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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Met de lente komen ook de opendeurdagen eraan. Honderden leraren Latijn en Grieks proberen hun vak en 
richting op een originele manier onder de aandacht te brengen. De informatie die we de leerlingen bieden, 
moet niet alleen juist en volledig zijn, maar heeft bij voorkeur ook een aantrekkelijke vorm. Dat laatste wis-
ten ook de klassieke redenaars al. We hopen dan ook dat de nieuwe infobrochure over Latijn haar effect niet 
mist. De Vlaamse scholen en leerkrachten hebben er in elk geval het volste vertrouwen in: zij bestelden de 
afgelopen maanden bijna 15 000 folders. Daarmee is de volledige voorraad de deur uit. Ruim 120 scholen 
zullen de folders verspreiden onder hun toekomstige leerlingen. 
 
Dat priesters zich tegenwoordig niet meer van het Latijn bedienen, was op een opiniebladzijde in De Stan-
daard van 29 januari jl. een argument om de zin van het vak Latijn in vraag te stellen. Het Chinees zou voor 
sterke  leerlingen  een  even  grote  uitdaging  zijn;  bovendien  zou  het  veel  nuttiger  zijn  om  de  taal  van  een  
groeiende economische grootmacht aan te leren. Uiteraard kan het vak Chinees zinvol, uitdagend en interes-
sant zijn voor middelbare scholieren. Wie echter de leerplannen Latijn vergelijkt met enkele beschikbare 
leerboeken Chinees voor het secundair onderwijs – een leerplan Chinees is er uiteraard niet: Chinees wordt 
in een drietal Vlaamse secundaire scholen aangeboden in de vrije ruimte – kan alleen maar concluderen dat 
het vak Chinees waardevol is, maar dat met Chinees en Latijn niet dezelfde doelstellingen (kunnen) worden 
nagestreefd. Het Latijn heeft daarbij zeker als troef dat de taal een zeer logisch systeem is dat leerlingen zich 
vrij vlug eigen kunnen maken; daardoor zijn ze in staat om na zeer korte tijd authentieke teksten te lezen die 
aan de basis liggen van onze huidige westerse literatuur en denken. Daarnaast is het natuurlijk gevaarlijk 
om zich over te geven aan het pure nutsdenken. Interessant in dit verband is de reactie van Bram De Mulder, 
classicus verbonden aan de KU Leuven, in De Standaard van 30 januari jl. 
 
De Belgian Chinese Language Association, de vakvereniging van de docenten Chinees, is evenmin tevreden 
met de manier waarop de discussie gevoerd wordt en deelde aan de V.L.O.T. haar standpunten mee. Hun 
conclusie is dat er vaak met foute argumenten wordt gewerkt: pro’s en contra’s van het vak Chinees worden 
aangehaald door mensen die niet worden gehinderd door een gebrek aan kennis van zaken. Daar kunnen 
wij  ons  wellicht  ook in  vinden wat  ons vak betreft:  de  zin van Latijn  proberen te  achterhalen door  je  af  te  
vragen of je Latijn al dan niet nodig hebt voor het priesterambt is zonder meer karikaturaal. 
 
273: zoveel studierichtingen telt ons secundair onderwijs. Een aantal van die richtingen is zeer dunbevolkt, 
onder  andere  Grieks.  Dat  er  bij  een  onderwijshervorming  gewied  zal  worden  in  dit  aanbod  is  zeer  waar-
schijnlijk. Volgens sommigen gebeurt dat best in samenspraak met het bedrijfsleven. Voor technische en 
vooral beroepsrichtingen is dat wellicht een goede zaak: zij bereiden rechtstreeks voor op de arbeidsmarkt. 
ASO-richtingen horen echter een algemene vorming te bieden, als voorbereiding op een verdere studie in 
het hoger onderwijs. De richtingen die in het ASO worden aangeboden, zijn dus liefst zo gevarieerd moge-
lijk, weliswaar met eigen accenten die tegemoetkomen aan de interesses en capaciteiten van de leerlingen. 
De meer gerichte opleiding komt daarna pas. Vakken als Latijn en Grieks zijn dus geen rem op de economi-
sche en andere welvaart, wel integendeel: ze zorgen mee voor dat brede aanbod, waarbinnen alle leerlingen 
een uitdaging vinden die bijdraagt tot hun algemene vorming. 
 
Kris Doffemont 
Ondervoorzitter 
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  VERENIGING 
 
 
 

Algemene vergadering 
 

 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen houdt op zaterdag 20 april 2013 haar jaarlijkse algemene ver-
gadering. De traditionele agendapunten zijn het inhoudelijk en financieel jaarverslag en de goedkeuring van 
de financiën en de begroting, maar uiteraard willen we ook tijd maken om te luisteren naar de opmerkingen 
en  suggesties  van  onze  leden.  We  hopen  op  een  talrijke  aanwezigheid  van  onze  leden,  die  we  hierbij  van  
harte uitnodigen. 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 

• 10.00 uur: onthaal met een drankje 
 

• 10.30 uur: algemene vergadering: 
     – inhoudelijk jaarverslag 2012 
     – financieel jaarverslag 2012 
     – goedkeuring van de jaarrekening en kwijting aan de bestuurders 
     – goedkeuring van de begroting 2013 
     – benoeming van nieuwe bestuurders 
     – wijziging van de maatschappelijke zetel 
     – gedachtewisseling over het beleid van de vereniging 
 

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

• 12.00 uur: gezamenlijke maaltijd (facultatief – op eigen kosten – te reserveren) 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Datum/uur:   zaterdag 20 april 2013 van 10.30 tot 12.00 uur 
 
Locatie:    De Postiljon, Markt 14, 9160 Lokeren 
 

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

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

De kredietcrisis tijdens de regering van Tiberius 
 
 

Kris Doffemont & Koen Verboven1 
 
 
In het jaar 33, onder de regering van keizer Tiberius, werd Rome getroffen door een kredietcrisis. De mis-
lukte oogst van 32 en de daaropvolgende stijging van de graanprijs lagen wellicht aan de basis. Een aantal 
overheidsmaatregelen draaide verkeerd uit en zette mechanismen in gang die voor ons erg herkenbaar zijn. 
Zowel Tacitus, Suetonius als Cassius Dio berichtten over deze crisis. 
 
Uit de informatie die de teksten gezamenlijk bieden, kunnen de leerlingen een chronologisch overzicht dis-
tilleren van het verloop van de crisis. Hierbij verwerven en verwerken ze informatie en werken ze aan de 
onderzoekscompetenties die ze op het einde van de derde graad moeten bezitten. Daarnaast kan bij de be-
spreking van de teksten gewezen worden op de gelijkenissen met de actuele financiële crisis. De studie van 
de teksten biedt dus ook een mooie gelegenheid om te werken aan enkele vakoverschrijdende eindtermen 
voor de derde graad, die te maken hebben met de socio-economische samenleving. 
 
Tacitus, Annales 6, 16-17 
 
[16] Interea magna vis accusatorum in eos inrupit qui pecunias faenore auctitabant adversum legem dictatoris Caesaris 
qua de modo credendi possidendique intra Italiam caventur, omissam olim, quia privato usui bonum publicum postpo-
nitur. Sane vetus urbi faenebre malum et seditionum discordiarumque creberrima causa eoque cohibebatur antiquis 
quoque et minus corruptis moribus. Nam primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario faenore amplius exerceret, 
cum antea ex libidine locupletium agitaretur; dein rogatione tribunicia ad semuncias redactum, postremo vetita ver-
sura. Multisque plebi scitis obviam itum fraudibus quae toties repressae miras per artes rursum oriebantur. Sed tum 
Gracchus praetor, cui ea quaestio evenerat, multitudine periclitantium subactus rettulit ad senatum, trepidique patres 
(neque enim quisquam tali culpa vacuus) veniam a principe petivere; et concedente annus in posterum sexque menses 
dati quis secundum iussa legis rationes familiaris quisque componerent. 
 

[17] Hinc inopia rei nummariae, commoto simul omnium aere alieno, et quia tot damnatis bonisque eorum divenditis 
signatum argentum fisco vel aerario attinebatur. Ad hoc senatus praescripserat, duas quisque faenoris partis in agris 
per Italiam conlocaret. Sed creditores in solidum appellabant nec decorum appellatis minuere fidem. Ita primo concur-
satio et preces, dein strepere praetoris tribunal, eaque quae remedio quaesita, venditio et emptio, in contrarium mutari 
quia faeneratores omnem pecuniam mercandis agris condiderant. Copiam vendendi secuta vilitate, quanto quis obaera-
tior, aegrius distrahebant, multique fortunis provolvebantur; eversio rei familiaris dignitatem ac famam praeceps dabat, 
donec tulit opem Caesar disposito per mensas milies sestertio factaque mutuandi copia sine usuris per triennium, si de-
bitor populo in duplum praediis cavisset. Sic refecta fides et paulatim privati quoque creditores reperti. Neque emptio 
agrorum exercita ad formam senatus consulti, acribus, ut ferme talia, initiis, incurioso fine. 
 
Vertaalhulp 
 
[16] faenus, -i: rente; woekerrente 

credere: krediet verlenen 
cavere: regelingen treffen 

                                                
 1 Bronnenverwerving en -verwerking: Koen Verboven. Vertaalhulp, vertaling en didactische tips: Kris Dof-

femont. 
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faenebris, -is, -e: rente- 
cohibere: in toom houden, beteugelen 
sanctum: sancire: plechtig verordenen, vaststellen 
unciarius, -a, -um: een twaalfde deel bedragend 
unciarius faenus: een twaalfde van het kapitaal, d.i. 8 1/3 procent jaarlijks 
exercere: (in)vorderen 
locuples, -etis: rijk 
rogatio, -onis: wetsvoorstel 
semuncia, -ae: vierentwintigste deel (= halve uncia), 4 1/6 procent 
versura, -ae: het lenen tegen interest 
obviam ire + dat.: tegemoet gaan 
quaestio, -onis: gerechtelijk onderzoek 
periclitari: in gevaar zijn, gevaar lopen 
venia, -ae: gunst, mildheid 
(eo) concedente 
quis = in quibus 
rationes familiaris: privégeldzaken 

 

[17] nummarius, -a, -um: munt-, geld- 
commoto ... aere alieno: de schuld werd ‘geschud’, d.w.z. ingevorderd, opgevraagd 
divendere: in het klein verkopen 
signatum argentum: het gemunte geld 
fiscus, -i: staatskas, schatkist; (in de keizertijd) de bijzondere kas van de keizer 
aerarium, -i: staatsschatkamer (in de tempel van Saturnus) 
duas partis (nl. tertias): twee derden 
faenus: (hier) het tegen rente uitgeleende kapitaal (dus niet de rente zelf) 
collocare: beleggen 
duas ... conlocaret: het komt erop neer dat de kredietverleners maar twee derden van de som onmiddel-

lijk  mochten terugvragen;  de kredietnemer kon zo een koper  vinden voor  zijn  grond,  om vervol-
gens zijn schuld af te lossen, en de kredietverlener kon de teruggevorderde twee derden van het 
kapitaal investeren in (die) grond 

solidum, -i: de gehele som 
in solidum appellare: het kapitaal opzeggen, de hele som terugvorderen 
concursatio, -onis: heen- en weergeloop (nl. naar andere geldschieters) 
strepere: lawaai/rumoer maken; (van iets) weerklinken, weergalmen 
vilitas, -tatis: lage prijs 
obaeratus, -a, -um: diep in de schulden 
distrahere: uiteentrekken; in ’t klein verkopen, verbrokkelen 
tribunal praetoris: verwijst naar processen 
provolvebantur: werden beroofd 
eversio, -onis: het omverwerpen, vernieling 
praeceps dare: voorover naar beneden werpen; vernietigen 
milies: duizendmaal 
sestertium, -i: (met weglating van centena milia) honderdduizend sestertiën 
mensa, -ae: bank (het gaat hier echter om kredietverlening op initiatief van de staat) 
mutuari: lenen 
usura, -ae: rente, interest 
debitor, -oris: schuldenaar 
cavere: (iemand) zekerheid verschaffen, (iemand) waarborgen, waarborg geven 
populo: (bedoeld wordt) aan de staat 
praedium, -i: perceel, stuk grond 
ad formam: naar de letter 
ferme: bijna altijd, meestal, in de regel 
incuriosus, -a, -um: zorgeloos; zonder zorg 

 



 5

Vertaling 
 
[16]  Intussen stortte  een grote  menigte  aanklagers  zich op al  wie  gewoon was zijn  vermogen te  doen aan-
groeien door woekerrente. Deze woekeraars overtraden een wet van de dictator Caesar, waarmee de kre-
dietverlening en het vermogensbeheer binnen Italië aan banden worden gelegd. De wet is sinds lang in on-
bruik, omdat het algemeen belang tegenwoordig na het privévoordeel komt. De woekerrente is inderdaad al 
lang een plaag voor de stad en heel vaak de oorzaak van rellen en geruzie. Daarom werd ze aan banden ge-
legd, ook vroeger, toen er nog minder corruptie heerste. Want eerst werd in de Twaalftafelenwet vastgelegd 
dat niemand een rente mocht vorderen die meer bedroeg dan één twaalfde van het geleende kapitaal. Tevo-
ren bepaalden de rijken de rente immers naar eigen willekeur. Later werd de rente door een wetsvoorstel 
van de volkstribunen beperkt tot één vierentwintigste, en uiteindelijk kwam er een verbod op het lenen te-
gen interest. Met talrijke besluiten van de volksvergadering trad men op tegen fraude, die vaak werd bestre-
den, maar in de vorm van handige constructies steeds weer opdook. Maar deze keer werd praetor Gracchus, 
die de leiding kreeg over het gerechtelijk onderzoek, door het grote aantal gedupeerden genoodzaakt om de 
zaak voor de senaat te brengen. De senatoren werden bang (want elk van hen droeg hier schuld) en vroegen 
de keizer om inschikkelijkheid. De keizer gaf toe, maar vanaf dan werd een termijn vastgelegd van anderhalf 
jaar, waarbinnen iedereen zijn privégeldzaken in overeenstemming moest brengen met de wettelijke bepa-
lingen. 
 

[17] Hierdoor ontstond een geldschaarste, omdat iedereen tegelijk zijn schuld moest inlossen en omdat na de 
veroordeling van zo veel mensen en de verkoop van hun goederen het gemunte geld in de schatkist van de 
keizer of de staat werd opgespaard. Daarom verordende de senaat dat elke kredietverlener twee derden van 
het teruggevorderde kapitaal moest beleggen in grond in Italië. Maar ze vorderden de hele som terug en 
voor wie een aanmaning kreeg, was het een schande om zijn kredietwaardigheid te verliezen. Het gevolg 
was eerst heen- en weergeloop en gesmeek, en daarna was er drukte bij het podium van de praetor. De 
maatregel die een oplossing moest bieden, namelijk door koop en verkoop te stimuleren, had het tegenover-
gestelde effect, omdat de geldschieters al het geld dat bedoeld was voor de handel in gronden vasthielden. 
Het overaanbod op de markt kelderde de prijzen; hoe dieper iemand in de schulden zat, hoe moeilijker hij 
zijn grond verkocht kreeg, en van velen werden de bezittingen aangeslagen. Het verlies van vermogen be-
smeurde hun waardigheid en goede naam. Dit ging zo door tot de keizer hulp bracht: hij stelde honderd mil-
joen sestertiën ter beschikking via staatskredietinstellingen en bood renteloze leningen aan met een looptijd 
van drie jaar, op voorwaarde dat de kredietnemer aan de staat gronden als borg kon geven met twee keer de 
waarde van het geleende bedrag. Zo werd het kredietwezen hersteld en geleidelijk aan vond men ook privé-
kredietverleners. De verkoop van de gronden werd echter niet helemaal uitgevoerd overeenkomstig het se-
naatsbesluit: in het begin werd er strikt op toegezien, zoals meestal bij dit soort maatregelen, maar na ver-
loop van tijd heel wat minder. 
 
Suetonius, Tiberius 48 en 49, 2 
 
[48] Publice munificentiam bis omnino exhibuit, pro posito milies sestertium gratuito in trienni tempus et rursus qui-
busdam dominis insularum, quae in monte Caelio deflagrarant, pretio restituto. Quorum alterum magna difficultate 
nummaria populo auxilium flagitante coactus est facere, cum per senatus consultum sanxisset, ut faeneratores duas pa-
trimonii partes in solo collocarent, debitores totidem aeris alieni statim solverent, nec res expediretur; alterum ad miti-
gandam temporum atrocitatem. Quod tamen beneficium tanti aestimavit, ut montem Caelium appellatione mutata vo-
cari Augustum iusserit. (...) 
 

[49, 2] In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Tiberius’ inhaligheid zo toenam dat hij mensen ging beroven. 
(...) praeterea Galliarum et Hispaniarum Syriaeque et Graeciae principes confiscatos ob tam leve ac tam inpudens ca-
lumniarum genus, ut quibusdam non aliud sit obiectum, quam quod partem rei familiaris in pecunia haberent. 
 
Vertaalhulp 
 
Suetonius gaat in op de zuinigheid van Tiberius. 
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[48] munificentia, -ae: vrijgevigheid, mildheid 
triennium, -i: (periode van) drie jaar 
gratuitus, -a, -um: kosteloos, renteloos 
deflagrare: afbranden 
difficultas nummaria: kapitaalschaarste 
flagitare: eisen 
faenerator, -oris: kredietverlener, geldschieter 
patrimonium, -i: kapitaal, vermogen 
debitor, -oris: kredietnemer, schuldenaar 
totidem: evenveel 
mitigare: verzachten 
atrocitas, -tatis: gruwel 
tempora: (ongelukkige) omstandigheden, ongeluk 
appellatio, -onis: naam 

 

[49] principes (...) confiscatos (esse): infinitiefzin bij het voorafgaande satis constat (niet in dit  fragment) 
confiscare:  in  de  kas  bewaren;  in  de  keizerlijke  schatkist  (fiscus) brengen, verbeurdverklaren (aliquem: 

iemands vermogen) 
calumnia, -ae: valse aanklacht 
obicere: ten laste leggen 

 
Vertaling 
 
[48] Aan het volk toonde hij slechts tweemaal vrijgevigheid: hij stelde honderd miljoen sestertiën ter be-
schikking voor renteloze leningen voor een periode van drie jaar, en de tweede keer betaalde hij een schade-
vergoeding aan een aantal eigenaars van woonkazernes op de Caelius, die waren afgebrand. De eerste maat-
regel moest hij nemen omdat het volk steun eiste wegens de grote geldschaarste. Hij had al met een senaats-
besluit verordend dat kredietverleners twee derden van hun kapitaal in grond moesten beleggen en krediet-
nemers evenveel van hun schuld onmiddellijk moesten inlossen, maar de crisis werd hierdoor niet opgelost. 
De tweede maatregel moest de gruwel van de ramp verzachten. Nochtans schatte hij deze weldaad zo hoog 
in dat hij het bevel gaf de naam van de Caelius te veranderen in Augustusheuvel. (...) 
 

[49, 2] Het staat bovendien zo goed als vast dat hij het vermogen van hooggeplaatste personen in Gallië, 
Spanje, Syrië en Griekenland naar de staatskas deed vloeien op basis van onbeduidende en schaamteloze 
aanklachten. Zo werd aan sommigen alleen maar ten laste gelegd dat ze een deel van hun vermogen in geld 
bewaarden. 
 
Cassius Dio 58, 21, 4-6 
 

 µ      µ         
,    µ         ,  µ ’  

 µ     µ     ,        
 µ , ,          ’ 
  ,   µ     µ  µ ,     

µ   µ   ’  ’     µ     
,       µ    µ  µ  

.        µ    µ  
µ   ,        . 

 
Vertaalhulp 
 
 : senaatsgebouw 
 : ring 

: opslurpen, inslikken 
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 : M. Cocceius Nerva was een belangrijk jurist en amicus van keizer Tiberius 
: zich door honger doden 

 µ : contract, bewijs van lening 
 : verlies van vertrouwen, wantrouwen 
 : verwarring 

: vernieuwen (ook mediaal) 
 µ : geleend geld, lening 

µ : matigen 
 µ : de staat(skas) 
 : senator 
 µ : een tienduizendtal 

: renteloos (versteende werkwoordsvorm) 
: (geld) uitlenen 
: toegeroepen, aangeroepen; berucht 

 : aanklacht, beschuldiging 
: tellen, registreren, op een lijst zetten 

 : honderdman 
: (mediaal) soldaat zijn 

 
Vertaling 
 
Maar dan nam ridder Vibullius Agrippa in de senaat zelf uit een ring vergif in en stierf. Nerva, die de sa-
menwerking met de keizer niet meer verdroeg, begon zich uit te hongeren, onder andere en vooral omdat de 
keizer de wetten in verband met kredietcontracten, die door Caesar waren vastgelegd, opnieuw bekrachtig-
de, waardoor er zeker wantrouwen en verwarring zouden ontstaan. Aan de talrijke verzoeken van de keizer 
om iets te eten, wou hij niet tegemoetkomen. Om die redenen zwakte de keizer de maatregel over leningen 
af en hij gaf honderd miljoen sestertiën aan de staatskas. Dit geld moest door de senatoren renteloos en voor 
drie jaar geleend worden aan wie het nodig had. De meest beruchte aanklagers liet hij in één dag terechtstel-
len. En toen een man die centurio was geweest, iemand wou aangeven, verbood hij al wie soldaat was ge-
weest, om dat te doen, hoewel hij aan ridders en senatoren wel toestond om het te doen. 
 
Verloop van de crisis 
 
  1 Misoogsten in 32: 

Tacitus verwijst hiernaar in Annales 6, 13, 1: gravitate annonae iuxta seditionum ventum. 
 

  2 Tiberius herbevestigt de wetten van Caesar: 
 µ     µ     . 

In het relaas van Cassius Dio is dit het begin van de crisis, want hij schrijft: 
        µ . 

 

  3 Er komen massale aanklachten tegen faeneratores die de lex Iulia de modo credendi possidendique intra 
Italiam overtreden: 
Magna vis accusatorum in eos inrupit qui pecunias faenore auctitabant adversum legem dictatoris Caesaris qua de 
modo credendi possidendique intra Italiam cavetur, omissam olim, quia privato usui bonum publicum postponitur 
(Tacitus). 
Praeterea Galliarum et Hispaniarum Syriaeque et Graeciae principes confiscatos ob tam leve ac tam inpudens ca-
lumniarum genus, ut quibusdam non aliud sit obiectum, quam quod partem rei familiaris in pecunia haberent 
(Suetonius). 

 

  4 De praetor schrikt van de massa en legt de zaak voor aan de senaat: 
Sed tum Gracchus praetor, cui ea quaestio evenerat, multitudine periclitantium subactus rettulit ad senatum (Ta-
citus). 
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  5 De senatoren zijn bang, want velen waren zelf schuldig en vragen amnestie aan de keizer: 
Trepidique patres neque enim quisquam tali culpa vacuus veniam a principe petivere (Tacitus). 

 

  6 De keizer staat 18 maanden uitstel toe om zich in orde te stellen met de wet: 
Et concedente annus in posterum sexque menses dati quis secundum iussa legis rationes familiaris quisque com-
ponerent (Tacitus). 

 

  7 Iedereen roept zijn vorderingen tegelijk in, waardoor er een tekort aan res nummaria ontstaat, wat nog 
verergerd wordt omdat er door de confiscaties zeer veel geld in de schatkist is opgepot: 
Hinc inopia rei nummariae, commoto simul omnium aere alieno, et quia tot damnatis bonisque eorum divenditis 
signatum argentum fisco vel aerario attinebatur (Tacitus). 
Magna difficultate nummaria populo auxilium flagitante (Suetonius). 

 

  8 Bij senaatsbesluit wordt bepaald dat iedereen twee derden van zijn faenora in Italiaans land moet 
beleggen: 
Ad hoc senatus praescripserat, duas quisque faenoris partis in agris per Italiam conlocaret (Tacitus). 
Cum per senatus consultum sanxisset, ut faeneratores duas patrimonii partes in solo collocarent (Suetonius). 
De schuldenaars moeten maar twee derden onmiddellijk terugbetalen: 
Debitores totidem aeris alieni statim soluerent, nec res expediretur (Suetonius). 
De bedoeling is dat de schuldenaars kopers vinden voor hun gronden: 
Remedio quaesita, venditio et emptio (Tacitus). 

 

  9  M.  Cocceius  Nerva  pleegt  zelfmoord  door  zichzelf  uit  te  hongeren,  omdat  hij  voorziet  dat  er  grote  
problemen zullen ontstaan door het weer in voege laten treden van de lex Iulia.  De  keizer  dringt  er  
vergeefs bij hem op aan om op zijn beslissing terug te komen. Cassius Dio laat Nerva’s dood net vooraf 
gaan aan de financiële injectie van 100 000 000 HS door Tiberius. Hij maakt echter geen melding van het 
senatusconsultum, dat vermoedelijk snel volgt op de herinstelling van de lex Iulia: 
  µ         ,   µ ’    
µ     µ     ,        

 µ ,  ,           ’  
  . 

Tacitus (Annales 6, 26, 1-2) vermeldt Nerva’s zelfmoord, maar legt geen verband met de schuldencrisis 
en situeert ze later op het jaar. Maar de crisis heeft vrijwel zeker verscheidene maanden geduurd. Taci-
tus verhaalt ze in twee aparte hoofdstukken om literaire redenen. Er is dus geen reden om het chrono-
logische verband tussen Nerva’s  dood en de volgorde voorgesteld door  Cassius  Dio af  te  wijzen (wat  
natuurlijk niet betekent dat hij gelijk heeft wat het motief betreft van Nerva’s beslissing). 

 

10 De schuldeisers vragen echter de terugbetaling van het volledige bedrag en de schuldenaars durven 
geen beroep te doen op het senatusconsultum, omdat dit hun kredietwaardigheid zou aantasten: 
Sed creditores in solidum appellabant nec decorum appellatis minuere fidem (Tacitus). 

 

11 Er ontstaat een algemene onrust en de mensen smeken (om uitstel van betaling?), daarna stapelen de 
processen (wegens wanbetaling) zich op: 
Ita primo concursatio et preces, dein strepere praetoris tribunal (Tacitus). 

 

12 De faeneratores potten  het  geld  op  dat  ze  terugbetaald  krijgen  in  plaats  van  het  in  Italiaanse  grond  te  
beleggen: 
Faeneratores omnem pecuniam mercandis agris condiderant (Tacitus). 

 

13 Het gevolg is dat de vraag het aanbod niet volgt, waardoor de prijzen instorten: 
Eaque quae remedio quaesita, venditio et emptio, in contrarium mutari quia copiam vendendi secuta vilitate, 
quanto quis obaeratior, aegrius distrahebant (Tacitus). 

 

14 Vele belangrijke personen dreigen totaal bankroet te gaan en hierdoor hun dignitas en fama te verliezen: 
Multique fortunis provolvebantur; eversio rei familiaris dignitatem ac famam praeceps dabat (Tacitus). 

 

15 De keizer komt tussen en leent 100 000 000 HS voor drie jaar zonder interest via mensae aan iedereen die 
waarborgen kan bieden voor het dubbele: 
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Donec tulit opem Caesar disposito per mensas milies sestertio factaque mutuandi copia sine usuris per triennium, 
si debitor populo in duplum praediis cavisset (Tacitus). 
Pro posito milies sestertium gratuito in trienni tempus (Suetonius). 
  µ     µ  µ ,     µ   µ  

 ’  ’     µ      (Cassius 
Dio; hij laat dit onmiddellijk volgen op de dood van Nerva, die nog zou plaatsvinden voor de ineenstor-
ting van de fides). 

 

16 De meest beruchte aanklagers worden ter dood gebracht:  
      µ    µ  µ   (Cassius 

Dio). 
 

17 De fides wordt hersteld en na korte tijd verschijnen er ook weer privégeldschieters: 
Sic refecta fides et paulatim privati quoque creditores reperti (Tacitus). 

 

18 De aankoop van gronden (die de senaat had voorgeschreven) ging niet door (en dus bleef de lex Iulia de 
modo credendi possidendique dode letter): 
Neque emptio agrorum exercita ad formam senatus  consulti, acribus, ut ferme talia, initiis, incurioso fine (Taci-
tus). 

 
Basis voor verdere bespreking 
 
  1  De kredietcrisis  van 33 vormt een mooi  onderwerp voor  een onderzoek in  de derde graad,  bv.  in  het  

kader van de onderzoekscompetentie. Eventueel kan de leerkracht economie van de school vergelij-
kingsmateriaal aanbrengen. 

 

  2 Miras per artes (Tacitus, Annales 6, 16): in de noten bij zijn vertaling merkt J.W. Meijer op: ‘De crediteur 
kon zich bijvoorbeeld een socius assumeren, die niet onder de Romeinse wetgeving viel, bijvoorbeeld 
doordat hij niet binnen Italië woonde, aan wie hij de schuldvordering cedeerde.’ Tegenwoordig worden 
er gelijksoortige kunstgrepen toegepast om financiële fraude te plegen, bv. door internationale bedrij-
ven: fiscale shopping, misbruik van de notionele intrestaftrek ... 

 

  3 Tum ... multitudine periclitantium subactus (Tacitus, Annales 6, 16): er zijn actuele voorbeelden van over-
heidsmaatregelen bij grootschalige fraude. 

 

  4 Neque enim quisquam tali culpa vacuus (Tacitus, Annales 6, 16): die betrokkenheid van politici bij financiële 
schandalen is er ook in onze tijd soms. 

 

  5 Veniam a principe petivere (Tacitus, Annales 6, 16): ook vandaag is de overheid soms bereid tot een 
minnelijke schikking bij grootschalige fraude. 

 

  6 Inopia rei nummariae (...) signatum argentum fisco vel aerario attinebatur (Tacitus, Annales 6, 17): hetzelfde 
doet zich momenteel voor, omdat te veel geld wordt opgepot op spaarrekeningen, wat de actuele 
economische  crisis  in  de  hand  werkt:  wanneer  er  minder  geld  in  omloop  is,  wordt  de  economie  niet  
gestimuleerd. 

 

  7 Copiam vendendi secuta vilitate (Tacitus, Annales 6,  17):  dit  is  pure  speculatie;  ook  in  onze  tijd  houden  
investeerders de (grond)prijzen soms kunstmatig laag. 
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Codetaal in teksten 
 
 

Kathleen Schepens 
 
 
Deze bijdrage poogt tegemoet te komen aan twee problemen waarmee we in de praktijk van het lesgeven 
weleens te maken krijgen.  
 
Ten eerste is er de opvatting bij heel wat leerlingen dat onze teksten ‘raar’ zijn. Die zienswijze komt bijvoor-
beeld aan de oppervlakte wanneer iemand een betekenisloze vertaling produceert en je hem of haar daarop 
wijst. Dan klinkt het wel eens: ‘Tja, ik dacht: het is Latijn, dus dat zou wel kunnen kloppen.’ Blijkbaar is een 
tekst die nergens op slaat ‘typisch Latijn’ en in elk geval geen aanleiding om alsnog tot een zinvolle interpre-
tatie te komen. 
 
De tweede moeilijkheid heeft te maken met toetsen en examens. Stereotiepe grammaticavragen zoals deter-
mineren, het verklaren van naamvallen, wijzen en tijden, het opstellen van graadschema’s, stereotiepe vra-
gen over het herkennen van stijlfiguren of het invullen van verwijswoorden, stukjes tekst laten vertalen, het 
doet allemaal geen recht aan de eigenheid van een tekst. Meer nog, dergelijke toetsen zijn volkomen inwis-
selbaar tussen de verschillende auteurs en genres. Dit is problematisch omdat evaluaties aldus voorspelbaar 
worden, saai en weinig uitdagend, maar vooral omdat we op die manier niet toetsen wat we volgens de di-
verse leerplannen eigenlijk zouden moeten toetsen, te weten de kenmerken van een auteur en van een genre. 
 
Door leerlingen op het spoor te zetten van het gebruik van codetaal in teksten kunnen we proberen om beide 
problemen de klas uit te helpen. In wat volgt zal ik uitleggen wat ik onder codetaal begrijp, hoe deze code-
taal tot uiting komt, met name in de eerste ecloge van Vergilius’ Bucolica en in een aantal lyrische fragmen-
ten, hoe je leerlingen ermee vertrouwd kan maken, wat daar de voordelen van zijn en hoe de verworven in-
zichten getoetst kunnen worden. 
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Een voorbeeld van een gecodeerde tekst bij uitstek is de eerste ecloge van Vergilius’ Bucolica. De bucolische 
code is zelfs zo bevreemdend dat je als leraar maar beter op je hoede bent of de tekst krijgt in de hoofden van 
de leerlingen meteen het etiket ‘raar’ opgekleefd. Dat is zeker niet uit de lucht gegrepen, en het feit dat de 
tekst om die reden vaak niet meer wordt gelezen, bewijst het. Dat is jammer, want, om het met de woorden 
van een ander te zeggen: Vom ersten Jahrhundert der Kaiserzeit bis zur Goethezeit hat alle lateinische Bildung mit 
der Lektüre der ersten Ekloge begonnen. Man sagt nicht zuviel, wenn man behauptet daß demjenigen ein Schlüssel zur 
literarischen Tradition fehlt, der dieses kleine Gedicht nicht im Kopf hat.1 Het is dus zaak de tekst tot zijn recht te 
laten komen. 
 
Een code is volgens het woordenboek een verzameling van overeengekomen woorden en tekens met een af-
gesproken betekenis. Ik hanteer het begrip in het licht van de eisen van een genre. De code vervangt zakelij-
ke taal om aan die eisen tegemoet te komen. Als je de genrekenmerken kent, kun je de code ‘breken’. Het is 
didactisch aantrekkelijk en zelfs spannend om dat bij aanvang van de lectuur in het vooruitzicht te stellen. 
 
Allereerst maak je de leerlingen vertrouwd met de kenmerken van bucolische literatuur, meer bepaald met 
de aanwezigheid van bucolische motieven. Dat kan bijvoorbeeld door een deel van het niet-frequente voca-
bularium met hen door te nemen. De opdracht luidt dan: welke clusters van woorden herken je in het voca-
bularium? Welke motieven zijn dus kenmerkend voor bucolische literatuur? 
 
Niet-frequent vocabularium (partim) 
 
patulus, -a, -um: breed getakt, wijd vertakt 
recubare: op de rug liggen 
tegmen, -minis: kruin, gebladerte 
fagus, -i: beuk 
silvestris, -is, -e: van het bos, bos- 
musa, -ae: muze 
meditari, meditor, meditatus sum: overwegen, overdenken 
avena, -ae: riet(fluit) 
resonare: weerklinken, weergalmen 
ovile, -is: schaapskooi 
imbuere, -o: bevochtigen 
agnus, -i: lam 
calamus, -i: riet(fluit) 
agrestis, -is, -e: landelijk 
capella, -ae: geit 
protinus: verder 
corylus, -i: hazelaar 
gemelli, -orum: tweeling 
silex, silicis: steen, rots 
coniti, conitor, conixus sum: ter wereld brengen 
praedicere, -o: voorspellen 
quercus, -us: eik 
 
De volgende woordclusters worden zichtbaar: 
 

• de natuur (het platteland, de boerenstiel) 
• schapen en geiten (herders, herderinnetjes en de liefde tussen beiden) 
• muziek 
• otium 
 

Slechts een beperkt aantal woorden valt erbuiten en is alleen contextueel te verklaren. 
 
                                                
 1 E.R. CURTIUS, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, p. 197. 
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Hier moet je ook kort ingaan op de bucolische eenheid tussen mens en natuur. De natuur wordt als bezield 
voorgesteld en stelt belang in het lot van de mens. 
 
Bij het lezen zijn de begripsvragen aanvankelijk in één bepaalde richting. De leraar zet zelf om in zakelijke 
taal. Dat klinkt dan als volgt: hoe zegt de auteur dat Tityrus in een gunstige situatie verkeert? Hoe zegt de 
auteur dat Meliboeus ongelukkig is? De antwoorden zijn eerst nog bevreemdend (zeg niet: ‘ik voel me goed’, 
maar  zeg:  ‘ik  lig  languit  onder  de kruin van een wijdgetakte  (schaduwrijke!)  beuk’;  zeg niet:  ‘ik  ben onge-
lukkig’, maar wel: ‘ik krijg m’n geitjes niet vooruit’; enz.). Als je genoeg wijst op het feit dat de formulerin-
gen tot de eisen van het genre behoren (bijvoorbeeld door te vragen waaróm de auteur deze of gene gedach-
te nu net op die manier verwoordt), hebben de leerlingen de codetaal al snel door en beginnen ze er plezier 
in te hebben. Na verloop van tijd kun je met een gerust hart vragen: wat betekent ‘Amaryllis liet de vruchten 
aan hun boom hangen’? Het antwoord komt zeker: Amaryllis was ongelukkig, want ze miste Tityrus! In elk 
geval blijft de tekst op die manier tot op het einde zinvol. 
 
Nu de leerlingen de code hebben gebroken, kan de bijbehorende toets ook echt over de bucolische tekst 
gaan. Ik geef hieronder een aantal voorbeeldvragen van grammaticale, stilistische of inhoudelijke aard. Het 
lijstje is zeker niet exhaustief. De leraar kan ze ongetwijfeld zelf aanvullen, precies zoals hij de vraagstelling 
zelf ook naar zijn hand kan zetten. 
 
Vraag:  Waarom is silvas (v. 5) het tweede voorwerp van doces en niet Amaryllida? (Anders gezegd: waarom 
vertalen we ‘je leert de bossen om de mooie Amaryllis te bezingen’ en niet ‘je leert de mooie Amaryllis om 
de bossen te bezingen’?) 
 

Antwoord: Het behoort tot de eisen van het genre dat de natuur deelneemt aan de emoties van de mens. Het 
is dus zinvoller dat Tityrus aan de bossen zijn liefde meedeelt en hen medespeler maakt van zijn gevoelens. 
 
Vraag:  Welke stijlfiguur op v.  1  zet  de gelukzalige toestand waarin Meliboeus Tityrus aantreft,  extra  in  de 
verf? 
 

Antwoord: Het grote hyperbaton tussen patulae en fagi benadrukt ook formeel dat het een grote beuk is, één 
die extra veel schaduw biedt (een luxe in een mediterraan klimaat!): grote beuk is groot geluk. 
 
Vraag: Hoe zegt de dichter dat Tityrus hard werkte (Latijn + Nederlands)? Waarom zegt hij dat zo? 
 

Antwoord: (Quamvis) multa meis exiret victima saeptis pinguis et premeretur caseus (vv. 33-35): ‘(Hoewel) menig 
offerdier uit mijn stal wegging en vette kaas werd geperst’. De dichter gebruikt bucolische codetaal: de band 
tussen mens en natuur, in dit geval een natuur die de mens naar zijn hand zet. 
 
Het  dient  opgemerkt  in  dit  verband dat  Vergilius  consequent  verwijst  naar  de herkomst  en het  ontstaans-
proces van wat de natuur de mens geeft. Zo is het m.i. ook geen toeval dat op v. 81 ‘kaas’ wordt omschreven 
als ‘geperste melk’ (pressi lactis). Dat hoeft immers niet te verbazen in een literair kader dat een maatschappij 
van herders en boeren als uitgangspunt neemt en dat zelf ontstaan is in Griekenland, in een tijd waarin veel 
meer mensen veel nauwer nog met die natuur verbonden waren. In elk geval biedt dit gegeven een interes-
sante invalshoek om in dialoog te treden met een publiek (de leerlingen) voor wie melk en kaas uit de su-
permarkt komen. Boerenmarkten zijn in deze milieubewuste tijden van ecologische voetafdrukken trouwens 
hip en het maakt de tekst alleen maar actueler.1 
 
 
 
 

                                                
 1 Ik wil hier nog eens wijzen op het belang van het verzamelen van gerelateerde artikels uit kranten en tijd-

schriften allerhande. Zo stuitte ik een tijdje geleden op een artikeltje met de titel ‘Een tomaat is meer waard 
dan een tas van Louis Vuitton’, dat handelde over de nood die mensen in de huidige tijd ervaren om dich-
ter bij de natuur te gaan leven. Het hoeft niet veel (les)tijd in beslag te nemen, de leerlingen kunnen de ar-
tikels thuis lezen, maar het is wel zinvol om in de lessen actuele onderwerpen bespreekbaar te maken. 
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Vraag: Hoe zegt de dichter dat het avond wordt (Latijn + Nederlands)? Waarom zegt hij dat zo? 
 

Antwoord: ‘Reeds roken in de verte de schouwen van de boerenhuisjes en vallen de schaduwen langer van 
de hoge bergen neer’ (v. 82-83). De natuur waar de mens sterk aanwezig is (beeld van rokende schouwen: 
verwijzing naar de haard, die is aangestoken om de avondkilte te verdrijven en om te koken + een beeld uit 
de natuur om het uur van de dag aan te geven: de zon staat lager). 
 
Vraag: In de les werd gesproken over het bucolische motief ‘eenheid tussen mens en natuur’. Geef daar een 
voorbeeld van. Je doet dat door wat hieronder staat op passende wijze aan te vullen met behulp van de tekst 
(Latijn + Nederlands + uitleg): ‘Niet alleen Meliboeus is ongelukkig, maar ook ...’ 
 

Antwoord: Het geitje: Hanc etiam ... reliquit (vv. 13b-15): ‘Deze geit krijg ik zelfs nauwelijks vooruit, Tityrus: 
hier, tussen de dichte hazelaars, heeft ze immers pas haar twee bokjes, hoop van de kudde, helaas, achterge-
laten.’ Ze had ze op een naakte steen ter wereld gebracht. Het geitje moet mee verder met de herder. De 
kleine bokjes moet ze achterlaten. Bovendien heeft ze de bokjes moeten werpen op een koude steen i.p.v. in 
een warme stal. 
   
Andere voorbeelden: 
• Niet alleen Tityrus heeft veel te danken aan zijn deus, maar ook ... 
• Niet alleen Amaryllis miste Tityrus, maar ook ... 
 
Ook andere genres maken gebruik van codetaal en het komt de leesbaarheid ten goede om ze te expliciteren. 
Ik wil dit illustreren met een voorbeeld uit de Romeinse liefdeselegie: Tibullus, Elegie 1, 3, v. 57. In een lief-
deselegie kun je uiteraard het motief ‘liefde’ verwachten en in een lyrische tekst komen mythologische ver-
wijzingen frequent voor. Dus klinkt het bij Tibullus: 
 
Sed me, quod facilis tenero sum semper Amori, 
(ipsa Venus campos ducet in Elysios.) 
 

‘Maar omdat ik steeds meegaand ben met de tere Amor 
(zal Venus zelf mij leiden naar de Elysese Velden.)’ 
 
Je kunt het bij een vertaling laten, maar het is beter om de leerlingen te vragen dit om te zetten in zakelijke 
taal. ‘Omdat ik steeds een goede minnaar ben’ is heel wat anders dan wat er bij  Tibullus staat, en de reden 
dat het er zo staat, heeft te maken met de eisen van het specifieke genre, de liefdeselegie. De wetenschap dat 
elke formulering, hoe complex ook, omgezet kan worden in heldere taal die iedereen meteen begrijpt, biedt 
de leerlingen een houvast. Het nodigt hen ook uit om dit systematisch zelf te doen en dus kritisch te staan 
tegenover het eigen leren. Bovenal komen genrekenmerken heel duidelijk naar voren. 
   
Een bijkomend voordeel voor de leraar is dat hij het gemakkelijker heeft om de uniciteit van een bepaalde 
auteur  te  illustreren.  Bij  het  lezen  van  Catullus  staat  er  bijvoorbeeld  doorgaans  gewoon  wat  er  staat.  Dat  
maakt in de inleiding op die auteur een opmerking zoals ‘Catullus’ sterke punten zijn een sterke belevings-
kracht, onomwonden uitdrukking, rijke woordenschat en hoge kunst, verankerd in het dagelijkse leven’ 
meteen veel tastbaarder. De theorie is niet langer dode letter. Dat is waar het om gaat. 
 
Verder wil ik eraan herinneren dat, zoals we allemaal weten, de genres soms doorbroken worden. Zo komen 
er retorische passages voor in een epische tekst, worden er epische woorden gebruikt in de satire, en ga zo 
maar door. Welnu, als leerlingen goed thuis zijn in de genrekenmerken – en dat is het geval als ze vertrouwd 
zijn met de specifieke codes ervan – dan komen ze die cross-over gemakkelijker zelf op het spoor. Uiteraard 
moet je hen daarop voorbereiden. Je kan bijvoorbeeld vragen om de lyrische code te vervangen door een bu-
colische. Dan krijg je verrassende antwoorden. Het vers uit Tibullus zou dan als volgt kunnen klinken: ‘Om-
dat ik de bossen altijd leer mijn geliefde te bezingen’. Leerlingen vinden dit leuk om te doen en het is m.i. 
ook verhelderend. 
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De auteurs doen het zoals gezegd zelf ook, zo bijvoorbeeld Horatius, Ode 1, 4. In zakelijke taal kunnen we 
kort zijn: de eerste twee strofen vertellen ons dat de lente in het land is en dat iedereen daar blij om is, al kan 
een voorjaarsstorm nog wel eens voor bliksem zorgen (vv. 7b-8): 
 
Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni, 
trahuntque siccas machinae carinas, 
ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni, 
nec prata canis albicant pruinis. 
Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna,   [5] 
iunctaeque Nymphis Gratiae decentes 
alterno terram quatiunt pede, dum graves Cyclopum 
Vulcanus ardens urit officinas. 
 
Bij nader inzien merken we het volgende. In de eerste strofe maakt Horatius gebruik van de bucolische een-
heid tussen mens en natuur en wel  op vv.  3-41:  niet alleen wil het vee in de stal naar buiten, maar ook de 
boer bij de haard. Bovendien heeft ook de natuur lentekriebels. De tweede strofe is lyrisch en vol mytholo-
gische referenties. Beide strofen zeggen echter hetzelfde. Een fraai voorbeeld van codetaal. 
 
Ik wil eindigen met een gedachte die bij Catullus terug te vinden is in Carmen 5, vv. 4-6: 
 
Soles occidere et redire possunt: 
nobis, cum semel occidit brevis lux,  [5] 
nox est perpetua una dormienda. 
 
Het  idee  is  in  de  oudheid  in  ontelbare  variaties  uitgedrukt.  Het  gaat  blijkbaar  om  de  gangbare  opvatting  
over leven en dood: ergo, carpe diem! Bij Moschos, een Grieks bucolisch dichter uit de 2e eeuw v.C., klinkt 
het zo in zijn Epitaphios Bionos2: 
 
  µ  µ ,    , 
        ,   [100] 

       :  
µµ    µ   ,   ,  

  µ ,      
µ   µ  µ  µ   . 

 

‘Ach, de malven, wanneer ze in de tuin verwelkt zijn, en de groene eppe en de rijkbloeiende, dichtbeblader-
de anijs, ze herleven later weer en krijgen het volgend jaar weer bladeren, maar wij, grote, sterke, wijze men-
sen, zodra we eenmaal gestorven zijn, slapen zonder iets te horen in de diepe grond, ’n heel lange, eindeloze 
slaap, waaruit niemand ontwaakt.’3  
 
Dit voorbeeld maakt ten eerste duidelijk wat hierboven over Catullus is gezegd en ten tweede hoe de eisen 
van een genre ingrijpen op het uiteindelijke resultaat. Het is onze taak om onze leerlingen daar bewust van 
te maken. 
 

                                                
 1 Vers 2 is realistisch en verwijst naar de scheepvaart. 
 

 2 Opgenomen in het corpus van Moschos, maar zeker niet door hem geschreven, waarschijnlijk door een 
leerling van Bion. 

 

 3 De naam van de vertaler heb ik niet kunnen achterhalen. 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 
Troje 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Naar aanleiding van de tentoonstelling Troje - Stad, Homerus en Turkije, die nog tot 5 mei 2013 te bezichtigen 
is in het Allard Pierson Museum te Amsterdam (het archeologisch museum van de Universiteit van Amster-
dam), is er een gelijknamig boek verschenen, dat veel meer is dan de traditionele tentoonstellingscatalogus 
met afbeeldingen van de tentoongestelde objecten met een begeleidende toelichting. 
 
In de hele geschiedenis spreekt wellicht geen enkele stad meer tot de verbeelding dan Troje. De ontvoering 
van Helena door  Paris,  het  verhaal  van de Trojaanse oorlog,  de beschrijving ervan in  Homerus’  Ilias en de 
zwerftocht van Odysseus uit Homerus’ Odyssee behoren tot het collectieve geheugen. In de modernere tijd 
hebben vooral de zoektocht naar de ruïnes van Troje en de opgravingen door de Duitse archeoloog Heinrich 
Schliemann voor de nodige controverse gezorgd. 
 
Dit boek neemt de lezer mee op een historische reis langs de geschiedenis van Troje. Alle aspecten van de 
stad door de eeuwen heen en vanuit verschillende invalshoeken komen aan bod: de mythe van de Trojaanse 
oorlog en de rol die Homerus daarin heeft gespeeld, de archeologie van Troje in de opeenvolgende periodes 
van  zijn  geschiedenis,  het  vraagstuk  welke  taal  er  in  Troje  werd  gesproken,  Troje  in  de  Grieks-Romeinse  
oudheid (met name in de literatuur en de kunst), de wedergeboorte van Troje in de renaissance, de heront-
dekking van Troje en de opgravingen door Heinrich Schliemann, Troje in het hedendaagse Turkije ...  Er is 
ook aandacht voor het voortleven van het thema in latere tijden en vandaag. 
 
Troje - Stad, Homerus en Turkije is geschreven door een veelheid van auteurs, die ieder vanuit hun eigen spe-
cialiteit een bepaald aspect belichten. Hoewel de recentste wetenschappelijke inzichten en ontdekkingen ge-
integreerd zijn, is het werk bedoeld voor een breed publiek. Er is een behoorlijke bibliografie voor wie nog 
meer over het onderwerp wil lezen. 
 
Het boek is heel mooi uitgegeven en is rijkelijk geïllustreerd met massa’s vaak originele kleurenafbeeldin-
gen. Iedereen met belangstelling voor de Trojaanse oorlog en de geschiedenis van Troje zal het met plezier 
ter hand nemen. 
 
Omwille van de internationale context van de tentoonstelling bestaat er van het boek ook een Engelse en een 
Turkse editie. 
 
 

 

Günay Uslu, Jorrit Kelder, Ömer Faruk erifo lu (hoofdredactie) 
René van Beek, Floris van den Eijnde, Gert Jan van Wijngaarden (redactie) 
Troje 
Stad, Homerus en Turkije 
WBOOKS, Zwolle, 2012 
Paperback, 184 blz. 
ISBN 978 90 400 0750 7 
€ 24,95 
 

www.wbooks.com 
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Olympische Spelen 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Op initiatief van de Franse baron Pierre de Coubertin vonden in 1896 in Athene de eerste Olympische Spelen 
van de moderne tijd plaats. Wat kleinschalig begon, zou uitgroeien tot het grootste en meest prestigieuze 
sportevenement ter wereld. Iedere atleet beschouwt een medaille op de Olympische Spelen als de grootste 
eer die men in de sport kan behalen. Het eigenlijke begin van de Olympische Spelen ligt echter bijna 27 eeu-
wen vroeger, in 776 v.C. in Olympia. 
 
Charles  Hupperts  keert  in  zijn  boek Olympische Spelen. Sport en opvoeding in de Griekse oudheid – waarvan 20 
jaar na publicatie een tweede, volledig herziene uitgave is verschenen – terug naar de oorsprong van het be-
kendste sportgebeuren uit de geschiedenis. Het opzet van de auteur is echter veel ruimer dan dat: ook sport 
in het algemeen, de Griekse lichaamscultuur (inclusief het erotische aspect ervan) en de rol van sport in de 
opvoeding en de maatschappij komen aan bod. 
 
Het boek begint met Homerus, bij wie sport voor het eerst wordt vermeld als eerbetoon aan een overledene 
(de  zogenaamde  lijkspelen  ter  ere  van  Patroclus).  Het  volgende  hoofdstuk  gaat  over  de  oorsprong  van  de  
Olympische Spelen, waarvan verschillende ontstaansversies bestaan. Daarna maakt de auteur een wande-
ling door Olympia, waarbij de verschillende delen van de sportsite worden besproken. 
 
Onder de titel De ronde van de Spelen en het festival in Olympia wordt heel uitvoerig ingegaan op de hele orga-
nisatie van de Olympische Spelen: programma, regels en overtredingen, de verschillende sportdisciplines in 
detail, prijzen, overwinning en eer. Ook de positie van vrouwen in de atletiek en de bijzondere prestaties 
van enkele Griekse topsporters komen aan bod. 
 
Geen sportieve prestaties echter zonder training. Het gymnasium en de palaestra worden besproken, maar 
ook de lichaamsverzorging, het naakt beoefenen van sport (met de erotisch-seksuele consequenties ervan) en 
de rol van de trainers. 
 
Ten slotte worden de rol van sport in de Griekse opvoeding en de sport als een politiek middel behandeld en 
worden er ook enkele kritische stemmen aan het woord gelaten. 
 
Over de Olympische Spelen zijn er al heel wat boeken geschreven. Dit werk onderscheidt zich van de andere 
doordat de auteur zich vooral op Grieks bronnenmateriaal baseert. De informatie wordt heel uitgebreid on-
dersteund door vertaalde citaten van Griekse auteurs en door beeldhouwwerken en schilderingen op vaat-
werk. Illustraties in kleur zijn dan ook ten overvloede aanwezig. 
 
Achteraan in  het  boek staan er  nog een uitgebreide verklarende woordenlijst,  een lijst  van de olympiaden,  
een alfabetisch overzicht van alle geciteerde auteurs en teksten, een mooie bibliografie, een uitvoerig alfabe-
tisch register en enkele kaartjes. 
 
 

 

Charles Hupperts 
Olympische Spelen 
Sport en opvoeding in de Griekse oudheid 
Uitgeverij Damon, Budel, 2009 
Hardcover, 304 blz. 
ISBN 978 90 5573 913 4 
€ 39,90 
 

www.damon.nl 
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Dromen in de oudheid 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Op geregelde tijdstippen brengt Lampas, het Nederlandse tijdschrift voor classici, een themanummer uit. Dat 
is ook het geval met het decembernummer van 2012, waarin dromen in de oudheid centraal staan. In vijf bij-
dragen gaan evenveel auteurs in op het verschijnsel van de droom. 
 
De Britse oudhistoricus William Harris heeft het (in een Engels artikel) over de veranderingen in de manie-
ren waarop dromen worden voorgesteld in antieke, middeleeuwse en vroegmoderne bronnen, in het bijzon-
der de epiphany dream, die als gevolg van wijzigingen in de religieuze opvattingen geleidelijk aan lijkt te ver-
dwijnen. 
 
Kim Beerden legt  uit  hoe de rol  van Asclepius  in  het  kader  van de incubatio (tempelslaap) veranderde van 
een god die de zieken in een droom rechtstreeks geneesde naar een god die de patiënten tijdens hun slaap 
vooral advies gaf over te ondernemen acties om terug gezond te worden. 
 
Jovan Bilbija gaat in zijn artikel dieper in op de classificatie van dromen in vijf types. Concreet bespreekt hij 
de zes overgeleverde Byzantijnse weergaven van die classificatie en de mogelijke onderlinge invloeden. 
 
Dat  dromen  een  betekenis  hadden,  werd  in  de  oudheid  vrij  algemeen  aanvaard,  ook  in  de  geneeskunde.  
Maithe Hulskamp wil in haar bijdrage twee vragen beantwoorden: welke theorieën hadden antieke genees-
heren over dromen en welke rol speelde droominterpretatie in de medische diagnose? Centraal in haar be-
spreking staan de corpora van Hippocrates en Galenus. 
 
Richard Haasen gaat de didactische toer op en behandelt enkele droompassages in de Historiën van Herodo-
tus ter bespreking in de klas. 
 
Philip van der Eijk brengt ten slotte in een bibliografische aanvulling een aantal suggesties bij elkaar voor 
verdere lectuur over dromen in de oudheid. 
 
 

 

Lampas (jg. 45 nr. 4) 
Dromen in de oudheid 
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2012 
Paperback, 80 blz. 
ISBN 978 90 8704 345 2 
€ 11,00 
 

www.verloren.nl 

 
 
 
Op reis door Griekenland 
 

 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
In heel wat secundaire scholen staan er voor de laatstejaars buitenlandse reizen op het programma. Ondanks 
de recente perikelen is ook Griekenland nog steeds een populaire bestemming. In opdracht van het didacti-
sche reisbureau Labrys Reizen uit Nijmegen heeft Hein L. van Dolen een boekje geschreven dat zo een reis 
naar Griekenland zowel vooraf als ter plaatse moet ondersteunen. 
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Het eerste deel van het boekje maakt een rondreis langs alle bekende plaatsen in Griekenland: Athene, de 
Byzantijnse kloosters bij Athene, Attica, het eiland Aegina, de Peloponnesus, Centraal-Griekenland, Mace-
donië en Kreta. Bij elke bestemming worden de belangrijke bezienswaardigheden besproken, maar ook 
minder bezochte sites en musea komen aan bod. 
 
Het tweede deel gaat in op de Griekse maatschappij in de oudheid. Er wordt gesproken over de godsdienst, 
de filosofie, de cultuur- en kunstgeschiedenis en de diverse aspecten van het dagelijkse leven. Omdat de ge-
schiedenis van Griekenland echter niet gestopt is op het einde van de oudheid, is er ook een deel gewijd aan 
de Byzantijnse geschiedenis, de Turkse overheersing, de Griekse onafhankelijkheidsoorlog en het moderne 
Griekenland. 
 
In een appendix komt nog de Griekse keuken aan bod, worden er enkele lees- en kijktips gegeven (boeken 
en films over Griekenland), staat er een tijdbalk van de Griekse geschiedenis, is er een alfabetisch overzicht 
van goden, helden en andere mythische personages en vind je een beknopte verklarende woordenlijst. He-
lemaal achteraan zijn er enkele blanco pagina’s om aantekeningen te maken. 
 
Het boekje is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen die op Griekenlandreis gaan, maar is zeker ook 
bruikbaar voor andere Griekenlandreizigers. Het handige formaat en de harde kaft zorgen ervoor dat het 
gemakkelijk in een rugzak gestopt kan worden om ter plekke de nodige informatie en achtergronden op te 
zoeken. Bijzonder is nog dat er geen foto’s in het boekje staan, maar originele tekeningen van de hand van 
Louis van Geijn. 
 
 

 

Hein L. van Dolen 
Op reis door Griekenland 
Hermaion, Houten, 2012 
Hardcover, 224 blz. 
ISBN 978 90 5027 173 8 
€ 12,50 
 

www.hermaion.nl 
 
 
 

 µ  µ  
 

 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Nadat er eerder al een Latijnse vertaling verscheen van enkele kinderboekjes over Nijntje, het geesteskind 
van de Nederlandse schrijver-tekenaar Dick Bruna, is het boekje Het spook Nijntje nu ook uitgegeven in het 
Oudgrieks. De originele tekeningen werden bewaard, de tekst werd vertaald door Annemieke van der Plaat. 
Kinderen die de gebruikelijke doelgroep van de boekjes over Nijntje vormen, zullen deze Oudgriekse versie 
beslist niet lezen, maar voor leerlingen die Oudgrieks studeren, is het eens iets anders. 
 
 

 

Dick Bruna 
 µ  µ  

Bornmeer, Gorredijk, 2013 
Hardcover, 28 blz. 
ISBN 978 90 5615 289 5 
€ 6,00 
 

www.bornmeer.nl 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
Les textes de la Renaissance: des richesses insoupçonnées pour le cours de latin. Org.: IFC. De precieze lo-
caties zullen later bekendgemaakt worden. Waals-Brabant; 04.03 en 05.03.2013. Henegouwen; 11.03 en 
12.03.2013. Luik; 18.03 en 19.03.2013. Telkens van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Marie-Bernadette Mars. Info: 
www.ifc.cfwb.be. 

Receptie en intertekstualiteit: bruggen bouwen via het Neolatijn. Org.:  Orbis  Neolatinus en Lucon.  MSI,  
Faculteit Letteren, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 09.03.2013 van 9.00 tot 16.30 uur. Aan de hand van 
welgekozen voorbeelden uit het rijke domein van de epische en lyrische poëzie wordt duidelijk gemaakt hoe 
het Neolatijn bij uitstek geschikt is om de leerlingen vertrouwd te maken met de receptie van de Grieks-
Romeinse oudheid en met het rijke, maar complexe fenomeen van intertekstualiteit. Het Neolatijn slaat een 
stevige brug tussen antieke teksten en (vroeg-)moderne literatuur en cultuur. Tegelijk fungeert Neolatijn ook 
als een perfect bindmiddel tussen het schoolvak Latijn en andere vakken als Nederlands, geschiedenis en 
kunstgeschiedenis; het leent zich dan ook uitstekend om invulling te geven aan de zogenaamde vrije ruimte 
van de derde graad. Toch kan het Neolatijn ook op een even zinvolle manier worden ingezet in de tweede en 
zelfs in de eerste graad. Info: www.kuleuven.be/samenwerking/lucon. 

Anticipation des difficultés des élèves en cours d’apprentissage, l’analyse de leurs erreurs et les stratégies 
de rémédiation immédiate aux 1er, 2ème ou 3ème degrés. Org.: IFC. De precieze locaties zullen later be-
kendgemaakt worden. Henegouwen; 11.03 en 12.03.2013. Henegouwen; 25.03 en 26.03.2013. Telkens van 9.00 
tot 16.00 uur. Begeleider: Thomas Debrux. De cursus richt zich expliciet tot leerkrachten klassieke talen. Info: 
www.ifc.cfwb.be. 

Museumdidactiek voor leraren klassieke talen. Org.: V.L.O.T. Provinciehuis Vlaams-Brabant, Raadzaal, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 13.03.2013 van 14.30 tot 17.00 uur. Spreker: Brigitte Dekeyzer. Info: 
www.vlot-vzw.be/nascholing. 

Aux sources de la pensée critique: partir des textes anciens et de leur héritage pour se former à l’esprit cri-
tique. Org.: IFC. ULB, Campus de la Plaine-Forum, Boulevard du Triomphe, 1050 Brussel. 14.03.2013 van 
9.00 tot 16.00 uur. Begeleiders: Ghislaine Vire, Carine Bamps, Hilde De Winter en Charlotte Vanhalme. Info: 
www.ifc.cfwb.be. 

L’utilisation interactive du web, maîtrise des outils pour développer une pédagogie nouvelle en langues 
anciennes. Org.: CECAFOC. UCL, Auditoire Socrate 32, Place Cardinal Mercier 10-12, 1348 Louvain-la-
Neuve. 19.03.2013 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Thomas Debrux. Info: www.cecafoc.be. 

De temporis usu. Org.: CAF. CAF, La Neuville 1, 4500 Huy-Tihange. 25.03.2013 van 9.15 tot 16.00 uur. Spre-
ker: Simone Thonon.  Over tijdrekening en tijdsindeling van de oudheid tot nu. Info: www.lecaf.be. 

Du latin au français, du français au latin pour mieux apprécier l’un et l’autre. Org.: IFC. Henegouwen 
(plaats nog nader te bepalen). 22.04 en 23.04.2013 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Marie-Bernadette Mars. 
Info: www.ifc.cfwb.be. 
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Cursussen en congressen 
 

 
Van Hercules tot Jupiter. Org.: Moritoen. Moritoenhuis, Lange Vesting 112, 8200 Sint-Andries. 01.03, 08.03, 
15.03 en 22.03.2013 van 9.15 tot 11.45 uur. Docent: Catherine Dupres. Info: www.moritoen.be. 

Savoir-vivre in het oude Griekenland: over de filosofieën van de levenskunst. Org.: Amarant. CC, Molen-
hoekstraat 2, 2400 Mol. 11.03 en 18.03.2013 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Stefan Joosten. Aristoteles 
plaatste geluk aan de top van de waardenhiërarchie. De cynische school radicaliseert de moraalfilosofie en 
zoekt  voldoening in  genot.  Ook de genotskunstenaar  bij  uitstek,  Epicurus,  staat  op het  programma.  In  na-
volging van de cynici streeft hij genot na via ascetisch hedonisme. En dat levert het individu geluk op in de 
vorm van ataraxia. De levenskunst van deze filosofen wordt belicht tegen de achtergrond van de historische 
ontwikkelingen in het Griekenland van de 4e tot de 2e eeuw v.C. Het hedonisme van de Franse filosoof On-
fray komt ook aan bod, want hij is de hedendaagse denker die dat Griekse gedachtegoed verder uitdraagt. 
Info: www.amarant.be. 

Cyprus, het eiland van Aphrodite. Org.:  Amarant.  30  CC,  Brusselsestraat  63,  3000  Leuven;  19.03  en  
26.03.2013 van 19.30 tot 22.00 uur. Restaurant De Kraanbrug, Persoonshoek 9, 2800 Mechelen; 20.04.2013 van 
10.30 tot 13.00 en van 14.15 tot 16.45 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Info: www.amarant.be. 

Brood en spelen: gladiatorengevechten en wagenrennen in het oude Rome. Org.: Amarant. Restaurant De 
Kraanbrug, Persoonshoek 9, 2800 Mechelen. 22.03.2013 van 10.30 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: 
Sophie Dralans. Info: www.amarant.be. 

De Etrusken, una storia particolare. Org.: Davidsfonds UVT. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 
Tongeren. 23.03.2013 van 9.30 tot 16.00 uur. De Etruskische kunst en cultuur (L. Bouke van der Meer); Het 
Etruskisch: een mysterie? (Koen Wylin); De Etrusken en het oude Nabije Oosten (Eric Gubel); De laatste bloeitijd 
van de Etruskische beschaving (Patrick Monsieur); Adonis in de Etruskische wereld (L. Bouke van der Meer); 
rondleiding in de tentoonstelling. Info: www.davidsfonds.be/uvt. 

Griekse Kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 26.03, 16.04, 23.04, 30.04, 07.05 en 14.05.2013 van 
10.00 tot 11.30 uur. Lesgever: Wouter De Bruyne. Info: www.ccdewerf.be. 

Desiderius Erasmus: leven van een christenhumanist. Org.: Amarant. CC De Adelberg, Raadhuis, Dorp, 
3920 Lommel. 02.04 en 09.04.2013. Docent: Stefan Joosten. Info: www.ccdeadelberg.be. 

De Ilias: de grote oorlog om Troje. Org.: Amarant. CC De Adelberg, Raadhuis, Dorp, 3920 Lommel. 16.04 en 
23.04.2013 om 19.30 uur. Docent: Katharina Haemers. Info: www.ccdeadelberg.be. 

Europa in de ban van de Kelten: een geschiedenis van de klassieke Keltische wereld. Org.: Amarant. De 
Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 17.04, 24.04, 01.05, 15.05 en 22.05.2013 van 19.30 tot 22.00 uur. Zaal Stanislas, 
Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 29.05, 05.06, 12.06, 19.06 en 26.06.2013 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Er-
win Claes. Info: www.amarant.be. 

Het oude Rome: het leven zoals het was ... Org.: Amarant. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 
23.04, 30.04, 07.05 en 14.05.2013 van 19.30 tot 22.00 uur. 30 CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 24.05, 31.05, 
07.06 en 14.06.2013 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be. 

De Griekse tragedies. Org.: Amarant. KMKG, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 08.05, 15.05, 22.05, 29.05, 05.06 en 
12.06.2013 van 10.15 tot 12.45 uur. Docent: Katharina Haemers. In deze cursus wordt een beeld geschetst van 
de bijzondere god Dionysus en zijn cultus en stellen we vast hoe daaruit een kritisch instrument groeide dat 
niets of niemand spaarde in de Atheense samenleving. Dit gebeurt aan de hand van teksten uit verschillende 
tragedies. Info: www.amarant.be. 

De kracht van mythen: in spiegelbeelden jezelf ontmoeten. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 13.06, 
20.06 en 27.06.2013 van 19.00 tot 22.15 uur. Lesgeefster: Thea Bombeek. Drie verhalen uit sprekende culturen 
worden voorgelegd als bron van zelfontdekking: een Grieks, een Joods en een Keltisch verhaal. Deze verha-
len brengen de toehoorder bij verrassende herkenningsmomenten. Men herkent in symbolentaal zijn eigen 
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verhaal, een manier van omgaan met hartstocht en verlangens, met oorsprong en bestemming, mislukking 
en succes, leven en dood. Info: www.ccdewef.be. 

 

Lezingen 
 

 
La religion romaine revisitée à partir d’inscriptions récentes. Org.: Roma asbl. CC, Rue Jules Hans 4, 1420 
Braine-l’Alleud. 02.03.2013 om 17.00 uur. Spreker: Françoise Van Haeperen. Info: www.roma-asbl.be. 

Broekschijters? Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 03.03.2013 om 11.00 uur. Spreker: 
Gemma Jansen. Lezing voor jongeren over de wc-gebruiken van de Romeinen. Info: 
www.galloromeinsmuseum.be. 

Antwerpen: Romeinse stad of niet? Org.: Elcker-Ik. Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 
04.03.2013 van 13.30 tot 16.00 uur. Spreker: Guido Cuyt. Info: www.elcker-ik.be. 

Rioollucht en ratten: denken we niet te steriel over Romeinse steden? Org.: NKV Oost-Vlaanderen. 
KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 06.03.2013 om 20.00 uur. Spreker: G. Jansen. Info: www.giks.ugent.be. 

Charun et Vanth: rôle des démons dans la conception étrusque de l’au-delà. Org.: Roma asbl. CC, Rue Ju-
les Hans 4, 1420 Braine-l’Alleud. 09.03.2013 om 17.00 uur. Spreker: Gaëlla De Cupere. Info: www.roma-
asbl.be. 

Thuburbo Maius, une cité romaine de Tunisie. Org.:  Roma asbl.  Hôtel  de Ville,  Place  de l’Hôtel  de Ville,  
1300 Wavre. 16.03.2013 om 17.00 uur. Spreker: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be. 

Mobiele Romeinen: de weg Bavay-Velzeke en verder. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 
Antwerpen. 20.03.2013. Spreker: Peter Van der Plaetsen. Info: www.avra.be. 

De Etrusken: een verhaal apart. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Ton-
geren. 21.03.2013 om 20.00 uur. Spreker: Koen Wylin. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 

La place et l’actualité de l’hellénisme aujourd’hui: rencontre-débat. Org.: Association Alexandre le Grand. 
Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 22.03.2013. Sprekers: F. de Callatay, P. Marchetti,  V. 
Pirenne-Delforge en D. Viviers. Info: www.alexandrelegrand.be.  

Een nieuwe Orpheus en Eurydice voor een nieuwe generatie? Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI 00.28, Blij-
de-Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 26.03.2013 om 20.00 uur. Spreker: Freddy Decreus. Info: www.nkv.nl.  

Antiek textiel. Org.: NKV Antwerpen. Katoennatie, Van Aerdtstraat 33 B, 2060 Antwerpen (o.v.). 27.03.2013 
om 20.00 uur. Spreker: Antoine De Moor. Info: www.nkv.nl. 

Bevoorrading van de Romeinse legioenen tijdens de republiek. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Ko-
ningstraat 18, 9000 Gent. 17.04.2013 om 20.00 uur. Spreker: P. Erdkamp. Info: www.giks.ugent.be. 

De Romeinse kustverdediging langs de Noordzee en het Kanaal van 120 tot 410 n.C. Org.: AVRA. UA-
Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 17.04.2013. Spreker: Wouter Dhaeze. Info: www.avra.be. 

Latijn in onze samenleving. CVO 3 Hofsteden, H. Consciencestraat 1 A, 8550 Zwevegem. 22.04.2013 om 
18.30 uur. Info: www.cvokortrijk.be. 

Actie, emoties en humor: oude meesters verbeelden antieke verhalen. Org.: NKV West-Vlaanderen. Loca-
tie nog te bepalen. Brugge; 23.04.2013 om 20.00 uur. Kortrijk; 25.04.2013 om 20.00 uur. Spreker: Patrick De 
Rynck. Info: www.nkvwestvlaanderen.be.  

Rituelen in de Etruskische wereld. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Ton-
geren. 25.04.2013 om 20.00 uur. Spreker: Bouke van der Meer. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
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L’hellénisation de l’Etrurie à travers les découvertes récentes et les collections du Musée de Mariemont. 
Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 26.04.2013. 
Sprekers: Paul Fontaine en Annie Verbanck-Pierard. Info: www.alexandrelegrand.be. 

De koningsgraven van Vergina (Griekenland): de laatste rustplaats van Alexander de Grotes familie. 
Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 15.05.2013. Spreker: Katelijn Van Dorpe. In-
fo: www.avra.be. 

Het Gallo-Romeinse grafveld van Oedelem. OC De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, 8730 Beernem. 
04.06.2013 om 19.30 uur. Spreker: Stefan Decraemer. Info: www.beernem.be/dekleinebeer. 

 

Tentoonstellingen 
 

 
BINNENLAND 
 
Les saveurs antiques: à table avec les Gallo-Romains. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 
Tot 28.04.2013. Info: www.ath.be/egr. 

De Etrusken: una storia particolare. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. Van 16.03 tot 
25.08.2013. Info: www.galloromeinsmuseum.be.  

Du Nil à Alexandrie: histoires d’eau. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140 Mor-
lanwelz. Van 20.04 tot 29.09.2013. Men kan op deze tentoonstelling de Nijl volgen tot in Alexandrië, waarna 
uitgebreid aandacht besteed wordt aan deze metropool. Het volle accent bij deze expo komt te liggen op de 
problematische waterbevoorrading van deze stad van in de oudheid tot nu. Info: www.musee-mariemont.be. 
 

BUITENLAND 
 
Translatio nummorum: die zwölf ersten römischen Caesaren in der Renaissance. Bode-Museum, Am 
Kupfergraben 1, 10178 Berlin (DE). Tot 15.03.2013. Info: www.smb.museum. 

Au temps des Gaulois: l’Aquitaine avant César. Musée d’Aquitaine, Cours Pasteur 20, 33000 Bordeaux 
(FR). Tot 17.03.2013. Info: gironde.foxoo.com. 

Constantino 313. Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, 20122 Milano (IT). Tot 17.03.2013. Info: 
www.comunemilano.it. 

Versailles et l’antique. Château, Place d’Armes, 78000 Versailles (FR). Tot 17.03.2013. Info: 
www.chateauversailles.fr. 

Fascination du Liban: soixante siècles d’histoire, de religions, d’art et d’archéologie. Musée Rath, Place de  
Neuve, 1204 Genève (CH). Tot 31.03.2013. Info: www.ville-ge.ch/mah. 

Im Auftrag des Adlers: Publius Ferrasius Avitus, ein Soldat Roms in Krieg und Frieden. Archäologisches 
Landesmuseum Baden-Württemberg, Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). Tot 07.04.2013. Info: 
www.konstanz.alm-bw.de. 

Im Dienste des Kaisers. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier (DE). Tot 07.04.2013. 
Het Landesmuseum Mainz is te gast in het Rheinisches Landesmuseum te Trier. Mogontiacum (Mainz) was 
niet alleen de hoofdplaats van de Romeinse provincie Opper-Germanië, maar was gedurende bijna 500 jaar 
ook een belangrijke garnizoenplaats. Info: www.landesmuseum-trier.de. 

Péplum: l’Antiquité au cinéma. Musée  de  la  Civilisation  Gallo-Romaine,  Rue  Cléberg  17,  69005  Lyon-
Fourvière (FR). Tot 07.04.2013. Info: www.musees-gallo-romains.com. 

Péplum: l’Antiquité au cinéma. Musée Gallo-Romain, Route Départementale 502, 69560 Saint-Romain-en-
Gal (FR). Tot 07.04.2013. Info: www.musees-gallo-romains.com. 
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La mort est dans le pré. Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne 
(CH).  Tot  14.04.2013.  De  archeologische  opgravingen  in  de  Prés  de  Vidy  brachten  een  necropool  aan  het  
licht, die bestond uit duizenden Gallo-Romeinse graven. Deze tentoonstelling toont de eerste resultaten. In-
fo: www.lausanne.ch. 

Archéo Alix: l’Antiquité imag(in)ée par Jacques Martin. Musée Romain, Rue Maupertuis, 1260 Nyon (CH). 
Tot 15.04.2013. Info: www.mrn.ch. 

Troje: stad, Homerus en Turkije. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1090 GB Amsterdam (NL). 
Tot 05.05.2013. Waar de legendarische naam Troje wordt genoemd, is er controverse. Door de eeuwen heen 
hebben velen Troje geclaimd en het zich toegeëigend. Het begint natuurlijk met de dichter Homerus en zijn 
wereldberoemde epos, de Ilias. Maar Troje is meer dan de tienjarige oorlog tussen de Grieken en de Troja-
nen. Troje is ook de stad zelf waarvan de opgraving bijna 4 000 jaar aan archeologie laat zien. Info: 
www.allardpiersonmuseum.nl. 

Zeittunnel: 2000 Jahre Kölner Geschichte. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln 
(DE). Tot 05.05.2013. Een overzicht van de opgravingsresultaten naar aanleiding van de aanleg van een deel 
van de Keulse metro tussen 2004 en 2011. Info: www.museenkoeln.de. 

Überall zu Hause und doch fremd: Römer unterwegs. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen 
(DE). Tot 06.05.2013. Info: www.museen-alen.de. 

Schönheit und Revolution: Klassizismus 1770-1820. Das Städel, Holbeinstraße 1, Frankfurt am Main (DE). 
Tot 26.05.2013. Info: www.staedelmuseum.de.  

Ça s’est cassé près de chez vous. Maison de l’Archéologie, Rue Saint-Pierre 16, 28000 Chartres (FR). Tot 
29.05.2013. Naar aanleiding van recente ontdekkingen schetst deze tentoonstelling de evolutie van het aar-
dewerk van de bronstijd tot de Gallo-Romeinse periode, evenals de verschillende doeleinden waarvoor het 
gebruikt werd. Info: archeologie.chartres.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. 

Zurück zu den Anfängen: Schätzen früher Hochkulturen der Ägäis in der Antikensammlung. Altes Mu-
seum, Am Lustgarten, 10178 Berlin (DE). Tot 07.06.2013. Info: www.smb.museum. 

Die Unsterblichen: Götter Griechenlands. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München 
(DE). Tot 07.07.2013. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 

Animali: Tiere und Fabelwesen von der Antike bis zur Neuzeit. Schweizerisches Nationalmuseum, Muse-
umstraße 2, 8023 Zürich (CH). Tot 14.07.2013. Info: www.nationalmuseum.ch/d. 

Couperus en de oudheid. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Van 07.03 tot 
25.08.2013. Info: www.rmo.nl. 

Voyage à travers les collections de Bavay: histoires d’archéologie de 1780 à 1976. Musée Archéologique de 
Bavay, Rue de Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). Tot 27.08.2013. Info: www.musenor.com. 

Un art de l’illusion: peintures murales romaines en Alsace. Musée Archéologique (Palais Rohan), Place du 
Château 2, 67000 Strasbourg (FR). Tot 31.08.2013. Info: www.musees-strasbourg.eu.  

Hightech Romans. Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag (NL). Tot 01.09.2013. Info: 
www.museon.nl. 

Rodin, la lumière de l’antique. Musée de l’Arles Antique, Presqu’île du Cirque Romain, 13635 Arles (FR). 
Van 06.04 tot 01.09.2013. Info: www.culture-13.fr/musee-departemental-arles-antique. 

Aux origines de Valenciennes, la ville antique de Famars. Musée des Beaux-Arts, Boulevard Watteau, 
59300 Valenciennes (FR). Van 12.04 tot 16.09.2013. Info: www.musenor.com. 
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Allemaal glas. Centre Céramique, Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht (NL). Tot 22.09.2013. Info: 
www.centreceramique.nl. 

Life and death – Pompeii and Herculaneum. British  Museum,  Great  Russell  Street,  WC1B  3DG  London  
(GB). Van 28.03 tot 29.09.2013. Info: www.britishmuseum.org.  

Odyssée musicale. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse (FR). Van 06.04 tot 06.10.2013. 
In deze tentoonstelling gaat in de eerste plaats de aandacht uit naar mythen en verhalen, wat hen van elkaar 
onderscheidt, hoe ze ontstaan en doorgegeven worden. Vervolgens wordt de rol van de muziekinstrumen-
ten in deze verhalen belicht: zij zijn vaak de bemiddelaars tussen goden en mensen, tussen doden en leven-
den, tussen het magische en sacrale. Ook worden de verschillende soorten muziekinstrumenten voorgesteld. 
Info: www.saintraymond.toulouse.fr. 

Im Dienste des Kaisers. Landesmuseum, Grosse Bleiche 49-51, 55116 Mainz (DE). Van 26.05.2013 tot 
05.01.2014. Mogontiacum (Mainz) was niet alleen de hoofdplaats van de Romeinse provincie Opper-
Germanië, maar was gedurende bijna 500 jaar ook een belangrijke garnizoenplaats. Info: 
www.landesmuseum-mainz.de. 

 

Toneel 
 

 
De Grieken (Johan Knuts). Het KIP. CC, Kerkplein 5, 9160 Lokeren; 01.03.2013 om 20.15 uur. De twee Gent-
se gezelschappen Ceremonia en Het Geit slaan de handen in elkaar en worden Het KIP (Koninklijk Instituut 
voor Podiumkunsten). Samen met o.a. een aantal studenten van het Leuvense Lemmensinstituut brengen ze 
een hedendaagse bewerking van een of meerdere Griekse tragedies voor een breed publiek. Info: 
www.hetkip.be.  

Recht zal zijn wat ik zeg! Theater Malpertuis. ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen; 01.03.2013 om 
20.15 uur. Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt; 02.03.2013 om 20.30 uur. Rataplan, Wijnegemstraat 
27, 2140 Borgerhout; 06.03.2013 om 20.00 uur. CC De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 
15.03.2013 om 20.30 uur. De Werf, Werfstraat 108, 8000 Brugge; 19.03.2013 om 20.30 uur. OPEK, Vaartkom 4, 
3000 Leuven; 20.03.2013 om 20.00 uur. Bij de Vieze Gasten, Haspelstraat 31, 9000 Gent; 21.03.2013 om 20.30 
uur. De acteurs Thomas Janssens en Matthias Meersman sloven zich uit in retoriek en welsprekendheid; het 
publiek speelt jury en zal uiteindelijk beslissen wie van hen tweeën het overtuigendst gesproken heeft. Het 
stuk is geïnspireerd op een werkelijk plaatsgegrepen volksvergadering in Athene in 336 v.C. De twee acteurs 
laten zich inspireren zowel door de gewoonten van toen als door het celebritygehalte van de politiek van nu, 
waarin het oude verlichtingsdenken steeds vaker de baan ruimt voor een onderbuikpolitiek, die claimt de 
stem van het volk te vertolken. Info: www.malpertuis.be. 

Timon van Athene (William Shakespeare). De Roovers. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel; 
01.03.2013 om 20.00 uur. C-Mine, Media, Arts&Design Faculty, C-Mine 5, 3600 Genk; 02.03.2013 om 20.30 
uur. CC De Bogaard, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden; 04.03.2013 om 20.00 uur. CC, Gemeenteplein 
1, 1853 Strombeek-Bever; 07.03.2013 om 20.15 uur. CC De Herbakker, Pastoor de Nevestraat 10, 9900 Eeklo; 
14.03.2013 om 20.30 uur. Bronks, Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel; 15.03.2013 om 14.00 uur. CC De Schakel, 
Schakelstraat 8, 8790 Waregem; 16.03.2013 om 20.00 uur. Minard, Korianderstraat 13, 9000 Gent; 19.03, 20.03, 
21.03 en 22.03.2013 om 20.00 uur. CC, Kerkplein 5, 9160 Lokeren; 23.03.2013 om 20.00 uur. 30 CC / Schouw-
burg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven; 28.03 en 29.03.2013 om 20.00 uur. Info: www.deroovers.be. 

!Waris/Paris? (Michael De Cock). Droomedaris Rex i.s.m. ’t Arsenaal. De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 
8000 Brugge; 05.03.2013 om 14.00 uur. CC Luchtbal, Columbiastraat 8 A, 2030 Antwerpen; 12.03.2013 om 
14.00 uur. OC Aalbeke; 26.03.2013 om 14.00 uur. ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen; 18.04.2013 
om 20.15 uur. CC, Heilig Kruisstraat 16, 2640 Mortsel; 25.04.2013. De Ploter, Kerkstraat 4, 1742 Ternat; 
14.05.2013 om 13.30 uur. De Trojaanse oorlog, de meest mythische oorlog aller tijden. De strijd om een 
vrouw? Of is er meer aan de hand? En wat vindt die vrouw er zelf van dat er twee mannen bloed vergieten 
om haar hand? Dit toneelwerk richt zich tot de eerste graad van het SO. Info: www.huubcolla.be. 
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Zus van (Lot Vekemans). Elsie de Brauw. CC De Herbakker, Pastoor de Nevestraat 10, 9900 Eeklo; 
07.03.2013. Schouwburg, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 12.03.2013 om 20.00 uur. Arca, Sint-Baafsplein, 9000 
Gent; 20.03 en 21.03.2013 om 20.00 uur. CC, Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek-Bever; 22.03.2013 om 20.30 
uur. Zus van is een monoloogvoorstelling. Het gaat over Ismene, de zus van Antigone, en vormt het verhaal 
van een vrouw die altijd in de schaduw heeft geleefd van haar heldhaftige en wereldberoemde zus. Ze is een 
vrouw die zich schaamt voor wie ze is en hoe ze geweest is. Duizenden jaren na haar dood begint ze te pra-
ten. Info: www.ntgent.be. 

Twee meisjes en een schurk. Ensemble Leporello. CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt; 08.03.2013 om 
20.30 uur. GC Papeblok, Pastoor Vandersandestraat 15, 3080 Tervuren; 15.03.2013 om 20.30 uur. Het werk is 
vrij  geïnspireerd op de Griekse mythe van Tereus. Het is het verhaal van twee Griekse prinsessen Procne en 
Philomela. Procne trouwt met Tereus, maar die vergrijpt zich aan haar zus Philomela, met een reeks drama-
tische gebeurtenissen tot gevolg. Uit verschillende versies van deze mythe puurden Mieke Laureys en Anne-
lore Stubbe een eigen variant, een ballade over lust, liefde en dodelijke wraakzucht. Guido Belcanto schreef 
de muziek, die contrasteert met de gruwelijke gebeurtenissen. Info: www.ensembleleporello.be. 

De gehangenen. LOD. Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent. 14.03 en 15.03.2013. De gehangenen 
zijn zij die luidop vragen stelden, die luidop hun bevindingen verkondigden, die zich niet wilden neerleg-
gen bij wat al geweten was of bij wat geschreven stond, ze eisten de vrijheid op om te twijfelen en te onder-
zoeken. Vaak moesten ze die nieuwsgierigheid bekopen met hun leven. De muzikanten van het Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie voeren de muziek van Jan Kuijken uit. Boven het strijkersensemble hangen 
drie zangers en twee spelers. Voor hen schreef Josse De Pauw de tekst. Voor de zangers werd die in het La-
tijn vertaald, waarbij de vertelling soms aan een mis doet denken, maar evengoed herinnert aan het Latijn als 
universele taal voor de wetenschap. De acteurs spelen in het Nederlands. Info: www.vlaamseopera.be. 

Spartacus. Théâtre La Licorne. CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt. 06.04 en 07.04.2013 om 20.15 uur. 
Men neemt plaats op de tribunes van een colosseum, waar in de piste gruwelijke spelen plaatsvinden. Drie 
acteurs, twee zangers en een dozijn mechanische en gemanipuleerde figuren vertellen het epische verhaal 
van de gladiator Spartacus. Info: www.overpelt.be. 

Romulus de Grote (Friedrich Dürenmatt). Theaterzaal De Bathyscaaf, Meuleschettestraat 74, 9300 Aalst. 
Van 19.04 tot 11.05.2013 op maandag, vrijdag, zaterdag en zondag om 20.30 uur. Dit werk is een komedie 
over de ondergang van het West-Romeinse Rijk in 476. Keizer Romulus wordt beschreven als een gevaarlijke 
hansworst, die in de gaten heeft dat Rome op zijn einde loopt en de geschiedenis daarbij een handje helpt. 
Een bont gezelschap bevolkt de scène: Romeinen, Grieken en Germanen. Info: www.uitinvlaanderen.be. 

Oresteia (Aeschylus). De Roovers. De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout. 23.04.2013 om 13.45 uur, 
24.04.2013 om 20.15 uur en 25.04.2013 om 13.45 en 20.15 uur. CC C-Mine, C-Mine 10, 3600 Genk; 17.05 en 
18.05.2013 om 20.30 uur. Info: www.deroovers.be. 

Oedipus (Oscar Van Woensel). RO Theater. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. 27.04.2013 om 20.00 uur. Dit stuk 
brengt de jonge koning Oedipus, geconfronteerd met zijn gruwelijke lot, samen met de oude koning Oedi-
pus, die zijn ogen uitsteekt en zich langzaam terugtrekt uit de wereld. Info: www.ccha.be. 

 

Muziek en ballet 
 

 
Die Geschöpfe des Prometheus (Ludwig van Beethoven). Het Symfonieorkest van Vlaanderen. Bozar, Ra-
vensteinstraat 23, 1000 Brussel; 07.03.2013 om 20.00 uur. DeSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 
10.03.2013 om 15.00 uur. Concertgebouw, ’t Zand 34, 9000 Brugge; 12.03.2013 om 20.00 uur. O.-L.-Vrouw ter 
Duinenkerk, Jaak Van Buggenhoutlaan, 8670 Koksijde; 01.04.2013 om 20.00 uur. Daarnaast staan ook nog het 
Pianoconcerto nr. 5 en  de  Symfonie nr. 5,  eveneens  van  Ludwig  van  Beethoven,  op  het  programma.  Info:  
www.symfonieorkest.be. 

Klassieke motieven. Orkest Historische Uitvoeringspraktijk Conservatoria Brussel & Parijs. Koninklijk Mu-
ziekconservatorium, Regentschapstraat 30, 1000 Brussel. 08.03.2013 om 19.30 uur. Op het programma staan 
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Ombres heureuses en Air de Furie uit Orphée et Eurydice van Christoph Willibald Gluck, de ouverture uit Médée 
van Luigi Cherubini en het Concerto voor piano en orkest nr. 4 van Ferdinand Herold. Info: www.kcb.be. 

Vrouwenleed/Medea (Peter Verhelst). Hermesensemble, Veenfabriek en Transparant. De Bijloke, Jozef 
Kluyskensstraat 2, 9000 Gent. 20.03.2013 om 20.00 uur. Peter Verhelst geeft een nieuwe kijk op de mythe en 
vertelt het verhaal vanuit een terugblikkende Creon. Info: www.debijloke.be. 

The return of Ulysses. Koninklijk Ballet Vlaanderen. Theater ’t Eilandje, Kattendijkdok-Westkaai 16, 2000 
Antwerpen; 13.04.2013 om 10.00 uur. Vlaamse Opera, Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen; 18.04, 19.04, 20.04, 
26.04 en 27.04.2013 om 20.00 uur, 28.04.2013 om 15.00 uur. Ballet op muziek van Henry Purcell en songs uit 
de jaren 40-50-60. Info: www.balletvlaanderen.be. 

Die Geschöpfe des Prometheus (Ludwig van Beethoven). DeFilharmonie. Paleis voor Schone Kunsten, Ra-
vensteinstraat 23, 1000 Brussel; 25.04.2013 om 20.00 uur. Théâtre Royal de Namur, Place du Théâtre 2, 5000 
Namur; 26.04.2013 om 20.00 uur. De Roma, Turnhoutsebaan 286, 2140 Borgerhout; 27.04.2013 om 15.00 uur. 
Ook het Pianoconcerto nr. 2 in Bes en de Symfonie nr. 4, eveneens van Ludwig van Beethoven, staan op het 
programma. Info: www.defilharmonie.be. 

 

Reizen en excursies 
 

 
Geleid bezoek aan de vernieuwde afdeling oudheid. Org.: Association Alexandre le Grand. Musée Royal 
de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz. 27.04.2013. Leiding: Annie Verbanck-Pierard. 
Het bezoek sluit aan bij de voordracht van 26.04.2013. Info: www.alexandrelegrand.be. 

 
Evenementen 
 

 
Goûtez romain. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 12.05.2013 van 15.00 tot 16.30 uur. Maaltijd 
naar aanleiding van de Floralia, die bij de Romeinen gevierd werden tussen 28 april en 8 mei ter ere van Flo-
ra, een agrarische godheid. Centraal in de maaltijd in Aubechies staan gerechten op basis van bloemen. Aan-
tal deelnemers beperkt tot 30. Info: www.archeosite.be. 

Goûtez romain. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 16.06.2013  van 15.00 tot 16.30 uur. Maal-
tijd  naar  aanleiding van de Vestalia,  die  bij  de  Romeinen gevierd werden op 9  juni  ter  ere  van Vesta.  Cen-
traal bij de maaltijd in Aubechies staan afrodisiacagerechten. Aantal deelnemers beperkt tot 30. Info: 
www.archeosite.be. 
 

 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 31 januari 2013. 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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Uw bijdragen voor Prora zijn van harte welkom. Om het redactiewerk te vereenvoudigen en problemen te vermijden vragen we rekening te 
houden met de onderstaande richtlijnen. 
 

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

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

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora dienen de redactie te bereiken voor 30 april 2013. 
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