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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Heel wat V.L.O.T.-leden hadden ‘zin in mythen’ en schreven in voor onze nascholing in april. Helaas bleek de 
onbetrouwbaarheid van het openbaar vervoer geen mythe te zijn en geraakte een aantal onder u niet ter 
plaatse op deze stakingsdag: o dura fata semper et sortem asperam! Wie aanwezig was, genoot van een boeiende 
uiteenzetting van een gepassioneerde dame, zo leidden we af uit de schriftelijke reacties die we na de lezing 
verzamelden. Velen misten wel concrete tips voor de lespraktijk. Het is inderdaad zo dat je met de nieuwe of 
in elk geval helderder inzichten over mythen nog zelf aan de slag moet, en leerkrachten hebben vaak te weinig 
tijd om materiaal te creëren. De talrijke vragen naar uitgewerkte lesvoorbeelden over allerlei onderwerpen (in 
het evaluatieformulier van de studiedag) maakten dit (nogmaals) duidelijk. Anderzijds is ook de doorstro-
ming van (al dan niet recente) wetenschappelijke inzichten naar het onderwijs te beperkt, onder meer omdat 
leerkrachten vaak de kans niet hebben om zelf aan onderzoek te doen of zich te verdiepen. De V.L.O.T. pro-
beert met haar nascholingen en met Prora een brug te slaan tussen specialisten en leerkrachten. Hopelijk werd 
dat doel met deze studiedag wél bereikt, ook al bleef het didactische aspect dan wat onbelicht. 
 
De vragenlijsten die de deelnemers na de nascholing indienen, leveren het V.L.O.T.-bestuur belangrijke gege-
vens  op:  zij  bieden  ons  een  blik  op  de  noden  van  de  Vlaamse  leerkrachten  klassieke  talen.  Ook  deze  keer  
kregen we heel wat concrete suggesties i.v.m. Prora en mogelijke toekomstige nascholingen. Steeds terugke-
rend is de vraag naar concreet materiaal om de leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te brengen: onder-
zoeksonderwerpen, opdrachten voor de tweede graad, een uitgewerkte leerlijn. Zonder twijfel creëerden ve-
len onder u al lesmateriaal om te werken rond onderzoekscompetentie. Daarom durf ik u oproepen om dit 
materiaal via Prora te delen met collega’s. Overwin die koudwatervrees en lever een bijdrage, hoe bescheiden 
ook: een kleine opdracht, een origineel onderwerp, tips om de werkdruk te beperken ... 
 
Opvallend is ook de vraag van heel wat collega’s hoe de positie van het onderwijs in de klassieke talen ver-
sterkt kan worden en hoe het belang ervan voor de maatschappij onderstreept kan worden. Er is wellicht nood 
aan een platform, misschien een min of meer vaste werkgroep die over onderbouwde argumenten beschikt en 
als woordvoerder optreedt als er in de media weer eens eens storm opsteekt. 
 
Een katalysator in deze groeiende behoefte aan positieversterking is ongetwijfeld de invoering van de STEM-
richting in een aantal scholen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics en moet sterke 
leerlingen uitdagen die minder geïnteresseerd zijn in taal en cultuur (en dus geen Latijn willen volgen). De 
vrije ruimte in de lessentabel wordt ingevuld met wetenschap, wiskunde en technologie, omdat er een groei-
ende nood zou zijn aan wetenschappers en hooggeschoolde technici. In werkelijkheid is STEM voor scholen 
wellicht ook een wapen in de concurrentiestrijd, tussen ASO-scholen onderling en tussen ASO-scholen en 
TSO-scholen. Bovendien is er voor STEM geen leerplan: een programma of doorgewerkte richtlijnen bieden 
toch meer garantie op een zinvolle inhoud en kwaliteit. Een leerling die in het eerste jaar kiest voor STEM zal 
verder nooit weten of hij of zij Latijn misschien interessant had gevonden. En om nog even terug te keren naar 
de mythe: ook toekomstige wetenschappers mogen beseffen dat niet alles exact en meetbaar is. De meest veel-
zijdige opleiding is de meest waardevolle, en klassieke talen kunnen daar een rol spelen. 
 
Ik wens u een prettige vakantie. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
 



 2

   
   
  VERENIGING 
 
 
 

Algemene vergadering 
 

 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen organiseert op zaterdag 27 juni 2015 haar jaarlijkse algemene 
vergadering. Naast de traditionele agendapunten als het inhoudelijk en financieel jaarverslag en de goedkeu-
ring van de financiën en de begroting moeten deze keer ook de statuten worden gewijzigd. Uiteraard willen 
we ook tijd maken om te luisteren naar de opmerkingen en suggesties van onze leden, die van harte uitgeno-
digd zijn. 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 

10.00 uur: onthaal met een drankje 
 

10.30 uur: algemene vergadering: 
   • inhoudelijk jaarverslag 2014 
   • financieel jaarverslag 2014 
   • goedkeuring van de jaarrekening 2014 en kwijting aan de bestuurders 
   • goedkeuring van de begroting 2015 
   • wijziging van de statuten (*) 
   • 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) 
 
(*) De gewijzigde statuten kunt u raadplegen op onze website (www.vlot-vzw.be/vergadering). 
 
Praktische informatie 
 
Datum:   zaterdag 27 juni 2015, van 10.30 uur tot 12.00 uur 
 

Locatie:   De Postiljon, Markt 14, 9160 Lokeren 
 

Kostprijs:   volledig gratis (met uitzondering van de facultatieve maaltijd) 
 

Inschrijving:  uitsluitend elektronisch op www.vlot-vzw.be/vergadering 
 
 

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en be-
sluiten wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. Ingeval op de vergadering van zaterdag 27 juni 2015 minder dan twee derde van de leden aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen 
en besluiten alsook de statutenwijziging aannemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-
digde leden. Deze tweede vergadering zal worden gehouden op zaterdag 29 augustus 2015 (op dezelfde 
plaats en tijd); het enige agendapunt zal dan de wijziging van de statuten zijn. 
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Uitslag van de vorige wedstrijd ‘win een boek’ 
 

 
 
In het maartnummer van Prora organiseerden we een 
wedstrijd waarin drie boeken van uitgeverij DAMON 
konden worden gewonnen. Om in aanmerking te ko-
men moest de vakgroep Latijn/Grieks ons een foto be-
zorgen waarbij  alle  leden een exemplaar  van Prora in 
de hand hebben. 
 

Hiernaast ziet u de vakgroep klassieke talen van Sint-
Jozefhumaniora in  Brugge,  die  ons als  enige een foto 
toestuurde. Daarom krijgen zij het volledige boeken-
pakket. We danken hen voor hun deelname en wensen 
hen veel leesplezier! 
 
 
 
 

NIEUWE WEDSTRIJD: WIN EEN BOEK! 
 

 
 
De Nederlandse uitgeverij Eisma Edumedia heeft een uitgebreid klassiek fonds met leermethoden, lees-
boeken, eindexamenbundels, woordenboeken en culturele uitgaven voor Latijn en Grieks. Bij dit num-
mer van Prora vindt u een folder met publicaties die ook voor leerkrachten klassieke talen in Vlaanderen 
interessant kunnen zijn. 
 
Als kennismakingsactie voor onze lezers mogen we van uitgeverij Eisma Edumedia maar liefst vijf titels 
weggeven (met vaak verschillende boekdelen). Dit zijn de boeken die u kunt winnen: 
 

                     
 
Bezorg ons een foto van Prora op uw vakantiebestemming (in binnen- of buitenland). Op de foto staan 
een nummer van Prora (dat u sowieso meeneemt als vakantielectuur) en een voorwerp (monument, 
kunstobject, inscriptie ...) dat te maken heeft met Latijn, Grieks of de klassieke oudheid. Stuur die foto, 
met een korte beschrijving van wat erop te zien is, uiterlijk op 15 augustus 2015 naar prora@vlot-vzw.be. 
Vermeld in de mail de naam en het volledige adres van de school en van de inzendende leerkracht. Om 
geldig deel te nemen aan deze wedstrijd moet de school en/of de leerkracht lid zijn van de V.L.O.T. 
 
Uit alle inzendingen zal een onschuldige hand de vijf winnaars trekken. Zij zien hun inzending in de 
volgende Prora gepubliceerd en krijgen het gewonnen boek toegestuurd. 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

De economische crisis achter de samenzwering van Catilina 
 
 

Koen Verboven 
 
 
Dit dossiertje vormde de basis van een workshop op de Dag van de Klassieke Talen (KU Leuven, in samen-
werking met VVKSO en Kortenberg, op 4 februari 2015). Samen met de eerder gepubliceerde bijdrage over de 
kredietcrisis tijdens de regering van Tiberius (Prora, jg. 18, nr. 1) is het mooi materiaal om leerlingen Latijn wat 
inzicht bij te brengen in enkele economische mechanismen van toen en nu, en hen daarbij te wijzen op het be-
lang van een ethische benadering van economische problemen. Bovendien geven de onderstaande toelichtin-
gen en teksten een meer genuanceerd beeld van Catilina’s samenzwering. 
 
1 Voorgeschiedenis en achtergrond: tijdlijn 
 
• 91-88 v.C.: Bondgenotenoorlog. De Italiaanse bondgenoten worden verslagen, maar Rome ziet zich ge-

dwongen het burgerrecht toe te kennen aan alle Italiaanse volkeren. 
• 89 v.C.: praetor urbanus A. Sempronius Asellio wordt vermoord door faeneratores (woekeraars, geldleners) 

omdat hij schuldenaars die alles kwijt waren geraakt in de oorlog te hulp wilde komen. 
• 88 v.C.: begin van de eerste mithridatische oorlog. Mithridates valt de provincie Asia aan en laat 80 000 

Romeinse burgers vermoorden, voornamelijk zakenlieden/handelaars (negotiatores) en belastingpachters 
(publicani). Het verlies aan vermogen zorgt voor faillissementen en een kredietcrisis in Italië. Het comman-
do tegen Mithridates wordt toevertrouwd aan Sulla, leider van de optimates (de ‘senaatspartij’). De populares 
(de ‘volkspartij’) drukken een volksbesluit door dat het commando overdraagt aan C. Marius. Sulla rukt 
op met zijn leger tegen Rome. Marius en de leiders van de populares worden tot staatsvijand verklaard. 
Sulla vertrekt naar het oosten om de oorlog tegen Mithridates te voeren. 

• 87 v.C.: Marius en zijn medestanders heroveren de macht in Italië. 
• 86 v.C.: de lex Valeria de minus solvendo scheldt drie vierden van alle uitstaande schulden kwijt. 
• 85 v.C.: Sulla sluit vrede met Mithridates. Rome heeft de oorlog gewonnen, maar Mithridates blijft koning 

van Pontus. Sulla bereidt zich voor op de terugkeer met zijn leger naar Italië.  
• 83 v.C.: Sulla landt in Italië. De eerste burgeroorlog breekt uit. 
• 82 v.C.: slag bij de Porta Collina (1 november): beslissende overwinning van Sulla, die dictator wordt. Er 

komen massale proscripties van tegenstanders. Wie niet kan vluchten of onderduiken, wordt vermoord. 
Meer dan 80 000 veteranen worden doorheen Italië gevestigd. Het land dat ze krijgen, is afgenomen van 
Sulla’s tegenstanders. Sulla voert ingrijpende politieke hervormingen door. De senaat wordt verdubbeld 
(van 300 naar 600 leden), volkstribunen verliezen hun politieke macht. 

• Spanje blijft in handen van de populares. Sertorius organiseert er het verzet tegen Sulla en zal tien jaar 
standhouden. 

• 83-81 v.C.: tweede mithridatische oorlog, uitgelokt door de Romeinse gouverneur van Asia, Licinius Mure-
na. Mithridates houdt stand tegen de Romeinse troepen. Sulla beveelt de vijandelijkheden te staken. 

• 81 v.C.: Sulla legt zijn dictatoriale bevoegdheden neer en laat zich opnieuw tot consul verkiezen voor 80 
v.C. 

• 79 v.C.: Sulla trekt zich terug uit het politieke leven. 
• 78 v.C.: Sulla sterft een natuurlijke dood. De consul Aemilius Lepidus kondigt aan Sulla’s hervormingen te 

willen terugschroeven, bannelingen terug te roepen en de geconfisqueerde eigendommen terug te geven. 
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Zijn collega Catulus verzet zich. Lepidus ronselt troepen. Catulus slaagt er met hulp van Pompeius in om 
Lepidus te verslaan. 

• 77-72 v.C.: Pompeius krijgt het commando tegen Sertorius in Spanje. De oorlog sleept vijf jaar aan tot Serto-
rius wordt vermoord en de resten van zijn leger zich overgeven. 

• 74 v.C.: de derde mithridatische oorlog breekt uit. Mithridates maakt gebruikt van de aanslepende oorlog 
in Spanje en de steeds erger wordende piraterij doorheen de hele Middellandse Zee om Bithynia aan te 
vallen, dat door Nicomedes IV bij testament aan Rome was overgemaakt. De oorlog zou tien jaar aanslepen.  

• 73-71 v.C.: de opstand van Spartacus maakt Italië onveilig. Uiteindelijk wordt Spartacus door Crassus ver-
slagen. Pompeius (net terug uit Spanje) ruimt de laatste resten op. 

• 70 v.C.: Crassus en Pompeius bekleden samen het consulaat. Zij schroeven een deel van de politieke hervor-
mingen van Sulla terug. De volkstribunen krijgen hun voormalige politieke bevoegdheden terug: zij kun-
nen opnieuw wetsvoorstellen en senaatsbesluiten indienen en krijgen weer een vetorecht tegen alle politie-
ke beslissingen. Tegelijk voeren de censoren een zuivering van de senaat door, waarbij een groot aantal 
voormalige medestanders van Sulla wordt verwijderd. 

• 67 v.C.: Pompeius krijgt het commando over de oorlog tegen de piraten, met uitgebreide volmachten en 
ruime financiële middelen. In één jaar tijd slaagt hij erin piraterij uit te roeien. 

• 66-63 v.C.: het commando in de oorlog tegen Mithridates wordt afgenomen van Lucullus en overgedragen 
aan Pompeius. De volgende drie jaar zal hij het grootste deel van het oosten onder controle brengen van 
Rome. Pontus wordt een Romeinse provincie in 64 v.C., Syria (inclusief Fenicië) in 63 v.C. De rest van Klein-
Azië wordt in handen gelaten van vazalkoningen (Galatia, Cappadocia, Commagene, Armenia). Alleen 
Parthia handhaaft zich en zal uitgroeien tot Romes grootste tegenstander. 

• 85/65 v.C.: door de aanslepende oorlogen, piratenaanvallen en onzekerheid is de sociaaleconomische toe-
stand in Italië dramatisch geworden. Duizenden boeren zijn hun land verloren. Zij zwerven door Italië en 
troepen samen in de steden of kunnen geen kant meer op door de schulden die ze hebben gemaakt. De 
aanvoer van graan wordt bemoeilijkt door de oorlogen en de piratenaanvallen. Hongersnood is een voort-
durende dreiging. Sulla’s veteranen delen in dezelfde problemen, maar zien zich bovendien geconfront-
eerd met groeiende vijandigheid. Omdat hun eigendom nog steeds wordt betwist, kunnen ze hun land ook 
niet verkopen. De slachtoffers van Sulla blijven ijveren voor eerherstel en teruggave van hun bezittingen. 
Het herstel van de volkstribunale macht in 70 v.C. brengt hun zaak weer hoog op de agenda. 

• 64 v.C.: Cicero verslaat Catilina in de consulsverkiezingen, maar krijgt Catilina’s medestander C. Antonius 
Hybrida als collega. 

• 63 v.C.: de volkstribuun P. Servilius Rullus stelt een landwet voor die voorziet in een grootschalige herver-
deling van land, maar die tegelijk de eigenaars van de door Sulla geconfisqueerde gronden ontziet. Het 
voorstel wordt door Cicero gekelderd. De laatste hoop van velen is daarmee vervlogen. C. Manlius, een 
voormalige centurio van Sulla, verzamelt geruïneerde veteranen rond zich. Een opstand dreigt. Catilina 
bereidt een staatsgreep voor, maar wordt door Cicero voortijdig ontmaskerd en moet de stad verlaten. Hij 
vervoegt de troepen van Manlius. Cicero slaagt erin belangrijke samenzweerders te arresteren, onder wie 
de praetor Lentulus Sura. De senaat beveelt hun executie.  

• 62 v.C. (eind januari): Catilina en Manlius worden verslagen bij Pistoria. 
 
2 Teksten 
 
2.1 Schuld: verschrikking of herschikking? 
 
De onderstaande passage uit Sallustius’ De Catilinae coniuratione geeft de inhoud weer van de boodschap die 
Gaius Manlius stuurde naar Quintus Marcius Rex. Deze laatste was door de senaat tijdelijk belast met het 
commando in de strijd tegen de troepen van Manlius. Er is discussie over de vraag of deze boodschap mon-
deling  door  gezanten  werd  overgebracht,  dan  wel  in  de  vorm  van  een  brief  werd  overhandigd.  Sallustius  
spreekt over gezanten (legati) die met mandata naar Marcius Rex werden gestuurd, maar geeft zelf aan dat zijn 
tekst niet letterlijk de woorden weergaf van Manlius: legatos ... mittit cum mandatis huiusce modi: ‘hij stuurde 
gezanten ... met opdrachten in deze zin’ (32, 2). 
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Sallustius, De Catilinae coniuratione 33 (boodschap van Manlius) 
 
(1) Deos hominesque testamur, imperator, nos arma 
neque contra patriam cepisse neque quo periculum 
aliis faceremus, sed uti corpora nostra ab iniuria 
tuta forent, qui miseri, egentes, violentia atque cru-
delitate faeneratorum plerique patria sed omnes 
fama atque fortunis expertes sumus. Neque cui-
quam nostrum licuit more maiorum lege uti neque 
amisso patrimonio liberum corpus habere; tanta 
saevitia faeneratorum atque praetoris fuit. 

 (1) Bij goden en mensen zweren wij, generaal, dat 
wij de wapens niet hebben opgenomen tegen het 
vaderland  en  ook  niet  om  anderen  in  gevaar  te  
brengen, maar om ons eigen lichaam tegen onrecht 
te beschermen. Wij zijn arme stakkers, behoeftigen, 
die door het geweld en de wreedheid van woeke-
raars voor het merendeel ons vaderlijk land, maar 
allemaal onze reputatie en bezittingen zijn kwijtge-
raakt. Niemand van ons heeft zich naar voorvader-
lijk gebruik op de wet kunnen beroepen of na het 
verlies van zijn vermogen zijn persoonlijke vrijheid 
kunnen behouden. Zo groot was de barbaarsheid 
van de woekeraars en van de praetor. 

(2) Saepe maiores vostrum, miseriti plebis Roma-
nae, decretis suis inopiae eius opitulati sunt, ac no-
vissume memoria nostra propter magnitudinem ae-
ris alieni, volentibus omnibus bonis, argentum aere 
solutum est. 

 (2) Vaak hebben uw voorvaderen, uit medelijden 
met het gewone Romeinse volk, door hun decreten 
zijn armoede verlicht; en zeer onlangs nog, in onze 
eigen tijd, zijn vanwege de omvang van de schul-
den,  met  instemming  van  alle  eerbare  (mannen),  
schulden in zilver met brons afbetaald. 

(3) Saepe ipsa plebes, aut dominandi studio per-
mota aut superbia magistratuum, armata a patribus 
secessit. 

 (3) Vaak heeft het gewone volk zelf, bewogen door 
heerszucht of door de arrogantie van de magistra-
ten, zich gewapend van de senatoren losgescheurd. 

(4) At nos non imperium neque divitias petimus, 
quarum rerum causa bella atque certamina omnia 
inter mortales sunt, sed libertatem, quam nemo bo-
nus nisi cum anima simul amittit. 

 (4) Maar wij vragen geen heerschappij en geen rijk-
dommen, de oorzaken van alle oorlog en strijd on-
der de stervelingen, maar de vrijheid, die geen fat-
soenlijk man opgeeft, tenzij samen met zijn leven.  

(5) Te atque senatum obtestamur, consulatis miseris 
civibus, legis praesidium, quod iniquitas praetoris 
eripuit, restituatis, neve nobis eam necessitudinem 
imponatis, ut quaeramus quonam modo maxume 
ulti sanguinem nostrum pereamus. 

 (5) U en de senaat bezweren wij om voor de onge-
lukkige burgers te zorgen, om de bescherming van 
de wet te herstellen die de oneerlijkheid van de prae-
tor ons heeft ontnomen, en om ons niet de noodzaak 
op te leggen om te zoeken op welke manier we ons 
bloed het best wreken met onze dood. 

 
LEESHULP 
 

1 faenarator, -oris: ‘woekeraar’. 
 more maiorum lege: waarschijnlijk een verwijzing naar de lex Poetelia Papiria, die in 326 v.C. een einde maakte 

aan het nexum, een vorm van contract waarbij de schuldenaar zichzelf (als ‘schuld-slaaf’) in onderpand gaf. 
Bij wanbetaling werd hij zonder voorafgaand proces ‘gebonden’ (nexus) aan zijn schuldeiser om zijn schuld 
door werken af te betalen. Na 326 v.C. kon alleen nog de praetor een schuldenaar, na een rechtmatig proces, 
veroordelen tot het afbetalen van zijn schuld door voor zijn schuldeiser te werken (adiudicatus). De schul-
denaar kon hierbij een beroep doen op tussenkomst van een volkstribuun. 

2 opitulari (alicui): ‘(iemand) te hulp komen’. 
 novissime ... argentum aere solutum est:  een verwijzing naar de lex Valeria de minus solvendi uit  86  v.C.  (zie  

tijdlijn): schulden uitgedrukt in sestertiën (de rekenmunt in zilver) werden terugbetaald in asses (de oude 
rekenmunt in brons); 1 sestertius = 4 asses. 

3 plebes, -ei: oude vorm van plebs. 
5 Quonam modo … pereamus = quonam modo, pereuntes sanguinem nostrum maxume ulciscamur. 
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2.2 Herverdeling van land 
 
De volgende twee stukjes komen uit de redevoeringen gehouden door Cicero tegen het wetsvoorstel inge-
diend door de volkstribuun P. Servilius Rullus. 
 
Het voorstel voorzag dat het land dat staatsbezit was (ager publicus) in Campania onmiddellijk zou worden 
verdeeld aan 5000 landloze burgers, die elk 10 à 12 iugera zouden ontvangen (2,5  à  3  ha).  Omdat  dit  ruim 
onvoldoende was, zou de staat massaal private gronden aankopen, die eveneens zouden worden verdeeld. 
Om deze operatie te financieren zou er staatsland in de provincies worden verkocht, evenals alle oorlogsbuit 
die nog niet aan de schatkist was overgemaakt, en eventueel andere staatseigendommen in Italië. Op de nog 
resterende staatsgronden in de provincies zou er een hogere taks worden geheven. 
 
De hervormingen zouden worden doorgevoerd door een commissie van tien (decemviri), verkozen door het 
volk voor een periode van vijf jaar. De leden zouden de rang van praetor hebben en het gezag (imperium) dat 
bij dit ambt hoorde. Zij kregen een uitgebreide administratieve staf ter beschikking. Iedereen die land wenste 
te verkopen, kon zich tot de commissie wenden, maar niemand zou gedwongen worden en er zouden geen 
confiscaties  gebeuren.  Dit  bood een uitweg aan de geruïneerde veteranen van Sulla,  die  hun gronden niet  
verkocht kregen, omdat de rechtmatigheid van hun bezit nog steeds werd betwist. 
 
Cicero hakt zwaar in op deze veteranen en andere profiteurs van Sulla’s confiscaties. Hij speelt in op de haat 
die bij velen leefde tegen deze groep. Niet toevallig is dit ook een terugkerend thema in zijn catilinarische 
redevoeringen. Cicero suggereert dat het een bende verkwistende profiteurs was die ongeschikt waren voor 
het boerenleven en zich mateloos in de schulden hadden gestoken om hun liederlijke levenswandel te bekos-
tigen. Moderne geleerden zijn vaak in dit discours mee gestapt. De ‘Sullani’ zouden soldaten geweest zijn, die 
geen feeling (meer) hadden met het boerenleven. Maar dit is erg onwaarschijnlijk. De grote massa van Romes 
legioensoldaten kwam uit boerenfamilies. Sulla’s campagnes in het oosten hadden maar vijf jaar geduurd. 
Zelfs de soldaten die al in de Bondgenotenoorlog hadden gestreden, waren maar een goede tien jaar uit het 
boerenleven weg. Diegenen die echt niet konden aarden, hadden kansen genoeg om weer in dienst te treden 
en waren alweer weg uit Italië. In werkelijkheid werden de veteranen door dezelfde problemen getroffen als 
andere boeren en landeigenaars, maar omdat hun bezittingen nog steeds werden gecontesteerd, konden ze 
hun land niet verkopen of gebruiken als onderpand. 
 
Het wetsvoorstel van Servilius Rullus was goed doordacht en bood een oplossing voor acute sociale en eco-
nomische noden, maar botste op veel weerstand in de senaat. De massale verkoop van staatseigendommen 
betekende een verlies aan inkomsten voor de staat. Maar dit kan niet echt een probleem zijn geweest, aange-
zien de veroveringen van Pompeius de staatsinkomsten gigantisch deden toenemen. Belangrijker was dat het 
de grootgrondbezitters bedreigde die – soms al vele generaties – het staatsland in Campania exploiteerden. 
Het feit dat oorlogsbuit voortaan onmiddellijk moest worden afgestaan, was een streep door de rekening van 
ambitieuze politici, die daarenboven af te rekenen zouden krijgen met een sterke tegenmacht in de vorm van 
de commissie. 
 
Cicero hield in totaal vier redevoeringen tegen het voorstel. Het begin van de eerste – gehouden in de senaat 
– is verloren, evenals de volledige vierde redevoering, maar de tweede en derde – gehouden voor het volk – 
zijn integraal overgeleverd. Cicero haalt al zijn redenaarstalent boven om het voorstel te kelderen. Hij bespeelt 
de haat tegen de ‘Sullani’, spiegelt het failliet voor van de staat, hongersnood als de rijke graanvelden van 
Campania verloren zouden gaan, corruptie en machtsmisbruik in de commissie die met de landhervorming 
zou worden belast ... Rationeel beschouwd slaan zijn argumenten nergens op, maar hij slaagde in zijn opzet. 
Het voorstel stierf een stille dood. 
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Cicero, De lege agraria II, 8 (iii) 
 
Ego qualem Kalendis Ianuariis acceperim rem pu-
blicam, Quirites, intellego, plenam sollicitudinis, 
plenam timoris; in qua nihil erat mali, nihil adversi 
quod non boni metuerent, improbi expectarent, om-
nia turbulenta consilia contra hunc rei publicae sta-
tum et contra vestrum otium partim iniri, partim 
nobis consulibus designatis inita esse dicebantur; 
sublata erat de foro fides non ictu aliquo novae ca-
lamitatis, sed suspicione ac perturbatione iudicio-
rum, infirmatione rerum iudicatorum; novae domi-
nationes, extraordinaria non imperia, sed regna 
quaeri putabantur. 

 Ik besef, burgers van Rome, in wat voor toestand de 
staat verkeerde bij mijn aantreden op de kalenden 
van  januari:  vol  zorgen,  vol  angst.  Er  was  in  hem 
geen kwaal, geen tegenspoed, waarvoor fatsoen-
lijke burgers niet vreesden, waarnaar booswichten 
niet verlangden. Allerlei opstandige plannen tegen 
deze stand van zaken in  de staat  en tegen uw ge-
moedsrust werden deels beraamd en waren deels al 
beraamd toen wij als consuls werden verkozen, zo 
zei men. Het vertrouwen was weggerukt uit het pu-
blieke leven, niet door een of andere schok van een 
nieuwe ramp, maar door wantrouwen en verwar-
ring  in  de  rechtbanken  en  de  weerlegging  van  
rechtsbeslissingen. Nieuwe heerschappijen, geen 
buitengewone commando’s, maar koninkrijken 
werden nagestreefd, dacht men. 

 
LEESHULP 
 

otium: letterlijk ‘rust, vrije tijd’; hier gebruikt in de zin van ‘gemoedsrust’; ook weer te geven met ‘veiligheid’. 
turbulentus, -a, -um: ‘revolutionair, opstandig’. 
sublata erat de foro fides: fides heeft hier zowel de betekenis van ‘algemeen vertrouwen’ als van ‘krediet’ (de 
bereidheid om geld uit te lenen of krediet toe te staan). 
forum: hier niet een specifieke plaats, maar elke publieke plaats waar het openbare leven gebeurde. 
infirmatio, -onis: ‘verzwakking; weerlegging, ontkenning’. 
extraordinaria ... imperia: een imperium extraordinarium was een ‘buitengewoon commando’ dat kon worden 
gegeven aan een generaal met een bijzondere opdracht. Op dit moment (63 v.C.) had Pompeius nog steeds 
een imperium extraordinarium in de oorlog tegen Mithridates. 
 
Cicero, De lege agraria II, 68-70 (xxvi) 
 
(68) Sed videte vim legis agrariae. Ne ei quidem qui 
agros publicos possident decedent de possessione, 
nisi erunt deducti optima condicione et pecunia 
maxima. Conversa ratio. Antea cum erat a tribuno 
plebis mentio legis agrariae facta, continuo qui 
agros publicos aut qui possessiones invidiosas tene-
bant extimescebant; haec lex eos homines fortunis 
locupletat, invidia liberat. Quam multos enim, Qui-
rites, existimatis esse qui latitudinem possessionum 
tueri, qui invidiam Sullanorum agrorum ferre non 
possint, qui vendere cupiant, emptorem non re-
periant, perdere iam denique illos agros ratione ali-
qua velint? Qui paulo ante diem noctemque tribu-
nicium nomen horrebant, vestram vim metuebant, 
mentionem legis agrariae pertimescebant, ei nunc 
etiam  ultro  rogabuntur  atque  orabuntur  ut  agros  
partim publicos, partim plenos invidiae, plenos pe-
riculi quanti ipsi velint decemviris tradant. Atque 
hoc carmen hic tribunus plebis non vobis, sed sibi 
intus canit.  

 (68) Maar zie de macht van deze landwet. Zelfs niet 
zij die staatsgronden bezitten, zullen hun bezit af-
staan, tenzij ze worden verleid door de beste voor-
waarden en met heel veel geld. De wereld op zijn 
kop! Vroeger, wanneer er door een volkstribuun 
een opmerking werd gemaakt over een landwet, 
sloeg  onmiddellijk  grote  angst  om  het  hart  van  al  
wie staatsland bezat of bezittingen had die werden 
betwist. Deze wet verrijkt die mensen met fortuinen 
en bevrijdt hen van nijd. Hoeveel zijn er immers, 
denken jullie, burgers van Rome, die hun uitge-
strekte bezittingen niet kunnen beheren, die de nijd 
tegenover de sullaanse gronden niet kunnen ver-
dragen,  die  graag  zouden  verkopen,  geen  koper  
vinden en nu eindelijk op welke manier dan ook 
van die gronden af willen? Zij die kort geleden dag 
en nacht bibberden bij de naam ‘tribuun’, die jullie 
macht vreesden en doodsbang werden bij het ge-
fluister over een landwet, zullen nu zelfs met aan-
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drang worden gevraagd en gesmeekt om hun gron-
den, deels staatsland, deels land vol nijd en vol ge-
vaar,  over  te  dragen  aan  de  Commissie  van  Tien,  
voor zoveel geld als ze zelf willen. En dit liedje zingt 
deze volkstribuun in zijn binnenste niet voor jullie, 
maar voor zichzelf! 

(69) Habet socerum, virum optimum, qui tantum 
agri in illis rei publicae tenebris occupavit quantum 
concupivit. Huic subvenire volt succumbenti iam et 
oppresso, Sullanis oneribus gravi, sua lege, ut liceat 
illi invidiam deponere, pecuniam condere. Et vos 
non dubitatis quin vectigalia vestra vendatis, plu-
rimo maiorum vestrorum sanguine et sudore quae-
sita, ut Sullanos possessores divitiis augeatis, peri-
culo liberetis?  

 (69) Hij heeft een schoonvader, een zeer rechtscha-
pen man, die in die duistere jaren van de republiek 
zoveel land heeft ingepalmd als hij begeerde. Hém 
wil hij helpen met zijn wet, nu de man bezwijkt en 
wordt verpletterd, beladen met Sulla’s lasten. Hij 
wil hem de nijd laten afleggen en het geld laten op-
strijken. En jullie twijfelen er niet aan om jullie in-
komsten te verkopen, met zoveel bloed en zweet 
van jullie voorvaderen gewonnen, om de sullaanse 
bezitters te verrijken en van gevaar te verlossen? 

(70) Nam ad hanc emptionem decemviralem duo 
genera agrorum spectant, Quirites. Eorum unum 
propter invidiam domini fugiunt, alterum propter 
vastitatem. Sullanus ager, a certis hominibus latis-
sime continuatus, tantam habet invidiam ut veri ac 
fortis tribuni plebis stridorem unum perferre non 
possit. Hic ager omnis, quoquo pretio coemptus 
erit, tamen ingenti pecunia nobis inducetur. Alte-
rum genus agrorum propter sterilitatem incultum, 
propter pestilentiam vastum atque desertum eme-
tur  ab  eis  qui  eos  vident  sibi  esse,  si  non  vendi-
derint, relinquendos. Et nimirum id est quod ab hoc 
tribuno plebis dictum est in senatu, urbanam ple-
bem nimium in re publica posse; exhauriendam 
esse; hoc enim verbo est usus, quasi de aliqua sen-
tina ac non de optimorum civium genere loquere-
tur. 

 (70) Immers, voor deze aankopen door de Commis-
sie van Tien komen twee soorten land in aanmer-
king, burgers van Rome. Een daarvan ontvluchten 
de eigenaars omdat het nijd oproept, het andere 
omdat het een woestenij is. Het sullaanse land, door 
sommige mensen zo ver mogelijk uitgebreid, roept 
zo veel nijd op dat het van een oprechte en dappere 
volkstribuun niet één gefluisterd woord zou kun-
nen  verdragen.  Voor  welke  prijs  al  dit  land  ook  
wordt gekocht, het zal ons in elk geval worden 
overgedragen voor immens veel geld. Het andere 
soort land, ongecultiveerd vanwege zijn onvrucht-
baarheid, woest en verlaten omdat het ongezond is, 
zal worden gekocht van mensen die zien dat ze het 
moeten verlaten als ze het niet zouden verkopen. En 
dit is werkelijk wat door deze volkstribuun werd 
gezegd  in  de  senaat:  dat  het  stadsvolk  te  veel  in-
vloed heeft in de staat; dat het moet worden gedrai-
neerd. Dit is namelijk het woord dat werd gebruikt, 
alsof er over een of andere riool werd gesproken en 
niet over een klasse van de allerbeste burgers. 

 
LEESHULP 
 

68 Ne ei quidem ... optima condicione et pecunia maxima: dit verwijst niet naar de Ager Campanus, maar (hoogst-
waarschijnlijk)  naar  land dat  door  Sulla  werd geconfisqueerd,  maar  nooit  verder  werd verkocht  of  ver-
deeld. Het land werd – wellicht met stilzwijgende toestemming van Sulla – gewoon in gebruik genomen 
door medestanders van het regime. Juridisch gezien werden zij possessores (‘bezitters’), omdat ze onge-
bruikt land in teelt brachten, maar geen eigenaars (domini iure quiritium). Possessores waren niet rechteloos, 
maar konden hun land natuurlijk niet verkopen of hypothekeren. 

 mentio, -onis: ‘vermelding’. 
 invidiosus: letterlijk ‘benijd’, hier een verwijzing naar geconfisqueerde bezittingen, zoals deze die door Sulla 

in beslag waren genomen en verkocht of verdeeld over zijn veteranen. 
 locupletare: ‘rijk maken’. 
 qui latitudinem possessionum tueri ... non possint: ze bezitten zoveel land dat het onmogelijk wordt nog alles 

goed te beheren. 
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69 tenebris: verwijst naar de duistere jaren van Sulla’s dictatuur. 
 succumb re: ‘bezwijken’. 
 pecuniam cond re: ‘geld verdienen’. 
 vectigal, -alis: ‘belasting, staatsinkomsten’; vectigalia vestra: inkomsten van taks en pacht betaald op de ge-

annexeerde gronden in de provincies die volgens het wetsvoorstel zouden worden verkocht. 
70 spectare ad: ‘betrekking hebben op, in aanmerking komen voor’. 
 continuare: ‘tot een geheel samenvoegen, verbinden’; latissime continuatus: zo veel mogelijk aanpalende 

gronden worden ingepalmd. 
 exhaurire: ‘uitscheppen’. 
 sentina, -ae: ‘riool’. 
 quasi de aliqua sentina: in een privébrief aan Atticus (1, 19, 4) gebruikt Cicero drie jaar later dezelfde uitdruk-

king, sentinam urbis exhauriri, om de lex Flavia Agraria te verdedigen. 
 
2.3 Een monetaire politiek 
 
Om de geldmassa in Italië op peil te houden verbood de senaat om goud en zilver te exporteren. Hij hoopte 
dat zo minstens een deel beschikbaar zou blijven om leningen aan te gaan of terug te betalen. 
 
Het onderstaande stukje komt uit Cicero’s bittere uitval tegen Publius Vatinius, gehouden op de laatste dag 
van het proces wegens geweldpleging (De vi) tegen Publius Sestius in 56 v.C. Cicero had Sestius verdedigd 
omdat die een jaar eerder, als volkstribuun, mee had geholpen om een einde te maken aan zijn ballingschap. 
Vatinius daarentegen had in 59 v.C. als volkstribuun Caesar gesteund, die volgens Cicero medeverantwoor-
delijk was voor de ballingschap. 
 
In 63 v.C. was Publius Vatinius als quaestor Ostiensis bevoegd voor Ostia en Puteoli, Romes belangrijkste zee-
haven, gelegen in de baai van Napels. Uit hoofde van zijn functie was hij verantwoordelijk voor de naleving 
van het senaatsbesluit. Zijn optreden lokte veel protest uit. Cicero insinueert hier dat dit was omdat Vatinius 
zijn macht misbruikte en steekpenningen verwachtte. Meer plausibel is dat de handelsgemeenschap het ver-
bod niet pikte, omdat Italië meer dure luxegoederen invoerde dan handelswaar exporteerde. Als handelaars 
hun winst niet konden uitvoeren, moesten zij er Italiaanse goederen mee kopen. Aangezien de prijzen in Italië 
veel hoger lagen, konden ze die alleen met verlies weer verkopen in de provincies. 
 
Cicero, In Vatinium 12 
 
In eo magistratu, cum tibi magna clamore aquaria 
provincia sorte obtigisset, missusne sis a me consule 
Puteolos,  ut  inde  aurum  exportari  argentumque  
prohiberes? In eo negotio cum te non custodem ad 
continendas, sed portitorem ad partiendas merces 
missum putares cumque omnium domos, apothe-
cas, naves furacissime scrutares hominesque negotii 
gerentes iudiciis iniquissimis irriteres, mercatores e 
navi egredientes terreres, conscendentes morarere, 
teneasne memoria tibi in conventu Puteolis manus 
esse allatas? Ad me consulem querellas Puteolano-
rum esse delatas? 

 Ben je niet in dat ambt, toen jou onder veel protest 
de ‘Waterprovincie’ te beurt was gevallen, door mij 
als consul naar Puteoli gestuurd om vandaar te be-
letten  dat  goud  en  zilver  werden  uitgevoerd?  Tij-
dens die opdracht meende je dat je niet was ge-
stuurd als wachter om handelswaar hier te houden, 
maar als tolbeambte om er een deel van te krijgen, 
doorzocht je van iedereen huizen, opslagplaatsen, 
schepen als de ergste rover, viel je mensen die han-
del dreven lastig met de meest oneerlijke processen, 
terroriseerde je handelaars die hun schip verlieten, 
hield je ze op als ze aan boord gingen. Herinner je 
je nog dat je daarom bent aangevallen tijdens een 
openbare  zitting  in  Puteoli?  Dat  mij  als  consul  de  
klachten van de Puteolani werden voorgelegd? 
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LEESHULP 
 

sorte obting re: ‘door het lot ten deel vallen’. 
aquaria provincia sorte obtigisset: een ‘provincie’ was geen territoriaal begrip, maar een ‘ambtsgebied’. Deze 
werden (normaliter) bij lot toegewezen aan verkozen magistraten, in dit geval de quaestores. Het ambtsgebied 
van de quaestor Ostiensis (de ‘Waterprovincie’) omvatte de controle over de zeehavens en de bevoorrading van 
Rome. 
missusne sis (en verderop) teneasne: indirectevraagconstructie bij een voorafgaand quaero abs te (In Vatinium 11). 
partiri: ‘zijn deel krijgen in, zich toe-eigenen’. 
portitor, -oris: ‘tolbeambte’. 
apotheca, -ae: ‘opslagplaats’. 
furax, -acis: diefachtig’. 
scrutari: ‘doorzoeken’. 
irritare: ‘prikkelen’. 
conscend re: ‘inschepen’. 
conventus, -us:  ‘samenkomst’, hier in de betekenis van een openbare (rechts)zitting waarin klachten worden 
behandeld. 
manus afferre (alicui): ‘(iemand) aanvallen’. 
 
2.4 De morele plicht van een staatsman 
 
Dit stukje komt uit Cicero’s moreel-filosofisch werk ‘Over plichten’ (De officiis), zijn laatste werk, geschreven 
in het najaar van 44 v.C. en postuum gepubliceerd. Het is gericht aan zijn zoon Marcus Cicero jr., die op dat 
moment filosofie studeerde in Athene. Het boek was bijzonder populair in de middeleeuwen en heeft grote 
invloed uitgeoefend op de kerkelijke moraal. Er zijn meer dan 700 manuscripten van bewaard en het werd het 
eerste gedrukte boek na de Bijbel. 
 
Deze passage komt uit het tweede boek, gewijd aan ‘wat nuttig is’ (utile). Het volgt op het eerste boek, over 
‘wat eerbaar is’ (honestum) en wordt gevolgd door een derde boek dat handelt over wat je moet doen als ‘wat 
nuttig is’ in conflict lijkt te zijn met ‘wat eerbaar is’. 
 
Het fragment gaat over het gevaar van schuldencrisissen, maar het nog grotere kwaad dat een schuldenkwijt-
schelding (tabulae novae) of herschikking zou zijn. 
 
Cicero, De officiis II, 84 (xxiv) 
 
Tabulae vero novae quid habent argumenti, nisi ut 
emas mea pecunia fundum, eum tu habeas, ego non 
habeam pecuniam? 
(24) Quam ob rem ne sit aes alienum, quod rei pu-
blicae noceat, providendum est, quod multis ratio-
nibus caveri potest, non, si fuerit, ut locupletes 
suum perdant, debitores lucrentur alienum; nec 
enim ulla res vehementius rem publicam continet 
quam fides, quae esse nulla potest, nisi erit necessa-
ria solutio rerum creditarum. Numquam vehemen-
tius actum est quam me consule, ne solveretur; ar-
mis et castris temptata res est ab omni genere homi-
num et ordine; quibus ita restiti, ut hoc totum ma-
lum de re publica tolleretur. Numquam nec maius 
aes alienum fuit nec melius nec facilius dissolutum 

 Wat voor argument is er voor schuldkwijtscheldin-
gen, tenzij dan dat jij met mijn geld een boerderij 
koopt, dat jij die hebt, maar ik mijn geld niet meer 
heb? 
(24) Om die reden moet ervoor worden gezorgd dat 
er geen schuld is die de staat schade toebrengt, wat 
op vele manieren kan worden vermeden. Als er 
zo’n schuld zou zijn, dan mag het niet zo zijn dat de 
vermogenden hun eigendom verliezen en de schul-
denaars  andermans eigendom inpikken.  Niets  im-
mers houdt een staat sterker samen dan vertrou-
wen. En dit kan er helemaal niet zijn als terugbeta-
ling van geleend geld niet noodzakelijk is. Nooit ij-
verde men er  sterker  voor  dan onder  mijn  consu-
laat, dat schulden niet moesten worden ingelost. 
Met wapens en legerkampen is de zaak betracht 
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est; fraudandi enim spe sublata solvendi necessitas 
consecuta est.  

door mensen van elke soort en rang. Tegen hen heb 
ik zo’n weerstand geboden, dat heel dit kwaad uit 
de staat werd verwijderd. Nooit was de schuld gro-
ter, nooit werd ze beter of gemakkelijker ingelost. 
Aangezien immers de hoop op wanbetaling was 
weggenomen, volgde de noodzaak tot terugbeta-
ling. 

 
LEESHULP 
 

tabulae novae: ‘schuldkwijtschelding’. 
locuples, -etis: ‘rijk’. 
lucrari: ‘winnen’. 
fides: een van de belangrijke deugden voor een Romein. Het drukt zowel de trouw uit die iemand voelt als de 
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid die hij uitstraalt. Het is essentieel voor wie eerbaar is. Wie infidus is, 
kan niet honestus zijn. Een afgeleide betekenis is ‘kredietwaardigheid’. In christelijk Latijn krijgt fides de bete-
kenis van ‘geloof’, het vertrouwen dat de gelovige stelt in God. 
fraus: ‘bedrog’, de tegenpool van fides: het beschamen van iemands vertrouwen, waardoor de bedrieger zijn 
geloofwaardigheid en dus zijn eer verliest. 
solutio, -onis: ‘inlossing, terugbetaling’. 
fraudare: ‘bedriegen; verduisteren’. 
 
2.5 In deugdzaamheid ligt de redding 
 
De Facta et dicta memorabilia (‘Gedenkwaardige daden en woorden’) is een werk in negen boeken, geschreven 
tijdens de regering van keizer Tiberius (14-37 n.C.). Over de schrijver, Valerius Maximus, is nagenoeg niets 
bekend. Het werk biedt een uitgebreide verzameling korte anekdotes, losjes gegroepeerd rond diverse deug-
den of ondeugden. 
 
Het  stukje  hier  gaat  over  een  schatrijke  zakenman,  Q.  Considius.  In  de  jaren  90  v.C.  was  hij  nog  actief  als  
publicanus (takspachter), maar Sulla nam hem op in de senaat. Dat maakte weliswaar een einde aan zijn carri-
ère als takspachter (senatoren mochten dit beroep niet uitoefenen), maar hij bleef actief als geldschieter en 
waarschijnlijk financieel tussenpersoon voor anderen. 
 
Valerius Maximus, Memorabilia IV, 8, 3 
 
In Q. quoque Considio saluberrimi exempli nec sine 
parvo ipsius fructu liberalitas adnotata est. Qui Ca-
tilinae furore ita consternata re publica, ut ne a lo-
cupletibus quidem debitae pecuniae, propter tu-
multum pretiis possessionum deminutis, solvi cre-
ditoribus possent, cum centies atque quinquagies 
sestertii summam in faenore haberet, neque de sorte 
quemquam debitorum suorum neque de usura ap-
pellari a suis passus est, quantumque in ipso fuit, 
amaritudinem publicae confusionis, privata tran-
quillitate mitigavit, opportune mirificeque testatus 
se nummorum suorum, non civilis sanguinis esse 
faeneratorem: nam qui nunc praecipue negotiatione 
delectantur, cum pecuniam domum cruentam retu-
lerunt, quam improbando gaudio exultent cognos-
cent, si diligenter senatus consultum, quo Considio 
gratiae actae sunt, legere non fastidierint. 

 Ook  bij  Q.  Considius  werd  er  een  liberalitas opge-
merkt als heilzaam voorbeeld en niet zonder weinig 
voordeel voor hemzelf. Door Catilina’s revolte 
werd de republiek zodanig opgeschrikt dat zelfs 
door de rijke burgers schulden niet konden worden 
terugbetaald aan de schuldeisers, omdat de prijzen 
van de eigendommen wegens de oproer waren ge-
daald. Considius had toen 15 miljoen sestertiën in 
faenora uitstaan, maar hij stond niet toe dat één van 
zijn debiteurs zou worden gevorderd door zijn 
mensen, niet voor de hoofdsom en niet voor de 
rente, om het even hoeveel er op het spel stond. Zo 
verzachtte hij de bitterheid van de publieke verwar-
ring door zijn eigen onverstoorbaarheid; op een 
treffende en wonderlijke manier getuigde hij dat hij 
faenerator was van zijn eigen geld, niet van het bloed 
van  zijn  medeburgers.  Want  mensen  die  zich  nu  
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vooral verheugen in hun ondernemingen wanneer 
ze met bloed bevlekt geld naar huis hebben ge-
bracht, zullen leren hoe verwerpelijk hun vreugde 
is, als ze er hun neus niet voor zullen ophalen om 
nauwkeurig het senaatsbesluit te lezen waarin Con-
sidius wordt bedankt. 

 
LEESHULP 
 

liberalitas: de deugd/houding die eigen is aan een waarlijk vrij persoon (liber); afgeleide betekenis: ‘vrijgevig-
heid’. 
saluber, -bris, -bre: ‘heilzaam’. 
faenus, -oris: ‘rente, interest’ (dikwijls ongunstig: ‘woeker’). 
creditor, -oris: ‘schuldeiser’. 
centies atque quinquagies sestertii summa: ‘de som van vijftien miljoen sestertiën’ (met weglating van centena 
milia). 
sors, sortis: ‘kapitaal, tegen interest uitgeleend geld’. 
usura, -ae: ‘rente, interest’. 
amaritudo, -inis: ‘bitterheid’. 
mitigare: ‘verzachten’. 
mirificus, -a, -um: ‘bewonderenswaardig, buitengewoon’. 
faenerator: iemand die geld uitleent tegen interest; van faenerari: ‘geld uitlenen tegen interest (faenus)’; het 
woord heeft een zeer negatieve connotatie (‘woekeraar’). 
delectari: ‘zich verheugen in’. 
exultare: ‘uitgelaten zijn van vreugde’. 
fastidire: ‘een afkeer hebben van, afwijzen’. 
 
3 Tip voor de bespreking in de klas 
 
De tegengestelde opvattingen over schuldkwijtschelding in De officiis en Memorabilia kunnen bijvoorbeeld 
worden getoetst aan wat David Graeber of Tomàš Sedlà ek (in de artikelen hieronder) verdedigen. Volgens 
Sedlà ek moeten de ‘wetten van de markt’ ondergeschikt zijn aan ethische regels die de overheid d.m.v. wet-
ten oplegt. Graeber gelooft dat de neoliberale ideologie schuld moraliseert: een schuldenaar die zijn schulden 
niet kan betalen, wordt als schaamteloos en immoreel beschouwd. 
 
GORIS, G., Tsjechisch topeconoom Tomàš Sedlà ek over economie en crisis: ‘In het paradijs is er geen econo-
mische groei’, MO*, 2013, maart, pp. 20-23. (www.mo.be) 

STEVENS, J., David Graeber over schuld: ‘Schuld is een machtig wapen. Maffiosi weten daar alles van’, Knack, 
2012, 7 november, pp. 88-92. (www.knack.be) 
 
4 Verdere lectuur 
 
GRUEN, E.S., The Last Generation of the Roman Republic, University of California Press, 1974, pp. 389-396. 

MEIJER, F.J., De verliezers: de rol van Catilina en Clodius in de politiek van de late Romeinse republiek, Nijhoff, Leiden, 
1984. 

TEMELINI, M.A., Concordia and the Failure of the Rogatio Servilia Agraria, Cahiers des études anciennes, 2006, 
XLIII (januari). (etudesanciennes.revues.org/622) 

VAN ’T DACK, E., De historische context van de catilinarische samenzwering, Kleio, 1973, pp. 52-75. 
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  ACTUALITEIT 
 
 
 

Latijn of Chinees? Een pleidooi voor redelijkheid 
 
 

Christian Laes 
 
 
Prof. Christian Laes doceert geschiedenis van de oudheid aan de Universiteit Antwerpen en is tevens adjunct-professor 
aan de Universiteit van Tampere (Finland). Als voorzitter van Classica Vlaanderen verdedigt hij de positie van de klas-
sieke talen in het Vlaams secundair onderwijs. Tot 2015 doceerde hij Latijn aan de Vrije Universiteit Brussel, een instel-
ling die besloot haar volledige pakket antieke cultuur en klassieke talen te schrappen. 
 
De onderstaande lezing werd gehouden op het symposium ‘Chinees, steek daar je Latijn eens in’ in het Meertalig Athe-
neum Woluwe in Sint-Pieters-Woluwe op 6 mei 2015. Het mondelinge karakter van het referaat werd in deze versie zo 
veel mogelijk behouden. 
 
1 Een vreemde uitnodiging? 
 
Gastvrijheid is een kwaliteit die wij graag met mediterrane culturen en het Verre Oosten associëren. Een mo-
gelijke gelijkenis zowaar tussen de Romeinse en de Chinese cultuur. Dezelfde gevoeligheid voor gastvrijheid 
bracht mij ertoe de uitnodiging voor deze avond niet af te slaan, ook al leek ze in eerste instantie vreemd, ja 
zelfs wat oncomfortabel. Latijn of Chinees? Betekent het stellen van de vraag niet reeds het beantwoorden 
ervan? Wordt hier geen tegenstelling gecreëerd die er in feite niet hoort te zijn? 
 
Laten we maar meteen duidelijk zijn. Voor het vervangen van Latijn door Chinees bestaat in ons huidige 
Vlaamse onderwijslandschap geen enkele wettelijke grond. Toegegeven, in het eerste jaar is invulling in een 
vrije ruimte van vier à vijf uur theoretisch mogelijk. Maar al in het tweede jaar van de eerste graad zijn de 
basisopties Grieks-Latijn en Latijn vastgelegd en niet vervangbaar door om het even welke andere taal. Wie 
Chinees wil invoeren, zal creatief moeten omspringen met de één of twee uren vrije ruimte die voor de meeste 
ASO-richtingen voorhanden zijn. Maar dan zit Chinees niet in het vaarwater van de klassieke talen; de con-
currentie komt van andere vakken. 
 
Nu werden mijn aanvankelijke reserves geruststellend opgevangen door de directie van de school, die verze-
kerde dat het nooit de bedoeling was Latijn door Chinees te vervangen. Integendeel, deze avond zou ook het 
belang van Latijn in de schijnwerpers plaatsen. Maar toch. In workshops werd geschermd met argumenten 
als zouden 25 percent van de Vlaamse ouders willen dat het Chinees de verplichte tweede taal werd in het 
Vlaams onderwijs. Zakelijk-economische motieven werden meermaals aangehaald. U moet mijn pleidooi dan 
ook lezen als een antwoord op stellingen die in media en de communis opinio herhaaldelijk naar boven komen. 
 
Nog om een andere reden vond ik de verbinding tussen Latijn en Chinees voor deze avond verontrustend. 
Van Oudgrieks is geen sprake, alsof daar de strijd reeds gestreden is. Voor mij is hij dat allerminst: dit pleidooi 
dient gelezen als een verdediging van beide vakken in ons secundair onderwijs.      
 
2 Een kwestie van correct vergelijken 
 
De laatste native speaker van het Latijn sprak meer dan 1500 jaar geleden zijn of haar laatste woorden. Maar als 
cultuurtaal werd Latijn geschreven, ja zelfs in bepaalde gevallen gesproken tot op de dag van vandaag. Wie 
de taal wil leren, laat zich leiden door het aanzienlijke corpus van teksten van ‘klassieke’ auteurs, doorgaans 
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niet onbemiddelde mannen van middelbare leeftijd die een literaire taal koesterden die ver stond van het 
gesproken woord uit hun eigen tijd.1 Voor de leerling van vandaag vergt omgang met deze teksten de nodige 
inspanning: grammatica en woordenschat dienen verworven, leesstrategieën ontwikkeld en de culturele con-
text begrepen. Wie na zes jaar studie een authentieke tekst uit de klassieke letterkunde op eigen houtje kan 
vertalen en interpreteren, prijst zich gelukkig. Classici zijn zich bewust van het pijnlijk langzame van dit pro-
ces; de vakdidactische discussie of het allemaal niet sneller en efficiënter kan, woedt in Vlaanderen ruim vijftig 
jaar. Geloof me, wondermiddelen bestaan niet: het bestuderen van klassieke teksten is en blijft een intellectueel 
avontuur. Gelukkig maar. En er bestaan heus heel wat authentieke teksten die gemakkelijker zijn en een snel-
lere succeservaring garanderen. 
 
Alleen al om deze reden is vergelijking met de resultaten van initiaties Chinees bij voorbaat uitgesloten. Ja, ik 
kan me goed voorstellen hoe vlijtige leerlingen na een jaar in staat zijn zich in basisconversaties te redden, wie 
weet zelfs een bestelling te plaatsen in het Chinese restaurant. Voor wie daaraan mocht twijfelen: oefenboekjes 
voor  gelijksoortige  Latijnse  conversaties  zijn  ruim voorhanden,  en het  zou weinig tijd  vergen om jonge en 
enthousiaste leerlingen daarin te bekwamen. Maar nogmaals, daarom studeer je geen Latijn. Opmerkingen als 
‘Kijk eens hoeveel die leerlingen na één jaar Chinees al kunnen in vergelijking met ...’ (waarbij men vaak alleen 
aan communicatieve vaardigheden denkt) missen dus elke grond. Graag ontmoet ik de eerste leerling die na 
enkele jaren in staat is een klassieke tekst uit de Chinese literatuur in zijn verschillende facetten te interprete-
ren. Pas dan kunnen en mogen we vergelijken. 
 
3 Het intellectuele argument of ... Latijn voor iedereen? 
  
Is Chinees met zijn heel eigen structuur en schriftbeeld geen intellectuele notenkraker, hét middel bij uitstek 
om jonge en nieuwsgierige leerlingen te motiveren voor dat ietsje meer? Hier krijgen wij als classici de bal 
teruggekaatst die we zelf al te vaak eerst hebben geworpen. Hoe vaak lees je niet dat Latijn helpt bij het ‘leren 
leren’? Om taalinzicht te verwerven en het geheugen te trainen? Natuurlijk bevatten deze argumenten een 
grond van waarheid, maar het probleem is dat je ze op zowat elke taal (en bij uitbreiding op de meeste school-
vakken,  ja  zelfs  het  oplossen van sudoku’s)  kunt  toepassen.  Russisch heeft  een rijkdom aan naamvallen en 
werkwoordelijke schakeringen die voor het Oudgrieks niet hoeft onder te doen. Wat gezegd over agglutine-
rende talen als het Fins, waar je met zestien naamvallen kunt spelen en je hoofd kunt breken over woorden 
die elke verwantschap met onze talen missen? De heel eigen zegging van de Semitische talen?  
 
Graag bekijk ik het argument over het ontwikkelen van taalinzicht ook via een andere, voor velen helaas nog 
steeds verrassende invalshoek. Meer dan ooit betekent een goede beheersing van de Nederlandse taal de sleu-
tel tot integratie en succes in onze samenleving. In debatten over diversiteit en het (afhaken van) jonge leer-
krachten in het Vlaams onderwijs komt het gemis aan taalinzicht en taalkennis bij ‘zwakkere’ leerlingen als 
een pijnpunt naar boven. Net hier kan Latijn voor wie daarvoor opteert een helpende hand bieden. Interna-
tionaal onderzoek wees uit hoe een tragere, analytische, meer stapsgewijze manier van taalleren, waarbij 
grammatica  nadrukkelijker  aan bod komt en lectuur meer  klemtoon krijgt  dan het  auditieve,  een positieve 
impact heeft op de taalverwerving van zwakke leerlingen in andere taalvakken.2  
 
 
 

                                                
 
 1 Ik verwijs graag naar twee bijdragen die een absolute must zijn voor ieder die wil nadenken over zijn/haar 

onderwijs van klassieke talen en antieke teksten: KRUSCHWITZ, P., Linguistic Variation, Language Change, 
and Latin Inscriptions, pp. 721-744. In: BRUUN, C. en EDMONDSON, J., (red.), The Oxford Handbook of Roman 
Epigraphy, Oxford University Press, Oxford, 2015, 888 pp. / HEDRICK, C.W. jr., Literature and Communica-
tion, pp. 167-190. In: PEACHIN, M., (red.), The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World, Oxford 
University Press, Oxford, 2011, 738 pp. 

 

 2 Opnieuw een ‘klassieker’ die ik iedereen bij de start van een schooljaar wil aanbevelen: VAN HOUDT, T., 
Iedereen Latijn, Streven, 2012, september, pp. 738-742. 
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4 Het ultieme zakelijke argument 
 
Ja maar, hoor ik de pleitbezorgers van het Verre Oosten zeggen, naast het intellectuele aspect heeft het Chinees 
beslist het voordeel dat het ‘de wereldtaal van de toekomst’ is. Achter deze stelling schuilt een onverholen 
zakelijke, ja zelfs uitgesproken neoliberale visie: wie business wil doen, leert maar beter de taal van de nieuwe 
machthebber. En wie zich niet aan de nieuwe situatie aanpast, zal daarvan vroeg of laat de gevolgen dragen. 
Alvast om twee redenen is een dergelijk argument pijnlijk kwetsbaar. Het veronderstelt dat we onze leerlingen 
in zes jaar kunnen klaarstomen voor het voeren van subtiele zakelijke gesprekken met Chinese gesprekspart-
ners. Naar ik begrepen meen te hebben, is zoiets zelfs aan sinologen slechts gegeven na vier jaar intensieve 
studie op academisch niveau én een langdurig verblijf in het land in kwestie. 
 
Bovendien zijn economische argumenten sterk onderhevig aan de conjunctuur van politieke en financiële ver-
anderlijkheid. Ik herinner me goed hoe in de jaren negentig van de vorige eeuw vurige pleidooien werden 
gehouden voor de studie van het Russisch. Zouden glasnost en perestrojka de wereldeconomie niet ingrijpend 
veranderen? Inmiddels is Rusland verworden tot het spreekwoordelijke monster en zou een dergelijk pleidooi 
voor een Europees politicus niet minder dan politieke zelfmoord betekenen. Mijn Brusselse collega Jonathan 
Holslag,  in  deze zaken veel  meer  beslagen dan ikzelf,  noemt China ‘de reus op lemen voeten’.  Wat  zal  de 
toekomst brengen? Ik wil me daarover niet uitspreken, maar verzet me wel tegen een onderwijs dat dobbert 
op de deining van om het even welke politieke of economische wind. Ondertussen zijn er dagelijks contacten 
met Chinese bedrijven: die verlopen probleemloos in het Engels, of door gespecialiseerde vertalers die daar-
voor grondig getraind zijn. 
 
5  Een pijnlijk politiek argument 
 
In de huidige Vlaamse onderwijslandschap wordt Latijn meer en meer het prerogatief van het vrije (lees: ka-
tholieke) net. Zou de keuze voor Chinees dan geen herprofilering voor het gemeenschapsonderwijs beteke-
nen? Ik moet toegeven dat ik me in mijn spreekwoordelijke koffie verslikte toen ik onlangs een dergelijke 
suggestie mocht aanhoren. Niet alleen is het argument kortzichtig, het getuigt ook van weinig intellectuele 
eerlijkheid. Alsof het gemeenschapsonderwijs zijn leerlingen niet moet laten kennismaken met het christelijke 
erfgoed dat onze huidige beschaving in zoveel verschillende facetten heeft getekend en beïnvloed. En vooral, 
alsof het Latijn alleen de taal van de kerk zou zijn. Je kunt je geen menselijk gevoelen of gedachte voorstellen 
of ze werd ooit in de taal van Cicero uitgedrukt. Ja, Latijn was de taal van het dogmatische denken, maar 
evenzeer van het vrije en kritische denken. Net zoals Chinees niet alleen de taal is van Mao, Frans niet hoeft 
geassocieerd met het ancien régime, Duits niet met het nazisme. U kunt zich zelf ongetwijfeld andere voorbeel-
den indenken. 
 
Stelt  u  zich  overigens  voor  dat  ik  eenzelfde  argument  zou  ontwikkelen  voor  het  Arabisch.  Studie  van  het  
Standaardarabisch is ongetwijfeld een intellectuele uitdaging. Zakelijk-commercieel zijn ook hier belangen te 
verdedigen. En het brengt ons dicht bij de bronnen van een beschaving waarmee het gesprek voor ons en de 
komende generaties een uitdaging zal betekenen. In alle eerlijkheid: ik denk dat een dergelijk pleidooi onder-
wijskundig en politiek heel weinig kans zou maken. Ongetwijfeld voelen sommigen er zich nu al ongemakkke-
lijk bij. Hoorde ik geen geschuifel en gemompel? 
 
6 Een positieve argumentatie 
 
Voor de studie van het Latijn bestaan sterke argumenten, die mijns inziens meer dan ooit overeind staan. Ja, 
er is het intellectuele en geestesvormende aspect, dat we niet overboord hoeven te gooien, maar tegelijk moe-
ten relativeren, zoals ik hierboven uiteenzette. Latijn biedt immers zoveel meer. Het is een vak dat bij uitstek 
poorten opent, een eyeopener zonder weerga. Tijdens hun studies maken de leerlingen kennis met heel diverse 
facetten van onze westerse beschaving: architectuur, kunst, heel verschillende genres van poëzie, mythologie, 
juridisch denken, politiek, bronnenkritiek, retoriek en communicatiewetenschap, filosofie. Deze studie be-
perkt zich overigens helemaal niet tot de oudheid: middeleeuwse teksten, geschriften uit de renaissance en 
Neolatijnse werken maken deel uit van het curriculum. De studie van de ‘wortels’ van onze beschaving leidt 



 17

geenszins tot een bekrompen denken dat vooral wil aanduiden ‘dat de antieken het al allemaal hadden be-
dacht of gezegd’. Wortels zijn één ding, maar de boom die eruit groeit, kan heel verschillende vertakkingen 
aannemen. Idealiter draagt deze opleiding bij tot de vorming van kritische wereldburgers, die een open oog 
voor wereldculturen combineren met het besef van de eigen historische achtergrond. En natuurlijk wil je van-
uit een dergelijke instelling graag meer en andere talen en culturen bestuderen. Er is zoveel moois te verken-
nen. Maar de kunst is lang en het leven kort. Ars longa, vita brevis. Toegegeven, het klinkt mooier in het Latijn. 
Je kunt maar beter via een vertrouwd en goed afgebakend pad beginnen. 
 
 
 
 

Creatieve verwerking bij een opdracht onderzoekscompetentie 
 

Onze-Lieve-Vrouwinstituut, Sint-Genesius-Rode 
 
 
Dit schooljaar hebben de leerlingen van het vierde jaar twee verhalen gelezen uit Ovidius’ Metamorphoses. 
Aansluitend bij de lectuur van deze teksten kregen de leerlingen een opdracht in het kader van de onderzoeks-
competentie: zij  moesten duo’s vormen en per duo een ander verhaal uit de Metamorphoses voorstellen aan 
hun klasgenoten door middel van een presentatie. Daarbij kregen zij de opdracht aandacht te besteden aan de 
nawerking van hun verhaal in de kunst en de literatuur. Twee leerlingen zochten niet alleen bestaande kunst-
werken en literatuur op, maar werden zo door de verhalen geïnspireerd dat zij  zelf de volgende gedichten 
schreven. 
 
Jupiter en Io 
 
Het begon weer eens met Jupiter 
De oppergod ging veel te ver 
Hij pleegde nogmaals overspel 
Dit keer vormde hij met Io een stel 
Juno, zijn zus en vrouw, 
Ontdekte de ontrouw 
Jupiter veranderde Io in een koe, 
Want Juno was Jupiters ontrouw echt moe 
Ze mocht het niet nog eens te weten komen, 
Anders ging ze Jupiters plannen opnieuw dwarsbomen 
Inachus, haar vader en riviergod, 
Was hiervan echt kapot 
Juno liet Io door Argus bewaken 
Mercurius moest deze echter van Jupiter doodmaken 
Hij sliep Argus eerst in 
En doodde hem dan zonder tegenzin 
Juno was heel kwaad 
En strafte Io, wat de oppergod tegenstaat 
Io moest als koe een zware tocht ondernemen 
Maar kreeg hierbij heel wat problemen 
Jupiter smeekt Juno om genade 
Ze vergeeft haar man die haar verraadde 
Zo eindigt alles goed 
En gaat Io nog veel avonturen tegemoet 
 
Michaël Boitel 

Myrrha 
 
Gestraft door Venus 
gevuld met lust 
 
droomt ze van haar vader 
die haar teder kust 
 
dwaas van Cinyras 
dronken als hij was 
 
werd door Myrrha gelokt 
woelig in haar waanzin opgeslokt 
 
drachtig van haar vader 
direct gevlucht als misdadiger 
 
verandert zonder schroom  
verwilderd in de gekende mirreboom 
 
Siirilotta Moonen 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 
Makron en zijn makkers 2 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
In Amphora, het ledenblad van de Nederlandse vereniging Vrienden van het Gymnasium, staat sinds 2004 de 
rubriek Makron en zijn makkers. Daarin bespreekt Jaap Hemelrijk, emeritus hoogleraar Klassieke Archeologie 
en Kunstgeschiedenis van de Oudheid aan de Universiteit van Amsterdam, aan de hand van concrete voor-
beelden de roodfigurige vaasschilderkunst in Athene in de periode tussen 525 en 475 v.C. Nadat zijn eerste 31 
essays in 2009 werden gebundeld in een succesvol boek, kon een vervolg niet uitblijven. In het tweede boek-
deel staan andermaal 28 essays, die tussen 2009 en 2014 in Amphora zijn verschenen. 
 
Makron was een Griekse vaasschilder die actief was in Athene ca. 490-480 v.C. Hoewel er slechts één ‘gesig-
neerd’ exemplaar van zijn werk bewaard is gebleven, worden er zo’n 350 roodfigurige vazen aan hem toege-
schreven. Het boek van Jaap Hemelrijk beperkt zich echter niet tot Makron, maar bespreekt ook werken van 
zijn collega-vaasschilders, die net als hij voor de meesten totaal onbekend zijn, maar wel pareltjes van artistiek 
vakmanschap hebben nagelaten. 
 
Wie vreest dat Jaap Hemelrijk met dit boek een saaie cursus Griekse archeologie heeft geschreven, vergist zich 
schromelijk. De man laat de zakelijkheid van zijn academische verleden volledig achter zich en hanteert een 
heel persoonlijke stijl om zijn kennis over te brengen. Met een aanstekelijk en soms kinderlijk enthousiasme – 
dat zijn kennis van zaken geenszins in de weg staat – neemt hij zijn lezers mee op sleeptouw doorheen de 
Griekse geschiedenis en mythologie aan de hand van vaasschilderingen. Daarbij geeft hij niet alleen informatie 
over de achterliggende techniek, maar besteedt hij ook veel aandacht aan de thematiek van de afgebeelde 
taferelen, met een buitengewoon oog voor details. 
 
Alle besproken vazen staan in het boek afgebeeld, vaak met zowel een overzichtsfoto als één of meer detail-
foto’s. In totaal telt het boek ruim 150 zwart-witillustraties (waar mogelijk met vermelding van het vaastype, 
de schilder, de datering en het museum). Voorts is er een bibliografie, een gedetailleerde verantwoording van 
alle afbeeldingen, een alfabetische index, een overzicht van de verschillende vaastypes en een kaart van de 
Griekse wereld. 
 
Wie het eerste deel van Makron en zijn makkers met plezier heeft gelezen, zal aan dit vervolg evenveel lectuur-
genot beleven. 
 
 

J.M. Hemelrijk 
Makron en zijn makkers 2 
Vaasschilders in Athene 525-475 v.Chr. 
Wanneperveen, 2014 
Paperback, 188 blz. 
ISBN 978 90 823103 0 6 
€ 29,00 
 

www.makronenzijnmakkers.nl 
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Heracles 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Van alle Griekse helden is Heracles ongetwijfeld de mythologische figuur die het meest tot de verbeelding 
spreekt. Als buitenechtelijke zoon van Zeus en Alcmene moest hij door toedoen van de jaloerse Hera twaalf 
schijnbaar onmogelijke werken verrichten voor Eurystheus. Hij slaagde in zijn opdracht, maar zijn verdere 
leven verliep tragisch en uiteindelijk pleegde hij zelfmoord. Na een verzoening met Hera trouwde hij met haar 
dochter Hebe en leefde hij eeuwig voort onder de goden op de Olympus. 
 
Aan deze bekendste krachtpatser aller tijden is een themanummer van het tijdschrift Lampas gewijd. Daarin 
gaan zeven auteurs dieper in op verschillende aspecten van de halfgod. 
In het eerste artikel geeft Ruurd Halbertsma een overzicht van de diverse vormen die Heracles in de antieke 
kunst heeft aangenomen, vanaf de vroegste beelden tot de late oudheid. Het begint met de voorstellingen van 
zijn twaalf werken, die onze perceptie van de held grotendeels hebben bepaald, en gaat verder met zijn minder 
bekende daden, zoals die vooral in de hellenistische periode worden afgebeeld. 
Hans Verheij benadert de twee ‘waterwerken’ van Heracles – de waterslang van Lerna en de vogels uit het 
Stymphalusmeer – vanuit hydromythologisch perspectief. Voor beide verhalen vergelijkt hij de antieke mythe 
met de geografische werkelijkheid van de plaats waar het verhaal zich afspeelt en komt hij zo tot een rationele 
verklaring door middel van geohydrologische verschijnselen. 
De bijdrage van Floris Overduin vergelijkt de manieren waarop Heracles wordt voorgesteld bij de belangrijk-
ste hellenistische dichters (Callimachus, Apollonius, Theocritus) tegenover vroegere epische poëzie, waarbij 
opvalt dat het ‘heldgehalte’ in latere tijden is afgenomen. 
Mark Heerink legt in zijn artikel de klemtoon op Hylas, de geadopteerde zoon, leerling en minnaar van Hera-
cles, die tijdens een tussenstop van de Argonauten in Mysië op zoek gaat naar water en door een nimf wordt 
ontvoerd. Concreet bespreekt hij de verwerking van de mythe door Apollonius van Rhodos (Argonautica) en 
Theocritus (Idyllen). 
Het artikel van Bert van den Berg bestudeert Heracles als filosofisch rolmodel in de socratische traditie. Het 
toont aan hoe verschillende filosofen Heracles en zijn twaalf werken gebruiken om hun eigen theorieën over 
het goede leven te illustreren en om zichzelf te onderscheiden van hun rivalen. Voorbeelden zijn Xenophon, 
Antisthenes, de cynici en de stoïcijnen; tegenpool is Plato, die de voorkeur geeft aan Eros. 
Casper de Jonge onderzoekt de receptie van de klassieke mythe van ‘Heracles op de tweesprong’ in Herkules 
auf dem Scheidewege van Johann Sebastian Bach. In zijn bijdrage vergelijkt hij de versies van de sofist Prodicus 
van Keos, Xenophons Memorabilia en Bachs cantate. Hij legt ook het bijzondere muzikale verband met Bachs 
Weihnachtsoratorium. 
Hugo Koning ten slotte werpt een blik op de Heraclesreceptie in de populaire cultuur, met name in de figuur 
van Agatha Christie’s Hercule Poirot, die in The labours of Hercules (1947) – in navolging van zijn naamgenoot 
– twaalf taken moet vervullen. De auteur gaat na hoe en in welke mate de ‘werken’ van Hercule Poirot over-
eenkomsten vertonen met die van Heracles. 
 
 

Lampas (jg. 47 nr. 4) 
Heracles 
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2014 
Paperback, 128 blz. 
ISBN 978 90 8704 476 3 
€ 11,00 
 

www.verloren.nl/lampas 
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Leerdicht over de natuur 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Oorspronkelijk gaf de mens een antwoord op alle existentiële vragen door een (antropomorf voorgestelde) 
hogere macht in te roepen die de wereld had geschapen en het lot van de mensen bepaalde. Rond de 7e eeuw 
v.C. vond er in Klein-Azië echter een overgang plaats van mythologisch naar filosofisch denken. Verklaringen 
werden niet meer bij de goden gezocht, maar door onderzoek te doen naar de natuur. De vraag uit welke 
oerstof alles was ontstaan, vormde daarvan de basis. 
 
De eerste filosoof die in zijn denken niet langer de natuur, maar de mens centraal stelde, was Socrates (469-
399 v.C.). Zelf heeft hij niets van zijn leer opgeschreven, maar we kennen zijn opvattingen vooral door zijn 
leerling Plato (427-347 v.C.), die op zijn beurt een volgeling vond in Aristoteles (384-322 v.C.). Beiden stichtten 
in Athene een filosofische school, resp. de Academie en het Lyceum. Daarnaast werden er nog andere scholen 
opgericht door Zeno van Citium (de stichter van het stoïcisme), Pyrrho van Elis (de grondlegger van het scep-
ticisme) en Epicurus van Samos. 
 
Epicurus (341-270 v.C.) was geboren (uit Atheense ouders) op Samos, maar volgde les aan de Academie en 
het Lyceum. Nadat hij zich definitief in Athene had gevestigd, gaf hij zelf les in de tuin van zijn huis, waar alle 
geïnteresseerden welkom waren. Hij heeft veel geschreven (in proza, want poëzie vond hij niet geschikt voor 
filosofie), maar veel van zijn werken zijn verloren gegaan. Zijn opvattingen zijn ons bekend via o.a. Diogenes 
Laërtius, Cicero en Plutarchus. 
 
In zijn filosofie streeft Epicurus naar de deugd, maar slechts als middel om het grote doel te bereiken: vol-
maakte innerlijke rust ( ), bevrijding van angst voor de goden en de dood (door de werking van de 
natuur uit te leggen) en morele onafhankelijkheid ( ), m.a.w. genot om in evenwicht met de natuur 
en met zichzelf te leven. Hij pleit ervoor om verlangens te beperken tot noodzakelijke natuurlijke behoeften 
en dus om een eenvoudig en sober leven te leiden, waarin vriendschap een belangrijke rol speelt. De basis van 
zijn opvattingen is de atomenleer van Democritus, maar die is ondergeschikt aan de gedragsleer (ethica). Zijn 
filosofie is gebaseerd op waarneming door onze zintuigen, waardoor waarheid en werkelijkheid gelijk zijn. 
Hij verzet zich tegen abstract denken, zoals dat tot uiting komt in de metafysica van Plato en Aristoteles. 
 
De filosofie van Epicurus had aanhangers tot eeuwen na zijn dood. Zijn bekendste volgeling is wellicht Titus 
Lucretius Carus, de auteur van De rerum natura (‘Over de natuur van de dingen’). Lucretius werd geboren ca. 
99-97 v.C. en is waarschijnlijk gestorven in 55 v.C. Verder is er niets bekend over andere werken, zijn beroep 
of zijn familieleven, maar wellicht was hij van een aanzienlijke afkomst en had hij een goede opleiding geno-
ten. Hij overleed nog voor zijn werk was voltooid; mogelijk werd het uitgegeven door Cicero. 
 
In De rerum natura behandelt Lucretius vooral de atomenleer van Epicurus; ethische aspecten komen slechts 
zijdelings aan bod, als een logische consequentie. Hij stelt dat niets ontstaat uit niets en dat niets terugkeert 
naar niets. Er bestaan alleen atomen (die voortdurend in beweging zijn) en leegte. Atomen zijn ondeelbaar en 
onveranderlijk, maar verschillen in vorm, grootte en gewicht. Objecten ontstaan door de verbinding van ato-
men en houden op te bestaan door het uiteenvallen ervan in losse atomen. De mens kent een vrije wil en is 
verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Ook de ziel en de geest bestaan uit atomen; die ontstaan tegelijk met 
het lichaam en verdwijnen ook tegelijk met het lichaam. Er is geen leven na de dood. Goden bestaan, maar 
leven als epicuristen en bemoeien zich niet met menselijke problemen. 
 
De ideeën in het werk zijn van Epicurus, maar de (poëtische) bewoordingen van Lucretius. Hij probeert de 
droge technische stof toegankelijker te maken door ze in de vorm van een leerdicht te gieten (in tegenstelling 
met Epicurus’ eigen opvattingen, die alleen proza geschikt vond voor filosofie). De gebruikte versmaat is de 
dactylische hexameter. Het werk bestaat uit 6 boeken: de boeken 1 en 2 behandelen de atomen, 3 en 4 de mens, 
5 en 6 de wereld. 
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Marguerite Prakke heeft van Lucretius’ De rerum natura een heldere en toegankelijke vertaling gemaakt in 
zesvoetige verzen. De verschillende onderdelen van elk boek zijn voorzien van een titel, en een verdere opde-
ling wordt gemaakt door tekstjes in de marge. Namen of begrippen aangeduid met een sterretje in de tekst 
worden verklaard in de uitgebreide aantekeningen achteraan in het boek. Tot slot is er een bibliografie. 
 
 

Titus Lucretius Carus 
Leerdicht over de natuur (De rerum natura) 
Vertaald, ingeleid en toegelicht door Marguerite Prakke 
DAMON, Budel, 2011 (2e druk) 
Gebonden, 272 blz. 
ISBN 978 90 5573 780 2 
€ 22,90 
 

www.damon.nl 

 
 
 
Groot retorisch woordenboek 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Met de opkomst van de democratie in het oude Griekenland werd de kracht van het woord steeds belangrijker. 
In de Atheense volksvergadering waren het immers de burgers zelf die de beslissingen namen. Wie zijn me-
deburgers van zijn eigen standpunt wilde overtuigen, kon het maar beter goed uitleggen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk  dat  het  onderwijs  daarop inspeelde.  De sofisten bijvoorbeeld gaven lessen die  de zonen van 
rijke Atheense burgers moesten voorbereiden op hun plaats in dat politieke systeem. Daarbij werd er vaak 
meer aandacht besteed aan het gelijk krijgen (door het toepassen van allerlei inhoudelijke, retorische en stilis-
tische acrobatieën) dan het gelijk hebben. 
 
Ook in het oude Rome speelde de kunst van het spreken een belangrijke rol. Iemand als Cicero zou nooit zo 
een beroemde en geprezen advocaat en politicus zijn geworden als hij niet over de gave van het woord had 
beschikt.  Hij  wist  als  geen  ander  hoe  hij  een  redenering  moest  opbouwen,  uit  welke  onderdelen  een  goed  
pleidooi moest bestaan en welke stijlkwaliteiten een redevoering moest hebben. Quintilianus, die een kleine 
eeuw later leefde, legde de theoretische grondslag van de welsprekendheid met zijn boek Institutio oratoria, 
dat wordt beschouwd als hét standaardwerk over retorica. 
 
In onze tijd is retorica helemaal nog niet dood. Politici, advocaten en reclamejongens maken, net als de rede-
naars in de oudheid, gebruik van allerlei middelen om hun boodschap te versterken en op de gewenste manier 
bij hun publiek over te brengen. Het is in die optiek dat het Groot retorisch woordenboek van Paul Claes en Eric 
Hulsens nog brandend actueel is. Na een korte inleiding, waarin de geschiedenis van de retorica wordt ge-
schetst, en een systematische lijst van stijlfiguren en de groep waartoe ze behoren, volgt als hoofdbestanddeel 
van het boek een alfabetisch lexicon met honderden termen uit de retoriek en de stilistiek. 
 
Bij de trefwoorden staat de etymologie, equivalenten in andere talen, synoniemen en antoniemen, een defini-
tie, details over het gebruik van de stijlfiguur, mogelijke formules, mogelijke tekstsoorten, mogelijke functies 
en voorbeelden uit verschillende West-Europese talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Grieks, Itali-
aans, Spaans, Portugees en Russisch). De Latijnse voorbeelden in het bijzonder zijn heel bekend of komen uit 
veelgelezen teksten. De informatie bij een trefwoord is vaak heel uitgebreid. Voor iedere leerkracht die in zijn 
lessen stijlfiguren behandelt, is dit boek dan ook heel bruikbaar. 
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Paul Claes & Eric Hulsens 
Groot retorisch woordenboek 
Lexicon van stijlfiguren 
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2015 
Gebonden, 160 blz. 
ISBN 978 94 6004 199 0 
€ 22,50 
 

www.vantilt.nl 

 
 
 
De waanzin van Rome 
 

 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Voor het eerste deel in de nieuwe serie Monobiblos, een reeks uitgaven van Griekse en Romeinse poëzie, koos 
uitgeverij DAMON voor het eerste boek epigrammen van Martialis (ca. 40-102 n.C.). Over het leven van deze 
Romeinse dichter is weinig met zekerheid bekend. Hij was afkomstig uit Spanje en naar eigen zeggen afhan-
kelijk van zijn dichterlijke activiteiten om te overleven; in werkelijkheid was hij er financieel en materieel wel-
licht veel beter aan toe. 
 
Marcus Valerius Martialis geldt als een van de Latijnse dichters met de scherpste pen. Met zijn poëzie treedt 
hij in de voetsporen van Catullus, die hij als zijn literaire voorbeeld zag. Sommige van zijn epigrammen beho-
ren tot de gevoelige lyriek, maar in het grootste deel van zijn puntdichten is Martialis vlijmscherp tegenover 
de personen en situaties die hij hekelt. Zijn taalgebruik is vaak grof en zelfs obsceen, wat ertoe heeft geleid dat 
zijn poëzie niet door iedereen als aanvaardbaar en publiceerbaar werd (wordt) beschouwd. 
 
Tot nu toe verschenen er vooral bloemlezingen van Martialis, waarin de meest ‘vulgaire’ teksten werden ge-
censureerd. Deze bundel is de eerste waarin een volledig boek van Martialis in onverkorte en ongekuiste ver-
sie in Nederlandse vertaling wordt gepubliceerd. Vincent Hunink, die eerder al zijn sporen verdiende als ver-
taler van klassieke teksten, heeft geprobeerd om de versmaten en de taal van Martialis zo goed mogelijk weer 
te geven, maar toch een leesbare en hedendaagse vertaling af te leveren. Hoewel poëzie zich daar niet meteen 
toe leent, zijn er bij die passages waar de vertaling echt niet voor zichzelf spreekt, verklarende aantekeningen 
toegevoegd. Maar laat de lezer vooral genieten van 118 venijnige, prikkelende en amusante epigrammen. 
 
 

Martialis 
De waanzin van Rome 
Epigrammen boek 1 
Vertaald door Vincent Hunink, ingeleid door Diederik Burgersdijk 
DAMON, Budel, 2015 
Paperback, 120 blz. 
ISBN 978 94 6036 211 8 
€ 14,90 
 

www.damon.nl 
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Nascholing 
 

 
BUITENLAND 
 
31. Europäische Lateinwoche. Johannes-Haus, Am Johannes 2, 35287 Amöneburg (DE). 01.08 tot 08.08.2015. 
Tijdens deze cursussen wordt er Latijn gesproken. Deze Latijnse week richt zich in de eerste plaats tot leer-
lingen, studenten en leerkrachten Latijn en tot alle liefhebbers van het Latijn. Naast een basiscursus Latijn 
staan er ook spelletjes, Romeins koken, theater spelen, musiceren, koken ... op het programma. Info: www.mai-
erphil.de/Sept.Lat.  
 
Zomerschool Latijn: leer Latijn begrijpen, spreken en lezen. Org.: Addisco. Hotel De Drie Dorpen, Cannen-
burgerweg 51, 1244 RG Ankeveen (NL). 03.08 tot 22.08.2015. Gebaseerd op Lingua Latina per se illustrata van 
Ørberg. Begeleiding: Roberto Carfagni en Casper Porton. Men probeert ook een band te maken met de dage-
lijkse realiteit. Verder leest men tijdens de verschillende weken authentieke stukken Latijn uit verschillende 
perioden. WEEK 1: beginnende sprekers. Men leert Latijn begrijpen, lezen en spreken. Aspecten van een taal 
die geheel andere vaardigheden vragen dan analyseren of vertalen. WEEK 2: semigevorderden. De kennis van 
de eerste week wordt verder uitgediept. Men werkt met thematische teksten, waarmee men op interactieve 
wijze de Latijnse spreekvaardigheid kan oefenen. WEEK 3: gevorderde sprekers. Afhankelijk van de behoeften 
wordt  een programma op maat  opgesteld,  waarbij  de  kennis  van het  Latijn  en het  Latijn  spreken naar  een 
hoger niveau wordt gebracht. De nadruk ligt op: mondeling en schriftelijk parafraseren in het Latijn; teksten 
herschrijven naar een hoger/lager niveau; imiteren van de schrijfstijl van diverse auteurs; lezen en bespreken 
van Latijnse werken uit verschillende perioden. Elke week staat er ook een bezoek aan Archeon op het pro-
gramma. Speciaal voor leerkrachten zijn er op maandag, dinsdag en vrijdag in week 1 en 2 workshops Latijnse 
didactiek over de inzet van gesproken Latijn. Info: www.addisco.nl. 
 
32. Europäische Lateinwoche. Pallotti Haus, Pallottiner Straße 2, 85354 Freising (DE). 23.08 tot 29.08.2015. 
Deze Latijnse week is ongeveer op dezelfde leest geschoeid als de Amöneburger Lateinwoche. Info: www.mai-
erphil.de/Sept.Lat.  
 
De Perzische Oorlogen en het Griekse landschap. Org.: UvA i.s.m. Labrys Reizen. Studiedag op 05.09.2015 
en studiereis van 21.10 tot 28.10.2015. Info: is.uva.nl/nascholing/leraren-vo/cursusreizen. 
 

Cursussen en congressen 
 

 
Hardnekkige theorieën en mysteries, deel 1: van sterren en goden. Org.: Amarant. GC De Markten, Oude 
Graanmarkt 5, 1000 Brussel; 01.06 en 08.06.2015 van 19.00 tot 21.30 uur, 15.06 en 22.06.2015 van 19.30 tot 22.00 
uur. 1 De geheimen van de piramide van Gizeh; 2 Het mysterie van Atlantis ontraadseld?; 3 De zondvloed en 
de ark van Noach; 4 De zoektocht naar Eldorado. Diverse docenten. Info: www.amarant.be. 
 
Lucien de Samosate: écrivain irrévérencieux de l’Antiquité. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, Rue de 
l’Ermitage 23, 1300 Wavre. 05.06, 15.06 en 22.06.2015 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Sébastien Polet. Info: 
www.roma-asbl.be. 
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Leesgroep filosofie: Marcus Aurelius’ Persoonlijke notities. Org.:  Vormingplus.  CC  De  Schakel,  Schakel-
straat 8, 8790 Waregem. 08.06, 15.06, 22.06 en 29.06.2015 van 19.30 tot 21.30 uur. Begeleiding: Eva Rousselle. 
De Persoonlijke notities van Marcus Aurelius vormen een soort gewetensonderzoek, waardoor men zijn idealen 
en twijfels, zijn persoonlijkheid en morele principes leert kennen. Met meer warmte dan men van een stoïcijn 
zou verwachten, legt hij  de nadruk op de sociale plichten en de gevoelens van samenhorigheid, die hieruit 
voortvloeien. Een ander terugkerend thema is dat van de innerlijke vrijheid van de mens. Er is in zijn notities 
– die voor persoonlijk gebruik waren bedoeld – geen sprake van een samenhangend betoog, eerder van een 
verzameling gedachten en leefregels. Info: www.vormingplusmzw.be. 
 
De Griekse tragedies: Oedipus, Orestes, Phaedra en de anderen. Org.: Amarant. Hof van Watervliet, Oude 
Burg 27, 8000 Brugge. 14.07 en 16.07.2015 van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Katharina 
Haemers. Het westerse theater is een uitloper van de traditie van de Griekse tragedies, die op hun beurt in de 
religieuze rituelen van de Dionysusfeesten geworteld waren. Deze tragedies vormden een onmisbaar steun-
punt in wat men de Atheense democratie noemde: de tragedie als politiek element, een sociaal-politiek ritueel 
door Pisistratus ingesteld in de zesde eeuw v.C. Hoewel deze theaterstukken 2500 jaar oud zijn en een mens-
beeld en een levensvisie  tonen die  al  lang niet  meer  werkzaam zijn,  slagen ze  er  toch in  om ons te  blijven 
ontroeren en ons te raken met hun diepmenselijk getuigenis van het bestaan op deze wereld. In deze cursus 
wordt een beeld geschetst van de bijzondere god Dionysus en zijn cultus en wordt vastgesteld hoe daaruit een 
kritisch instrument groeide dat niets of niemand spaarde in de Atheense samenleving. Dat gebeurt aan de 
hand van teksten uit verschillende tragedies. Info: www.amarant.be. 
 
Desiderius Erasmus (1466-1536): portret van een christen-humanist. Org.:  Amarant.  Zaal  Stanislas,  Grote  
Steenweg 75, 2600 Berchem; 29.08.2015. Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent; 05.09.2015. GC De Markten, 
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel; 12.09.2015. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 19.09.2015. 
Telkens van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Stefan Joosten. Erasmus is de belangrijkste 
vertegenwoordiger van het humanisme. Lof der Zotheid, zijn bekendste boek, hekelt op een satirische manier 
de verdorvenheid van de mens. Maar zijn belangrijkste realisatie, zo zei hij zelf, was de vertaling van de 
Griekse versie van het Nieuwe Testament naar het Latijn. Op die manier kon hij de philosophia christiana helpen 
verspreiden. Want Erasmus zag zich in de eerste plaats als een christen-humanist. Dat was ook zijn motivatie 
om de klassieke bronnen (Cicero, Seneca, klassieke spreuken ...) bij zijn tijdgenoten bekend te maken. Info: 
www.amarant.be. 
 
BUITENLAND 
 
2015 Annual Euroclassica Conference Malta. Osborne Hotel, 50 South St, Valletta (Malta). 28.08 tot 30.08.2015. 
Classical archaeology in Malta: a historical overview (Anthony Bonanno); Teaching Classics through theatre: experi-
ences of the Malta Classics Association (Carmel Serracino); Sound, word and meaning: from Latin and Greek towards 
an appreciation of the importance of the Sanskrit language (Maria Zammit); Latin for historians in the Maltese context 
(Victor Bonnici); The teaching of Classics in the traditional and not-traditional environment (Maria Giuliana Fenech); 
Teaching Classics to post-secondary students: a great challenge, a great opportunity (George Vella); Weaving Classic 
myths and stories into Primary and Middle School curricula: reflections (Bernie Mizzi). Info: www.euroclassica.eu. 
 

Lezingen 
 

 
Romeins Recht. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, Antwerpen. 17.06.2015 om 20.00 uur. Spreker: 
Ludo Giebens. Info: www.avra.be. 
 

Tentoonstellingen 
 

 
Abraham Ortelius (1527-1598), in de ban van de klassieke oudheid. Rockoxhuis, Keizerstraat 10-12, 2000 
Antwerpen. Tot 16.08.2015. In zijn Thesaurus Geographicus verwees deze geograaf naar plaatsnamen uit de 
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klassieke oudheid. Met behulp van zijn vermaarde museumcollectie, waaronder een uitgebreide bibliotheek 
en een rijke collectie Romeinse munten, reconstrueerde Ortelius onder meer de veroveringen van Caesar in 
Gallië en de tochten van de antieke helden Aeneas, Odysseus en de Argonauten. In zijn teksten die de kaarten 
begeleidden, gaf hij telkens de nodige informatie over de bronnen die hij had geraadpleegd. Info: 
www.rockoxhuis.be. 
 
Rome en pays Nervien: retour sur notre passé antique. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 
Tot 25.08.2015. Info: www.espacegalloromain.be. 
 
BUITENLAND 
 
Die Griechen in Italien. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 07.06.2015. 
Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
Defining beauty: the body in ancient Greek art. British Museum, Great Russell Street, London WC 1B3DG 
(GB). Tot 05.07.2015. Info: www.britishmuseum.org. 
 
Kykladen: frühe Kunst in der Ägäis. Archäologische Staatssammlung, Lerchenfeldstraße 2, 80538 München 
(DE). Tot 07.07.2015. Info: www.archaeologie-bayern.de. 
 
L’épopée des rois thraces: découvertes archéologiques en Bulgarie. Musée du Louvre, Aile Richelieu, Rue 
du Louvre, 75001 Paris (FR). Tot 20.07.2015. Info: www.louvre.fr. 
 
Héros: quand dieux et héros sillonnaient le monde. Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Centre de la 
Vieille Charité, Rue de la Charité 2, 13002 Marseille (FR). Tot 02.08.2015. De tentoonstelling omvat 5 delen: 1 
Helden tegen wil en dank: Odysseus, Oedipus, Heracles, Orpheus; 2 Held met hart en ziel: Perseus en de 
Medusa, Theseus en de Minotaurus; 3 Goden op reis, zoektochten en dwaaltochten: de zoektocht van Isis, de 
zoektocht van Apollo; 4 Cyclische reizen: de cyclus van de zon, de cyclus van de seizoenen; 5 Tijdeloze helden: 
Alexander de Grote. Dit alles wordt gekruid met verwijzingen naar de mythen van onze moderne tijd zoals 
Star Wars, Matrix en The Lord of the Rings. Info: musee-archeologie-mediterraneenne.marseille.fr. 
 
Augustus und das römische Reich: Münzen von Cäsar bis Tiberius aus westfälischen Sammlungen. 
Kunstsammlungen Ruhr, Universität Bochum, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum (DE). Tot 16.08.2015. 
Info: www.ruhr-uni-bochum.de/kusa. 
 
Rome en pays Nervien: retour sur notre passé antique. Musée de Bavay, Rue de Gommeries 2, 59570 Bavay 
(FR). Tot 25.08.2015. Info: www.musenor.com. 
 
Divina Natura. Musée Archéologique, Parvis de la Vielle Eglise, Rue des Templiers, 83700 Saint-Raphaël (FR). 
Tot 30.08.2015. Deze tentoonstelling richt zich tot een jong publiek; men doet er een beroep op hun tastzin, 
horen en ruiken. Het is een ontdekking van de mythen over de natuur in de oudheid. Dit gebeurt aan de hand 
van kunstwerken, beeldhouwwerken, aardewerk en edelsmeedkunst. Die moeten de verschillende godheden 
oproepen. Info: www.musee-saintraphael.com. 
 
En avant la musique: les dieux et la musique dans l’Antiquité. Site Archéologique de Gisacum, Rue des 
Thermes 8, 27930 Le Vieil-Evreux (FR). Van 20.06 tot 20.09.2015. Info: www.gisacum-normandie.fr. 
 
Des dieux et des hommes: cultes et sanctuaires en Sarthe et en Mayenne dans l’Antiquité. Carré Plantagenet, 
Rue Claude Blondeau, Le Mans (FR). Tot 21.09.2015. Info: www.lemans.fr. 
 
De aqua vita Romanorum. Maison  de  l’Archéologie  des  Vosges-du-Nord,  Avenue  Foch  44,  67110  Nieder-
bronn-les-Bains (FR). Tot 04.10.2015. Info: www.jds.fr/agenda/expositions/de-aqua-vita-romanorum-79421_A. 
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Mythos Troja. Pompejanum, Pompejanumstraße 5, 63739 Aschaffenburg (DE). Tot 11.10.2015. Info: www.an-
tike-am-koenigsplatz.mwn.de/de/pompejanum-aschaffenburg. 
 
Nero: Kaiser, Künstler und Tyrann. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier (DE). Tot 
16.10.2015. Info: www.landesmuseum-trier.de. 
 
De rouge et de noir: les vases grecs de la collection de Luynes. Bibliothèque Nationale de France, Site Riche-
lieu-Louvois, Rue Vivienne 5, 75002 Paris (FR). Tot 31.10.2015. Info: www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture. 
 
Der Tod aus dem Nichts: antike Geschütze. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Am Römerkastell 
1, 61350 Bad Homburg (DE). Van 03.07 tot 01.11.2015. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Fragile: verres romains. Musée Romain, 1580 Avenches (CH). Tot 01.11.2015. Info: www.aventicum.org. 
 
Medicus: der Arzt im römischen Köln. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). 
Van 12.06 tot 01.11.2015. Info: www.museenkoeln.de/roemisches-germanisches-museum. 
 
Romeins Limburg groeit. Villa De Proosdij, Klimmenderstraat 2, 6343 AC Klimmen (NL). Tot 01.11.2015. Een 
eerste Romeinse tuin werd aangelegd. Daarnaast heeft het Thermenmuseum een bijzondere expositie inge-
richt in de gewelven van de villa over het Romeinse platteland in de streek, de Romeinse keuken en het Hor-
tusproject. Men kan ook Romeinse gerechten proeven in de brasserie. Info: www.thermenmuseum.nl/activi-
teit/romeins-limburg-groeit. 
 
Im Zentrum der Macht: Holzmodelle des Forum Romanum. Glyptothek,  Königsplatz  3,  80333  München  
(DE). Tot 08.11.2015. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
Top!Stukken uit het Rijksmuseum van Oudheden. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo (NL). 
Van 05.06.2015 tot 03.01.2016. In de vaste presentatie Van neanderthaler tot stedeling worden iconische objecten 
en gidsvoorwerpen uit de Nederlandse archeologie tentoongesteld (o.a. de gouden Romeinse ruiterhelm uit 
de Peel). Info: www.limburgsmuseum.nl. 
 
Haube, Schleier, Krone: Accessoire und Symbol. Skulpturhalle,  Mittlere  Straße  17,  4056  Basel  (CH).  Tot  
31.01.2016. De geschiedenis van de hoofddoek en zijn verschillende betekenissen en functies, met nadruk op 
de oudheid. Info: www.skulpturhalle.ch. 
 
Veni, vidi ludique: les jeux sont faits. Musée Romain de Vallon, Carignan 6, 1565 Vallon (CH). Tot 14.02.2016. 
Info: www.museevallon.ch. 
 
Métamorphoses: carte blanche à Bruno Gaudichon. Musée du Louvre - Lens, Rue Paul Bert 99, 62300 Lens 
(FR). Van 01.07.2015 tot 21.03.2016. De Metamorphoses van Ovidius in de collecties van de musea van het de-
partement Nord-Pas de Calais. Info: www.louvrelens.fr. 
 
Der versunkene Schatz: die Sensation von Antikythera. Antikenmuseum, St. Alban-Graben 5, 4010 Basel 
(CH). Van 27.09.2015 tot 27.03.2016. Info: www.antikenmuseumbasel.ch. 
 
Corps et âmes: sculpter l’homme et les dieux dans l’Antiquité. Musée Archéologique Départemental, Rue 
de la Libération 13, 53160 Jublains (FR). Van 06.06.2015 tot 31.03.2016. Info: www.museedejublains.fr. 
 
Die Etrusker: von Villanova bis Rom. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). 
Van 16.07.2015 tot 17.07.2016. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
Brumath – Brocomagus: capitale de la cité des Triboques. Musée Archéologique, Palais Rohan, Place du 
Château 2, 67000 Strasbourg (FR). Tot 31.12.2016. Info: www.musees.strasbourg.eu. 
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Toneel 
 

 
Les 7 tragédies (Sophocles). Mons 2015. Théâtre Le Manège, Rue des Passages 1, 7000 Mons. 28.06.2015. Info: 
www.maisonculturetournai.com. 
 

Muziek en ballet 
 

 
Dido and Aeneas (Henry Purcell). Le Poème Harmonique. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 
1000 Brussel. 03.06.2015 om 19.30 uur. Info: www.bozar.be. 
 
Dulces exuviae: muziek voor het Habsburgse hof. Festival van Vlaanderen. Stile Antico. Sint-Pauluskerk, 
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen. 23.08.2015 om 19.15 uur. De programmabrochure van Laus Polyphoniae 
vermeldt dat het ensemble Stile Antico grasduint in het repertoire op teksten van klassieke auteurs als Vergi-
lius en Horatius. Klassieke meesters als leidraad in een programma met geraffineerde polyfonie. Info: 
www.amuz.be. 
 

Wandelingen en reizen 
 

 
Wandeling in Anderlecht: sporen van de Begijnen, Sint-Guido en Erasmus. Org.: Masereelfonds. 21.06.2015 
om 14.00 uur. Vertrek aan de Sint-Guidokerk, Dapperheidsplein, 1070 Anderlecht. Info: www.masereelfonds.be. 
 
Het Erasmushuis en Begijnhof van Anderlecht. Org.: Amarant. 27.09.2015 om 10.30 en om 14.00 uur. Info: 
www.amarant.be. 
 
BUITENLAND 
 
Rome en de stoïcijnse filosofie. Org.: Labrys Reizen. 07.06 tot 13.06.2015. Begeleiding: Miriam van Reijen. Het 
programma biedt een boeiende afwisseling aan colleges, stadswandelingen en excursies. De nadruk valt op 
denkers als Boëtius, Epictetus en Marcus Aurelius. Info: www.labrysreizen.nl. 
 
Griekenland, de thuisreis van Odysseus. Org.: Labrys Reizen. 09.06 tot 19.06.2015. Begeleiding: Hein L. van 
Dolen. Een deel van Odysseus’ en Telemachus’ reizen speelde zich af in Griekenland. Tijdens deze odyssee 
zullen de ‘homerische’ steden en eilanden worden bezocht. Met het heldendicht in de hand bekijkt men de 
resten van paleizen en orakels en doet men enkele andere locaties aan die in de Odyssee worden vernoemd. 
Info: www.labrysreizen.nl. 
 
Campania felix. Org.: Amarant. 08.09 tot 13.09.2015. Begeleiding: Sophie Dralans. Vanuit de vertrekbasissen 
Pozzuoli en Salerno worden een aantal sites en musea bezocht die getuigen van het rijke Griekse, Etruskische, 
Romeinse en Samnitische verleden van Campanië. Een bezoek met de boot aan het eiland Ischia, de vroegste 
Griekse stichting in de baai van Napels, en de goed bewaarde tempels van Poseidonia (Paestum) staan op het 
programma. Maar ook minder bekende parels als het Romeinse thermencomplex van Baeae en het amfitheater 
en mithraeum van Capua ontbreken niet. Info: www.amarant.be. 
 

Ateliers 
 

 
BUITENLAND 
 
Vakantiecursus ‘Zijde bij de Romeinen’. Limesmuseum, St.-Johann-Straße 5, 73430 Aalen (DE). 05.08 en 
06.08.2015, telkens van 14.00 tot 17.00 uur. Info: www.limesmuseum.de. 
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Evenementen 
 

 
Goûtez Gaulois. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 15.06.2015 van 15.30 tot 17.00 uur. Info: 
www.archeosite.be. 
 
Jardins et potagers gallo-romains. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 05.07.2015. Geleide 
bezoeken aan de Romeinse tuinen en moestuinen, natuurwandelingen, textiel (plantaardig) kleuren, thee 
proeven, zaaiateliers. Info: www.malagne.be. 
 
Le rendez-vous gallo-romain de Wallonie. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 25.07 en 
26.07.2015. Demonstratie van oude ambachten, optreden van Romeinse militairen en gladiatoren, het bereiden 
van brood en cervesia, Gallo-Romeinse spelen ... Info: www.malagne.be. 
 
Goûtez romain. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 20.09.2015 van 15.30 tot 17.00 uur. Info: 
www.archeosite.be. 
 
BUITENLAND 
 
UNESCO-Welterbe-Tag: Mit den Soldaten am Limes. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Am Rö-
merkastell 1, 61350 Bad Homburg (DE). 07.06.2015 van 10.00 tot 17.00 uur. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Carnuntiner Römerfest. Carnuntum, Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-Altenburg (AT). 13.06 en 14.06.2015 van 
10.00  tot  18.00  uur.  Met  optredens  van  Romeinse  legionairs,  ruiters,  ambachtslieden  en  handelaars.  Info:  
www.carnuntum.co.at. 
 
L’Augusta au rendez-vous des Gaulois. Musée Gallo-Romain, Place du Musée 43, 38490 Aoste (FR). 28.06 en 
29.06.2015. Gevechten, demonstraties, het leven in het kamp, historische mars, defilé met fakkels, pyrotech-
niek, Gallische maaltijd. Info: www.mairie-aoste.fr/musee-aoste.html. 
 
Thementag: Artes Pulchrae – Schöne Künste im alten Rom. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 
Am Römerkastell 1, 61350 Bad Homburg (DE). 27.06 en 28.06.2015 van 10.00 tot 17.00 uur. Een weekend met 
theater, muziek en beeldende kunsten. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Fête gallo-romaine. Sanctuaire de Saint-Martin-au-Val, Rue des Bas Bourgs, 28000 Chartres (FR). 04.07 en 
05.07.2015. Optredens van smeden, metselaars, steenkappers, legionairs en dergelijke. Mogelijkheid tot Ro-
meins eten. Info: archeologie.chartres.fr. 
 
Thementag: Antike Artillerie. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Am Römerkastell 1, 61350 Bad 
Homburg (DE). 05.07.2015 van 10.00 tot 17.00 uur. Een hele dag met Romeins geschut (rondleidingen, voor-
drachten en demonstraties). Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Gladiatorenfest. Carnuntum, Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-Altenburg (AT). 22.08 en 23.08.2015 van 10.00 
tot 18.00 uur. Info: www.carnuntum.co.at. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 3 mei 2015. Voor aanvullende informatie of eventuele 
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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