog spraken. Imperiale boodschappen op de centrale muntslag en de receptie ervan. 
Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 27/3/2012. Spreker: Liesbeth Claes. Info: 
www.nkv.nl. 
 
Van tornos tot toerisme. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 
28/3/2012 om 20.00 uur. Spreker: Karel De Meulemeester. Het woord toerisme komt van tornos (keerpaal in 
een stadion). Toerisme ontstond toen deelnemers en toeschouwers van de Olympische Spelen van heinde en 
verre kwamen. Waar in de middeleeuwen vooral gereisd werd uit godsdienstig en commercieel oogpunt, 
krijgt reizen voor het plezier een nieuwe boost in de zestiende eeuw. Info: www.nkv.nl. 
 
Sagalassos, stad der dromen. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 18/4/2012 
om 20.00 uur. Spreker: Marc Waelkens. Info: www.nkvov.tk. 
 
Carthage, de la fondation phénicienne à la capitale punique. Org.: Roma asbl. CC, Rue Jules Hanse 4, 1420 
Braine-l’Alleud. 24/4/2012 om 20.00 uur. Spreker: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Boekvoorstelling. Org.: Griekenlandcentrum. J. Story Scientia Boekhandel, Sint-Kwintensberg 87, 9000 Gent. 
28/4/2012 om 20.00 uur. Boekpresentatie van Inleiding in de Nieuwgriekse literatuur door Pieter Borghart. Info: 
www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
Pythagoras tot Euclides: van bewijzen om te bekijken naar bewijzen om over na te denken. Org.: Grieken-
landcentrum. Pirennezaal, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. 2/5/2012 om 20.00 uur. Spreker: Jean-Paul 
Van Bendegem. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
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Les monnayages d’Argos: miroir d’un panthéon très riche. Org.: Association Alexandre le Grand. Maison 
des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 4/5/2012. Spreker: Patrick Marchetti. Info: 
www.alexandrelegrand.be. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
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 gebruikt werden 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. 
 
L’image et le pouvoir: le siècle des Antonins. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse 
(FR). Tot 18/3/2012. Info: www.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). 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). Tot 22/4/2012. Info: www.landesmuseum.de. 
 
Soyons fouilles: découvertes archéologiques en Bretagne. Musée de Bretagne, Quai Emile Zola 20, 35000 
Rennes (FR). Tot 29/4/2012. Info: www.musee-bretagne.fr. 
 
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. 
 
Les saveurs antiques: à table avec les gallo-romains. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 
Vanaf 5/2012. Info: www.ath.be. 
 
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. 
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Im Licht des Südens. Archäologische Staatssammlung, Lerchenfeldstraße 2, 80538 (DE). Tot 27/5/2012. Deze 
tentoonstelling belicht de betrekkingen en de cultuurtransfer tussen het gebied van de Middellandse Zee en 
Centraal-Europa vanaf de steentijd tot de Romeinse periode. Info: www.archaeologie-bayern.de. 
 
Cévennes romaines. La Maison de l’Eau, 30500 Allègre-les-Fumades (FR). Tot 31/5/2012. Info: www.les-
fumades.com/cevennes-romaines. 
 
Over vlees en bloed: Gallo-Romeinse boeren en soldaten in noordelijk Vlaanderen. Provinciaal Archeolo-
gisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 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. 

Arles, les fouilles du Rhône: un fleuve pour mémoire. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Pa-
ris (FR). Tot 25/6/2012. Info: www.louvre.fr. 

Terres gallo-romaines. Musée de Rauranum, Place de l’Eglise 1, 79120 Rom (FR). Tot 30/6/2012. Info: 
www.musee-rauranum.com. 
 
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). Tot 26/8/2012. 
Info: www.museenkoeln.de. 
 
Eilanden van de goden. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 2/9/2012. 
De luchtfoto’s van Georg Gerster zijn het uitgangspunt voor een expositie waarin de rijke mythologie rond 
de Griekse eilanden uitgebreid aan bod komt. De foto’s en verhalen worden geïllustreerd door bijpassende 
voorwerpen uit de uitgebreide Griekse collectie van het museum. Info: www.rmo.nl. 
 
Les Gaulois. Cité des Sciences et de l’Industrie, Avenue Corentin-Cariou 30, 75019 Paris (FR). Tot 2/9/2012. 
Info: www.cite-sciences.fr. 
 
Sous nos pieds: l’archéologie au Luxembourg de 1995 à 2010. Musée National d’ Histoire et d’Art, Marché 
aux Poissons, 2345 Luxembourg (LU). Tot 2/9/2012. Info: www.mnha.public.lu. 
 
High Tech Römer: Schaue! Mache! Staune! LVR Landesmuseum, Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn (DE). 
Tot 3/9/2012. Deze tentoonstelling liep eerder in Museum Het Valkhof te Nijmegen. Info: www.rlmb.lvr.de. 
 
Pergamon: Panorama der antiken Metropolis. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE). 
Tot 30/9/2012. Info: www.smb.museum. 
 
La parure en Europe occidentale de la préhistoire à l’Antiquité. Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 
5670 Treignes. Van 6/5 tot 11/11/2012. Info: www.museedumalgretout.be. 
 
Cochons de Romains. Musée Gallo-Romain, Place du Musée 43, 38490 Aoste (FR). Tot 30/11/2012. Info: 
www.isere-culture.fr. 
 
De PUG-collectie: archeologie op zolder. Centraal Museum, Nikolaaskerkhof 10, 3500 Utrecht (NL). Tot 
31/12/2012. Vooral Romeinse archeologie. Info: www.centraalmuseum.nl. 
 
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: www.crypte.paris.fr. 
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Toneel 
 

 
Julius (William Shakespeare). Het Ongerijmde. CC De Kruisboog, Minderbroedersstraat 15, 3300 Tienen; 
2/3/2012. Info: www.huubcolla.be. 
 
De gehangenen (Josse De Pauw en Jan Kuijken). Info: www.kvs.be. 
 
Oedipoes mankepootstekeblind. Barre Weldaad. 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; 5/3/2012 om 14.00 uur, 6/3/2012 
om 10.00 en 14.00 uur. Zaal Molière, d’Aumalestraat 2, 1070 Anderlecht; 8/3/2012. CC, Heilig-Kruisstraat 16, 
2640 Mortsel; 9/3/2012. CC D’Iefte, Hoogstraat 122, 8540 Deerlijk; 15/3/2012 om 10.00 en 14.00 uur. CC De 
Herbakker, Pastoor Denevestraat 10, 9900 Eeklo; 20/3/2012 om 10.00 uur. Gemeentelijke Feestzaal, A. Van 
Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek; 28/3/2012 om 10.30 en 15.00 uur. CC Casino, Varenstraat 22 A, 3530 
Houthalen-Helchteren; 29/3/2012 om 10.00 en 13.30 uur. CC Gildhof, Sint-Michielsstraat 9, 8700 Tielt; 
7/5/2012 om 13.45 uur, 8/5/2012 om 10.00 en 13.45 uur. CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3, 2500  Lier; 
10/5/2012 om 10.00 en 14.00 uur, 11/5/2012 om 13.30 uur. C-Mine, Europalaan 34, 3600 Genk; 15/5/2012 om 
10.00 en 14.00 uur. Info: www.huubcolla.be. 
 
Er was eens (Daphné Verhelst). De Theatermaker, Villanella, Laika. CC De Steiger, Waalvest 8930 Menen; 
1/3/2012 om 10.00 en 14.00 uur, 2/3/2012 om 10.00 en 13.30 uur. Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt; 
4/3/2012 om 15.00 uur. De Studio, Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen; 6/3/2012 om 10.00 uur, 
7/3/2012 om 10.00 en 13.30 uur. GC Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst; 8/3/2012 om 10.00 en 
13.30 uur. C-Mine, 3600 Genk; 12/3 en 13/3/2012, telkens om 10.00 en 13.30 uur. Voor peuters (1-4 jaar). Daar 
dartelt de nimf Daphne. Apollo, aan wie geen meisje kan weerstaan, begluurt haar vanachter de bomen. Cu-
pido speelt op een cello en treft Apollo daarmee in zijn hart. Apollo krijgt vlinders in de buik en wil Daphne 
voor zich winnen. Het wordt een spel van lachen en plagen, springen en vallen. Zal zij hem uiteindelijk om-
kransen met een tedere kus? Info: daphneverhelst.wordpress.com. 
 
Lysistrata (Aristophanes). Théâtre Universitaire Royal de Liège, Quai Roosevelt 1 B, 4000 Liège. 8/3, 9/3 en 
10/3/2012 om 20.30 uur, 11/3/2012 om 15.00 uur, 15/3/2012 om 18.30 uur, 16/3/2012 om 20.30 uur. Info: 
www.turlg.be. 
 
De Perzen (Aeschylus). Dood Paard. Monty, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen; 30/3 en 31/3/2012. De Werf, 
Werfstraat 108, 8000 Brugge; 19/4/2012. Kaaistudio’s, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel; 
24/4 en 25/4/2012. Campo, Nieuwpoort 33, 9000 Gent; 27/4 en 28/4/2012. Info: www.doodpaard.nl. 
 
Hop! Nevski Prospekt. Kopergietery Rabot, Vlotstraat 22, 9000 Gent; 15/4/2012 om 15.00 uur, 16/4/2012 om 
10.00 en 14.00 uur. OC Lutselus, Pastorijstraat 7, 3590 Diepenbeek; 21/4/2012 om 15.00 uur. Arenatheater, 
Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk; 22/4/2012 om 14.00 en 17.00 uur, 23/4/2012 om 10.00 en 14.00 uur. De 
Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 3/5/2012 om 10.30 en 13.45 uur. De geschiedenis van Daedalus 
en Icarus. Vanaf 4 jaar. Info: www.bis-produkties.be. 
 
Oedipe à la ferme (naar Sophocles). Théâtre de la Toison d’Or, Gulden Vliesgalerij 396, 1050 Elsene. Van 
18/4 tot 19/5/2012 van woensdag tot zaterdag om 20.30 uur. Claude Semal en Ivan Fox vertellen de geschie-
denis van Oedipus met eieren, prei en kippen onder de meest diverse vormen: musical, marionettentheater, 
met humor, poëzie, fantasie en toch ook met dramatiek. Info: www.ttotheatre.be. 
 
Zus van. Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent. 18/4 en 19/4/2012 om 20.30 uur. Het is een monoloogvoor-
stelling gespeeld door Elsie de Brauw. Deze monoloog is geïnspireerd op de mythologische figuur van Is-
mene, de zus van Antigone. Info: www.ntgent.be. 
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Titus Andronicus (naar William Shakespeare). KVS, Lakensestraat 146, 1000 Brussel; 20/4, 21/4, 25/4, 26/4, 
27/4 en 28/4/2012 om 20.00 uur, 22/4/2012 om 15.00 uur. Toneelhuis, Komedieplaats 18, 2000  Antwerpen; 
7/6/2012. Info: www.kvs.be. 
 
Pegasus (Sarah en Barbara Beel). Casa Blanca. OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule. 24/4/2012 om 14.00 
uur. Vanaf 7 jaar. Info: www.cultuurcentrumkortrijk.be. 
 
Nero (Peter Verhelst). NTG. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare. 11/5/2012 om 19.15 uur. Spel: 
Wim Opbrouck en Johanna Lesage. Info: www.despil.be. 
 
Avoir vingt ans en 2015: les sept pièces de Sophocle mises en scène par Wajdi Mouawad et un projet avec 
50 jeunes. Théâtre Royal de Namur, Rue des Brasseurs 156, 5000 Namur. Tot 31/5/2012. Info: 
www.theatredenamur.be. 
 
Muziek en ballet 
 

 
Ariadnes eiland (Annelies de Beer). Stichting De Beer & Co. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. 1/3/2012 om 
13.30 uur. Kinderopera. Ariadnes 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. 
 
Medea (Wim Henderickx, Peter Verhelst en Paul Koek). De Veenfabriek en Muziektheater Transparant. 
Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 26/3/2012 om 20.00 uur. Info: www.transparant.be. 
 
Prometheus bevrijd. Jan Michiels. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 25/4/2012 om 19.15 uur. De titel 
van het concert is eerder symbolisch te interpreteren. Het enige werk dat expliciet refereert naar de mytho-
logische figuur is Prométhée van Franz Liszt. Info: www.concertgebouw.be. 
 
Psyché et Eros (César Franck). Orchestre Philharmonique de Liège. Salle Philharmonique, Boulevard Piercot 
25-27, 4000 Liège. 8/5/2012 om 20.00 uur. Daarnaast staat er nog muziek van Lalo, Debussy en Ravel op het 
programma. Info: www.opl.be. 
 
O monde aveugle! Zefiro Torna. Begijnhofkerk, Begijnenstraat, 2300 Turnhout. 11/5/2012 om 20.15 uur. Deze 
voorstelling toont de mens in zijn blinde angst voor het onbekende, verkerend in gewetensangst. Dit brengt 
bij de mens een visionaire bewustzijnsverschuiving teweeg, een transformatie naar een nieuw tijdperk. In 
het programma weerklinkt, naast enkele nieuwere composities, de meest gevarieerde muziek van talrijke 
Vlaamse polyfonisten. Els Van Laethem schreef liederen, op teksten van anonieme Romeinse dichters, Pe-
trarca en Michelangelo. Info: www.warande.be. 
 
Reizen en excursies 
 

 
Dubbeltentoonstelling over de Etrusken in Leiden en Amsterdam. Org.: Moritoen. 10/3 en 11/3/2012. Bege-
leiding: Catherine Dupres. Info: www.moritoen.be. 
 
Tongeren: tentoonstelling Sagalassos. Org.: GIKS. 6/5/2012. Info: www.giks.ugent.be. 
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Ateliers 
 

 
Romalia. Sint-Truiden. 9/4 tot 13/4/2012. Romeinse vakantie voor jongeren van het eerste en het tweede jaar 
secundair onderwijs. Info: www.romalia.be. 

 
Evenementen 
 

 
Gallo-Romeinse ambachtenmarkt. Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen, Padde-
straat 7, 9620 Velzeke. 27/5/2012 van 9.00 tot 18.00 uur. Allerlei activiteiten: ijzer smeden, hout bewerken, 
weven, verven, eten bereiden ... Handelaars bieden hun waren te koop aan. Info: www.pam-velzeke.be. 
 
Jardins et abeilles. Malagne, Malagne 1, 5580 Rochefort. 27/5 en 28/5/2012. Tuinen en bijenkorven staan cen-
traal tijdens deze dagen: gerechten met honing, was, kaarsen, honingdrank. Info: www.malagne.be. 
 
Römerfest. Carnuntum, Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-Altenburg (AT). 2/6 en 3/6/2012 vanaf 10.00 uur. In-
fo: wwwww.carnuntum.co.at. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 1 februari 2012. Voor aanvullende informatie of eventu-
ele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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