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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 

In maart hielden we naar goede traditie onze algemene vergadering, waarop een blik naar het afgelopen jaar 
werd geworpen en plannen werden gesmeed voor de nabije toekomst. Wat het voorbije jaar betreft, kunnen 
we tevreden terugblikken. Vooreerst was er een geslaagde studiedag rond activerende werkvormen. We 
haalden ook de vriendschapsbanden met onze Nederlandse collega’s van de VCN nauwer aan door een we-
derzijds bezoek. In het tijdschrift Prora probeerden we kortere en meer gevarieerde en bruikbare artikelen te 
brengen. Spijtig genoeg moeten we daarvoor vaak terugvallen op dezelfde auteurs. Daarom bij deze nog-
maals een warme oproep om mee te denken en te schrijven aan artikelen. We volgden tevens de hervor-
mingsnota’s van minister Smet op de voet, evenals de reacties van de verschillende onderwijskoepels. Tot 
slot begonnen we aan de herwerking van onze infobrochure voor de eerstejaars. De taal werd sterk vereen-
voudigd en de lay-out zal aantrekkelijker gemaakt worden, meer op maat van een twaalfjarige. Het was de 
bedoeling deze brochure klaar  te  hebben in  februari,  zodat  ze  dit  jaar  nog aangeboden kon worden op de 
opendeurdagen. Dit is ons helaas niet gelukt wegens een gebrek aan mankracht. We zullen u de nieuwe bro-
chure pas kunnen aanbieden in het najaar. Daarom een dringende oproep naar onze leden om ons bestuur te 
komen versterken. We hebben zoveel plannen, maar te weinig mankracht om ze uit te voeren. We zijn 
slechts met zes collega’s, van wie nog drie actief zijn in het onderwijs. We kunnen zeker nog twee collega’s 
extra gebruiken. Als u ons werk waardevol vindt en u één zaterdagvoormiddag per maand kunt vrijmaken, 
kom ons dan vervoegen! 
 

Op de studiedag van maart jongstleden bracht Lieve Van Hoof ons een boeiende uiteenzetting i.v.m. moder-
ne literaire theorieën. In de evaluatieverslagen troffen we vele positieve opmerkingen aan. Een probleem dat 
zich vaak voordoet na zo’n studiedag is hoe we deze ideeën nu zelf gaan toepassen in de dagelijkse praktijk. 
Dit vraagt tijd en energie, twee dingen die soms te weinig voorhanden zijn. Toch is het mijn eigen ervaring 
dat af en toe een nieuwe impuls uitwerken je eigen motivatie hoog houdt. Niets is m.i. dodelijker dan jaar in 
jaar uit dezelfde teksten lezen met dezelfde aanpak. Afwisseling doet eten! 
 

Wat staat er nog op stapel voor het komende schooljaar? Vooreerst organiseren we in het voorjaar van 2013 
een nieuwe studiedag. Het thema staat nog niet vast, maar zal gekozen worden uit de lange lijst van sugges-
ties die u ons op vorige studiedagen hebt gegeven. Verder proberen we via Prora de nodige nuttige artikelen 
en informatie te verspreiden die u kunnen ondersteunen bij het lesgeven. We blijven waakzaam de verdere 
evoluties in de hervormingen van het secundair onderwijs opvolgen en zullen de positie van de klassieke ta-
len zo goed mogelijk verdedigen. Verder zouden we graag contact opnemen met onze Waalse collega’s, 
maar dat is pas mogelijk als ons bestuur wordt uitgebreid. 
 

Gelukkig hebben we als vereniging een sterke financiële basis. Daardoor is het mogelijk de prijs van het lid-
geld al jaren lang niet te verhogen en de prijs van de studiedag zeer democratisch te houden. Soms kan er 
ook een extraatje af, zoals een balpen of een kalender, of een infobrochure die we aan een zeer voordelige 
prijs beschikbaar zullen stellen. Onze vereniging telt nu ca. 340 leden en we hopen dat u een beetje reclame 
zult maken. We moeten sterk staan voor de veranderingen in de toekomst. Dankzij uw steun en sympathie 
zeilen we die met volle moed en vertrouwen tegemoet! Zoals Horatius (Carmina 2,  10)  het  zo  mooi  ver-
woordde: 
 

  Rebus angustis animosus atque 
  fortis appare; sapienter idem 
  contrahes vento nimium secundo 
   turgida vela. 
 

Lieve Van Gerwen 
Voorzitter 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

De Romeinse religieuze feesten (3) 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
Juli (maand van Julius Caesar) 

 
ERRATUM. In de kalender is een spijtige vergissing geslopen. Het Festum Fortunae Muliebris werd alleen 
gevierd op 6 juli. De Ludi Appolinares zijn niet vermeld, maar werden gevierd van 6 tot en met 13 juli. 
 
VI . Festum Fortunae Muliebris 
 
Mulieres, quae una cum matre et uxore Coriolani eum a bello contra Romam abstinuerant, a senatu templum Fortunae 
muliebris postulaverunt, quod Via Latina aedificatum est. Tantum matronae univirae cultui Fortunae muliebris inte-
resse poterant. 
 
De vrouwen die  samen met  de moeder  en de echtgenote  van Coriolanus hem van een oorlog tegen Rome 
hadden doen afzien,  eisten van de senaat  een tempel  voor  Fortuna Muliebris,  die  gebouwd werd langs de 
Via Latina. Enkel vrouwen die maar één keer gehuwd waren, konden deelnemen aan de cultus van Fortuna 
Muliebris. 
 
* Coriolanus: staatsman die Rome moest verlaten nadat hij beschuldigd werd van dictatuur. Hij wou zich 

op Rome wreken met de hulp van de Volsci. 
 
VI - XIII . Ludi Appolinares 
 
Cum Romani secundo bello Punico interire videbantur, libri Sibyllini anno CCXII. a. Chr. n. ludos in honorem dei 
Apollinis fieri iusserunt. Primo die ludorum Apollini taurus, Latonae bos femina, Dianae duae caprae immolabantur. 
Tum duobus diebus ludi circenses, sex diebus ludi scaenici fiebant. 
 
Toen de Romeinen in de tweede Punische oorlog de strijd leken te verliezen, gaven de Sibyllijnse boeken het 
bevel in 212 v.C. spelen te organiseren ter ere van de god Apollo. Op de eerste dag van de spelen werd er 
aan Apollo een stier geofferd, aan Lato een vrouwelijk rund en aan Diana twee geiten. Dan werden er gedu-
rende twee dagen circusspelen gehouden en gedurende zes dagen toneelspelen. 
 
* Sibyllijnse boeken: spreuken die werden geraadpleegd bij dreigende rampen. 
 
* Lato: moeder van de tweeling Apollo en Diana. 
 
VIII . Festum Vitulae, Victoriae 
 
Romani nomen huius deae variis modis explicabant: id aut a victoria aut a vita aut a vitulando, id est voce laetando de-
rivare putabant. Sacra deae Vitulae a pontificibus conficiebantur. 
 
De Romeinen verklaarden de naam van deze godin op verschillende wijzen: men meende dat dit werd afge-
leid van ofwel victoria (overwinning) ofwel vita (leven) ofwel vitulare d.w.z. juichen. De offers voor de godin 
Vitula werden volbracht door de pontifices. 
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XV . Ludi Castorum 
 
Eo die ingens pompa equitum per vias Romae fiebat, ut auxilium a Castore et Polluce Romanis ad lacum Regillum adla-
tum memoraretur. Censores ante aedem Castoris in Foro equites equosque probabant. 
 
Op die dag trok er een enorme stoet van ruiters langs de straten van Rome om de hulp die door Castor en 
Pollux aan de Romeinen was gebracht bij het Regillusmeer te herdenken. De censors keurden voor de tempel 
van Castor op het Forum ruiters en paarden. 
  
XX - XXX . Ludi Victoriae Caesaris 
 
Post victoriam ad Pharsalum partam Caesar Veneri Genetrici templum et ludos vovit. Hi ludi, qui primum anno XLVI. 
a. Chr. n. fiebant, ludos scaenicos septem dierum et ludos circenses quattuor dierum continebant. 
 
Nadat Caesar de overwinning bij Pharsalus had behaald, beloofde hij aan Venus Genetrix een tempel en spe-
len. Deze spelen, die voor het eerst plaatsvonden in 46 v.C., bestonden uit toneelspelen gedurende zeven da-
gen en circusspelen gedurende vier dagen. 
 
* Pharsalus: overwinning van Caesar op Pompeius in 48 v.C. 
 
* Venus Genetrix: Venus als stammoeder; Caesar leidde de oorsprong van zijn geslacht af van Aeneas, de 

zoon van Venus en Anchises. 
 
XXIII . Neptunalia 
 
Neptunus deus aquae et maris erat, qui aram habebat in Circo Flaminio. Romani eum orabant, ut eis aestate calida satis 
aquae praeberet, ne ipsi agrique sitirent. Umbras frondibus struebant, ut eo die solem ardentem arcerent. 
 
Neptunus, die een altaar had in het Circus Flaminius, was de god van het water en de zee. De Romeinen ba-
den tot hem dat hij  hen in de warme zomer voldoende water zou geven, opdat zij  zelf en hun akkers geen 
dorst zouden lijden. Ze bouwden schaduwrijke plaatsen met groen lover om op die dag de brandende zon af 
te weren. 
 
XXV . Furrinalia 
 
Furrina antiqua dea a Romanis in luco in monte Ianiculo sito colebatur. Fortasse dea fontium erat. 
 
De oude godin Furrina werd door de Romeinen op een open plek in een bos vereerd dat gelegen was op de 
Ianiculus. Misschien was zij een brongodin. 
 
Augustus (maand van keizer Augustus) 

 
I . Festum Spei et Martis 
 
Templum Spei bello primo Punico in Foro Holitorio aedificatum est. 
 
De tempel voor Spes werd tijdens de eerste Punische oorlog op het Forum Holitorium gebouwd. 
 
* Spes: godin van de hoop. 
 
* Forum Holitorium: marktplein ten zuidoosten van de Marsvlakte, waarop o.a. het theater van Marcellus 

werd gebouwd. 
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V . Festum Salutis 
 
Eo die sacrificium publicum Saluti in templo in colle Quirinali sito fiebat. 
 
Op die dag vond een publieke offerplechtigheid plaats voor Salus in de tempel die op de Quirinalis was ge-
legen. 
 
* Salus: godin van het welzijn. 
 
XIII . Festum Dianae 
 
Romae veterrimum templum Dianae, deae venationis, in colle Aventino a Servio Tullio rege aedificatum est. Festum 
erat servorum, qui unum diem labore vacabant. 
 
Te Rome werd door koning Servius Tullius op de Aventijn een zeer oude tempel voor Diana gebouwd, de 
godin van de jacht. Het was een feest van de slaven, die één dag vrij waren van werk. 
 
XV . Festum Astraeae 
 
Astraea, virgo divina, ultima omnium deorum saeculo ferreo terram et homines reliquit. Ea enim dea iustitiae erat et ab 
hominibus malis non iam colebatur. Hanc fabulam Ovidius in libris Metamorphoseon narrat. 
 
Astraea, een goddelijke maagd, verliet als laatste van alle goden in de ijzeren eeuw de aarde en de mensen. 
Zij was immers de godin van de rechtvaardigheid en werd door de slechte mensen niet meer vereerd. Dit 
verhaal vertelt Ovidius in zijn boek de Metamorphosen. 
 
XXI . Consualia 
 
Consus deus frugum lectorum erat et aram subterraneam in Circo Maximo habebat. Eo die equi et asini floribus orna-
bantur, deo primitiae sacrificabantur et cursus equorum in Circo fiebant. 
 
Consus was de god van de geoogste vruchten en had een ondergronds altaar in het Circus Maximus. Op die 
dag werden paarden en ezels met bloemen versierd, werden aan de god de eerste opbrengsten van de oogst 
geofferd en vonden er paardenwedrennen plaats in het Circus. 
 
* Consus: afgeleid van condere, ‘opbergen’; Consus beschermde de oogsten die in de schuren waren opge-

slagen. 
 
XXIII . Volcanalia 
 
Romani eo die festo pisces vivos in ignem in area Volcani, dei ignis, in Foro ardentem iaciebant et deum precabantur, ut 
se et frumenta ab igne tueretur. 
 
Op die feestelijke dag wierpen de Romeinen levende vissen in het vuur dat brandde op het plein van Volca-
nus, de god van het vuur, op het Forum en ze baden tot de god dat hij hen en het graan zou beschermen te-
gen het vuur. 
 
XXIV . Mundus Patens 
 
‘Mundus’ vocabatur fossa quaedam rotunda, quae operculo tegebatur. Hoc autem operculum ter in anno tollebatur, ut 
mundus pateret et manes exirent. Putabant enim Romani hanc fossam esse portam Orci. 
‘Mundus’ is de naam van een cirkelvormige groeve die werd bedekt met een deksel. Dit deksel werd echter 
driemaal per jaar opgeheven, opdat de aarde zou opengaan en de geesten zouden vertrekken. De Romeinen 
meenden immers dat deze groeve de poort was tot de onderwereld. 
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XXV . Opiconsivia 
 
Dea Ops, quae cognomen ‘Consiva’ habebat, in Regia a Vestalibus colebatur. Romani eam Terram ipsam esse et homi-
nibus omnes opes ferre putabant. 
 
De godin Ops, die de bijnaam Consiva had, werd in de Regia (het koninklijk paleis) vereerd door de Vestaal-
se maagden. De Romeinen meenden dat zij de godin aarde zelf was en dat ze aan de mensen alle rijkdom 
bracht. 
 
* Ops: godin van de oogst, van overvloed en vruchtbaarheid. 
 
* Consiva: echtgenote van Consus (zie bij Consualia); dit feest symboliseerde het opslaan van de oogst in de 

staatsschuren door de koning en zijn dochters. 
 
XXVII . Volturnalia 
 
Volturnus deus antiquissimus erat, sed ignoramus, utrum venti an fluminum deus fuerit. Habebat flaminem proprium, 
qui Flamen Volturnalis vocabatur. 
 
Volturnus was een zeer oude godheid, maar we weten niet of hij de god was van de wind of van de rivieren. 
Hij had een eigen priester, die Flamen Volturnalis werd genoemd. 
 
XXVIII . Festum Victoriae 
 
Post victoriam bello Actiaco partam Augustus in Curia Iulia aram signumque Victoriae a.d. V. Kal. Sept. anni XXIX a. 
Chr. n. dedicavit. 
 
Nadat Augustus zijn overwinning had behaald in de slag bij Actium, wijdde hij in de Curia Iulia een altaar 
en een beeld aan de godin Victoria op 28 augustus in het jaar 29 v.C. 
 
* Actium: In 31 v.C. versloeg Octavianus Marcus Antonius en Cleopatra in een zeeslag bij Actium. 
 
*  Curia  Iulia:  het  senaatsgebouw  dat,  na  een  brand  in  52  v.C.,  onder  Caesar  terug  werd  opgetrokken  en  

door Augustus werd voltooid. 
 
September (oorspronkelijk de zevende maand, voor de kalenderhervorming) 

 
I . Natalis Telluris 
 
Tellus dea terrae erat, quae fertilitatem et terrae et animalium praebebat. Templum habebat in Carinis. 
 
Tellus was de godin van de aarde, die zorgde voor de vruchtbaarheid zowel van de grond als van de dieren. 
Ze had een tempel in Carinae. 
 
* Carinae: wijk in Rome op de Esquilijn. 
 
IV - XIX . Ludi Romani 
 
Hi ludi antiquissimi et celeberrimi omnium ludorum erant et Iovi Optimo Maximo sacri erant. Incipiebant magna 
pompa a Capitolio per Forum usque ad Circum Maximum, ubi tauri immolabantur. Tum cursus in curribus et varia 
certamina fiebant, quibus circiter CL milia spectatorum intererant. Ludi Romani a multitudine valde amabantur, sed 
neque Ciceroni neque Plinio Minori placebant. 
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Dit waren de oudste en bekendste van alle spelen en ze waren gewijd aan Jupiter Optimus Maximus. Ze be-
gonnen met een grote stoet vanaf het Capitool over het Forum tot aan het Circus Maximus, waar er stieren 
werden geofferd. Dan vonden er wagenwedrennen plaats en verschillende (andere) wedstrijden, waarbij er 
ongeveer 150 000 toeschouwers aanwezig waren. De Ludi Romani waren zeer geliefd bij de massa, maar be-
haagden Cicero noch Plinius Minor. 
 
* Jupiter Optimus Maximus: Jupiter als beschermer van de Romeinse staat, de wetten en het recht. 
 
XIII . Clavus Figendus 
 
Eo die quotannis clavus in pariete templi Iovis Optimi Maximi in Capitolio a praetore maximo figebatur. Fortasse hoc 
clavo Romani ad annos numerandos utebantur. 
 
Op die dag werd elk jaar door de praetor maximus een spijker in de wand van de tempel van Jupiter Optimus 
Maximus op het Capitool geslagen. Mogelijk gebruikten de Romeinen deze spijker om de jaren te tellen. 
 
* Praetor maximus: er bestaat geen zekerheid over de juiste functie van deze praetor;  oorspronkelijk was er 

slechts één praetor, die de functies van de koning overnam in de vroege republiek, toen er nog geen con-
suls waren. 

 
XIII . Festum Cereris 
 
Ceres dea frumenti erat et templum inter collem Aventinum et Circum Maximum situm habebat. 
 
Ceres  was  de  godin  van  het  graan  en  had  een  tempel  die  gelegen  was  tussen  de  Aventijn  en  het  Circus  
Maximus. 
 
XXVII . Festum Fortunae Reducis 
 
Romani post reditum Augusti ex oriente aram Fortunae Reduci prope portam Capenam anno a. Chr. n. XIX. collocave-
runt, quia eum feliciter e periculis Romam reduxerat. Domitianus anno XCIII. p. Chr. n. deae templum in Campo Mar-
tio dedicavit, postquam a bello Germanico Romam revertit. 
 
De Romeinen bouwden een altaar  voor  Fortuna Redux bij  de  Porta  Capena in  19  v.C.  na de terugkeer  van 
Augustus uit het oosten, omdat zij hem ongedeerd uit de gevaren naar Rome had teruggevoerd. Domitianus 
wijdde in  93  n.C.  een tempel  aan de godin op het  Marsveld,  nadat  hij  van een oorlog tegen de Germanen 
naar Rome terugkeerde. 
 
* Fortuna Redux: Fortuna als beschermster van de behouden terugkeer van soldaten na de oorlog. 
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De Olympische Spelen 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
1 De mythische voorgeschiedenis 
 
Olympia ligt aan de voet van de Cronusheuvel in het westelijke deel van de Peloponnesus in de landstreek 
Elis. Op deze heuvel stond een altaar gewijd aan Cronus, vader van Zeus. Volgens de mythe1 stootte Zeus 
zijn vader van de troon en nam zijn plaats als oppergod over. De verering van Zeus, die waarschijnlijk al da-
teert uit het derde millennium v.C., vormde de aanloop tot het ontstaan van de Olympische Spelen. Zij be-
stonden uit religieuze plechtigheden en sportieve activiteiten. Zeus zelf zou als eerste wedstrijden georgani-
seerd hebben na de overwinning op zijn  vader.  Maar  ook Heracles,  zoon van Zeus en Alcmene,  wordt  ge-
noemd als stichter van de Spelen. Een ander bekend stichtingsverhaal is afgebeeld op de tempel van Zeus in 
Olympia: de wagenraces tussen Oenomaüs en Pelops2. Bij de begrafenis van Oenomaüs werden er zoals ge-
bruikelijk lijkspelen georganiseerd. Deze worden ook beschouwd als het begin van de Olympische Spelen. 
 
2 Van de oudheid tot heden 
 
In de Griekse geschiedenis laat men de Olympische Spelen beginnen in het jaar 776 v.C., het eerste jaar 
waarvan men de namen van overwinnaars heeft teruggevonden. Sindsdien werden de Olympische Spelen 
om de vier jaar georganiseerd, steeds in Olympia tot in 393 of 394 n.C. Daarna werden de ‘heidense’ spelen 
door de christelijke keizer Theodosius verboden.3 
 
In de 6e eeuw n.C. werden de verlaten cultusplaatsen door een aardbeving getroffen. Pas in 1776 werden de 
ruïnes herontdekt door een Engelse dominee, Richard Chandler. Honderd jaar later werd de site opgegraven 
door een Pruisische expeditie. Zowel Chandler als de archeologen waren bij hun ontdekking geïnspireerd 
door het werk van Pausanias4. 
 
3 Olympia 
 
Het antieke Olympia was geen stad die permanent werd bewoond, maar een heiligdom met tempels en ac-
commodatie voor sportevenementen. Het centrum van de stad was de Altis, het ommuurde heilige gebied 
aan de voet van de Cronusheuvel. Daar stonden het aan Zeus gewijde altaar en het graf van Pelops. 
                                                
 1 Cronus at zijn eigen kinderen op om te voorkomen dat ze hem van de troon zouden stoten. Zeus, de jong-

ste, ontsnapte doordat zijn moeder, Rhea, Cronus i.p.v. de baby een steen gaf, gewikkeld in doeken. 
 

 2 Oenomaüs,  koning  van  Elis,  was  voorspeld  dat  hij  gedood  zou  worden  door  zijn  schoonzoon.  Daarom  
moest elke huwelijkskandidaat van zijn dochter zich met hem meten in wagenwedrennen, waarin hij on-
overwinnelijk was. Pelops won door een list, trouwde met Hippodamea en Oenomaüs kwam om. 

 

 3 Sofie Remijsen onderzocht recent in een doctoraatsthesis de reden van het verdwijnen van de Olympische 
Spelen. Na het lezen van verschillende antieke bronnen, waaronder papyrusteksten, ontdekte ze dat keizer 
Theodosius redelijk positief stond tegenover de Spelen en dat ze nog zijn georganiseerd tot in het begin 
van de 5e eeuw. Het verval van de spelen zou eerder van politiek-economische aard zijn: de Romeinse 
overheid en vooral het leger kreeg meer greep op de maatschappij en de lokale stadsraden konden daar-
door minder politieke initiatieven ontwikkelen en hadden minder financiële armslag. Grote spelen werden 
ook gefinancierd door de opbrengst van pachtlanden. Door de veranderde economische situatie vermin-
derde deze zeer sterk. En tot slot was er een mentaliteitswijziging: de elite had minder interesse om grote 
spelen te organiseren. Onder Romeinse invloed wilde men meer entertainment. Meer info op de website 
ancientolympics.arts.kuleuven.be. 

 

 4 Pausanias was een Grieks auteur uit de 2e eeuw n.C. Hij schreef een soort reisgids van Griekenland waarin 
hij o.a. belangrijke Griekse monumenten beschreef. 
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Onder de belangrijke bouwwerken treffen we twee tempels aan, een voor Zeus en een voor Hera. Daarnaast 
zijn  er  ook  verschillende  sportgebouwen  zoals  een  stadion,  een  hippodroom  en  een  palaestra.  Ten  zuiden  
van het stadion ligt het Bouleuterion, de vergaderzaal van de Olympische Raad, die toezicht hield op de 
Olympische Spelen. Verder bevinden zich aan de voet van de Cronusheuvel verschillende schathuizen 
( ), kleine tempelvormige gebouwen waarin steden hun kostbare wijgeschenken voor de godheid 
opsloegen. Pas in de 3e eeuw v.C. werd begonnen aan de bouw van een complex waar de atleten konden 
verblijven en trainen: het µ . Er zijn ook verschillende badhuizen teruggevonden. 
 
4 Organisatie en programma 
 
De Olympische Spelen werden om de vier jaar georganiseerd en behoorden met de Istmische, Nemeïsche en 
Pythische Spelen tot de pan-Helleense  (rondgang) van heilige kransspelen. De Olympische Spelen 
werden meestal in de laatste week van juli of de eerste week van augustus gehouden. In het voorjaar werden 
gezanten rondgestuurd naar de steden om de atleten uit te nodigen. Tevens werd een soort godsvrede afge-
kondigd: de deelnemende steden mochten niet in een oorlog verwikkeld zijn en moesten veilig Olympia 
kunnen bereiken. De atleten moesten minstens één maand voor het begin van de Olympische Spelen in 
Olympia zijn om te trainen onder toezicht van de Hellanodikai, de leden van de wedstrijdjury. Aanvankelijk 
mochten alleen atleten deelnemen van wie de ouders van geboorte Grieks waren; later werd deze maatregel 
versoepeld. Vrouwen1 en slaven mochten niet deelnemen. Er waren twee leeftijdscategorieën: van 12 tot 18 
jaar en ouder dan 18 jaar. 
 
In de 5e eeuw v.C. zag het programma er als volgt uit: 
 
Dag 1 
 

• offer aan Zeus 
• eedaflegging door de atleten voor het beeld van Zeus in het Bouleuterion, waarbij zowel atleten als jury 

verklaarden eerlijk te zijn 
• wedstrijden voor jongens: stadionloop, worstelen, boksen en pankration2 
 
Dag 2 
 

• begin van de wedstrijden voor mannen: paardenwedstrijden en vijfkamp3 
• offer voor Pelops 
 
Dag 3 
 

• feestelijke offerplechtigheid voor Zeus 
• hardlopen 
 
Dag 4 
 

• worstelen, boksen en pankration 
• hardloopwedstrijd in volle wapenuitrusting 
 
Dag 5 
 

• feestelijke prijsuitreiking, optocht naar de tempel van Zeus, waar de winnaars een olijfkrans kregen 
• feestelijk banket voor de winnaars 
 
 

                                                
 1 Vrouwen kregen later wel hun eigen spelen in Olympia: de Heraia. 
 

 2 Pankration ( ) is een combinatie van worstelen en boksen. 
 

 3 Vijfkamp of pentathlon ( ): discuswerpen, verspringen, speerwerpen, hardlopen en worstelen. 
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5 Beloning 
 
De winnende atleten kregen in Olympia alleen een symbolische prijs: een krans van olijftakken. Maar terug-
gekeerd in hun eigen stad stond hen daar meestal een groot feest te wachten en ook materiële beloningen. 
Vaak liet de stad een bronzen beeld maken dat werd opgesteld in de Altis in Olympia. Beroemde dichters 
zoals Pindarus (6e-5e eeuw v.C.) werden aangesproken om een lofzang te maken. 
 
6 Tekst van Suetonius 
 
Nero en de Olympische Spelen 
 
Gedurende twee eeuwen stelden de Romeinen alles in het werk om de Spelen te bevorderen, maar het was 
uiteindelijk de Romeinse keizer Nero die ze om zeep hielp. Vol van hoogmoed liet de keizer in het heilige 
Olympia een indrukwekkend paleis bouwen. Op verzoek van Nero werden de Spelen van de 211e olympia-
de uitgesteld van 65 tot 67 n.C., iets wat nog nooit eerder was gebeurd. In 67 n.C. kwam Nero in hoogsteigen 
persoon naar Olympia, waar hij zich liet inschrijven voor de wagenwedrennen. In dat nummer moest hij het 
opnemen tegen doorgewinterde deelnemers, maar allen wisten dat hun eventuele zege eigenlijk de dood 
zou betekenen. De keizer viel twee keer van zijn wagen en hij haalde niet eens het einde van de race. Toch 
werd  hij  onder  luid  gejuich  tot  winnaar  uitgeroepen.  Al  zijn  tegenstanders  hadden  de  strijd  gestaakt  om  
zichzelf  in  te  dekken.  Nero  riep  zichzelf  uit  tot  winnaar  en  lauwerde  zichzelf  met  de  olijfkrans.  Uit  dank-
baarheid schonk hij de scheidsrechters het Romeinse burgerschap. In de Altis liet hij  zijn beeld en dat van 
zijn vrouw Poppaea Sabina plaatsen. 
 
Suetonius, De vita Caesarum, Nero 24 
 
In certando vero ita legi oboediebat, ut numquam excreare ausus sudorem quoque frontis brachio detergeret; 
atque etiam in tragico quodam actu, cum elapsum baculum cito resumpsisset, paVidus et metuens ne ob de-
lictum certamine summoveretur, non aliter confirmatus est quam adiurante hypocrita non animadversum id 
inter exultationes succlamationesque populi. Victorem autem se ipse pronuntiabat; qua de causa et praeco-
nio ubique contendit. Ac ne cuius alterius hieronicarum memoria aut vestigium extaret usquam, subverti et 
unco trahi abicique in latrinas omnium statuas et imagines imperavit. Aurigavit quoque plurifariam, 
Olympiis vero etiam decemiugem, quamvis id ipsum in rege Mithradate carmine quodam suo reprehendisset; 
sed excussus curru ac rursus repositus, cum perdurare non posset, destitit ante decursum; neque eo setius co-
ronatus est. Decedens deinde provinciam universam libertate donavit simulque iudices civitate Romana et 
pecunia grandi. Quae beneficia e medio stadio Isthmiorum die sua ipse voce pronuntiauit. 
 
Vocabularium 
 
excreare = exscreare: uitspuwen, de keel schrapen 
detergere, -o: afwissen 
summovere, -eo = submovere: verwijderen, verdrijven 
hypocrita, -ae (m.): toneelspeler (die voordracht van een zanger met gebaren begeleidde) 
exultatio, -onis (v.) = exsultatio: uitgelatenheid, gejubel 
succlamatio, -onis (v.): het toeroepen 
praeconium, -i (o.): ambt van heraut; openbare bekendmaking, afkondiging 
hieronica, -ae (m.): overwinnaar in de heilige spelen (dit van het Griekse , ‘heilig, gewijd’, afgeleide 

woord duidt op het religieuze karakter van de spelen) 
subvertere, -o: omverwerpen, ten val brengen 
uncus, -i (m.): haak 
aurigare: wagenmenner zijn 
plurifarius, -a, -um: op verschillende plaatsen 
decemiugis, -is (m.): tienspan 
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Mithradates, -is (m.) = Mithridates:  koning van Pontus, gelegen ten zuiden van de Zwarte Zee in Klein-Azië,  
vijand van Rome (120-63 v.C.) 

carmen, -inis (o.): gedicht 
excutere, -io: afschudden, wegslingeren 
desistere, -o: opgeven, ophouden met 
decursus, -us (m.): het naar beneden lopen; (hier) het einde 
neque setius: maar toch  
Isthmia, -orum (o.): Istmische Spelen 
 
Vertaling 
 
Tijdens zijn optreden hield hij zich zo nauwgezet aan de regels dat hij nooit zijn keel durfde te schrapen en 
zelfs zijn mouw gebruikte om het zweet van zijn voorhoofd te wissen. Sterker nog, toen hij tijdens het spelen 
van een tragische scène zijn staf had laten vallen en hem vlug weer had opgepakt, was hij buiten zichzelf van 
angst dat hij om die fout zou worden gediskwalificeerd. Hij vatte pas weer moed toen zijn begeleider hem 
bezwoer dat het in de luidruchtige toejuichingen van het publiek onopgemerkt was gebleven. Altijd wan-
neer hij gewonnen had, maakte hij zelf de uitslag bekend, wat ertoe leidde dat hij ook nog overal meedeed 
aan de competitie van de presentatoren. Om te voorkomen dat er ook maar één andere winnaar in de Heili-
ge Spelen in de herinnering bleef voortbestaan, of dat er waar dan ook een spoor van hen zou overblijven, 
gaf  hij  opdracht  al  hun beelden en portretten omver te  halen,  met  de haak weg te  slepen en in  het  riool  te  
werpen. Op veel plaatsen trad hij ook op als wagenmenner, op de Olympische Spelen zelfs met een span van 
tien paarden, hoewel hij daarom nota bene zelf koning Mithridates in een gedicht had bekritiseerd. Hij werd 
tijdens de race uit de wagen geslingerd en weer teruggezet, maar voor het einde gaf hij op, omdat hij het niet 
vol kon houden, wat overigens niet verhinderde dat hij de prijs won. Vervolgens schonk hij bij zijn vertrek 
de hele provincie de vrijheid en gaf hij de juryleden het Romeinse burgerrecht en een enorme som geld. De-
ze weldaden maakte hij op de dag van de Istmische Spelen persoonlijk bekend, staande in het midden van 
het stadion. 
 
(Suetonius, Keizers van Rome, vertaald door D. den Hengst, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 
1997) 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Antieke teksten, moderne literaire theorieën: 
een ontmoeting aan de hand van Horatius, Ode 3, 26 

 
 

Lieve Van Hoof1 
 
 
De interpretatie van antieke teksten behoort tot de kern van de eindtermen, en dus ook van de leerplannen 
Latijn en Grieks. In de praktijk blijft het interpreteren van teksten in de klas evenwel vaak beperkt tot een 
parafrase van de inhoud, waarbij de rijkdom van de antieke literatuur tot een minimum  gereduceerd wordt. 
In de loop van de twintigste eeuw heeft de moderne literatuurwetenschap nochtans een aantal modellen 
ontwikkeld die ons kunnen helpen om het niveau van de parafrase te overstijgen. Het gebruik van dergelijke 
modellen heeft twee belangrijke voordelen. Het eerste voordeel is van heuristische aard: literaire theorieën 
openen onze ogen voor aspecten die anders weinig of geen aandacht krijgen, en verrijken zo ons tekstbegrip. 
Het andere voordeel bevindt zich op het vlak van de metareflectie: literaire theorieën maken ons bewust van 
onze eigen interpretatieve vooroordelen en die van anderen, en stimuleren zo de ontwikkeling van meta-
cognitieve vaardigheden die ook voor andere schoolvakken en voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling 
van leerlingen een grote troef zijn. 
 
De toepassing van moderne literaire  theorieën in  de les  Latijn  of  Grieks  is  echter  niet  evident.  De oorzaak 
hiervan ligt enerzijds bij een gebrek aan kennis over die moderne literaire theorieën: een aantal literatuur-
theoretische scholen bezigen een enigszins hermetisch jargon, en kwamen in de traditionele curricula klas-
sieke filologie in het hoger onderwijs bovendien amper aan bod. Anderzijds stellen classici zich soms de 
vraag wat moderne literaire theorieën te bieden hebben als het over antieke teksten gaat. Terwijl de klassieke 
filologie als wetenschap zich daarom lange tijd afzijdig hield van moderne literaire theorieën, hebben uiteen-
lopende publicaties gedurende de laatste decennia inmiddels duidelijk de meerwaarde aangetoond die de 
moderne literatuurwetenschap ook voor antieke teksten kan bieden. In een reeks van drie artikels hoop ik de 
meerwaarde aan te tonen van moderne literaire theorieën voor antieke teksten door de belangrijkste literaire 
interpretatiemodellen uit te leggen én toe te passen op een aantal schoolauteurs. 
 
Voor dit eerste artikel viel mijn keuze op een korte ode van Horatius, Ode 3, 26: 
 
Vixi puellis nuper idoneus 
et militavi non sine gloria; 

nunc arma defunctumque bello 
barbiton hic paries habebit, 

 

laevom marinae qui Veneris latus 
custodit. Hic, hic ponite lucida 

funalia et vectis et arcus 
oppositis foribus minacis. 

 

O, quae beatam diva tenes Cyprum et 
Memphin carentem Sithonia nive, 

regina, sublimi flagello 
tange Chloen semel arrogantem1. 

                                                
 1 Dr. Lieve Van Hoof is verbonden aan de Humboldt Stiftung – Rheinische Friedrich-Willhelms Universität 

te Bonn (lieve.vanhoof@arts.kuleuven.be). 
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Gevraagd naar een interpretatie van dit gedicht zullen veel leerlingen, na lectuur van de tekst en uitleg over 
de realia die erin vermeld worden, zeggen dat Quintus Horatius Flaccus verliefd werd op een zekere Chloë, 
dat er iets misliep in hun relatie en dat de dichter nu aan Venus vraagt om Chloë daarom te straffen. Vaak 
zullen ze eraan toevoegen dat ze dat (g)een goede omgang met een ex-geliefde vinden. Deze interpretatie, 
die velen als ‘spontaan’ zullen ervaren, is sterk schatplichtig aan de romantiek, met haar nadruk op de unici-
teit en de genialiteit van de kunstenaar, i.c. de dichter. Interpretatoren uit de romantiek zoals Schleiermacher 
(1768-1834) of Bökh (1785-1867) stellen zich inderdaad tot doel de door de dichter in de tekst uitgedrukte be-
levenis na-te-beleven: de historische persoon Horatius misliep de liefde van het meisje Chloë, schreef een 
gedicht, en als wij dat gedicht lezen, voelen wij met hem mee. Het probleem met deze interpretatie is even-
wel dat ze de spreker in het gedicht vereenzelvigt met de historische persoon Q. Horatius Flaccus. Het vol-
staat uiteraard te denken aan het concept ‘fictie’ om te weten dat teksten lang niet altijd een weergave zijn 
van iets dat hun auteur meemaakte. We dienen dus een duidelijke scheiding te maken tussen de historische 
persoon Q.  Horatius  Flaccus die  gedichten schreef  enerzijds  en de (verschillende)  stemmen die  spreken in  
zijn oeuvre. 
 
In de loop van de negentiende eeuw trad, mede als reactie hierop, een verwetenschappelijking op in de 
tekstinterpretatie. Naar het model van de positieve wetenschappen werd causaliteit het nieuwe sleutelbe-
grip. Aan de hand van realia die in de tekst vermeld worden, ging men teksten dateren en verklaren. Daar-
naast ging men vooral op zoek naar de bronnen waaruit teksten waren samengesteld. Quellenforschung stelde 
zo vast dat Ode 3, 26 van Horatius terugging op grafinscripties van soldaten, die steevast aanvingen met de 
woorden vixi ... [gedurende zoveel jaren] et militavi ... [op deze en gene plaats]2; op votiefepigrammen, waar-
op te lezen stond hoe bijvoorbeeld vissers aan het eind van hun carrière hun vislijn letterlijk aan de haak 
hadden gehangen in de tempel van de plaatselijke beschermgod van de vissers; op het militia amoris-motief, 
waarbij  de  liefde  als  een  veroveringstocht  gezien  wordt;  op  het  paraclausithyron,  waarbij  de  minnaar  een  
liefdeslied zingt voor de gesloten deuren van zijn geliefde; en op religieuze hymnes, waarin typisch eerst een 
aantal epitheta van de god vermeld worden alvorens een vraag geformuleerd wordt. Quellenforschung staat 
vandaag de dag niet meer in goede roep, en zoals we nog uitgebreid zullen zien, kan Ode 3, 26 van Horatius 
inderdaad geenszins  tot  een optelsom van zijn  bronnen herleid worden.  Maar het  belang van literaire  mo-
dellen en allusies toont wel duidelijk aan dat literatuur kunst is en geen spontane uiting van gevoelens. Door 
leerlingen hierop te attenderen leren we hen ook hun ‘spontane’, romantische interpretatie in vraag te stel-
len. 
 
De moderne literatuurwetenschap ontstond als reactie op deze twee modellen, het romantische en het posi-
tivistische. Tegenover de romantische fascinatie voor de auteur benadrukt het Russisch formalisme vanaf de 
jaren 20 van de twintigste eeuw de tekst. Na de Tweede Wereldoorlog zullen de (Amerikaanse) New Critics 
deze focus op de tekst in oppositie plaatsen met zowel ‘intentional fallacy’ als ‘affective fallacy’3.  Als gevolg 
van die Einklammerung van auteur en lezer zullen New Critics voornamelijk focussen op de tekst, die ze dan 
ook aan ‘close reading’ zullen onderwerpen. Ongeveer gelijktijdig met de opkomst van het Russisch forma-

                                                                                                                                                            
 1 Ik heb geleefd, tot onlangs succesvol bij de meisjes, / en ik heb niet roemloos gestreden. / Nu mag deze 

wand  mijn  wapens  hebben  en  mijn  luit,  /  moegestreden  in  de  veroveringstocht,  /  die  de  linkerflank  van  
Venus-van-de-Zee / beschermt. Hier, leg hier de lichtende toortsen / neer en de breekijzers en de bogen, / 
die vijandige deuren bedreigden. / O, godin die heerst over het zalige Cyprus en / over Memphis waar 
geen Sithonische sneeuw valt, / Vorstin, raak met opgeheven gesel / ten enenmale de trotse Chloë. (ver-
taling Lieve Van Hoof) 

 

 2 Vgl. R. Merkelbach (1975), ‘Horaz und die römischen Grabsteine’, ZPE 17, 26. 
 

 3 William K. Wimsatt & Monroe Beardsley (1946), ‘The Intentional Fallacy’, Sewanee Review 54, 468-488. ‘In-
tentional fallacy’ is een interpretatie die uitgaat van de foute veronderstelling dat de betekenis van een 
tekst gelijk is aan de intentie van de auteur. Dit is problematisch, niet alleen omdat de intentie van de au-
teur zeker voor antieke teksten nooit te achterhalen is, maar ook omdat een auteur nooit volledig de inter-
pretatie van zijn tekst kan controleren. ‘Affective fallacy’ baseert de interpretatie van een tekst daarom op 
het effect dat hij  heeft op de lezer. Ook dit is evenwel problematisch, omdat dan elk criterium vervalt tot 
‘objectieve’ interpretatie. 
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lisme kwam de Zwitserse taalkundige Ferdinand de Saussure tot het inzicht dat tekens hun betekenis ontle-
nen aan hun plaats binnen een tekensysteem, en meer bepaald doordat ze verschillen van andere tekens. Het 
woord ‘stoel’ (de betekenaar) heeft geen intrinsieke band met het voorwerp dat wij ‘stoel’ noemen (het bete-
kende); cruciaal is veeleer dat de betekenaar ‘stoel’ verschilt van de betekenaren ‘stoep’, ‘spoel’ en ‘staal’ (het 
verschil, la différence). Na de Tweede Wereldoorlog zou dit inzicht verder worden uitgewerkt in de structura-
listische antropologie van Claude Lévi-Strauss, om zo vanaf de late jaren 60 ook uiting te vinden in structu-
ralistische en poststructuralistische literatuurwetenschappelijke modellen. Het is uiteraard geen toeval dat 
deze fundamentele verschuivingen in de literatuurwetenschap precies na de twee wereldoorlogen en de pro-
testen van de zestiger jaren optraden: zij waren uitdrukkingen van de wens om fundamenteel te breken met 
een traditie die tot extreem geweld en onderdrukking geleid had. Dat de klassieke filologie in die traditie 
een bevoorrechte positie ingenomen had, kwam haar bijgevolg niet ten goede. De klassieke filologie tuimel-
de zo van haar verheven voetstuk: waar in de negentiende eeuw classici de toon der literatuurstudie hadden 
aangegeven, misten zij nu veelal de trein van vernieuwingen die in de jaren 70 en 80 vooral door germanis-
ten en romanisten gestuwd werd. Een aantal classici sprong echter wel mee op de trein en begon de moge-
lijkheden van recente literatuurtheoretische benaderingen voor klassieke teksten te exploreren. Het tijd-
schrift Arethusa bood hiertoe sinds 1974 een stimulerend forum. In de loop van de jaren 80 raakte de moder-
ne literatuurtheorie zo onder steeds meer classici ingeburgerd. De publicatie van een aantal algemene stu-
dies en verzamelbundels die een theoretisch, respectievelijk praktisch overzicht gaven van het potentieel van 
moderne literaire theorieën voor klassieke teksten, versterkten deze tendens1.  Anno 2012 zijn er nog weinig 
classici van betekenis die zich methodologisch niet minstens impliciet door één of meerdere moderne literai-
re theorieën laten inspireren. Om hedendaagse publicaties op het vlak van de klassieke studies ten volle te 
begrijpen is een zekere vertrouwdheid met moderne literaire theorieën dan ook noodzakelijk. In de volgen-
de pagina’s belicht ik eerst aan de hand van Horatius’ gedicht intertekstualiteit, reader response-theorie en 
feminisme; laat vervolgens zien hoe het verhaal van de Cycloop in Homerus eruitziet door de bril van orali-
ty-literacy, structuralisme, narratologie, marxisme/postkolonialisme en psychoanalyse; en toon ten slotte aan 
de hand van een reeks bestaande interpretaties van Vergilius’ eerste ecloge hoe een aantal van deze theorie-
en, evenals deconstructionisme en new historicism, in de secundaire literatuur naar voren komen. 
 
‘Intertekstualiteit’ klinkt veel classici vertrouwd in de oren. Al te vaak wordt de term echter louter als meer 
aantrekkelijk synoniem voor de inmiddels verguisde Quellenforschung aangewend. Intertekstualiteit zoals 
bedoeld door Julia Kristeva vertrekt evenwel van heel andere, structuralistische principes: zoals in een taal 
de betekenis van betekenaren afhankelijk is van hun relatie tot andere betekenaren, zo geldt in het systeem 
van de literatuur dat een tekst zijn betekenis maar krijgt door in relatie te staan tot andere teksten. In plaats 
van teksten te reduceren tot een aaneensmeden van ‘bronnen’ gaat een intertekstuele interpretatie dus na 
hoe referenties naar andere teksten de betekenis van een gegeven tekst beïnvloeden. We zagen reeds dat heel 
wat elementen in Horatius’ Ode 3, 26 naar andere teksten verwijzen; maar welke betekenis wordt door de 
precieze vorm die deze verwijzingen aannemen gegenereerd? De allusie op soldatengrafepigrammen sugge-
reert dat het leven van een soldaat op zijn einde gekomen is. De verwijzing naar het militia amoris-motief 
maakt duidelijk dat de strijd die gestaakt wordt geen militaire, maar een erotische strijd is. Het eerste ‘wa-
pen’ dat genoemd wordt, is bovendien de barbiton, de Griekse lier, het instrument bij uitstek van de lyriek. In 
zijn allereerste Ode had Horatius deze Griekse lier ook reeds vermeld (Ode 1, 1, 34): de publicatie van de eer-
ste collectie Oden (boeken 1-3) in 23 v.C. luidde de transpositie in van de Griekse lyriek naar het Latijn. Door 
een verwijzing naar diezelfde Griekse lier in Ode 3, 26 te combineren met andere allusies evoceert Horatius 
dus het einde van zijn collectie liefdeslyriek. Ode 3, 26 is inderdaad de op vier na laatste ode van de collectie. 
De tweede strofe alludeert, zoals gezegd, op het votiefepigram en het paraclausithyronmotief. Enerzijds be-

                                                
 1 Een goede algemene inleiding biedt  T.  Schmitz  (2007),  Modern Literary Theory and Ancient Texts. An Intro-

duction, Oxford (originele Duitse versie 2002), waarop deze artikelenreeks gedeeltelijk voortbouwt. Interes-
sante verzamelbundels met praktische toepassingen zijn I. De Jong & J. Sullivan (eds.) (1994), Modern Criti-
cal Theory and Classical Literature, Leiden; K. Galinsky (ed.) (1992), The Interpretation of Roman Poetry: Empiri-
cism or Hermeneutics?, Frankfurt-am-Main; S. Harrison (ed.) (2001), Texts, Ideas, and the Classics: Scholarship, 
Theory and Classical Literature, Oxford; R. Hexter & D. Selden (eds.) (1992), Innovations of Antiquity, New 
York. 
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vestigen deze allusies onze nieuwe interpretatie van de eerste strofe: het votiefepigram onderstreept de idee 
van het einde van een carrière, het paraclausithyronmotief benadrukt dat het gaat om het einde van het lied 
geassocieerd met liefdesveroveringen, dus van Horatius’ lyriek. Anderzijds valt op dat de invullingen van 
het votiefepigram en het paraclausithyronmotief als het ware werden omgedraaid: in tegenstelling tot de li-
teraire traditie wordt het votiefepigram hier in volle actie geëvoceerd (hic ponite ...), het paraclausithyron als 
zijnde beëindigd (oppositis foribus minacis). Dit verschil is significant, i.e. het genereert betekenis: het is alsof 
de dichter de klok wel heeft horen slaan, maar niet precies weet waar de klepel hangt1. Dit wordt nog verder 
doorgedreven in de laatste strofe, waar Venus wordt aangesproken als heerseres, niet alleen over haar tradi-
tionele eiland Cyprus, maar ook over ‘Memphis waar geen Sithonische sneeuw valt’. Dat er in Memphis, in 
centraal-Egypte, geen sneeuw uit de Macedonische stad Sithone valt, is nogal evident; maar Horatius steekt 
hier de draak met de genreconventie van hymnes om aan alles en nog wat epitheta toe te voegen. Zowel de 
tweede als de derde strofe pasticheren met andere woorden de praktijk van de poeta doctus en halen zo het 
sérieux van de eerste strofe onderuit. Tegen het einde van een bijzonder succesvolle lyrische collectie, waarin 
Horatius zich een meester toonde onder andere in geleerde allusies, kan deze pastiche gezien worden als een 
humoristische knipoog van auteur aan lezer. 
 
Nog interessanter wordt deze opeenvolging van gesofisticeerde allusies indien we reader-response criticism 
erbij betrekken. Waar de New Critics de tekst hadden geprivilegieerd ten koste van zowel auteur als lezer – 
ze waarschuwden, zoals gezegd, tegen intentional en affective fallacy – benadrukt reader-response criticism 
de rol van de lezer in de interpretatie van teksten. Deze aandacht voor de lezer neemt twee vormen aan. Ten 
eerste is er empirische receptiestudie, die in kaart brengt welke interpretaties (groepen van) lezers aan tek-
sten geven. Binnen het domein van de klassieke studies valt hier vooral het groeiende veld van de receptie-
geschiedenis te vermelden, die niet zozeer antieke teksten zelf tot voorwerp heeft, maar veeleer de interpre-
taties die deze teksten doorheen de tijd gekregen hebben. Edith Hall onderzocht bijvoorbeeld de receptie van 
Aeschylus’ Perzen en toonde onder andere aan hoe onder de twintigste-eeuwse opvoeringen de regie van 
Carolos Koun aan de vooravond van het kolonelsregime in Griekenland de gevaren van de barbarij van bin-
nenuit op de planken bracht, terwijl de regie van Peter Sellars na de Golfoorlog van 1990-1991 de Aeschyle-
ische tegenstelling tussen ‘wij’ en ‘zij’ gebruikt om de diabolisatie van moslims in het algemeen en Iraki’s in 
het bijzonder aan de kaak te stellen2. De tweede benadering binnen reader-response criticism focust op tek-
sten zelf en gaat na hoe zij aan de lezer appelleren door verwachtingshorizonten te creëren en deze vervol-
gens al dan niet in te lossen. Dit kan tot zeer stimulerende interpretaties leiden. In het geval van Horatius’ 
Ode 3, 26 wordt de lezer in het eerste vers bijvoorbeeld op het verkeerde been gezet: wanneer men vixi puellis 
leest, interpreteert men dit in eerste instantie als ‘ik heb geleefd voor de vrouwen’. Pas aan het eind van het 
eerste vers realiseert men zich dat puellis niet  van vixi maar van idoneus afhangt: Horatius is dus succesvol 
geweest bij de vrouwen. Het volgende vers, met militavi in enjambement, plaatst vixi nogmaals in een ander 
daglicht door te alluderen op soldatengrafepigrammen. Wat echter nog steeds onduidelijk is, is waarom Ho-
ratius, die tot onlangs succes had in de liefde, dat nu niet meer is. Ook de volgende verzen bieden hierop 
geen antwoord. In plaats daarvan roepen ze verdere vragen op: om welk soort muur gaat het in vers 4, de 
muur van een tempel zoals bij votiefgaven, of die van een huis, zoals in het paraclausithyron? Vers 5 maakt 
duidelijk dat het om een votiefgave gaat, maar de wapens die gewijd worden, alluderen duidelijk op het pa-
raclausithyronmotief. De laaste strofe ten slotte is een gebed. Votiefepigrammen bevatten vaak een gebed, 
ofwel om de godheid te bedanken voor een succesvolle carrière, ofwel om meer succes te vragen voor de 
toekomst. Wat vraagt Horatius? Sublimi flagello / tange Chloen semel arrogantem. Eindelijk wordt duidelijk 

                                                
 1 Slechts  het  besef  van deze pastiche op de praktijk  van de poeta doctus maakt het mogelijk de verwijzing 

naar ‘bogen’ (arcus) binnen het paraclausithyronmotief een plaats te geven: bogen zijn uiteraard ongeëi-
gend om een aanval op de deur van een geliefde uit te voeren, maar Horatius pasticheert hier bewust. Bij-
gevolg kan de unanieme lezing arcus van de handschriften bewaard worden tegen de door wetenschap-
pers voorgestelde emendaties in (voor een overzicht van de conjecturen, zie J. Henderson (1973), ‘The pa-
raklausithyron motif in Horace’s Odes’, AClass 16, 66). Door een beter tekstbegrip te genereren kunnen li-
teraire interpretatiemodellen dus ook tekstkritische consequenties hebben. 

 

 2 Vgl. E. Hall (2007), ‘Aeschylus’ Persians via the Ottoman Empire to Saddam Hussein’, in E. Bridges, E. Hall 
& P. Rhodes (eds.), Cultural Responses to the Persian Wars. Antiquity to the Third Millennium, Oxford. 
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waarom Horatius zijn succes in het verleden localiseerde en waarom hij besloot de wapens van zijn liefdes-
veroveringen aan Venus te offeren: Chloë heeft hem hooghartig afgewezen (Chloen ... arrogantem). De laatste 
twee verzen beantwoorden zo een belangrijke openstaande vraag: zij ronden het gedicht wat dit betreft af. In 
de literatuurtheorie wordt in dit verband traditioneel gesproken van ‘closure’: New Critics bestudeerden 
bijvoorbeeld hoe gedichten formeel worden afgerond1, terwijl receptietheoretici de rol van de lezer in het tot 
stand komen van closure benadrukken2.  Maar wat betekent de rest van Horatius’ vraag? Was Chloë Horati-
us’ enige (semel) mislukking in de liefde? Moet Venus Chloë daarom straffen (sublimi flagello)? Of moet Ve-
nus haar zo aanraken (tange) dat ze Horatius niet nogmaals (semel) afwijst? Neemt de dichter met andere 
woorden in bitterheid afscheid van de liefde(slyriek) of vraagt hij om een laatste succes? De lezer ziet zich 
hier met een veelheid aan mogelijke interpretaties geconfronteerd. In een poging om tot een besluit te komen 
zal hij het gedicht opnieuw lezen, waarbij zijn interpretatie ditmaal verrijkt wordt door hetgeen hij alvast in 
de volgende verzen gelezen heeft. Definitief uitsluitsel is in het gedicht echter niet te vinden. Wel is het zo 
dat er op Ode 3, 26 nog vier gedichten volgen alvorens Horatius’ eerste lyrische collectie ten einde is. Ode 3, 
26 drukt zo tegelijk het verlangen naar closure en de onmogelijkheid ervan uit. Op het deconstructionisme, 
dat die onmogelijkheid van closure ten top zal drijven, komen we later nog terug. 
 
Alvorens over te gaan naar Homerus wens ik nog kort te wijzen op feministische interpretaties van Horati-
us. Zoals bekend worden in het feminisme als beweging in het algemeen drie golven onderscheiden. Een 
eerste golf aan het eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw ijverde vooral voor politieke en 
juridische gelijkberechtiging van de seksen. Een tweede golf, die haar hoogtepunt bereikte in de jaren 60 en 
70, streed voornamelijk voor de sociale en economische onafhankelijkheid van de vrouw. De meest recente 
golf ten slotte, ontstaan in de postmoderne jaren 80, ontkent dat er iets zou bestaan als ‘de vrouw’ en bena-
drukt dat ‘vrouwelijkheid’ en ‘mannelijkheid’ sociaal geconstrueerde categorieën zijn. Deze drie feministi-
sche invalshoeken zijn inmiddels alle ook op de oudheid toegepast: na en naast onderzoek naar vrouwelijke 
auteurs en naar de sociopolitieke en economische positie van de vrouw in de oudheid zijn er vooral sinds de 
jaren 80 en 90 heel wat publicaties verschenen die onderzoeken hoe vrouwen uit de antieke literatuur naar 
voren komen en hoe mannelijkheid in antieke teksten geconstrueerd wordt3.  Een feministische lectuur  van 
Horatius’ Ode 3, 26 zou bijvoorbeeld kunnen opmerken hoe Horatius, als man, de vrouw aanvankelijk louter 
als object van zijn verlangens en veroveringen voorstelt: het is inderdaad opvallend hoe Horatius spreekt 
over puellis, ‘meisjes’ (in tegenstelling tot (sterke) vrouwen, mulieribus),  en  dat  in  het  meervoud,  alsof  ver-
schillende meisjes inwisselbaar voor hem waren. Aan het einde van het gedicht blijkt echter dat de trotse 
Chloë zich niet naar zijn wensen wilde schikken. Als reactie op deze onverwachte tegenslag wendt Horatius 
zich tot de (vrouwelijke) godin Venus om hulp. De girl (en goddess) power aan het einde van het gedicht cre-
eren zo een soort van evenwicht tussen de seksen. Behalve aan de inhoud zou een feministische interpretatie 
ook aandacht kunnen schenken aan de manier waarop de lezer in het gedicht betrokken wordt: doordat het 
gedicht vertrekt vanuit het perspectief van de man die Chloë wilde veroveren, is het voor de lezer verleide-
lijk zich te identificeren met de mannelijke hoofdfiguur. Tegenover deze initiële identificatie staat echter dat 
het  laatste  woord voor  Chloë is.  Meer  nog,  zoals  we gezien hebben,  verandert  de onverwachte  revelatie  in  
het laatste vers ook onze kijk op het begin van het gedicht. Op deze manier stelt het einde van het gedicht 

                                                
 1 Bv. B. Smith (1968), Poetic Closure. A Study of How Poems End, Chicago. 
 

 2 Bv. S. Fish (1980), Is There a Text in This Class?, Harvard. Het is inderdaad de lezer die in het laatste vers het 
antwoord op de door de initiële tegenstelling van nuper en nunc opgeroepen vraag dient te herkennen. 

 

 3 Bekend is vooral het onderzoek naar het optreden van vrouwelijke personages in het Atheense drama. Zie 
bv. F. Zeitlin (1996), Playing the Other. Gender and Society in Classical Greek Literature, Chicago, en L. 
McClure (1999), Spoken like a Woman. Speech and Gender in Athenian Drama, Princeton. Wellicht de meest be-
kende studie van de sociale constructie van ‘mannelijkheid’ is M. Gleason (1995), Making Men. Sophists and 
Self-Presentation in Ancient Rome, Princeton. Voor een algemeen overzicht van feministische benaderingen 
van de klassieke literatuur, zie N. Rabinowitz & A. Richlin (eds.) (1993), Feminist Theory and the Classics, 
New York. 
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ook onze eigen identificatie met de mannelijke hoofdfiguur in vraag: Ode 3, 26 stimuleert met andere woor-
den reflectie over onze vooronderstellingen over de machtsrelatie tussen mannen en vrouwen1. 
 
Als we de analyses voorgesteld op de voorgaande pagina’s vergelijken met onze initiële parafrase van Hora-
tius’ tekst, valt meteen de meerwaarde van het gebruik van moderne literaire theorieën op: intertekstualiteit, 
reader-response criticism en feministische literatuurkritiek hebben onze ogen geopend voor aspecten die we 
aanvankelijk niet opgemerkt hadden, en hebben zo onze interpretatie van Horatius’ poëzie verrijkt. 
 
 
 
 

Onze economie en Plinius de Oudere (2) 
 
 

Robert Vermeersch 
 
 
Het vak economie bestaat in onze tijden uit de studie van een moeilijk te ontwarren samenspel van objectie-
ve feiten (stand van de productiefactoren ...) en maatschappelijke verschijnselen (gevoelens, verwachtingen 
...) die voortvloeien uit het welvaart-/welzijnstreven der mensen. 
 
Sedert de renaissance zijn tientallen praktische en theoretische systemen opgezet om greep te krijgen op de 
economische toestanden: de mercantilisten, de fysiocraten, de historische en andere scholen, de prijsleer en 
de conjunctuurleer maakten opgang; Thomas Morus publiceerde zijn Utopia, het eerste van een lange rij uto-
pismen ... tot de Indignados, OWS en Mondragón. Elk jaar wordt een Nobelprijswinnaar economie aange-
duid; toch brak in 1929 ‘The Great Crash’ uit en in 2007 onze crisis ... die niemand had voorzien (?). 
  
De feiten waren in het Romeinse Rijk natuurlijk niet anders. Maar in de verbanden had men veel minder in-
zicht dan nu. Ook in Plinius’ tijd (24-79, van Tiberius tot Vespasianus) waren de mensen en de bestuurders 
vaak zonder verhaal tegen de veranderingen die zich voordeden. Van de soms drastische maatregelen die ze 
namen, was het resultaat onzeker. 
 
Na de burgeroorlogen bracht Augustus de Pax Romana tot stand en kon de economische heropbouw begin-
nen, maar allengs liep het leven minder goed, tot de enorme verkwistingen van Nero de staatskas leeghaal-
den, de brand van Rome twee derde van de stad als puin achterliet, drie militairen zich als keizer opwier-
pen, het Capitool werd verwoest, en Vespasianus, die zuinig genoeg was om orde op zaken te kunnen stel-
len, de wegen kon bijwerken, het onderwijs bevorderen en Rome herbouwen, het Amphitheatrum Flavium 
daarbovenop. 
  
CAPUT 26. VERTROUWEN TOEN EN NU 
 
denique • vel (+  superl.)  •  plurimi, -ae, -a • opes, opum • scelus, sceleris • fieri • ille, illa, illud • qualis, -is, -e • 
signum, -i > signare2 • cibus, -i • vindicare • rap re > rapina, -ae • profic re • turba, -ae • externus, -a, -um • servus, 
-i • adhib re • alius > aliter • ante > antiquus, -a, -um • singuli, -ae, -a • gens, gentis > gentilis, -is, -e • misc re > 
promiscuus, -a, -um • ullus, -a, -um • domi • domesticus, -a, -um • custodia, -ae • opus est + abl. 
 
 
       
                                                
 1 Volgens  Gadamer  is  het  feit  dat  literatuur  toelaat  onze  eigen  vooroordelen  te  zien  een  van  de  grootste  

voordelen van gedegen tekstinterpretatie.  Vgl.  H.  Gadamer (1960),  Wahrheit und Methode. Grundzüge einer 
philosophischen Hermeneutik, Tübingen. 

 

 2 Signare betekent: van een signum voorzien, een geldstuk munten (zijn waarde opdrukken), een contract 
ondertekenen (met zijn ring bezegelen), als zijn eigendom markeren enz. 
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Denique vel plurima opum scelera anulis fiunt. Quae fuit illa vita 
     veruit                   leven  
 

priscorum, qualis innocentia, in qua nihil signabatur! 
    ouderen    eerlijkheid 
 

Nunc cibi quoque ac potus anulo vindicantur a rapina. 
          drank          roof  
 

Hoc profecerunt mancipiorum legiones, in domo turba externa 
     mancipium, -i: (gekochte) slaaf 
 

ac iam servorum quoque causa nomenclator adhibendus. 
          namen-roeper  
 

Aliter apud antiquos singuli dominorum gentiles omnem victum 
                volksgenoot   levensonderhoud  
 

in  promiscuo habebant, nec ulla domi a domesticis custodia opus erat. 
 
Werkvertaling 
 

Ten slotte worden veruit de meeste financiële misdaden met ringen gepleegd. Wat was dat leven van de 
verre voorouders, wat voor eerlijkheid, waar niets werd bezegeld! Nu wordt voedsel en ook drank met een 
zegel(ring) tegen roof verzekerd. Dat hebben die legioenen slaven veroorzaakt, een huisvreemde troep, en 
nu valt ook omwille van de slaven een nomenclator bij te halen / te benoemen. Anders, bij de ouden, had elke 
huisgenoot  zijn  gehele  levensonderhoud  uit  de  gemeenschap,  en  thuis  was  er  niet  één  (soort)  bewaking  
nodig tegenover de huisdienaars. 
 
Een parallel uit Nero’s tijd 
 

Onder het feestmaal ten huize van de schatrijke ex-slaaf Trimalchio wordt de lijst van zijn bezittingen 
voorgelezen; van vele hoort hij nu voor het eerst. En bij een rondgang door het huis heeft hij een nomenclator  
nodig omdat hij tussen zijn slaven zoveel nieuwe gezichten merkt. 
 
Bespreking 
 

• Noteer de verschillen tussen vroeger en nu bij Plinius. Met welke woorden worden die nog aangedikt? 
• Wat ziet hij als oorzaken en als gevolgen? Waren die te vermijden? 
• In welke tijd plaats je Spartacus? En M. Crassus? 
• Was het gezegde Quot servi, tot hostes terecht in Plinius’ tijd? 
• Wat verving in de oude tijden de handtekening, in de gedachte van Plinius? 
 
CAPUT 27. ONVEILIGHEID 
  
comparare • epulae, -arum • par > pariter • gravis, -is, -e > gravare • somnus, -i • mori • detrah re • maior • ratio, 
rationis • circa • circum • coepi 
 
Nunc rapiendae conparantur epulae pariterque qui rapiant eas1, et claves 
                         clavis, -is: sleutel 
 

quoque ipsas signasse non est satis. Gravatis somno aut morientibus anuli 
 

detrahuntur, maiorque vitae ratio circa hoc instrumentum esse coepit. 
 
 
 
          

                                                
 1 Waar verwijst eas naar? Hoe weet je dat? 
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Werkvertaling 
 

Nu koopt men feestmalen-om-te-stelen, en tegelijk hen die ze kunnen stelen; en zelfs zijn sleutels verzegeld 
te hebben is niet genoeg. Bij (mensen die) door slaap bezwaard zijn, of stervenden, worden de ringen 
afgerukt, en de belangrijkste bekommernis van het leven is begonnen rond dit voorwerp te draaien. 
 
Bespreking 
 

• Wat betekent het gezegde: ‘Dat kind ziet eruit als om te stelen’? 
• Zijn er onder je buren, familieleden, bekenden ... die onlangs nieuwe sloten, grendels, verlichting hebben 

geplaatst in of om hun huis? Waarom? 
• Vergelijk de feiten: ringen afrukken en betaalkaarten/codes stelen. 
               
CAPUT 47. DEVALUATIE 
 
aurum, -i > aureus, -a, -um • argentum, -i > argenteus, -a, -um • annus, -i • postea • plac re • signum, -i • paulatim 
• princeps, principis • minus > imminu re • pondus, ponderis 
 
Aureus nummus post annos quinquaginta unum percussus est quam1 argenteus ... 
      geldstuk             slaan  
 

Postea placuit ... XXXX signari ex auri libris, paulatimque principes inminuerunt 
             merken    libra: pond (327 g) 
 

pondus, et novissime Nero ad XXXXV. 
        laatst nog 
 
Werkvertaling 
 

Een gouden munt werd geslagen eenenvijftig jaar na de zilveren (denarius). Later werd besloten er veertig 
uit  een  pond  goud  te  munten,  en  stilaan  verminderden  de  keizers  het  gewicht,  en  laatst  nog  Nero  tot  
vijfenveertig (per pond). 
          
Bespreking 
 

• Een groot onderscheid met nu: zilveren en gouden munten hadden theoretisch de waarde van het 
gewicht aan metaal dat erin was gebruikt. Een stuk van 2 euro kun je voor die prijs bij een juwelier niet 
verkopen! Nummularii (wisselaars) werkten bij handelaars en banken om alle munten na te zien op 
gewicht, gehalte enz. 

• Hoeveel zou je nu met een nummus van Nero kunnen kopen? 
• Hoe voel je devaluatie in je geldbeugel? Wie profiteert van een devaluatie? 
• Vroeger devalueerde men de Belgische frank om de export aan te wakkeren. Kan dat nu nog? 
• Waartoe verminderde Nero het gewicht van de goudmunt? 
 
CAPITA 48-49. GRAAIZUCHT 
     
primus, -a, -um • origo, originis • avaritia, -ae • cogitare • segnis, -is, -e > segnitia, -ae • ard re, arsi • quidam, 
quaedam, quoddam • fames, famis • familiaris, -is, -e • pend re • caput, capitis • caed re > abscid re • tuli • os, oris • 
add re • scrib re • par re, -io • hab re • cupido, cupidinis • dic re > interdic re • castra, -orum • (ali)quis • tanto • 
plus • animus, -i • fug re > fugitivus, -a, -um 
 
Sed a nummo prima origo avaritiae, faenore excogitato quaestuosaque 
       geldstuk       rente, lening       winstgevend 
 

segnitia, nec paulatim: exarsit rabie quadam non iam avaritia, sed fames 
            dolheid  
 

                                                
 1 Lees: post ... quam. 
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auri, utpote cum Septumuleius, C. Gracchi familiaris, auro rependendum 
 

caput eius abscisum ad Opimium tulerit plumboque in os addito parricidio 
                lood          gruweldaad  
 

suo rem publicam etiam circumscripserit. 
         bedriegen  
 

Haec parit habendi cupido! 
 

(Scimus) interdixisse castris suis Spartacum, ne quis aurum haberet aut argentum. 
 

Tanto plus fuit animi fugitivis nostris! 
      (gevluchte)  slaven  
 
Werkvertaling 
 

Het eerste begin van de hebzucht kwam uit het geld, toen de lening-tegen-geld was uitgedacht, die 
winstgevende  luiaardij. En niet (zomaar) geleidelijk: door een soort razernij vlamde niet meer de hebzucht 
op,  maar  de  honger  naar  goud.  Zoals  toen  Septumuleius,  een  bediende  van  C.  Gracchus,  diens  afgehakte  
hoofd bij (de consul) Opimius bracht om het met goud te laten betalen, en hij lood in de mond had gebracht; 
door zijn misdaad heeft hij zelfs de staat bedrogen. 
De begeerte naar bezit brengt zoiets mee! We weten dat Spartacus aan zijn kamp verbood dat iemand goud 
zou bezitten of zilver. Zoveel meer karakter was er bij onze gevluchte slaven! 
 
Bespreking 
 

• Lees de geschiedenis van C. Gracchus na. Reconstrueer de details rondom zijn dood. Wie loofde de 
beloning uit? Waaruit bestond ze? 

• Wat is voor Plinius de voorwaarde voor een gezonde economie: productie van goederen of karakter van 
de burger? 

 
CAPUT 70. PRODUCTIEFACTOREN. LABEUR EN GEVAAR IN DE ZILVERMIJNEN 
 
Mijnen en steengroeven waren voor het bestuur (geld, bouwwerken ...) belangrijk en waren staatseigendom. 
Rechters veroordeelden vaak misdadigers ad metalla. De uitbating werd vaak aan particulieren of societates 
uitbesteed, waarbij meestal 50 % van de opbrengst in natura afgedragen moest worden aan het rijk. 
 
per + acc. • magnus, -a, -um • spatium, -i • actus, -a, -um < ag re • cavus, -a, -um > cavare • mons, montis • lumen, 
luminis • idem, eadem, idem • vigilia, -ae • multus, -a, -um • mensis, -is • cern re • dies, -ei • subito • opprim re • 
iam • minus • temeritas, -atis > temerarius, -a, -um • vid ri • profundus, -a, -um • mare, maris • pet re • atque • 
tanto (bij comp.) • noc re • feci < fac re • terra, -ae • relinqu re • itaque • creber, crebra, crebrum • sustin re 
 
Cuniculis per magna spatia actis cavantur montes lucernarum ad lumina; eadem 
  mijngang                lamp  
 

mensura vigiliarum est, multisque mensibus non cernitur dies. Siduntque 
     maat                      neerzijgen  
 

rimae subito et opprimunt operatos, ut iam minus temerarium videatur e 
scheur             werklui  
 

profundo maris petere margaritas atque purpuras. Tanto nocentiores fecimus 
          edelstenen     purperslakken  
 

terras! Relinquuntur itaque fornices crebri montibus sustinendis. 
          bogen  
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Bespreking 
 

• Wanneer kwamen zoveel Italianen in Limburg? Waarom? Wie nodigde ze uit? 
• Wat bedoelt Plinius met margaritas? Waartoe dienden purperslakken? 
• Cicero, en velen met hem, verwachtte veel van Caesars overtocht naar Brittannië, omdat het ‘nieuws’ de 

ronde deed dat daar veel parels te vinden zouden zijn. 
 
CAPUT 122. ONGEZONDE ARBEID 
 
fac re > officium, -i > officina, -ae • facies, -ei • ligare > inligare • ne (vgw.)  •  spiritus, -us > spirare > respirare • 
pernicies, -ei > pernicialis, -is, -e • trah re • tamen • per • spectare • volv re > volumen, voluminis • quoque • 
scrib re > scriptura, -ae • uti, usus (sum) > usurpare • clarus, -a, -um • littera, -ae • vel • murus, -i • etiam • 
sepulcrum, -i 
 
Qui minium in officinis poliunt, faciem laxis vesicis inligant, ne in respirando 
        werkplaats  bewerken        los     blaas 
 

pernicialem pulverem trahant et tamen per illas spectent. Minium in 
 

voluminum quoque scriptura usurpatur clarioresque litteras vel in muro vel 
     boekrol           toepassen 
 

in marmore, etiam in sepulchris, facit.  
 
Werkvertaling 
 

Zij die in de werkplaatsen het miniumerts bewerken, binden hun gezicht in losse varkensblazen om bij het 
ademhalen  het  dodelijke  stof  niet  in  te  halen  en  toch  erdoor  te  kijken.  Menie  wordt  ook  gebruikt  bij  het  
beschrijven van de boekrollen: het maakt letters duidelijker op een muur of op marmer en ook op grafstenen. 
              
Bespreking 
 

• Zoek een reportage over het opruimen van asbest (ook een delfstof!) in gebouwen. 
•  Een  slim  iemand  vond  het  zandstralen  van  jeans  interessant;  hij  bezorgde  werk  en  silicose  aan  vele  

kinderen in Azië. Plinius zou zeggen: waarom moeten jeans eigenlijk gezandstraald zijn? Zijn jouw jeans 
gezandstraald? 

• Waar komt het woord ‘rubriek’ vandaan? Waarmee werden de verkiezingsopschriften in Pompeji 
geschilderd? 

       
CAPUT 139. NIEUW! NIEUW! NIEUW! 
 
argentum, -i • mirus, -a, -um > mire • constare > inconstantia, -ae • humanus, -a, -um • ingenium, -i • varius, -a,      
-um > variare • nullus, -a, -um • genus, generis • diu • probare • nunc • etenim • mensis, -is • asper, aspera, 
asperum > asperitas, asperitatis 
 
Vasa ex argento mire inconstantia1 humani ingenii variat nullum 
vas, vasis: beker 
 

genus officinae diu probando. nunc Furniana, nunc Clodiana, nunc Gratiana! 
       werkplaats 
 

etenim tabernas mensis adoptamus! 
 
 
 
 

                                                
 1 Waarom kan dit geen ablatief zijn? 
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Werkvertaling 
 

De wispelturigheid van het menselijk karakter verandert de zilveren bekers, vreemd (genoeg), door geen 
enkele  stijl  van  een  werkplaats  lange  tijd  te  verkiezen.  Nu  die  van  Furnius,  van  Clodius,  van  Gratianus!  
Want we kiezen de winkels met / op grond van onze tafels! 
  
Bespreking 
 

• Vergelijk een moderne formulering: ‘Ons niet aflatende zoeken naar nieuwigheid en naar sociale status 
sluit ons op in een ijzeren kooi van het consumentisme.’ (T. Jackson, Welvaart zonder groei, Uitgeverij Jan 
van Arkel, Utrecht, 2010, p. 186) 

        
CAPUT 164. PRIJSVERSCHILLEN 
 
posui < pon re • ignorare • alius, alia, aliud • locus, -i • paene • mutare • navis > navigare > navigatio • aliquis, 
aliquae, aliquod • oblivisci, oblitus (sum) • princeps, principis > principatus, -us • accusare • apud • necessarius, -a,  
-um • plerumque • auctoritas, auctoritatis 
 
Pretia rerum, quae usque posuimus, non ignoramus alia aliis locis esse et 
        tot hier toe 
 

omnibus paene mutari annis, prout navigatione constiterint aut ut quisque 
         naarmate     totstandkomen  
 

mercatus sit aut aliquis praevalens manceps annonam flagellet, non obliti 
   kopen (dep.)    kapitaalkrachtiger  koper    aanvoer   beperken 
 

Demetrium1 a tota Seplasia Neronis principatu accusatum apud consules; poni 
     de  ‘Parfumeurstraat’  in  Capua  
 

tamen necessarium fuit quae plerumque erant Romae, ut exprimeretur 
 

auctoritas rerum. 
 
Werkvertaling 
 

De prijzen van de goederen die we tot hier toe gaven, we weten wel dat ze anders zijn op andere plaatsen, 
en bijna elk jaar wisselen, doordat ze van de scheepvaart afhankelijk zijn, of volgens dat elkeen een deal 
heeft gesloten, of een of ander kapitaalkrachtiger koper de aanvoer beperkt. We zijn immers Demetrius niet 
vergeten, die onder de regering van Nero door heel Seplasia bij de consuls werd aangeklaagd. Toch was het 
nodig die prijzen te geven die te Rome bestonden/golden, om het belang van de goederen uit te drukken. 
 
Bespreking 
 

•  In  1970  werden  in  de  Oosterschelde  nabij  Domburg  (Zeeland,  NL)  een  groot  aantal  votiefmonumenten  
gevonden (waarop handelaars aan de godin Nehallenia hulp vroegen of dank betuigden voor hun 
handelsreis overzee. Een van hen was negotiator seplasiarius (een groothandelaar in ...). 

• Waardoor was te Rome de prijs der goederen van de scheepvaart afhankelijk? 
• Hoe luidde de aanklacht tegen Demetrius? 
• Wat kon er met de scheepvaart allemaal verkeerd gaan? 
• Zoek gegevens op over Ostia. Bekijk de mozaïeken van de verscheidene handelskantoren daar. 
•  Zoek berichten op over  een van de vele  opgegraven scheepswrakken in  de Middellandse Zee.  Wat  was 

hun lading? 
 

                                                
 1 Van Griekse afkomst, maar Romeins burger; hij wordt immers aangeklaagd bij de consuls, niet bij de prae-

tor peregrinus. 
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  ACTUALITEIT 
 
 
 

Leerlingenaantallen Latijn en Grieks 
 
 

Joeri Facq 
 
Jaarlijks publiceert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een statistisch jaarboek, waarin alle 
mogelijke cijfergegevens over het Vlaamse onderwijs vermeld staan. Onlangs verscheen de nieuwe editie 
over het schooljaar 2009-2010. Wat ons vooral interesseert, zijn de leerlingenaantallen, in het bijzonder in de 
studierichtingen  met  Latijn  en/of  Grieks.  In  de  onderstaande  tabel  vindt  u  de  evolutie  van  de  laatste  vijf  
schooljaren.  Onder  de  absolute  cijfers  wordt  telkens  aangegeven  om  hoeveel  procent  van  het  totale  aantal  
leerlingen in het ASO en in het volledige secundair onderwijs het gaat. Merk op dat er geen informatie be-
schikbaar is over het eerste leerjaar, omdat daarin officieel geen studierichtingen bestaan. 
 

 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

2 LATIJN 13 155 12 573 12 349 12 467 12 601 
% ASO / SO 22,10 / 18,14 22,12 / 18,03 21,96 / 17,91 22,23 / 18,17 22,44 / 18,43 

2 GRIEKS 2 560 2 344 2 416 2 247 2 351 
% ASO / SO 4,30 / 3,53 4,12 / 3,36 4,30 / 3,50 4,01 / 3,27 4,19 / 3,44 

3 LATIJN 9 434 9 113 8 679 8 573 8 581 
% ASO / SO 27,53 / 12,65 27,15 / 12,39 26,85 / 12,21 26,32 / 12,22 26,25 / 12,15 

3 GRIEKS 1 263 1 163 1 048 1 200 1 143 
% ASO / SO 3,69 / 1,69 3,46 / 1,58 3,24 / 1,47 3,68 / 1,71 3,50 / 1,62 

4 LATIJN 8 947 8 630 8 324 7 908 7 823 
% ASO / SO 28,69 / 12,53 27,81 / 12,07 27,34 / 11,76 26,90 / 11,55 26,55 / 11,60 

4 GRIEKS 1 240 1 137 1 022 937 1 068 
% ASO / SO 3,98 / 1,74 3,66 / 1,59 3,36 / 1,44 3,19 / 1,37 3,62 / 1,58 

5 LATIJN 6 114 6 062 5 705 5 988 5 565 
% ASO / SO 22,24 / 8,78 21,53 / 8,54 20,37 / 7,97 21,80 / 8,47 20,84 / 8,14 

5 GRIEKS 815 755 687 661 536 
% ASO / SO 2,96 / 1,17 2,68 / 1,06 2,45 / 0,96 2,41 / 0,93 2,01 / 0,78 

6 LATIJN 5 916 6 016 5 962 5 883 5 884 
% ASO / SO 23,43 / 9,74 23,33 / 9,63 22,60 / 9,35 22,32 / 9,10 22,73 / 9,21 

6 GRIEKS 742 806 748 679 658 
% ASO / SO 2,94 / 1,22 3,13 / 1,29 2,83 / 1,17 2,58 / 1,05 2,54 / 1,03 

LATIJN 2-6 43 566 42 394 41 019 40 819 40 454 
% ASO / SO 24,51 / 12,49 24,17 / 12,18 23,66 / 11,85 23,75 / 11,91 23,67 / 11,94 

GRIEKS 2-6 6 620 6 205 5 921 5 724 5 756 
% ASO / SO 3,73 / 1,90 3,54 / 1,78 3,41 / 1,71 3,33 / 1,67 3,37 / 1,70 

 
 Wie nog meer gedetailleerde gegevens wil (met ook het aantal leerlingen per studierichting en het totale 
aantal leerlingen), verwijzen we naar onze website: www.vlot-vzw.be (Informatie > Leerlingenaantallen). 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 
Romeinse decadentie 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Velen hebben een beeld van de Romeinen als een uitermate decadent volk. Ze stellen zich de grote en luxu-
euze villa’s voor die overvloedig waren gedecoreerd met fresco’s en marmer en die waren voorzien van alle 
comfort. Ook de Romeinse feestmalen roepen taferelen op van de meest exotische en buitensporige gerech-
ten die in enorme hoeveelheden op tafel werden gezet en die werden vergezeld van orgieën. Uiteraard kan 
dat beeld niet (helemaal) correct zijn. Een overgroot deel van de Romeinse bevolking woonde in een klein en 
oncomfortabel flatje en had niet de middelen om verkwistende feesten te organiseren. 
 
Over die Romeinse decadentie handelt het boek waarvan Stephan Mols, Olivier Hekster en Eric Moormann 
de redactie verzorgden. Daarin wordt nagegaan waarop ons beeld van extreme rijkdom en genotzucht bij de 
Romeinen is gebaseerd en in hoeverre het overeenkomt met de historische realiteit. De beschrijvingen zoals 
die  worden gevonden bij  antieke auteurs  worden vergeleken met  archeologische vondsten zoals  de woon-
huizen van rijke Romeinen, de paleizen van de Romeinse keizers en de luxueus ingerichte badhuizen. 
 
Het boek bevat bijdragen van verschillende auteurs, die allen werkzaam zijn aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en ieder vanuit hun eigen specialiteit het onderwerp benaderen: De decadentie van Romeinse keizers 
(Olivier Hekster, over de vraag hoe decadent de Romeinse keizers in werkelijkheid waren), Wonen als een kei-
zer (Eric  Moormann,  over  de  keizerlijke  residenties  in  Rome),  Het theater van de wreedheid (Louis van den 
Hengel, over de gladiatorengevechten in de keizertijd), Baden in weelde (Nathalie de Haan, over de Romeinse 
badcultuur), De veelvormigheid van truphè (Floris Overduin, over hoe Griekse schrijvers uit de Romeinse kei-
zertijd over luxe en decadentie dachten), Een verleidelijk kwaad (Vincent Hunink, over de kritiek op luxe en de 
aanmaning tot soberheid bij de vroege christenen), Pralende schijn in vroegchristelijke kerkgebouwen (Sible de 
Blaauw, over de rijke architectuur en inrichting van de eerste kerken) en De weelde en wellust van Heliogabalus 
(Martijn Icks, over de manier waarop deze keizer door de eeuwen heen als toppunt van decadentie werd ge-
karakteriseerd). 
 
Er wordt doorheen het boek veelvuldig geciteerd uit antieke auteurs, waarbij telkens de precieze referentie 
wordt vermeld, zodat de geïnteresseerde (leraar) de originele tekst kan opzoeken. Het werk is geïllustreerd 
met talrijke plattegronden, reconstructietekeningen en zwart-witafbeeldingen en 16 pagina’s met kleurenil-
lustraties. Achteraan is een vrij uitvoerige bibliografie opgenomen. Dat alles maakt het boek tot een interes-
sante publicatie, die het idee van de decadente Romeinen aan de werkelijkheid toetst. 
 
 

 

Stephan Mols, Olivier Hekster en Eric Moormann (red.) 
Romeinse decadentie 
Pracht en praal in de Romeinse keizertijd 
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2008 
Paperback, 176 blz. 
ISBN 978 94 6004 010 8 
€ 14,95 
 

www.vantilt.nl 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Cursussen en congressen 
 

 
Herakles: niets menselijks is hem vreemd. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden 
(NL). 11/6/2012. Programma: De totstandkoming van de theatermarathon Herakles (Aus Greidanus en Jules  Ter-
lingen); Herakles tussen mythe en werkelijkheid (Hans Verheij); Held in zicht: de vele gedaanten van Herakles (Ruud 
Halbertsma); Die Wahl des Herkules. Prodikos, Xenophon en Bach (Casper de Jonghe); Herakles op de tweesprong: 
ethische lessen van een spierbundel (Bert van den Berg); Een toonbeeld van virtus? Hercules en Cacus in de auguste-
ische literatuur (Christoph Pieper); Drie gezichten van een held: Herakles in de hellenistische poëzie (Floris Over-
duin). Info: www.rmo.nl. 
 
25. Europäische Lateinwoche. Johannes-Haus, Am Johannes 2, 35287 Amöneburg (DE). 28/7 tot 4/8/2012. 
Deze Latijnse week richt zich in de eerste plaats tot jonge mensen. De bedoeling is in het Latijn te converse-
ren. Allerhande andere activiteiten staan op het programma: Romeins koken, toneel, muziek, excursies ... In-
fo: www.septimanalatina.org. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
Romeins Zuid-Limburg: het hele verhaal. Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9, 6400 Heerlen (NL). Vanaf 
12/4/2012. Info: www.thermenmuseum.nl. 
 
Over vlees en bloed: Gallo-Romeinse boeren en soldaten in noordelijk Vlaanderen. Provinciaal Archeolo-
gisch Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Tot 15/6/2012. Info: www.pam-velzeke.be. 
 
Dessine-moi Arelate: aquarelles de Jean-Claude Golvin. Chapelle des Trinitaires, Rue de la République, 
13200 Arles (FR). Tot 16/6/2012. Info: centrearcheologiqueduvar.over-blog.com. 
 
Sagalassos, city of dreams. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. Tot 17/6/2012. Info: 
www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Schilling, Sesterz und Silberpfennig. Museum für Urgeschichte(n), Hofstraße 15, 6300 Zug (CH). Tot 
17/6/2012. Info: www.museenzug.ch/urgeschichte. 
 
Terres sigillées, de l’Antiquité à nos jours. Espace Arts Plastiques, Mairie, Quai Gagnère, 26240 Saint-
Vallier (FR). Tot 17/6/2012. Jean Montagu bestudeerde nauwkeurig de techniek van de terra sigillata en 
trachtte deze ook zo getrouw mogelijk toe te passen. Samen met hem exposeren Catherine Crozon en Tjok 
Dessauvage, die eveneens deze techniek hanteren. Info: www.territoire-ceramique.com. 

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

Cévennes romaines: mode de vie et culture. La Maison de l’Eau, 30500 Allègre-les-Fumades (FR). Tot 
30/6/2012. Info: www.les-fumades.com. 
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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.  
 
Waarom godinnen zo mooi zijn: liefde en schoonheid in de oudheid. Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 
59, 6511 TB Nijmegen (NL). Tot 12/8/2012. Info: www.museumhetvalkhof.nl. 
 
A la tombée de la nuit: art et histoire de l’éclairage. Musée d’Art et d’Histoire de Genève, Rue Charles-
Galland 2, 1206 Genève (CH). Tot 19/8/2012. Info: www.ville-ge.ch/mah. 
 
Die Rückkehr der Götter. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot 26/8/2012. 
Info: www.museenkoeln.de. 
 
Pompeji, Nola, Herculaneum: Katastrophen am Vesuv. Landesmuseum für Vorgeschichte, Richard-
Wagner-Straße 9, 06114 Halle/Saale (DE). Tot 26/8/2012. Info: www.pompeji-ausstellung.de. 
 
Bulles d’Antiquité. Forum Antique de Bavay, Allée Chanoine Biévelet, 59570 Bavay (FR). Tot 28/8/2012. In-
fo: www.cg59.fr. 
 
Les animaux domestiques dans le monde romain. Musée Gallo-Romain, Chaussée Romaine 14, 7131 Waud-
rez. Tot 31/8/2012. Info: www.statioromana.org. 
 
L’écriture romaine: des pierres et des lettres ... sur le site de Vodgoriacum. Musée Gallo-Romain, Chaussée 
Romaine 14, 7131 Waudrez. Tot 31/8/2012. Info: www.statioromana.org. 
 
Un art de l’illusion: peintures murales romaines en Alsace. Musée Archéologique, Palais Rohan, Place du 
Château 2, 67000 Strasbourg (FR). Tot 31/8/2012. Info: www.musees.strasbourg.eu. 
 
Déclinaisons lapidaires. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. Tot 2/9/2012. Info: 
www.ial.be. 
 
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. 
 
La villa gallo-romaine de Salouël. Musée de Picardie, Rue de la République 48, 80000 Amiens (FR). Tot 
2/9/2012. Info: www.amiens.fr. 
 
Les Gaulois: une expo renversante. 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 2/9/2012. Deze tentoonstelling liep eerder in Museum Het Valkhof te Nijmegen. Info: www.rlmb.lvr.de. 
 
Le musée d’archéologie nationale et les Gaulois du XIXe au XXIe siècle. Musée d’Archéologie Nationale, 
Château, Place Charles de Gaulle, 78105 Saint-Germain-en-Laye (FR). Tot 4/9/2012. Info: www.musee-
archeologienationale.fr. 
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Vieux comme mes robes. Musée Archéologique Départemental de Jublains, Rue de la Libération 13, 53160 
Jublains (FR). Tot 5/9/2012. Info: www.jublains.fr. 
 
Griechen, Etrusker und Römer: Pretiosen aus den Antikensammlungen des Archäologischen Museums. 
Archäologisches Museum, Karmelitergasse 1, 60311 Frankfurt am Main (DE). Tot 9/9/2012. Info: 
www.archäologisches-museum.frankfurt.de. 
 
Paard & ruiter: van Homerus tot Djenghis Khan. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt  127,  1012 GC 
Amsterdam  (NL).  Tot  16/9/2012.  De  impact  van  paard  en  ruiter  in  de  Grieks-Egeïsche  wereld,  het  Nabije  
Oosten en Centraal-Azië. De nadruk ligt op de Griekse cultuur en de steppenruiters in Mongolië. Info: 
www.allardpiersonmuseum.nl. 
 
Le verre antique: un trésor sous-marin. Musée Archéologique, Parvis de la Vieille Eglise, Rue des Tem-
pliers, 83700 Saint-Raphaël (FR). Tot 24/9/2012. Info: www.musee-saintraphael.com. 
 
Gefährliches Pflaster: Kriminalität im römischen Reich. Limesmuseum Aalen, Sankt-Johannstraße 5, 73430 
Aalen (DE). Tot 30/9/2012. Info: www.museen-aalen.de. 
 
Jenseits des Horizonts: Raum und Wissen in den Kulturen der Alten Welt. Pergamonmuseum, Am 
Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE). Van 22/6 tot 30/9/2012. Info: www.smb.museum. 
 
Pergamon: Panorama der antiken Metropolis. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE). 
Tot 30/9/2012. Info: www.smb.museum. 
 
Licht! Lampen und Leuchten der Antike. Römermuseum, Marthin Luther-Platz 3, 91781 Weissenburg (DE). 
Van 13/7 tot 14/10/2012. Info: www.archaeologie-bayern.de. 
 
Mystères & superstitions. Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne 
(CH). Tot 28/10/2012. Info: www.lausanne.ch. 
 
Il était une voie: itinéraires antiques au nord de l’Empire romain. Parc Archéologique Européen, Rue Ro-
bert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim (FR). Tot 31/10/2012. Info: www.archeo57.com. 
 
La parure en Europe occidentale de la préhistoire à l’Antiquité. Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 
5670 Treignes. Tot 11/11/2012. Info: www.museedumalgretout.be. 
 
Toulouse-Niel: brut de fouilles. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse (FR). Tot 
11/11/2012. Info: www.saintraymond.toulouse.fr. 
 
Astrologie et magie dans l’Antiquité. Site  Archéologique,  Rue  de  la  Mosaïque  4,  88350  Grand  (FR).  Tot  
14/11/2012. Info: www.vosges.fr. 
 
Im Lot gebaute Geschichte in Carnuntum. Kulturfabrik, Kulturplatz 1, 2410 Hainburg an der Donau (AT). 
Tot 15/11/2012. Info: www.carnuntum.co.at. 
 
Cochons de Romains. Musée Gallo-Romain, Place du Musée 43, 38490 Aoste (FR). Tot 30/11/2012. Info: 
www.isere-culture.fr. 
 
Otto der Grosse und das römische Reich: Kaisertum von der Antike zum Mittelalter. Kulturhistorisches 
Museum, Otto-von-Guericke Straße 68-73, 39104 Magdeburg (DE). Van 27/8 tot 9/12/2012. Info: 
www.otto2012.de. 
 
Femina. Musée Archéologique d’Argentomagus, Les Mersans, 36200 Saint-Marcel (FR). Tot 23/12/2012. Info: 
www.argentomagus.fr. 
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De PUG-collectie: archeologie op zolder. Centraal Museum, Nikolaaskerkhof 10, 3500 Utrecht (NL). Tot 
31/12/2012. Vooral Romeinse archeologie. Info: www.centraalmuseum.nl. 
 
Dichter - Denker - Demagoge. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17, 4056 Basel (CH). Tot 31/12/2012. Info: 
www.skulpturhalle.ch. 
 
Ton + Technik: Römische Ziegel. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 
Van 25/8/2012 tot 27/1/2013. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
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. 
 
Venlo - Vennelo - Sablones: twintig eeuwen wonen aan de Maas. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 
BX Venlo (NL). Tot midden 2013. Info: www.limburgsmuseum.nl. 
 
Hightech Romeinen. Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag (NL). Van 9/2012 tot 6/2013. Info: 
www.museon.nl. 

 
Muziek en ballet 
 

 
Tragische liefdesverhalen uit de Engelse barok: Venus and Adonis / Dido and Aeneas. Concertgebouw, ’t 
Zand 34, 8000 Brugge. 12/8/2012 om 16.00 uur. Info: www.concertgebouw.be. 
 
Jacobus Gallus: de Sloveense Lassus. Huelgas Ensemble. Sint-Pauluskerk, Sint-Paulusstraat 22, 2000 Ant-
werpen. 31/8/2012 om 22.15 uur. Op het programma staan wereldlijke werken op teksten van Vergilius, Ho-
ratius, Ovidius en Martialis. Verder zijn er een tweestemmige compositie uit Bicinia Septuaginta, fragmenten 
uit de Missa Sancta Maria en een ruime keuze uit Gallus’ monumentale verzameling Opus Musicum. Info: 
www.amuz.be. 
 
Prometheus-ouverture (L. van Beethoven). La Chambre Philharmonique. Paleis voor Schone Kunsten, Ra-
vensteinstraat 23, 1000 Brussel. 4/9/2012 om 20.00 uur. Samen met andere werken van L. van Beethoven. In-
fo: www.bozar.be. 

 
Reizen en excursies 
 

 
Sagalassos en de antieke steden van Pamfylië. Org.: Amarant. 15/9 tot 22/9/2012. Leiding: Peter De Smet. 
Info: www.amarant.be. 

 
Ateliers 
 

 
Koken met de Romeinen. Provinciedomein De Gavers, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke. 4/7/2012 van 14.00 
tot 16.00 uur. Begeleiding: Conny Mahieu. 9+. Info: www.uitinvlaanderen.be. 
 
Egyptenaren/Romeinen. GC De Maere, Leuvensesteenweg 187, 3390 Tielt-Winge. 25/7/2012 om 13.00 uur. 
Caesar en Cleopatra leiden jonge mensen (6+) door het Romeinse/Egyptische Rijk. Info: 
www.uitinvlaanderen.be. 
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Romalia. Ruiselede. Romeinse vakantie voor jongeren van het tweede tot het vierde jaar secundair onder-
wijs.  1/8  tot  7/8/2012.  Sms’en in  het  Latijn,  een Romeins gerecht  klaarmaken,  een eigen toga maken en nog 
veel meer. Info: www.romalia.be. 

 
Evenementen 
 

 
Du pain, des jeux, du sport. Malagne, Malagne 1, 5580 Rochefort. 21/7 en 22/7/2012. Gladiatorenspelen, op-
treden van Romeinse legioensoldaten en auxiliarii, middeleeuwse steekspelen, baden en hygiëne, Gallo-
Romeinse gastronomie. Info: www.malagne.be. 
 
Gallische proeverijen. Archéosite d’Aubechies, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Beloeil (Aubechies). 8/7, 29/7, 19/8 
en 16/9/2012 van 15.00 tot 16.30 uur. Info: www.archeosite.be. 
 
XXVèmes fêtes romaines. Musée Gallo-Romain, Chaussée Romaine 14, 7131 Waudrez. 19/8/2012. Animatie 
door het XXIIe legioen uit Bavay. Verder bezoek aan het museum, het Centre d’Interprétation de la Chaussée 
Romaine en de tijdelijke tentoonstellingen. Info: www.statioromana.org. 
 
Open Monumentendag: Muziek. Provinciaal Archeologisch Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 9/9/2012 
van 10.00 tot 18.00 uur. De oorsprong van klank en muziek met workshops rond het maken van de oudste 
muziekinstrumenten, zelf ‘prehistorische’ muziek maken, ritme- en percussiesessies. Keltische muziek met 
aan de ene kant aandacht voor de roots van de ijzertijdmuziek (carnyx).  Aan de andere kant wordt de Ierse 
folk  belicht.  Romeinse  gezangen  en  muziek  worden  o.a.  gebracht  door  de  groep  Aeide  Mousa.  Info:  
www.pam-velzeke.be. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 29 april 2012. Voor aanvullende informatie of eventuele 
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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