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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Dat het verse politieke akkoord over de onderwijshervorming voorlopig zeker geen aardverschuiving te-
weegbrengt, zal sommigen onder jullie tevreden stemmen en anderen teleurstellen. Maar dat er in de eerste 
graad evenveel ruimte blijft voor klassieke talen, zal voor ieder van ons een opluchting zijn. 
 
In het masterplan werd een geactualiseerde sterkte-zwakteanalyse opgenomen, grotendeels gebaseerd op 
het voorstel van de commissie-Monard. Een van de sterktes van ons onderwijs die worden aangehaald, is de 
degelijke persoonlijkheidsvorming, waaraan ‘de klassieke talen o.a. een sterke culturele component toevoe-
gen’1.  Bij  de verbeterpunten wordt opgemerkt dat er in de eerste graad te weinig mogelijkheden zijn om te 
differentiëren. Daarbij wordt vermeld dat ‘in de perceptie van de mensen en in het keuzeaanbod van de 
scholen, de basisoptie klassieke talen de enige basisoptie (is) die leerlingen echt extra uitdaagt’. Differenti-
eren wordt dus wel degelijk als essentieel beschouwd. Het is echter aan ons om te bewijzen dat klassieke ta-
len niet alleen ‘in de perceptie van de mensen’ leerlingen uitdagen, maar dat ook effectief doen. 
 
In  het  eerste  jaar  van de eerste  graad blijft  er  dus ruimte voor  5  uur differentiatie  –  uitdiepend of  remedi-
erend, verder niet gespecificeerd – bovenop de basisvorming. Latijn kan dus. In het tweede jaar bedraagt de 
basisvorming 25 uur. Daarbij komt dan 7 uur differentiatie, met basisopties zoals die nu bestaan, maar sterk 
gereduceerd. Bij de differentiatiemogelijkheden voor het tweede jaar wordt ‘klassieke talen’ vermeld. 
 
In de tweede en derde graad zal het aantal studierichtingen in de toekomst verminderd worden, en of er in 
de matrix, die in 2016 klaar moet zijn, (nog evenveel) plaats is voor het vak Grieks, valt af te wachten. 
 
Om  de  belangen  van  de  klassieke  talen  te  verdedigen  kan  de  V.L.O.T.  in  elk  geval  sinds  kort  een  beroep  
doen op een nieuw bestuurslid. Vincent Bollengier werd op de algemene vergadering van 20 april jl. be-
noemd tot lid van de raad van bestuur. Op diezelfde algemene vergadering werd beslist om de maatschap-
pelijke zetel van de vereniging te verplaatsen. Daarnaast werden de jaarrekening van 2012, die werd afgeslo-
ten met een klein overschot, en de begroting van 2013 goedgekeurd. 
 
Ook al laten de V.L.O.T.-leden het zakelijke aspect van hun vereniging graag aan het bestuur over en zijn ze 
er niet op gebrand om de algemene vergadering bij te wonen, toch willen we er uitdrukkelijk op wijzen dat 
het bestuur volledige transparantie nastreeft en dat de notulen, de jaarrekening en de begroting voor alle le-
den beschikbaar zijn ter inzage. De leden zijn ook steeds welkom op de jaarlijkse algemene vergadering, en 
we zullen het niet nalaten om jullie ook volgend jaar nadrukkelijk uit te nodigen. 
 
Onze vereniging is gezond en onze regering heeft een akkoord: de leerkrachten klassieke talen kunnen zich 
dus met een gerust gemoed overgeven aan een weldoende vakantie! 
 
Kris Doffemont 
Ondervoorzitter 
 

                                                
 1 Zie www.vlaamsparlement.be/vp/pdf/20122013/masterplan_hervorming_so.pdf. 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Paniek op het Capitool 
 
 

Robert Vermeersch 
 
 
In  Abidjan,  de hoofdstad van Ivoorkust,  werd Nieuwjaar  2013 uitbundig gevierd met  een vuurwerk in  het  
stadion (65 000 plaatsen). Tegelijk vierde men de vrede na de twee jaren strijd tussen de vroegere president 
Gbagbo, die niet wijken wilde, en de in 2010 verkozen Ouattara. Toen na een paar uur het publiek naar huis 
begon te trekken, ontstond een gedrang waarin zestig mensen, meestal kinderen, de dood vonden en twee-
honderd personen werden gekwetst. 
 
Op 1 januari 2013 werd in Yangon, de grootste stad van Myanmar, na jaren dictatuur een echt nieuwjaars-
feest gevierd met een vuurwerkshow voor 55 000 toeschouwers. Ook daar eindigde het feest met een cata-
strofe. 
 
Op zondag 27 januari 2013 was het in Santa Maria (Brazilië) weer zover: een band vond blijkbaar dat er nog 
niet genoeg lawaai werd geproduceerd en stak wat vuurwerk af: 235 doden en talloze gewonden waren de 
slachtoffers van de paniek die uitbrak. Presidente Wilma Roussef kondigde drie dagen nationale rouw af.  
  
Nihil novi sub sole 
 
We bezitten vele getuigenissen over dergelijke ongevallen in Rome. De chaotische aanleg van de stad en een 
snelgroeiende bevolking –  in  haar  bloeitijd  wellicht  de meest  bevolkte  stad van de wereld –  veroorzaakten 
nog meer ongelukken dan nu: verkeersongelukken, branden, paniekuitbarstingen ... 
 
In het nationaal museum van Napels bevindt zich een steen waarop een grafschrift staat. De tekst vindt u op 
de volgende bladzijde. Als we die tekst in de klas willen lezen – of als test gebruiken – is de eerste vraag die 
opkomt: ‘Wat is de moeilijkheidsgraad van de tekst?’, of beter: ‘Kan mijn klas dit nu aan?’, of concreter: ‘Kan 
ik met enige zekerheid verwachten dat allen dit vlot kunnen lezen of op een toets een voldoende score ha-
len?’. 
 
Moeilijkheidsgraad van de tekst 
 
1 Woordenschat: de frequente woorden laten we vooraf herhalen: comprimere, -o, -pressi, -pressum • dies, -ei 

• fatum,- i • iste, ista, istud • nam • petere, -o, petivi • qui, quae, quod • super • tegere, -o • tollere, -o, sustuli • 
turba, -ae • unus, -a, -um. Andere worden in de tekst verklaard. 

 

2 Morfologie: enkele kenmerken van de naamvallen/adjectieven/voornaamwoorden (behalve de datief); de 
presens- en perfectumstam, het kenmerk (-tus, -a, -um of -sus, -a, -um) van het voortijdig participium pas-
sief (of PPP), de uitgangen -t en -nt, kenmerken van werkwoordsvormen; weten hoe een bijstelling er uit-
ziet. Maar om te kunnen lezen is meer nodig dan de morfologie te beheersen; belangrijker zaken ook, 
voor de leerling om de eerstvolgende jaren pretttig door te komen, en voor de toekomst van het Latijn. 

 

3 Kunde, actie: de lezer moet weten wat te doen met -que, ietwat gewoon zijn te lezen zoals wij spreken en 
denken (in woordgroepen), in de vorige zin gaan zoeken naar een verzwegen onderwerp; enige ver-
trouwdheid met hyperbata in authentieke teksten is een pluspunt, al blijft de term ‘hyperbaton’ taboe in 
de eerste graad. 
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Dit tekstje kan/moet gelezen als een tekst met inhoud, niet als een te ontcijferen algebraïsche formule. Daar-
toe zullen de vragen helpen die bij elk woord worden gesteld. Het zijn vaak standaardvragen, nl. de vragen 
die de lezer zichzelf moet stellen bij de lectuur. 
 
De tekst 
 
Ummidiae manes tumulus tegit iste simulque  
Primigeni vernae, quos tulit una dies. 
Nam Capitolinae compressi examine turbae 
supremum fati competiere diem. 
 
Waar men nog niet aan scansie toe is, wordt de laatste regel: supremum fati competiverunt diem. 
 
Een werkvertaling : 
 
Ummidia’s resten dekt dit (eenvoudig) graf, en tevens 
(die) van haar slaaf Primigenus; hen heeft één dag weggenomen. 
Want verpletterd door het gedrang van de massa op het Capitool  
gingen ze samen de laatste dag van hun leven(slot) tegemoet. 
 
De tekst wordt woord voor woord gelezen of verschijnt woord voor woord op het scherm, met telkens een 
vraag daarbij of een inlichting (betekenis ...). Soms kan het antwoord niet dadelijk gegeven worden. 
 
Ummidiae:  een eigennaam. Man of  vrouw? Enkelvoud of  meervoud? Kan dit  onderwerp zijn?  Waar kijk  je  

naar uit? 
manes: manes, manium: ‘(geest van) overledene, lijk’. Woordsoort? Welke verbuiging? Naamval? Lees je Um-

midiae manes als groep? 
tumulus: tumulus, -i: ‘zandhoop, graf(heuvel)’. Naamval? Functie? 
tegit: Woordsoort? Functie? Getal? Wat is de functie van manes? 
iste: Woordsoort? Congrueert dit woord of niet? Zo ja, waarmee? 
simulque: Welke twee gelijk(w)aardige dingen worden door -que verbonden? [moeilijk om nu te beslissen] 
Primigeni: Primigenus, -i:  een eigennaam. Man of vrouw? Enkelvoud of meervoud? Naamval? 
vernae: verna, -ae:  ‘in  het  huis  van de meester  geboren slaaf/slavin’  (m.of  v.).  Woordsoort?  Naamval?  Waar-

mee congrueert dit woord? [dezelfde naamval als Primigeni (als bijstelling); dit is de enige groep die met 
Ummidiae door -que verbonden kan worden] 

quos: Woordsoort? Vorm (naamval, getal en genus)? Wie worden bedoeld met quos? Welke functie? 
tulit: Woordsoort? tulit = sus-/abstulit bij dichters. 
una: Woordsoort ? Determinering? Welke woordsoort verwacht je nu nog meer? 
dies: Determinering? Welke woordgroep? Functie? 
nam: Wat zullen we nu vernemen? (Tijdstip? Leeftijd? Doodsoorzaak? Ouders?) 
Capitolinae: Capitolinus, -a, -um:  ‘Capitolijns, van het Capitool’.  Woordsoort? Determinering? Waar kijk ik nu 

naar uit?  
compressi: Wie werden verpletterd? 
examine: examen, -inis:  ‘drukte,  gedrang’.  Determinering? Past  hier  de weergave ‘met’  of  ‘door’?  Functie  (bij  

...)? 
turbae: Determinering? Functie (bij ...)? 
supremum: supremus, -a, -um: ‘opperste, uiterste, laatste’. Woordsoort? Determinering? Wat verwacht ik nu? 

[een substantief, verderop] 
Fati: Determinering? Functie? [kan alleen genitief bij een substantief zijn] 
competiverunt: competere, -petivi: ‘samen ontmoeten, samen gaan naar’. Determinering (persoon, presens- of 

perfectumstam)? Wie is daarvan nu het onderwerp? 
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diem: Determinering? Functie (bij ...)? 
Is de zin nu volledig? Zijn alle vragen opgelost? 
 
Na het maken van een werkvertaling lezen enkele leerlingen de tekst luidop; dit laat gauw genoeg horen of 
ze de tekst begrepen hebben. Eventueel schrijven de leerlingen een mooiere, meer literaire vertaling. 
 
Bij gebruik van de tekst als toets hoeven natuurlijk niet alle vragen te worden gesteld, alleen diegene waar-
over de leerkracht uitsluitel wil in verband met de kennis/kunde van iedere leerling op bepaalde punten. De 
antwoorden worden dan schriftelijk gegeven, en dat vraagt meer tijd. 
 
Belangrijk  voordeel  is  dat  de  vragen  eenduidig  zijn,  d.w.z.  dat  de  antwoorden  alleen  juist  of  fout  kunnen  
zijn. Daarom moeten ze steeds samengaan met vragen als ‘Waarom denk je dat? Waar zie je dat aan? Hoe 
...?’, want het mag geen gokspel worden! Op die manier krijgen we een objectievere evaluatie: een andere 
leerkracht, de leerling zelf (en zijn/haar ouders) zullen dezelfde punten toekennen. En wij, de leerkrachten, 
zullen een beter inzicht krijgen in wat bijgewerkt moet worden. 
 
Eerder vroeg dan laat worden we verzocht het nut van de lessen Latijn en Grieks aan te tonen, en antwoor-
den  met  ‘cultuur’  en  ‘algemene  ontwikkeling’  of  ‘structuur  van  de  taal’  zullen  worden  weggewuifd.  Die  
doelstellingen kunnen ook bereikt worden zonder dat ‘gepriegel met die uitgangen’, zoals dhr. Bolkestein 
het noemde ... en op minder tijd. Als we de leerlingen niet aantoonbaar langs Latijn tot redeneren brengen, 
zoals de meetkunde dat moet doen door met punten, lijnen, vlakken en volumes te werken, dan ... (invullen 
ad libitum). 
 
Toepassingen, exploratie, uitbreiding 
 
1 Wat stel je vast wanneer een adjectief/participium/voornaamwoord congrueert met twee substantieven, 

een mannelijk en een vrouwelijk? 
[Antwoord: Dan moet en kan de vorm meervoud zijn. Maar twee genera tegelijk in één woord kan niet. 
In dit geval heeft mannelijk de voorkeur boven vrouwelijk.]  

 
2 Vergelijk de groepen una dies en supremum diem. Wat besluit je daaruit? 

[Antwoord: Dies kan mannelijk of vrouwelijk zijn.] 
 
3 Vergelijk Ummidia’s grafschrift met dat van P. Decimus (zie verder): de opsteller(s), de vermelde feiten, 

de vorm ... 
[Antwoord: Het eerste is in dichtvorm en beter geschikt om gevoelens van de maker/familie weer te ge-
ven (ontzetting wegens het fatale ongeluk; dat ze samen begraven werden, wordt expliciet vermeld, om-
dat de familie waarschijnlijk wist dat de overledene dit gewenst kon hebben). Ummidia kon niet weten 
hoe ze zou omkomen en kan die tekst niet hebben opgesteld; iemand van de gens Ummidia is dus de au-
teur of heeft zijn wensen over het opschrift aan een dichter doorgegeven (de familie kon zoiets betalen). 
De ramp komt zozeer op de voorgrond dat we over de overledene maar één iets kunnen vermoeden: de 
band die ze had met de slaaf die zijn hele leven in haar huis had doorgebracht en die ze vol vertrouwen 
(als hulp?) had meegebracht naar een massabijeenkomst.  
P. Decimus heeft zijn graf (een monumentum dit keer) en zijn begrafenis tot in detail voorbereid; zijn gort-
droge tekst moet aan de wereld het relaas bieden van zijn geslaagde carrière: we weten heel wat over zijn 
persoon, cijfers inbegrepen. En de bezoekers aan zijn graf mogen hem eeuwig dankbaar zijn dat ze op 
straat niet in de modder ploeteren zoals op vroegere  regendagen. Hij is blijkbaar een Griekse slaaf met 
toekomst geweest.] 

 
4 Wat heeft de opsteller van het opschrift vooral belangrijk gevonden om aan de wereld te melden? Hoe zie 

je dat? 
[Antwoord: Dat Ummidia en haar slaaf samen gestorven zijn. Dat zie je aan de woorden una dies en com-.] 
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Een van de doelstellingen van Latijnonderwijs: reflectie op het eigene en het vreemde 
 
Welke verschillen bestaan er tussen wat de Romeinen op hun graf lieten beitelen en wat we bij ons op gra-
ven lezen? 
 
Een voorbeeld uit Assisium (Assisi, Italië): 
 
Publius Decimus, Publi libertus Eros Merula, medicus, chirurgus, ocularius. 
Hic pro libertate dedit HS quinquaginta milia. (...) 
Hic in vias sternendas in publicum dedit HS triginta septem milia. 
Hic pridie quam mortuus est reliquit patrimonii HS quinquaginta milia. 
 
‘Publius Decimus, vrijgelatene van Publius, als slaaf Eros genoemd, dokter, chirurg, oogarts. 
Die (man) heeft voor zijn vrijlating vijftigduizend sestertiën gegeven. (...) 
Hij heeft om straten te plaveien in de stadskas zevenendertigduizend sestertiën gestort. 
De dag voor hij gestorven is, liet hij vijftigduizend sestertiën erfenis na.’ 
 
Een voorbeeld uit Nicomedia (nu in Turkije): 
 
Flavius Maximinus scutarius. 
Levavi statuam filio meo Octemo. 
Vixit annos V dies XV. Precisus a medico 
hic positus est ad martures. 
 
‘Flavius Maximinus, schildenfabrikant.  
Ik heb (dit) beeld opgericht voor mijn zoon Octemus. 
Hij heeft vijf jaren en vijftien dagen geleefd. Kapotgesneden door een dokter 
werd hij hier bijgezet bij de martelaren.’   
 
(De laatste regel wijst op een christelijke begraafplaats.) 
 
Een voorbeeld uit Numidië (nu Algerije): 
 
Cum sibi in funus et monumentum HS II milia erogari cavisset, 
P. Cerennius Primitivus filius et Cerennia Hilara liberta adiecerunt de suo HS D numero. 
 
‘Hoewel hij ervoor had gezorgd dat er met het oog op zijn begrafenis en grafmonument tweeduizend sester-
tiën waren gespaard, 
hebben zijn zoon Publius Cerennius Primitivus en zijn vrijgelatene Cerennia Hilara uit eigen zak vijfhonderd 
sestertiën bijbetaald.’ 
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Coriolanus: muziek bij de tekst 
 
 

Dirk Panhuis 
 
 
Het  verhaal  van Coriolanus,  dat  in  sommige leerboeken Latijn  voor  de eerste  graad voorkomt,  kan niet  al-
leen via de lectuur van de tekst van Livius worden benaderd, maar ook via de muziek, nl. de ouverture Cori-
olanus van Ludwig van Beethoven1. Daardoor brengt de leraar niet alleen een welkome variatie in de lessen 
aan, maar maakt hij de leerlingen gevoelig voor andere vormen van communicatie en esthetisch genoegen. 
Mijn leerlingen in het tweede jaar waren in elk geval sterk onder de indruk van deze mooie en bij hen onbe-
kende muziek. 
 
Wanneer de leerlingen het verhaal bij Livius hebben gelezen, zullen ze uiteraard ook proberen het verhaal in 
de muziek terug te vinden. Daar is niets mis mee. Maar op het gepaste moment zal de leraar toch ook de 
aandacht trekken op het feit dat een componist als L. van Beethoven geen ‘vertelselke’ voor kleine kinderen 
componeert, maar in zijn muziek daar ver bovenuit stijgt. De eerste keer luisteren de leerlingen misschien 
eerder naar het verhaal, maar de tweede keer mogen ze op advies van de leraar de muziek over zich heen la-
ten gaan en genieten van de uitgedrukte emoties en variaties op enkele vaak terugkerende muzikale thema’s 
in dit werk. Dit muziekstuk is namelijk een permanente dialoog met botsingen tussen Coriolanus en de 
vrouwen in diverse graden van zachtheid en hevigheid. 
 
In de klas liet ik eerst ongeveer dertig maten (30 seconden) van deze ouverture horen om dan enkele vragen 
te stellen: Wat horen jullie? Hoe klinken deze passages? Welke indruk laten die passages na? Wie is 
eerst/vervolgens aan het woord? Waaraan hoor je dat? ... 
 
Vervolgens beluisteren we de hele ouverture van 8 minuten. Omdat de gevoelens van de personages in het 
hele muziekstuk door elkaar lopen en vaak tegelijkertijd te horen zijn, kan niet alles rationeel worden ver-
klaard. Dat hoeft ook niet. We luisteren omwille van het genoegen. 
 
In de ouverture Coriolanus met een heel snel 4/4 tempo (allegro con brio) beginnen de strijkers unisono met 
een lange en dreigende do (fortissimo: ff) van twee maten, nl. 2 x 4 snelle tellen (zie de eerste bladzijde van 
de partituur hiernaast). De derde maat is een fortissimo door de tutti (strijkers, blazers en pauken/timpani) 
van slechts één tel: een echte militaire scherpe klaroenstoot. Na een rust van twee tellen en nog één maat (de 
4e) wordt dit thema herhaald in maten 5-6-7-8 en 9-10-11-12, maar met in de tutti-maten (7 en 11) een steeds 
hogere noot.  Dan volgt  in  maat  13  nog zo’n harde klaroenstoot,  nu een terts  hoger,  en dan in  maat  14  een 
sext lagere klaroenstoot, die door de daling zwakker overkomt.  
 

                                                
 1 De ouverture Coriolanus (opus 62, voor strijkers, 2 fluiten, 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten, twee hoorns 

en 2 trompetten en pauken/timpani) is door Ludwig van Beethoven in 1807 in Wenen gecomponeerd voor 
de tragedie Coriolan van  Joseph  von  Collin.  De  hoofdtoonaard  is  c  klein  (zie  maten  1-14),  maar  bij  de  
vrouwen ES groot (zie maten 15-20). 
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Op deze 14 maten volgt onmiddellijk iets héél anders (zie de tweede bladzijde van de partituur). Vanaf maat 
15 komen de vrouwen zachtjes (piano, met slechts een deel van de strijkers) aangestapt: zachtjes maar snel 
en vastberaden. In maat 19 en 20 spelen de 2 fluiten, 2 hobo’s en 2 klarinetten een zacht kort thema dat daar 
hoog bovenuit komt. Het piano gaat bij alle partijen via een crescendo over naar een forte (f) op de laatste tel 
van maat  20.  Na een maat  rust  wordt  dit  ‘vrouwelijke’  thema herhaald in  een lagere  toonaard (maat  22  en 
volgende). Het korte thema van de blazers van maat 19 en 20 wordt vanaf maat 26, samen met de strijkers, 
steeds  langer,  luider,  krachtdadiger  en  indringender  en  gaat  zelfs  over  in  een  fortissimo.  De  vrouwen  zijn  
geen doetjes, maar weten wat ze willen bereiken. Maar inmiddels is het wel duidelijk dat we in een geweld-
dadige oorlogssituatie zijn beland. 
 
Met deze inleiding en bij gebrek aan een volledige partituur zullen de leraar en de leerlingen zelf hun weg 
wel vinden om te genieten van de wisselvallige emoties in de muziek en om mutatis mutandis dezelfde sub-
jectieve indrukken op te doen als beschreven in wat volgt.   
 
In de rest van de eerste en het begin van de tweede minuut blijven de moeder en de echtgenote van Coriola-
nus heel melodieus en rustig te werk gaan, soms dringen ze in een crescendo wat sterker aan bij respectieve-
lijk hun zoon en echtgenoot. Na 2 min. 15 sec. voelen we door Coriolanus’ hevige uitbarstingen de conflictsi-
tuatie. De vrouwen zetten hun beste beentje voor met hun thema van de maten 15-18, terwijl Coriolanus met 
stoere taal te werk gaat. In de derde minuut blijven de vrouwen melodieus en vriendelijk aandringen en 
herhalen ze hun argumenten steeds sterker met meer crescendo’s. Wellicht is, zoals bij Livius, vooral de 
krachtige moeder Veturia aan het woord eerder dan de echtgenote Volumnia. 
 
In de vierde minuut gaat Coriolanus weer ‘ten aanval’ met zijn thema uit de maten 1-4, maar dringen ook de 
vrouwen intussen stevig aan. Daarna gaan ze weer melodieuzer en soms heel zacht, bijna teder te werk, 
maar dan weer met meer aandrang. 
 
In de vijfde minuut is er even een adempauze. Maar dan komt Coriolanus weer heftig op de proppen en 
speelt er zich een discussie (piano versus forte) af tussen hem en de vrouwen. In de zesde minuut is er weer 
even een dood moment met enkel een iel nootje, alsof niemand meer weet wat te zeggen. Maar de vrouwen 
geven het niet op en beginnen opnieuw, zacht en melodieus, soms met crescendo’s, terwijl de heftige Corio-
lanus nog steeds op de achtergrond hoorbaar blijft.  
 
In de zevende minuut probeert Coriolanus nog eens zijn beginthema en klaroengeschal uit (zoals in maten 1-
14), maar nu minder overtuigend en steeds zwakker. De vrouwen doen het nu heel zachtjes en voorzichtig 
aan tot er uiteindelijk (na 8 minuten) van de kant van Coriolanus geen weerstand meer te horen is. Of zoals 
Livius (2, 40, 9) schrijft: fregerunt tandem virum.  
 
Zelfs de Romeinse senaat moest volgens Valerius Maximus (Facta et dicta memorabilia 5, 2, 1) bekennen dat er 
plus salutis rei publicae in stola quam in armis fuisse. Een indringende les voor onze hedendaagse wereld! 
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Politieke moord in Firenze 
 
 

Wenzel Van Deun 
 
 
Het is zondag 26 april 1478, we zijn in Firenze. De stad zal weldra een periode van grote culturele bloei ken-
nen.  Spoedig zullen kunstenaars  zoals  Sandro Botticelli,  Donatello,  Leonardo da Vinci,  Domenico Ghirlan-
daio, Andrea del Verrocchio, Michelangelo Buonarroti – om er slechts enkele te noemen – door Lorenzo de 
Medici worden uitgenodigd om de stad met hun kunstwerken aanzien te verlenen. Het scheelde echter wei-
nig of deze charismatische leider had hen daartoe nooit kunnen overhalen; hij en zijn broer liepen namelijk 
in het vizier van enkele machtige figuren, die de de Medici’s hun hegemonie in Firenze misgunden. 
 
In de Basilica di Santa Maria del Fiore wonen op die zondag 26 april duizenden gelovigen de eucharistie bij. 
Zij kijken reikhalzend uit naar de belangrijkste vip van hun stad, Lorenzo, het hoofd van de de Mediciclan, 
die samen met zijn jongere broer en potentiële opvolger als familiehoofd, Giuliano, aanwezig is bij die mis-
viering. De menigte reageert ontzet wanneer plots twee priesters een dolk van onder hun gewaad tevoor-
schijn halen en zich op Lorenzo storten, terwijl uit het publiek een man opduikt die Giuliano met 19 messte-
ken om het leven brengt. 
 
Deze bloedstollende geschiedenis werd in datzelfde jaar 1478 neergepend door de toen 24-jarige Angelo Po-
liziano, die ongelooflijk bedreven was in het Latijn en het Grieks. Zijn Griekse epigrammen trokken de aan-
dacht van de kunstminnende Lorenzo, die hem aanstelde als leraar voor zijn zoon, Piero de Medici. Polizia-
no leverde trouwens een zeer belangrijke bijdrage aan de bronnenreconstructiemethode van de klassieke fi-
lologie. Zijn Coniurationis commentarium is het eerste gedrukte werk van hem. 
 
Maar laten we opnieuw terugkeren naar de feiten uit 1478. Door welke motieven werden de hoofdrolspelers 
achter dit complot bewogen? We laten hen één voor één de revue passeren, te beginnen bij de paus. Paus 
Sixtus IV wilde zijn macht vergroten door de stadstaat Imola te kopen en er zijn neef (volgens sommige kwa-
tongen zijn zoon), Girolamo Riario, als aartsbisschop te benoemen. Daarvoor had hij veel geld nodig en 
wendde hij zich voor een lening tot de de Medicibank. Lorenzo wilde die lening niet zomaar toekennen, 
omdat Imola de toegang tot een voor zijn stad belangrijke handelsroute controleerde. Daarop trok Sixtus IV 
woedend de pauselijke rekening bij de de Medici’s in en opende hij een nieuwe rekening bij de belangrijkste 
rivaliserende bank, die beheerd werd door de Pazzifamilie. 
 
Francesco Pazzi was afgunstig op de leidende positie van de de Medici’s. Om hen ten val te brengen zocht 
hij steun bij hun grootste vijanden, zoals enerzijds de reeds genoemde paus Sixtus IV en Girolamo Riario, die 
intussen aartsbisschop van Imola was geworden, en anderzijds ook Francesco Salviati, aartsbisschop van Pi-
sa. Deze laatstgenoemde koesterde haat jegens Lorenzo, omdat die hem had verboden gedurende drie jaar 
het grondgebied van Firenze te doorkruisen, waardoor hij naast vele financiële voordelen greep. Daarnaast 
sloten o.a. ook de condottiere Gian Battista da Montesecco, Bernardo Bandini, Francesco de Bardi en, niet on-
belangrijk, het hoofd van de Pazzifamilie, de 57-jarige bankier en textielhandelaar Jacopo, zich bij de samen-
zwering aan. Het plan was om Lorenzo en zijn broer Giuliano te vermoorden, terwijl ze de mis bijwoonden 
op 26 april, de vijfde zondag na Pasen. Een troepenmacht onder leiding van da Montesecco zou vanuit hun 
schuiloord aan de oostgrens van Firenze toeslaan, nadat de dubbele moord zou zijn uitgevoerd. In het hier 
gepubliceerde fragment uit het Coniurationis commentarium geeft Poliziano een korte karakterschets van de 
protagonisten achter de samenzwering. 
 
Wie snel  de afloop van deze feiten wil  kennen,  kan Wikipedia raadplegen.  Wie echter  van het  mooie  Latijn  
van Poliziano houdt, kan opteren voor een trage, maar niettemin boeiende lectuur van zijn geschiedwerk. 
Leerkrachten die in de klas de In Catilinam of de De Catilinae coniuratione behandelen, zouden in het werk 
van Poliziano misschien interessante verschillen of gelijkenissen kunnen vinden in de manier waarop een 
politieke crisis wordt beschreven. Van dit tekstfragment circuleert trouwens nog geen vertaling op het inter-
net  en  bijgevolg  kan  het  ertoe  bijdragen  om  leerlingen  te  ‘dwingen’  zelf  een  Latijnse  tekst  te  vertalen.  De  
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schrijver van dit artikel uit echter de vrees dat er spoedig wel degelijk vertalingen van het Coniurationis com-
mentarium op het internet zullen circuleren en roept daarom op om op een bedachtzame wijze met deze tekst 
en vertaling om te gaan. 
 
ANGELI POLITIANI CONIURATIONIS COMMENTARIUM 
 
[1] Pactianam coniurationem paucis describere instituo, nam id in primis memorabile facinus tempestate mea accidit 
parumque abfuit, quin Florentinam omnem rem publicam penitus everteret. 
 

[2] Cum is igitur esset eius urbis status, ut omnes boni a Laurentio et Iuliano fratribus reliquaque Medicum familia 
starent, Pactiorum una gens ac Salviatorum nonnulli coepere praesentibus rebus clam primo, mox etiam palam adver-
sari. Invidebant enim Medicae familiae eiusque summam nostra in re publica auctoritatem et privatum decus, quantum 
in eis esset, obterebant. 
 

[3] Erat Pactiorum familia civibus plebique iuxta invisa, nam, praeterquam quod avarissimi essent omnes, neque eorum 
contumax atque insolens ingenium satis aequo animo tolerari poterat. Eius familiae princeps, Iacobus Pactius, equestris 
ordinis vir, diem noctemque aleae vacare; sicubi male iactus caderet, Deos atque homines diris agere, non numquam et 
alveolum tessararium, aut quod aliud irato offerretur, temere in proximum quemque iaculari. Ipse pallidus atque ex-
sanguis caput iactare semper et, quod levitatis maximum foret argumentum, numquam ore, numquam oculis, num-
quam manibus consistere. Duo in homine ingentia vitia eaque, quod mirum esset, maxime inter se contraria eminebant: 
multa avaritia, multa perdendi patrimonii voluptas. Domum paternam magnifice exstructam a fundamentis diruit, no-
vam de integro exaedificare aggressus est. Saepe ille mercenarias operas conducere neque tamen integrum solvere, pau-
perculos homines misere sibi vix manuum labore victum quaerentes defraudare et corruptam suillam pro mercede ap-
ponere solitus. Quare omnibus erat invisus, neque is neque eius maiores gratiosi populo umquam fuerant. Erat praete-
rea sine legitima prole, quapropter et a suis necessariis, quippe qui hominis hereditatem captarent, praeter ceteros cole-
batur. Incuria in homine maxima maximaque rei familiaris negligentia, cumque hi essent hominis mores, facile rem 
fracturus videbatur; quod ipsum homini ad maturandum facinus calcar maximum facesque subdidit. Non enim spera-
bat homo insolens et ambitiosus decoctoris ignominiam aequo animo ferre posse; studebat itaque uno incendio sese 
suamque omnem patriam concremare. 
 

[4] Franciscus autem Salviatus, homo repente fortunatus, quippe qui Pisanum haud multo antea archiepiscopatum es-
set adeptus, vix ipse sese suamque fortunam capiens, coeperat ... secundis rebus insolescere omniaque sibi de sese 
suaque fortuna polliceri. Is Franciscus homo fuit, id quod Dii atque homines sciunt, omnis divini atque humani iuris 
ignarus et contemptor, omnibus flagitiis et facinoribus coopertus, luxuria perditus et lenociniis infamis. Aleae et ipse 
studiosus; maximus praeterea adulator; multae levitatis ac vanitatis; idem audax, promptus, callidus et impudens; qui-
bus artibus (adeo nihil Fortunam puduit) et archiepiscopatum est adeptus et caelum iam ipsum votis captabat. 

 

[5] Hic una cum Francisco Pactio, quod propter insitam animo vanitatem ingentes spes sibi proposuerat, consilium 
Laurentii ac Iuliani necandi occupandique rei publicae multo antea Romae dicitur agitasse. Tandem in suburbana Iaco-
bi Pactii villa, quod Montughium dicitur, una omnis factio in facinus coniurant. Eius coniurationis formulam Salvi-
atus ipse prescribit. 

 

[6] Principes coniurationis post Salviatum, Iacobus et Franciscus Pactii. 
 
Vertaling 
 
[1] Ik ben van plan om kort de samenzwering van de Pazzi te beschrijven, want deze buitengewoon onver-
getelijke misdaad vond plaats in mijn tijd en het scheelde weinig of de hele Florentijnse republiek werd 
grondig vernield. 
 

[2] Toen de situatie van deze stad dus zo was dat alle goede burgers aan de kant stonden van de broers Lo-
renzo en Giuliano en van de rest van de familie de Medici, begonnen één familie en enkelen van de Salviati 
eerst heimelijk, maar weldra zelfs openlijk zich tegen de huidige gang van zaken te verzetten. Want ze wa-
ren jaloers op de familie de Medici en ze probeerden hun hoogste gezag over onze republiek en hun per-
soonlijke reputatie te vernietigen, zoveel het in hun macht lag. 
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[3] De Pazzifamilie was gehaat bij de rijke burgers en het gewone volk zonder onderscheid, want behalve het 
feit dat ze alle zeer gierig waren, kon hun eigenwijze en brutale aard nog maar net met gelatenheid getole-
reerd  worden.  Het  hoofd  van  deze  familie,  Jacopo  Pazzi,  een  man  van  de  ridderstand,  hield  zich  dag  en  
nacht onledig met gokken. Als hij een slechte worp deed, bejegende hij goden en mensen met afgrijselijke 
vloeken, soms smeet hij zelfs het bord van het dobbelspel, of iets anders dat zich in zijn woede aandiende, 
roekeloos naar de eerste de beste in zijn buurt. Hij zelf, bleek en vaal, bewoog steeds zijn hoofd heen en weer 
en, wat het grootste bewijs van zijn onstandvastigheid was, hij hield nooit zijn mond, zijn ogen en zijn han-
den stil. Twee enorme gebreken in een mens, en wel – wat verwonderlijk was – onderling zeer tegengestel-
de, vielen op: een zeer grote hebzucht en een zeer grote wellust om zijn vaderlijk erfgoed te verbrassen. Het 
vaderlijk huis dat op prachtige wijze was gebouwd, vernielde hij tot op de fundamenten; hij begon een vol-
ledig nieuw huis te bouwen. Hij huurde gewoonlijk werkkrachten in loondienst, maar betaalde hen nochtans 
niet volledig uit; arme mensen, die uit ellende voor zichzelf met het werk van hun handen amper het le-
vensonderhoud verdienden, buitte hij uit en hij schotelde hen bedorven varkensvlees voor in plaats van 
loon. Om die reden was hij bij iedereen gehaat en noch hij noch zijn voorouders stonden ooit in de gunst van 
het volk. Bovendien had hij geen wettig nageslacht; daarom werd hij zelfs door zijn verwanten, die op de er-
fenis van de man aasden, afgezien van de overigen, geëerd. De nalatigheid in de man was zeer groot en zeer 
groot  was  de  onverschilligheid  over  het  familiebezit  en  omdat  dit  de  zeden  waren  van  de  man  scheen  hij  
makkelijk het bezit te zullen verkwanselen. En dat op zich verschafte de man de zeer grote aansporing en de 
prikkels om de grote misdaad spoedig ten uitvoer te brengen. Want de brutale en ambitieuze man verwacht-
te niet de schande van verkwister met gelatenheid te kunnen verdragen. Dus streefde hij ernaar om in één 
brand zichzelf en heel zijn vaderstad plat te branden. 
 

[4] Maar Francesco Salviati,  een man die plots vermogend was geworden, omdat hij  onlangs nog het aarts-
bisdom van Pisa had verkregen, begon, aangezien hij nauwelijks zijn eigen ogen en zijn geluk kon geloven ... 
door zijn voorspoed overmoedig te worden en voor zichzelf alles te beloven met betrekking tot zichzelf en 
zijn vermogen. Die Francesco was een man – dit is wat de goden en de mensen weten – die geen benul had 
van enige goddelijk en menselijk recht en het geringschatte, beladen met alle gebreken en misdaden, door 
hang naar weelde verdorven en berucht om zijn pooierschap. Zelf was hij ook druk in de weer met gokken; 
bovendien was hij een zeer groot vleier, een zeer lichtzinnige en ijdele man; hij  was eveneens stoutmoedig, 
vermetel, geslepen en schaamteloos. Met die praktijken (zozeer schaamde Fortuna zich niet) verkreeg hij én 
het aartsbisdom én probeerde hij de hemel zelf na te jagen met zijn wensen.  
 

[5]  Van  hem  wordt  gezegd  dat  hij  samen  met  Francesco  Pazzi  –  omdat  hij  wegens  de  ijdelheid  die  in  zijn  
geest was geworteld grootse verwachtingen had gekoesterd – lang tevoren te Rome het plan had overwogen 
om Lorenzo en Giuliano te vermoorden en een staatsgreep te plegen. Uiteindelijk smeedden zij als één factie 
in  haar  geheel  een complot  voor  een misdaad in de villa  van Jacopo Pazzi,  die  Montughi  wordt  genoemd,  
nabij de stad. Salviati zelf schreef het verloop van de samenzwering voor. 
 

[6] De leiders van de samenzwering waren na Salviati, Jacopo en Francesco Pazzi. 
 
 
 
 
 
 
 

De V.L.O.T. nu ook op Facebook 

 

Voortaan  kunt  u  de  V.L.O.T.  ook  volgen  op  Facebook.  Vind  onze  pagina  leuk  en  
blijf op de hoogte van onze activiteiten en van allerlei klassiek nieuws. 
 

Ga naar www.facebook.com en zoek ‘Vereniging van Leerkrachten Oude Talen’. 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
Griekenlanddag. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). 02.12.2013 van 10.30 tot 
17.00 uur. Odysseus in de Trojaanse oorlog (Hein L. van Dolen); Hoe heidens is Homerus? (Emilie van Opstall); 
Bezoek met leerlingen aan het RMO (Timo Epping en Ruurd Halbertsma); Buiten de betreden paden: nieuwe sites 
toevoegen aan de klassieke reis (Hans Verheij); Athene na sluitingstijd (Nikos Lanser); Pausanias in Griekenland: het 
belang van een antieke reisgids (Jelle Abbenes). Info: www.labrysreizen.nl/griekenlanddag.html. 

 
Cursussen en congressen 
 

 
Griekse tragedies: verrassend modern. Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 03.06.2013 van 
13.30 tot 16.00 uur. Docent: Katharina Haemers. De Griekse tragedies zijn aangrijpende tragedies, die niet al-
leen vertellen over de Griekse cultuur van die tijd, maar die spreken over het leven, de liefde en de dood, po-
litiek en macht, trouw en verraad. Het zijn de thema’s die al altijd in de kunst en de literatuur terugkeren. 
Het zijn de eeuwige levensvragen waar elke mens mee geconfronteerd wordt. Info: www.elcker-ik.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 
verhaal, een manier van omgaan met hartstocht en verlangens, met oorsprong en bestemming, mislukking 
en succes, leven en dood. Info: www.ccdewerf.be. 
 
25. Amôneburger Lateinwoche. Karlsheim, 56412 Kirchähr (DE). 28.07 tot 04.08.2013. Begeleiders: W. 
Bohmhammel, H. Fliedner, T. Gölzhäuser, K. Hille, M. Hoffmann. Info: www.maierphil.de. 
 
Cleopatra: een koningin in woord, beeld en klank. Org.: Amarant. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 
Berchem; 29.07, 30.07 en 31.07.2013 van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 
9000 Gent; 05.08, 06.08 en 07.08.2013 van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Hof van Watervliet, 
Oude  Burg  25,  8000  Brugge.  Docent:  Peter  Desmet.  In  eerste  instantie  wordt  de  historische  betekenis  van  
Cleopatra onderzocht. In tweede instantie wordt Cleopatra belicht als literair personage, filmdiva en onder-
werp in de beeldende kunsten. Info: www.amarant.be. 
 
2. Freisinger Lateinwoche. Pallotti Haus, Pallottinerstraße 2, 85354 Freising (DE). 01.09 tot 07.09.2013. Bege-
leiders: R. Maier, U. Fonticola en M. Hoffmann. Info: www.maierphil.de. 
 
Archeologie en kunst van het oude Griekenland: een tocht doorheen de Griekse wereld. Org.: Amarant. 
Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; op donderdag van 25.09 tot 05.12.2013. De Cirk, Zebra-
straat 34, 9000 Gent; op donderdag van 25.09 tot 05.12.2013. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Info: 
www.uitinvlaanderen.be. 
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Lezingen 
 

 
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/deklein. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
BINNENLAND 
 
De Etrusken: una storia particolare. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 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. 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 problemati-
sche waterbevoorrading van deze stad van in de oudheid tot nu. Info: www.musee-mariemont.be. 
 
Saveurs antiques : à table avec les Gallo-Romains. Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 5670 
Treignes. Tot 03.11.2013. Info: www.museedumalgretout.be. 
 
BUITENLAND 
 
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. 
 
Italien und die Antike: Andreas Wachter, Gemälde und Skulpturen. Burgmuseum, Zeilerstraße 3, 82031 
Grünwald (DE). Tot 23.06.2013. Info: www.archaeologie-bayern.de. 
 
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 National Museum, Mu-
seumstraße 2, 8023 Zürich (CH). Tot 14.07.2013. Info: www.musee-suisse.ch.  
 
Antike als Dekor: die Grafiksammlung Wangenheim. Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz 1, 
20099 Hamburg (DE). Tot 04.08.2013. Wolfgang von Wangenheim was een kunstverzamelaar uit de acht-
tiende eeuw. Deze collectie omvat een honderdtal tekeningen uit de zestiende, zeventiende en achttiende 
eeuw, afkomstig zowel uit Italië, Frankrijk, de Nederlanden als uit Duitsland. Info: www.mkg-hamburg.de. 
 
Couperus en de oudheid. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). Tot 25.08.2013. 
Info: www.rmo.nl. 
  
Women for all seasons: het beeld van de vrouw in de oudheid. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 
127, 1012 GC Amsterdam (NL). Tot 25.08.2013. Info: www.allardpiersonmuseum.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. 
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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. 
 
Een Romeins fort bij Ockenburgh. Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag (NL). Tot 01.09.2013. 
Een prachtige maquette van het fort van Ockenburgh, de grootste Romeinse vindplaats in Den Haag. Info: 
www.museon.nl. 
 
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). 
Tot 01.09.2013. Info: www.culture-13.fr/musee-departemental-arles-antique. 
 
Miroir, mon beau miroir! L’élégance à la romaine. Site Archéologique de Gisacum, Rue des Thermes 8, 
27930 Le Vieil-Evreux (FR). Van 15.06 tot 15.09.2013. Info: www.eure-en-ligne.fr/cg27. 
 
Aux origines de Valenciennes, la ville antique de Famars. Musée des Beaux-Arts, Boulevard Watteau, 
59300 Valenciennes (FR). Tot 16.09.2013. Info: www.musenor.com. 
 
Allemaal glas. Centre Céramique, Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht (NL). Tot 22.09.2013. De be-
langstelling gaat niet alleen uit naar de moderne glasblazerijen, maar ook naar Romeins en middeleeuws 
glas. Info: www.centreceramique.nl. 
 
Grèce & Métamorphoses, l’héritage d’Ovide. Musée de l’Ephèbe, La Clape, 34300 Le Cap d’Agde (FR). Tot 
23.09.2013. Deze tentoonstelling geeft een interpretatie van het werk van Ovidius. Bij middel van het fotogra-
fisch werk van Jean-Luc Raymond en voorwerpen ontleend aan het Musée Saint-Raymond in Toulouse. Info: 
www.museecapdagde.com. 
 
Life and death – Pompeii and Herculaneum. British  Museum,  Great  Russell  Street,  WC1B  3DG  London  
(GB). Tot 29.09.2013. Info: www.britishmuseum.org.  
 
Cleopatra, de eeuwige diva. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich-
Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (DE). Van 28.06 tot 06.10.2013. Info: www.bundeskunsthalle.de. 
 
Odyssée musicale. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse (FR). Tot 06.10.2013. In deze 
tentoonstelling gaat in de eerste plaats de aandacht uit naar mythen en verhalen, wat hen van elkaar onder-
scheidt, hoe ze ontstaan en doorgegeven worden. Vervolgens wordt de rol van de muziekinstrumenten in 
deze verhalen belicht: zij zijn vaak de bemiddelaars tussen goden en mensen, tussen doden en levenden, tus-
sen het magische en sacrale. Ook worden de verschillende soorten muziekinstrumenten voorgesteld. Info: 
www.saintraymond.toulouse.fr. 
 
Alexander der Große. Lokschuppen, Rathausstraße 24, 83022 Rosenheim (DE). Tot 03.11.2013. Info: 
www.lokschuppen.de. 
 
Caracalla: Kaiser, Tyrann, Feldherr. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Van 21.06 tot 
03.11.2013. Info: www.museen-aalen.de. 
 
Musik im römischen Köln. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Van 18.07 tot 
03.11.2013. Info: www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum.  
 
Überall zu Hause und doch fremd – Römer unterwegs. Römermuseum, Archäologischer Park, 46509 Xan-
ten (DE). Van 07.09 tot 03.11.2013. Info: www.apx.lvr.de. 
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Bliesbruck-Reinheim, 2500 ans d’histoire commune en Moselle et en Sarre. Centre de Ressources et 
d’Exposition, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim (FR). Van 01.06 tot 15.11.2013. Info: 
www.archeo57.com. 
 
A.D. 313: von Carnuntum zum Christentum. Museum Carnuntinum, Badgasse 40-46, 2405 Bad Deutsch-
Altenburg (AT). Tot 17.11.2013. Info: www.carnuntum.co.at. 
 
A table! Boire et manger en Gaule du Nord. Musée de Picardie, Rue de la République 48, 80000 Amiens 
(FR). Tot 01.12.2013. Info: www.amiens.fr. 
 
Argentomagus: la ville se dévoile. Musée Archéologique d’Argentomagus, Les Mersans, BP 6, 36200 Saint-
Marcel (FR). Van 06.07 tot 15.12.2013. Info: www.argentomagus.fr. 
 
Au fil de l’épée: armes et guerriers en pays celte méditteranéen. Musée Archéologique, Boulevard Amiral-
Courbet 13, 30000 Nîmes (FR). Tot 31.12.2013. Info: www.nimes.fr. 
 
Im Dienste des Kaisers. Landesmuseum, Grosse Bleiche 49-51, 55116 Mainz (DE). Tot 05.01.2014. Mogon-
tiacum (Mainz) was niet alleen de hoofdplaats van de Romeinse provincie Opper-Germanië, maar was ge-
durende bijna 500 jaar ook een belangrijke garnizoenplaats. Info: www.landesmuseum-mainz.de. 
 
Rome vue du lac: histoires d’eaux entre Avenches et Vallon. Musée Romain, Carignan, 1565 Vallon (CH). 
Tot 12.01.2014. Deze tentoonstelling toont de rijkdom en diversiteit van de verschillende Romeinse landna-
mes  in  het  territorium  van  de  oude  hoofdstad  van  de  Helvetii,  aan  de  oevers  van  het  meer  van  Morat  en  
langs de Broye en de Petite Glâne. Info: www.museevallon.ch.  
 
Le pays des Trois-Lacs à l’époque romaine. Musée Romain, 1580 Avenches (CH). Tot 12.01.2014. Info: 
www.aventicum.org. 
 
Une odyssée gauloise: parures de femme à l’origine des échanges entre la Grèce et la Gaule. Musée Ar-
chéologique Henri Prades, Avenue de Perols 390, 34970 Lattes (FR). Tot 12.01.2014. Info: museearcheo. 
montpellier-archeo.com. 
 
L’image et le pouvoir: le siècle des Antonins. Musée de Bavay, Rue des Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). 
Van 12.09.2013 tot 14.01.2014. Info: www.musenor.com. 

 
Reizen en excursies 
 

 
Autocaruitstap naar Valenciennes en Bavay. Org.: NKV Antwerpen. 01.06.2013 van 8.00 tot 20.00 uur. Info: 
www.nkv.nl. 
 
Bezoek Rome. Org.: AVRA. Van 02.07 tot 08.07.2013. Info: www.avra.be. 
 
Vijftiendaagse reis langs de Cycladen. Org.: NKV Vlaams-Brabant. 20.07 tot 03.08.2013. Info: www.nkv.nl. 
 
Bezoek aan Bonn. Org.: Amarant. 03.08.2013. Naast een bezoek aan de Cleopatra-tentoonstelling kan men 
ook naar de tentoonstellingen De Irokezen op het spoor en Een expressionistische zomer. Info: www.amarant.be. 
 
Ravenna en omgeving: Romeinse glorie, Byzantijnse luister. Org.: Amarant. Van 24.08 tot 30.08.2013. Bege-
leiding: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be. 
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Evenementen 
 

 
Lebendiges Museum mit den Raetovariern. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). 
02.06.2013 van 13.30 tot 17.00 uur. Optreden van de Raetovariërs, bestaande uit Romeinen en Alamannen. In-
fo: www.museen-aalen.de. 
 
Panificium – Brotbacken. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 08.06 en 
09.06.2013 van 10.00 tot 17.00 uur. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Ludi Romanorum – Spiele der Römer. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg 
(DE). 30.06.2013 van 10.00 tot 17.00 uur. Zowel gezelschapsspelen, bewegingsspelen als gladiatorenschool 
voor kinderen. Info: www.saalburgmuseum.de.  
 
Gallische proeverijen. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Beloeil-Aubechies. 07.07, 21.07, 11.08 en 
08.09.2013. Info: www.archeosite.be. 
 
Ook de Romeinen waren echte snoepers. Org.: Provinciedienst NME. PSNC De Gavers, Eikenstraat 131, 
8530 Harelbeke. 10.07.2013 van 14.00 tot 17.00 uur. Voor kinderen van 9 tot 12 jaar. De kinderen bakken in 
navolging van de Romeinen lekkere  honingtaart  en gaan ook op zoek naar  potscherven en ontdekken nog 
veel meer over het leven van de Romeinen. Info: www.uitinvlaanderen.be.  
 
Le rendez-vous gallo-romain de Wallonie. Malagne, Malagne 1, 5580 Rochefort. 20.07 en 21.07.2013. Oude 
ambachten, opslaan van een Romeins kamp, optreden Romeinse soldaten, gladiatoren en boogschutters, 
brood bakken, cervisia maken, ruiterijgevechten, Gallo-Romeinse spelen. Info: www.malagne.be. 
 
Journées romaines. Site Archéologique de Gisacum, Rue des Thermes 8, 27930 Le Vieil Evreux (FR). 03.08 en 
04.08.2013. Info: www.eure-en-ligne.fr./cg 27. 
 
Archéo-multisports. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. Van 05.08 tot 09.08.2013. Houdt het 
midden tussen een culturele en sportieve stage en richt zich tot jongeren van 8 tot 12 jaar. Deze stage laat toe 
het dagelijkse leven van de Gallo-Romeinen te verkennen en tevens van kennis te maken met verschillende 
sporten. Info: www.ath.be/espace-gallo-romain.html. 
 
Vita Romana. Parc Archéologique Européen, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim (FR). 
10.08 en 11.08.2013 van 10.00 tot 18.00 uur. Optredens van Gallische, Romeinse en Germaanse soldaten, gla-
diatoren en circusspelen. Info: www.archeo57.com. 
 
Archéo-théâtre. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. Van 12.08 tot 16.08.2013. Richt zich tot 
jongeren van 6 tot 9 jaar. Toneel spelen, improviseren, kledij en decors ontwerpen, allemaal rond het thema 
van de Gallo-Romeinen. Info: www.ath.be/espace-gallo-romain.html. 
 
Animatieprogramma Pomona. Org.: Gallo-Romeins-Museum. Museumplein, Allée Verte, 3700 Tongeren. 
13.08.2013 van 11.00 tot 17.00 uur. De Romeinen vereerden Pomona als godin en beschermster van alle 
boomvruchten. Deze traditie wil men in Tongeren graag levend houden. Jong en oud kunnen deelnemen 
aan allerlei appelspelen, proeven van lekkere hapjes en drankjes, luisteren naar verhalenvertellers en deel-
nemen aan creatieve workshops. Info: www.uitinvlaanderen.be. 
 
Fêtes romaines. Musée Gallo-Romain, Chaussée Romaine 14, 7131 Waudrez. 17.08 en 18.08.2013. Spreek-
beurt, optreden van Romeinse legioensoldaten, Gallo-Romeins banket. Info: www.statio-romana.org. 
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Der Kaiser kommt: der große Auftakt des Caracalla-Feldzuges. In samenwerking met de bekendste Ro-
meinengroepen uit Zuid-Duitsland. Limesmuseum., Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). 17.08.2013 
vanaf 11.00 uur. Info: www.museen-aalen.de. 
 
Die Cohors Secunda – Soldaten auf der Saalburg. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad 
Homburg (DE). 18.08.2013 van 10.00 tot 17.00 uur. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Römischer Abend: für Weinliebhaber, Feinschmecker und Wissensdurstige. Römerkastell Saalburg, Ar-
chäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 21.09.2013. Inschrijven voor 30.08.2013. Info: 
www.saalburgmuseum.de. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 1 mei 2013. Voor aanvullende informatie of eventuele 
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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