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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Acteur en classicus Bruno Vanden Broecke speelt momenteel Socrates op de Vlaamse theaterpodia. In de ge-
lijknamige theatermonoloog, geregisseerd door filosoof Stefaan Van Brabandt, laat hij de Athener fulmineren 
tegen  de  natuurfilosofen:  voor  de  een  is  alles  water,  voor  de  ander  vuur,  maar  waarom  zou  je  de  kosmos  
technisch willen ontleden als je de mens zelf niet kent? Met zijn vroedvrouwmethode, als een horzel in een 
pels, probeerde Socrates zijn medeburgers meer inzicht te verschaffen in de menselijke natuur. Zedenbederf 
was het verdict. 
 
Menswetenschappen mogen dan niet meer geacht worden te leiden tot zedenbederf, toch wordt de zin ervan 
ook vandaag in vraag gesteld. Op academisch niveau erkennen en respecteren humane en exacte wetenschap-
pers elkaar, aldus prof. Katrien Schaubroeck in haar openingsreferaat (Nutteloos onderwijs) op de Dag van de 
Klassieke Talen (13 oktober jl. in Kortrijk). De kritiek komt vandaag, net zoals toen in Athene, vanuit de poli-
tieke hoek: de menselijke aard bestuderen wordt nu wel niet zozeer als gevaarlijk, maar wel als nutteloos 
beschouwd. En wat nutteloos is, moet de overheid niet steunen, maar zelfs afraden. Net als prof. Wim Verbaal 
(in zijn tekst Humanitas in een wereld van Titanen, gepubliceerd in het tijdschrift Streven, april 2015) pleit ze 
ervoor om de verdediging van het onderwijs in de klassieke talen niet afzonderlijk te voeren, maar in te bed-
den in de verdediging van het belang van de humane wetenschappen algemeen. 
 
Prof. Schaubroeck wees er in haar betoog op dat humane wetenschappen in de meeste verdedigingsstrategieën 
een dienstbare rol toebedeeld krijgen: ze zijn bv. nuttig voor de economie en de politiek. Volgens prof. Verbaal, 
die net als prof. Schaubroeck zijn inzichten verder toelichtte tijdens een panelgesprek op dezelfde studiedag, 
gaat die instrumentele argumentatie alvast niet op voor het klassieketalenonderwijs: alles wat daarin wordt 
aangeleerd en als nuttig wordt aangehaald, is perfect vervangbaar door andere vakken. Ook prof. Schaubroeck 
haalde in haar referaat als laatste – en niet minste – verdedigingsstrategie aan dat al die nuttige hulpmiddelen 
eigenlijk nutteloos zijn als er geen waardevol doel wordt nagestreefd: ‘Zonder doelen geen middelen.’ Ze wees 
erop dat precies in het waardevol maken van dat doel de humane wetenschappen een belangrijke rol spelen. 
 
De deelnemers aan het panelgesprek leken het mij hierover min of meer eens: de humane wetenschappen 
worden best  niet  louter  opgevoerd als  een nuttig  hulpmiddel,  en zeker  niet  de studie  van Latijn  en Grieks  
afzonderlijk. Onze identiteit bestuderen, vormen en behouden is een waardevol en noodzakelijk doel op zich. 
Een samenleving waarin een collectief en individueel zelfbewustzijn ontbreekt, is immers leeg. Aangezien de 
oudheid in belangrijke mate onze Europese identiteit bepaald heeft, is ook het klassieketalenonderwijs waar-
devol, op voorwaarde dat het taalaspect overstegen wordt.  
 
De bovenstaande meningen en conclusies kunnen op beleidsniveau zeker in de strijd gegooid worden. Moei-
lijker wordt het om ouders en leerlingen voor te lichten en te overtuigen: zij kijken vaak uit naar meer concrete 
argumenten en hebben nog vaker niet-correcte, stereotiepe ideeën over de bedoeling en de inhoud van het 
klassieketalenonderwijs. Daarom is het zinvol om deze bevindingen concreter te formuleren, te confronteren 
met andere meningen en aan te vullen. Hopelijk kan het panelgesprek tijdens onze lustrumviering in februari 
daartoe bijdragen. 
 
Namens het bestuur wens ik u een prettig eindejaar en veel inspiratie, voldoening en geluk in 2016. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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  VERENIGING 
 
 
 

Betaling van het lidgeld 
 

 
 
2015 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat ook uw lidmaatschap van de VLOT aan hernieuwing toe is. Het 
lidgeld van onze vereniging is sinds jaar en dag onveranderd gebleven: het bedraagt nog steeds 15 euro per 
kalenderjaar en omvat tevens een jaarabonnement op ons tijdschrift Prora.  
 
We zouden u dan ook vriendelijk willen vragen uw lidgeld voor 2016 over te schrijven op rekening BE30 0001 
7073 0811 van VLOT vzw met vermelding van ‘Lidgeld 2016’ en uw naam. U zou onze ledenadministratie 
veel tijdrovend werk besparen indien u uw lidgeld zou betalen voor 15 februari 2016. 
 
De VLOT is de enige vereniging in Vlaanderen die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke talen en die 
leerkrachten Latijn en Grieks concrete ondersteuning wil bieden. We twijfelen er dan ook niet aan dat u over-
tuigd bent van het belang van een vereniging als de VLOT en dat u, al was het alleen uit solidariteit met uw 
collega-classici, lid wilt blijven van onze vereniging. Alvast onze hartelijke dank voor uw blijvende steun! 
 
 
 

Algemene vergadering 
 

 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen houdt op zaterdag 19 maart 2016 haar jaarlijkse algemene ver-
gadering. De traditionele agendapunten zijn het inhoudelijk en financieel jaarverslag en de goedkeuring van 
de financiën en de begroting, maar uiteraard willen we ook tijd maken om te luisteren naar de opmerkingen 
en suggesties van onze leden, die van harte uitgenodigd zijn. 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 

• 10.00 uur: onthaal met een drankje 
 

• 10.30 uur: algemene vergadering: 
     – inhoudelijk jaarverslag 2015 
     – financieel jaarverslag 2015 
     – goedkeuring van de jaarrekening 2015 en kwijting aan de bestuurders 
     – goedkeuring van de begroting 2016 
     – gedachtewisseling over het beleid van de vereniging 
 

• 11.30 uur: aperitief aangeboden door de VLOT 
 

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

Datum/uur:   zaterdag 19 maart 2016 van 10.30 tot 12.00 uur 
 

Locatie:    De Postiljon, Markt 14, 9160 Lokeren (wegbeschrijving: www.vlot-vzw.be/vergadering) 
 

Deelnameprijs:  gratis (behalve de facultatieve maaltijd) 
 

Inschrijvingen:  www.vlot-vzw.be/vergadering 
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De raad van bestuur van de VLOT 
(v.l.n.r.) Dimi Van Hoof, Franciska Wildenboer, Kris Doffemont, Kathleen Schepens, Joeri Facq 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Zoete lente? Horatius, Carmina 1, 4 
 
 

Dennis Lenders 
 
 
Situering 
 
Na aanzienlijke successen te hebben geboekt met zijn jambische spotdichten (Iambi of Epoden) en vooral met 
zijn satiren (Sermones), achtte Horatius de tijd rijp voor een grootser werk. Heeft deze keuze te maken met de 
grondig gewijzigde politieke situatie in Rome, waar het einde van een ellendige reeks burgeroorlogen eindelijk 
een feit was en het rijk na decennia van instabiliteit voor het eerst ‘eengemaakt’ leek? Of voelde de dichter zich 
stilaan klaar voor het echte werk? Uit de grote verscheidenheid aan thema’s en metra die de horatiaanse oden 
rijk zijn, kunnen we opmaken dat hij zich maar al te graag wou meten met zijn Griekse lyrische voorbeelden, 
waarvan Pindarus, Sappho en Alcaeus de beroemdste vertegenwoordigers zijn. 
 
De thematiek van de Oden of Carmina is bijzonder rijk geschakeerd. Sommige gedichten behandelen mytho-
logische of wijsgerige onderwerpen, andere beschrijven het simpele landleven. Er zijn drinkliederen, liefdes-
gedichten, overwinningszangen ... Hoe verscheiden ook, Horatius’ lyrisch oeuvre treedt als een harmonisch 
geheel op de voorgrond. De drijvende kracht hierachter is het principe van de aurea mediocritas, de befaamde 
‘gulden middenweg’. Deze gulden middenweg impliceert niet alleen stilistische evenwichtigheid, maar is ook 
op inhoudelijk vlak werkzaam. Zo prijst Horatius voortdurend een weloverwogen, gematigde levenswijze 
aan, waarin geen plaats is voor extremen en pretbedervers als woede, verdriet of vrees. Wie echter aandachtig 
leest, stelt vast dat de dichter misschien zelf wel lijdt onder angst, meer bepaald voor de dood, die vroeg of 
laat – maar altijd te vroeg – een einde maakt aan het aangename leven. 
 
Carmina 1, 4 
 
Geen spoor van deze angst in het vierde gedicht van het eerste boek Oden, dat de langverwachte komst van 
de heerlijke lente bezingt. Of toch? Voordat wij het gedicht structureel en gedetailleerd analyseren, geven we 
hieronder de Latijnse tekst gevolgd door een literaire vertaling van de hand van Piet Schrijvers.  
 
Tekst 
 
Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni 
     trahuntque siccas machinae carinas, 
ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni 
     nec prata canis albicant pruinis. 
 
Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna    5 
     iunctaeque Nymphis Gratiae decentes 
alterno terram quatiunt pede, dum gravis Cyclopum 
     Volcanus ardens visit officinas. 
 
Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto 
     aut flore, terrae quem ferunt solutae;       10 
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nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis, 
     seu poscat agna sive malit haedo. 
 
Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas 
     regumque turris. O beate Sesti, 
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam.   15 
     Iam te premet nox fabulaeque Manes 
 
et domus exilis Plutonia, quo simul mearis, 
     nec regna vini sortiere talis 
nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus 
     nunc omnis et mox virgines tepebunt.1       20  
 
Vertaling 
 
Winterse guurheid wordt zachter bij terugkeer van de zoele lente, 
 takels trekken kielen van het droge, 
vee wil niet langer op stal, de boer blijft niet meer bij het haardvuur, 
 witte rijp is weggedooid van het weiland. 
 
Nu leidt Cytherische Venus een reidans onder het hoge maanlicht, 
 hand in hand gaan Gratiën en Nimfen 
lieflijk trippelend over de aarde terwijl Vulcanus vurig 
 zware smidsen van Cyclopen opzoekt. 
 
Nu moeten glanzend je haren omkranst zijn met groene mirteblaren, 
 met bloemen die de zachte grond doet groeien; 
nu moet je Faunus een offer gaan brengen in schaduwrijke bossen, 
 een lam of, als hij liever wil, een bokje. 
 
Bleek schopt de Dood met eenzelfde voet tegen haveloze hutten 
 en een koninklijk kasteel. Mijn rijke Sestius, 
het korte totaal van het leven verbiedt ons verre hoop te koesteren. 
 Snel valt op jou de nacht, een schimmenfabel, 
 
Pluto’s schamele woning; als jij daar eenmaal aangeland bent, 
 dobbel je niet om het koningschap van Bacchus, 
staar je niet meer naar tengere Lycidas voor wie nu alle mannen 
 gloeien en ook meisjes gauw ontvlammen.2  
 
Metrum 
 
De tekst bestaat uit vijf strofen van telkens vier verzen. De laatste twee strofen vormen samen een syntactisch 
geheel. Het metrum is de zogenaamde ‘archilochische strofe’, een distichon bestaande uit: 
• een archilochius:  een dactylische tetrapodie  met  als  vierde voet  altijd  een dactylus  en na de cesuur een 

trocheïsche tripodie; 
• een catalectische jambische trimeter met een cesuur na de eerste syllabe van de tweede dipodie. 
 
Tot zover het Chinees. Nu de schematische weergave: 
 

                                                
 1 Tekst overgenomen van www.thelatinlibrary.com. 
 

 2 Horatius, Verzamelde gedichten, Groningen, 2003. 
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   /     |   /     |   /   ||   |   /     ||   /    |   /    |   /    
   –  – |  –  – |  –  
 
Het tweede deel van het eerste vers (dus de trocheïsche tripodie) van ieder distichon wordt ook wel ‘ithyphal-
licus’ genoemd, wat zoveel als ‘met stijve fallus’ betekent, omdat het metrum vaak gebruikt werd in de ere-
dienst van Dionysus. Tijdens de voordracht zorgt het voor een vrolijke en komische afwisseling na het verhe-
ven dactylische begin. Het lijkt alsof het vers plots olijk weghuppelt om niet meer tot bedaren te komen, aan-
gezien het in het tweede vers doorloopt als een reeks trocheeën, dus omgekeerde jamben.  
 
Op formeel vlak kunnen we dus stellen dat het gedicht een voortdurende afwisseling kent tussen een verhe-
ven, ernstig element en een lichtvoetig, speels element. Komt dit overeen met de inhoud van het gedicht? 
 
Bespreking 
 
In wat volgt bieden wij een analyse aan die effectief gebruikt kan worden in de klas. Ze is het resultaat van 
een herhaaldelijke intensieve lectuur, zowel individueel als in dialoog met leerlingen. Sommige inzichten kwa-
men tot stand dankzij de frisse blik van leerlingen, wier heerlijke naïviteit en openhartigheid vaak een troef 
zijn bij het lezen van complexe teksten. 
 
Strofe 1 
 
Het eerste vers geeft duidelijk aan waarover het gedicht gaat: de afwisseling der seizoenen, en meer bepaald 
de komst van de lente. Ik probeer me Horatius – of een ander groot Romeins dichter – voor te stellen tijdens 
het wordingsproces van dit gedicht. Hij wil de winter tegenover de lente plaatsen en zoekt daarvoor naar een 
zo sterk mogelijke stilistische weergave. Hij begint te schrijven – of te dicteren – maar begint telkens opnieuw, 
gedreven door de zoektocht naar het juiste woord op de juiste plaats. En dan uiteindelijk, uren of misschien 
wel dagen later, komt hij hierop: Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni. Ik ben zeker dat hij glunderde. 
Maar waarom? Het lijkt een vrij gewone zin, die je evengoed in proza kunt tegenkomen. Maar als je aandachtig 
kijkt, leest en spreekt, merk je dat de twee tegenpolen – winter en lente – op meesterlijke wijze tegenover elkaar 
worden geplaatst. 
 
Je zou kunnen zeggen dat dit eerste vers uiteenvalt in drie delen: het eerste deel vormen de eerste drie woor-
den, samengehouden door verbinding1 en de opvallende r- en s-klanken. Deze drie woorden vertegenwoor-
digen de winter. Het tweede blok bestaat uit de ablatief grata vice, omgeven door twee cesuren2: voor grata en 
na vice. Deze twee woorden staan voor de afwisseling der seizoenen. Afwisseling betekent afbakening, van-
daar de cesuren. Het derde blok wordt ingenomen door de laatste drie woorden – de lente – die op deze 
manier dus de eerste drie woorden – de winter – spiegelen. De harmonie in het laatste blok wordt gegaran-
deerd door opnieuw verbinding en de zachte v-klanken, reeds aangekondigd door vice. De dichter is er dus 
op meesterlijke wijze in geslaagd winter en lente tegen elkaar uit te spelen, en dit zowel op metrisch (spel der 
cesuren en verbinding), stilistisch (dreigende r/s versus fijne v) als uiteraard inhoudelijk gebied. 
 

                                                
 1 Verbinding of synafie is een prosodisch principe waarbij geldt dat de lettergrepen over de woordgrenzen 

doorlopen, zoals blijkt uit de splitsing in lettergrepen: sol-vi-tu-rac-ri-si-ems. 
 

 2 Een cesuur is niet meer dan een breuk in de verbinding, dus elke plaats waar het lettergreep- en woordeinde 
samenvallen. Een cesuur is dus een zuiver technisch prosodische term. Doordat cesuren vaak op dezelfde 
plaatsen voorkomen, is men ze gaan verwarren met ‘rustpunten’ of ‘pauzes’ in het vers, zoals je vandaag 
nog altijd leest in leerboeken. Het klopt dat je in hexameters heel vaak een cesuur hebt na de vijfde halve 
voet (semiquinaria) of na de derde halve voet (semiternaria), eventueel in combinatie met de zevende halve 
voet (semiseptenaria). Maar cesuren kunnen op alle plaatsen in het vers voorkomen en vaak doen ze dat ook. 
Moet je dan bij elke cesuur ‘pauzeren’ in de voordracht? Natuurlijk niet. Het is aan de voorlezer om te be-
palen waar hij nadruk wil leggen tijdens zijn voordracht. Dit hoeft trouwens zeker niet altijd in de derde 
voet te zijn. 
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De overige drie verzen vormen een illustratie van de aankondiging in vers 1 dat de lente in het land is. Stilis-
tisch zijn het zeer mooie verzen. In vers 2 valt de assonantie van de a en de i op. De combinatie trahunt machinae 
is een personificatie en ten slotte vormt de einduitgang in siccas ... carinas een mooi homoioteleuton (binnen-
rijm). Vers 3 bulkt van energie: het vee wil uit zijn stal, de boer wil het veld op. De vele voegwoorden (ac neque 
iam ... aut ... nec in vers 4) garanderen de vaart in dit vers. In vers 4 valt opnieuw de assonantie van de a en de 
i op en krijgen we opnieuw een binnenrijm: canis ... pruinis. Zowel mens, dier als natuur is klaar voor de lente. 
 
Strofe 2 
 
De gelukzaligheid van het nieuwe seizoen breidt zich 
in de tweede strofe uit naar de godenwereld. In een eer-
ste scène (vers 5-7a) zien we Venus vooropgaan in de 
dans van nimfen1 en Gratiën2.  De  woordplaatsing  is  
prachtig in al haar eenvoud: Venus van Cythera3 leidt 
de dans en omringt die dan ook in de tekst: Cytherea 
choros ducit Venus. Het hyperbaton garandeert een 
mooie klankwerking (c/ch) en visualiseert de inhoud. 
Ook  de  verwevenheid  van  nimfen  en  Gratiën  wordt  
sfeervol geïllustreerd: de vooropplaatsing van iunctae 
laat beide groepen toe onmiddellijk naast elkaar te 
staan. In vers 7 zien we de goddelijke personages aan 
het werk: in hun dans stampen ze op de aarde, met afwisselende voet, zoals gevisualiseerd door het hyperba-
ton: alterno terram quatiunt pede. Men ziet de dans werkelijk voor zich: een voet, de grond, de andere voet. 
Meesterlijk. 
 
Het vervolg is zelfs nog grandiozer: in de verzen 7b-8 dalen we onder het aardoppervlak af en zien we bedrij-
vige Cyclopen aan het werk. Welke arbeid verrichten zij in deze werkplaatsen (officinas)? Na de winter smeden 
zij in opdracht van Vulcanus de bliksems van Jupiter, die hij nodig heeft voor zijn onweders in het komende 
seizoen. Wat deze strofe zo speciaal maakt, is de sterke verwevenheid van mythologische wezens. Venus 
treedt naar voren als de godin van de liefde, een emotie die als geen ander bij de lente past. Als vanzelf komen 
we dan bij haar gevolg uit, dat uit nimfen en de drie Gratiën bestaat. Hun dans haalt de Cyclopen en zo ook 
de vulkanen uit hun winterslaap. De vermelding van Vulcanus is uiteraard logisch in deze context, maar in 
de eerste plaats is de god van het vuur en de smeedkunst natuurlijk de echtgenoot van Venus. Man en vrouw 
spiegelen elkaar in deze strofe. In het openingsvers van deze strofe danst de mooie Venus bovengronds met 
mooie meisjes. In het slotvers werkt de lelijke Vulcanus ondergronds met lelijke Cyclopen. In zekere zin zijn 
de twee binnenste verzen ook gespiegeld: welke Romein kende immers niet de beroemde mythe van de Cy-
cloop Polyphemus die hopeloos verliefd werd op de zeenimf Galatea? Op die manier gelezen zie je in vers 2 
bevallige (decentes) Gratiën en nimfen, in vers 3 zware (graves) werkplekken van Cyclopen. En wat bevindt 
zich ertussen? De woorden alterno terram quatiunt pede evoceren in eerste instantie natuurlijk de reidans van 
Venus, maar kunnen in het licht van de tweede interpretatie ook op een vlucht wijzen. 
 
En we zijn er nog niet. Kunnen we bij uitbreiding niet stellen dat de hele tweede strofe is opgebouwd rond het 
principe van ongelukkige liefdes? En dat terwijl de aangename komst van de zoete lente nog maar vers in het 
geheugen van de lezer ligt? De bittere onderlaag van dreiging en verdriet wordt volgens mij reeds aangekon-
digd in de losse ablatief imminente luna. Imminere betekent immers ook ‘(be)dreigen, in het nauw brengen’. Na 

                                                
 1 Aphrodite is ontstaan uit de castratie van Uranus die door zijn zoon Saturnus in zee werd geworpen. De val 

was zo krachtig dat er bloed op de aarde terechtkwam. Uit de bloeddruppels ontstonden de Erinyen, de 
Giganten en de Meliaden, boomnimfen die deel uitmaakten van Aphrodite’s gevolg. 

 

 2 De Gratiën maken deel uit van het vaste gevolg van de liefdesgodin. Zij zijn de dochters van Zeus en dragen 
de namen van Euphrosyne, Aglaia en Thalia. 

 

 3 Cythera is een eiland ten zuiden van de Peloponnesus, in de buurt waarvan Aphrodite zou zijn geboren. 
Aan het eiland was dan ook een belangrijke Aphroditecultus verbonden. 
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de eerste strofe, waarin alles zich bij daglicht afspeelde, 
krijgen we nu nachtelijke taferelen. En in combinatie 
met Venus denk ik onmiddellijk aan verboden liefdes 
en overspel. En dan wordt alles plots heel duidelijk. We 
hadden  het  al  over  de  Cycloop  en  de  zeenimf.  Over  
Vulcanus en Venus zeiden we hierboven enkel dat ze 
een  echtpaar  vormden.  Zij  bovengronds,  hij  onder-
gronds. Zonder zijn medeweten kan zij zich overgeven 
aan de genietingen van het aardse leven. Wacht even. 
Bestaat er geen beroemd verhaal over Venus die haar 
man bedriegt? Op de Olympus was het een publiek ge-
heim dat Venus haar man meermaals met de stoere 
oorlogsgod Mars had bedrogen. De Zonnegod Sol had 
het als eerste opgemerkt en lichtte meteen Vulcanus in. 
Woedend bedacht deze een list om Venus en haar min-
naar  voor  schut  te  zetten.  Hij  vervaardigde  een  on-
zichtbaar net dat hij aan het bed bevestigde. Toen de 
twee echtbrekers elkaar de eerstvolgende maal lustig 
bepotelden, raakten ze verstrikt in het vangnet. Hierop 
nodigde Vulcanus de andere goden uit om getuige te 
zijn van het spektakel. Tot overmaat van ramp lachten 
zij zich een bult, waardoor Vulcanus voorgoed bekend 
stond als een arme sukkel. Volgens mij ligt dit verhaal 
verscholen onder de benaming Volcanus ardens op vers 8. ‘Vurig’ is in deze context dus meer dan een epitheton 
ornans. 
 
Strofe 3 
 
De derde strofe brengt ons terug tot de mensenwereld. Het beschreven tafereel is ditmaal een drinkgelag (een 
comissatio in het Latijn), waarbij het de gewoonte was dat de genodigden zich het hoofd omkransten met bloe-
men en insmeerden met geurige zalf. Hiernaar verwijzen de eerste twee verzen van de strofe. De uiteenplaat-
sing van viridi ... myrto benadrukt de bloemenweelde die het hoofd omkranst. Het verband met de vorige strofe 
wordt gegarandeerd door de keuze voor mirte, een van de lievelingsplanten van Venus. De harmonie met het 
hele gedicht wordt dan weer gewaarborgd door de herhaling van het werkwoord solvere (vgl. v. 1 solvitur), 
ditmaal in de vorm van een participium perfectum (solutae, v. 10). Net zoals de winter losgemaakt wordt, dient 
de aarde te worden ‘omgewoeld’ om bloemen te kunnen voortbrengen. De herhaling van het werkwoord is 
des te opvallender, aangezien we ons na solutae exact in de helft van het gedicht bevinden. 
 

 
 
De tweede helft van de derde strofe is parallel opgebouwd t.o.v. de eerste helft. De nieuwe zin op vers 11 
begint net als op vers 9 met nunc en bevat eveneens het onpersoonlijk werkwoord decet: ‘nu past het, nu is de 
tijd aangebroken ...’. De parallelle syntaxis blijkt ook uit het vervolg: waar de dichter in vers 9 en 10 voor de 
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herhaling van het voegwoord aut kiest, opteert hij nu voor de combinatie seu ... sive. Stilistisch/syntactisch dus 
zeer gelijklopend, maar absoluut niet op inhoudelijk vlak. De verzen 11 en 12 beschrijven de Romeinse traditie 
om bij het begin van de lente, tijdens de Lupercalia, een lammetje of een bokje aan de oude herdersgod Faunus1 
te offeren. En dit kan zowel een vrouwelijk lammetje of een (mannelijk) bokje zijn, lezen we in vers 12. Haast 
onzichtbaar maakt de dood aldus zijn intrede in het gedicht. Om het heil van de kudde te bewaren, moet er 
geslacht worden. Om te leven moet er gedood worden. 
 
Strofe 4 
 
Is het nog een verrassing wanneer we aan het begin van de vierde strofe de gepersonifieerde Dood zien beuken 
op de hutten van de armen en de torens van de koningen? Het eerste vers is gemaakt om luidop voor te lezen, 
hoe expressiever hoe beter. De herhaling van harde p-klanken zorgt voor een dramatische echo die geen leer-
ling onberoerd kan laten.  Schitterend ook hoe de dichter erin slaagt de gelijkheid in de dood te illustreren: via 
het homoioteleuton pauperum ... regum geeft hij aan dat ook de rijke koning eraan moet geloven. De gelijkheid 
wordt eveneens gerealiseerd via de herhaling van de t: tabernas ... turris.2 Arm en rijk, voor de Dood zijn ze 
gelijk, maar ze zijn natuurlijk ook verschillend. Dit wordt dan weer prachtig gevisualiseerd door het enjam-
bement in vers 2. Iedereen sterft, maar eerst de armen. Je zou je leerlingen kunnen vragen een expressieve 
vertaling te maken van dit anderhalf vers. Misschien komen ze zo wel in de buurt van een vertaling die mijn 
leraar Latijn ooit trots presenteerde: ‘De bleke Dood stoot met gelijke poot tegen de hutten van de armen en 
de torens van de rijken.’ 
 
Na dit felle optreden van de Dood, zo abrupt in wat een frivool lentegedicht leek, spreekt de dichter iemand 
aan. En aan het epitheton beate te zien, is het iemand die tot het ‘gelukkige’ kamp van de rijken behoort. O 
beate Sesti, ‘o gelukkige Sestius’. Het leven is zo kort, koester dus geen te verre hoop. Voordat je het weet, 
beland je onder de grond. De sfeer wordt plots wel heel bitter. Wie is deze Sestius? Lucius Sestius, de zoon 
van Publius Sestius, die door Cicero werd verdedigd in zijn Pro Sestio, maakte samen met Horatius deel uit 
van het republikeinse leger in de slag bij Philippi. Net zoals zijn vriend-dichter verwierf hij amnestie en kon 
hij een mooie politieke carrière uitbouwen: in 23 v.C. schopte hij het zelfs tot consul. Het is trouwens in dat-
zelfde jaar dat Horatius zijn eerste drie boeken Oden uitbracht. Dit verklaart wellicht waarom hij dit gedicht 
aan hem opdraagt. Maar de boodschap is niet hoopvol: in het slotvers van de vierde strofe beschrijft Horatius 
hoe zijn vriend – via een ingenieuze inversie (te premet nox ...) – op de hielen wordt gezeten door ‘de nacht en 
de schimmenfabel’, een ironische opmerking die bewijst dat de Romeinen niet geloofden in de onderwereld 
als materiële werkelijkheid. 
 
Strofe 5 
 
De vierde en vijfde strofe vormen samen één geheel. Nevengeschikt met nox en fabulae Manes geeft de dichter 
ons nog een derde benaming voor de onderwereld: ‘het schamele huis van Pluto’. Merk op dat we te maken 
hebben met een tricolon dat over de strofegrenzen heen opbouwt tot een climax: nox (1 woord, vaag), fabulae 
Manes (2 woorden, explicieter maar nog steeds vaag), domus exilis Plutonia (3 woorden en ditmaal een expliciete 
plaatsbepaling). Domus exilis, ‘schraal, armtierig’, contrasteert op bittere wijze met turris regum op vers 14. Nu 
behoort Sestius misschien nog tot de uitverkoren groep der welgestelden, binnenkort wordt het hol van Pluto 

                                                
 1 Faunus was de kleinzoon van Saturnus, die na zijn dood vereerd werd als veld- en bosgod en later gelijkge-

steld werd met de Griekse Pan. Etymologisch is het woord Lupercalia een samenstelling van lupus (‘wolf’) en 
arcere (‘afhouden van, weren’). Faunus werd tijdens dit feest namelijk geëerd als ‘afhouder van wolven’. 

 

 2 Ook aequo pede (vers 13) versterkt de overeenkomst tussen arm en rijk. De voet van de Dood is voor iedereen 
gelijk. Bemerk dat dit een intratekstuele verwijzing vormt naar vers 7, waar de dichter de combinatie alterno 
pede koos voor de zorgeloze danspasjes van de nimfen. In zekere zin kun je stellen dat deze reidans onver-
wacht voor een ontketening van duistere krachten zorgt: hij maakt de Cyclopen en de razende Vulcanus 
wakker, maakt de tijd rijp voor slachtpartijen tijdens het lentefeest en maakt in de vierde strofe ten slotte 
expliciet de weg vrij voor de Dood die – ditmaal met gelijke voet – de mensen meesleurt naar de onderwe-
reld. 
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zijn definitieve bestemming. Wat hij moet missen eenmaal aangekomen in het schimmenrijk, dat vormt de 
inhoud van de slotverzen van het gedicht. Zo zal Sestius niet meer kunnen dobbelen om het koningschap van 
de wijn (vers 18). Dit verwijst naar de gewoonte om bij een comissatio een rex vini of een magister bibendi aan te 
duiden, die bepaalde of en in welke mate de wijn met water moest worden aangelengd. Ook besliste hij wan-
neer men moest drinken. Wie de koning van de avond zou worden, werd door het lot – in dit geval de ‘dob-
belsteen’ of talus – bepaald. Bovendien zal Sestius niet langer de fijne Lycidas kunnen bewonderen (vers 19). 
Lycidas staat in de eerste plaats natuurlijk symbool voor de mooie jonge knaap die vele harten sneller doet 
slaan. Maar het is ook een bucolisch personage dat we voor het eerst ontmoeten bij Theocritus en later vereeu-
wigd zien in de Bucolica. Lycidas is de fijnbesnaarde, onbereikbare zanger die in de negende ecloge van Ver-
gilius zijn tegenspeler Moeris moed probeert in te spreken. Als je bedenkt dat het hier over Sestius en diens 
nakende dood gaat, is deze intertekstuele verwijzing wel heel erg cynisch. 
 
En zo bezegelt Lycidas het einde van het gedicht, over wie Horatius tot slot zegt: quo calet iuventus / nunc omnis 
et mox virgines tepebunt: ‘voor wie nu alle jongemannen in vuur en vlam staan en weldra ook meisjes zullen 
gloeien.’ (vers 19b-20) Sestius zal sterven, maar de nieuwe generatie zal in vuur en vlam blijven staan. Deze 
evocatie van jeugdigheid en toekomstige warmte brengt ons terug bij het begin van het gedicht: de komst van 
de lente. 
 
Conclusie 
 
De cirkel is rond. In het openingsvers zagen we de kille winter overgaan in zachte lente. Het slotvers spreekt 
over de gloed die meisjes en jongens in hun hart voelen sidderen. Welke weg heeft de dichter afgelegd om 
deze tekstuele harmonie te realiseren? 
 
In de eerste strofe brengt de komst van het nieuwe seizoen vreugde (grata, gaudet) bij zowel mens (machinae, 
arator), dier (pecus) als natuur (prata). 
 
Gekoppeld aan gevoelens van blijheid verschijnt daarna de liefde in de tweede strofe. We zien Venus in het 
schijnsel van de maan een lentedans leiden. In haar bijzijn nimfen en bevallige Gratiën. Maar hoe lieflijk het 
tafereel ook lijkt, onder de oppervlakte schuilt reeds dreiging (imminente luna): Vulcanus is nog steeds ziedend 
van woede (ardens) door het overspel van zijn echtgenote. Bovendien verwijst de nabijheid van de nimfen en 
de Cyclopen naar de mythe van Polyphemus en Galatea. 
 
In de derde strofe staan opnieuw lente- en liefdestaferelen centraal. In de eerste helft wordt een typisch comis-
satio-ritueel opgeroepen waarbij de gasten zich tooien met bloemen (flore)  en  Venus’  lievelingsplant  (viridi 
myrto). In de tweede helft komt de dreiging van de dood bovendrijven: voor het feest van de Lupercalia moe-
ten er lammetjes en bokjes geslacht worden. 
 
De dood treedt vervolgens expliciet op de voorgrond in de vierde strofe. De boodschap die de dichter ons wil 
meegeven bestaat eruit dat het leven zo kort is dat we maar beter geen al te grote toekomstplannen koesteren. 
Ook voor rijke mensen (o beate Sesti) is er geen ontsnappen aan. 
 
In de laatste strofe ten slotte keren de lente en de liefde terug, maar ditmaal bekeken vanuit het standpunt van 
de dood: eenmaal beland in de onderwereld is het niet meer mogelijk om aan symposia (regna vini) deel te 
nemen – een duidelijke verwijzing naar de derde strofe – of mooie jongens (tenerum Lycidan) achterna te zitten 
– een referentie aan de tweede strofe. Door middel van het slotbeeld van (toekomstige) warmte brengt de 
dichter ons terug naar de aanvang van deze ode. De boodschap die we als lezer lijken mee te krijgen, is de 
volgende: aan elke winter komt altijd een eind, spoedig is het lente. Maar vergeet niet dat ook die van korte 
duur is. Het leven is kort en in de dood zal de wijn niet meer vloeien en zul je niet meer de liefde kunnen 
bedrijven. Maar het leven gaat door, en nieuwe generaties zullen op hun beurt ontdekken hoe zoet het leven 
wel kan zijn. Daar drinken we één op! 
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Latijnse gedichten uit de Groote Oorlog: de geallieerden 
 
 

Dirk Sacré 
 
 
In een vorig artikel1 stelden we enkele Latijnse teksten over de Groote Oorlog voor; we schonken vooral aan-
dacht aan stemmen die uit het ‘Duitse’ kamp afkomstig waren. We werden er geconfronteerd met eenzijdig 
vaderlandslievende schrijfsels met een propagandistische functie en constateerden dat die propaganda tot in 
de lessen Latijn doorsijpelde. 
 
Was het dan beter gesteld aan ‘onze’ kant, aan de zijde van de ‘Triple Entente’ of de geallieerden? Eigenlijk 
niet. De tijdsgeest was er een van opgeklopt nationalisme. Ook in ‘ons’ kamp werd de vijand als de baarlijke 
duivel afgeschilderd, werd alle schuld op hem afgewenteld en werd er geen moment aan getwijfeld dat de 
‘goede’ partij het pleit zou winnen. Sterke uitspraken werden daarbij niet geschuwd: het is veelzeggend dat 
men zowel in het Latijn als in de volkstaal de Duitsers vaak brandmerkte als Hunnen of Teutonen, namen die 
op zich pure barbarij en nietsontziend geweld oproepen. Populaire schrijvers zoals Nobelprijswinnaar (1907) 
Rudyard Kipling (1865-1936) deinsden er niet voor terug om de polarisering op de spits te drijven en het grote 
gelijk van de eigen natie te onderstrepen. In die propagandistische pennenoorlog bood het feit dat Duitsland 
de kapitale fout had gemaakt om via het neutrale België Frankrijk aan te vallen de geallieerden de mogelijk-
heid om het onnoemelijke leed van het kleine België in de verf te zetten en de haatgevoelens jegens de Centrale 
Mogendheden aan te wakkeren.  
 
De beeldvorming werkte. Het lot van ‘poor little Belgium’ of ‘brave little Belgium’ werd beklaagd tot in de 
hak van Zuid-Italië en tot in de Nieuwe Wereld. Een goede illustratie hiervan vinden we in een Latijns gedicht 
van een verder onbekende dorpspastoor uit Sicilië, ene Salvatore Messana. Het is misschien nuttig even de 
positie van Italië in het wereldconflict in herinnering te brengen. Het land had verdragen met Duitsland en 
Oostenrijk gesloten en was dus eerder met de Centrale Mogendheden (Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Bul-
garije, Ottomaanse Rijk) verbonden, maar had bij het uitbreken van de oorlog besloten zich neutraal op te 
stellen. Dat veranderde in 1915, mede onder druk van de geallieerden, die de Italianen een gebiedsuitbreiding 
voorspiegelden. De territoriale aspiraties van Italië betroffen die regio’s die tot de Oostenrijks-Hongaarse dub-
belmonarchie behoorden, maar waar behoorlijk wat etnische Italianen leefden: Zuid-Tirol en Trento, Triëste 
en delen van het huidige Slovenië en Kroatië. De Italiaanse oorlogsinspanningen vergden van de soldaten 
evenveel zinloze opoffering als die in Flanders fields,  maar  zijn  in  de lage landen bij  het  brede publiek veel  
minder bekend. Van de ‘witte oorlog’ bijvoorbeeld, die over een langgerekt front hoog in de Dolomieten en 
de Alpen werd uitgestreden, resten nog talrijke sporen ter plaatse; ook foto- en filmmateriaal geeft goed de 
barre omstandigheden weer waarin de soldaten in het massief tunnels moesten graven of haast ongenaakbare 
toppen op de vijand veroveren; de gevechten aan het Italiaans-Oostenrijkse front waren al even uitzichtloos 
als de loopgravenoorlog in onze gewesten en leverden geruime tijd niet de minste terreinwinst voor de strij-
dende partijen op. Het aantal Italiaanse slachtoffers lag erg hoog. 
 
Er bestaan behoorlijk wat Latijnse versnovellen over de gebeurtenissen aan de Italiaanse fronten; ze komen in 
een volgende aflevering van onze oorlogsgedichten nog even aan bod. Hoe dan ook, net als in vele Europese 
landen had men ook in Italië gehoord over het barbaarse onrecht dat het kleine, neutrale België in 1914 was 
aangedaan, over onze steden die door de Duitsers verwoest waren. De Italianen lazen erover in hun krant of 
vernamen er meer over tijdens de lezingen die de Nobelprijswinnaar (1911) Maurice Maeterlinck (1862-1949) 
in Italië hield, waarbij hij uiteraard de brand van Leuven te berde bracht en betoogde dat kunststeden als Gent 
en Brugge hetzelfde lot als de universiteitsstad dreigden te ondergaan. Salvatore Messana was een van de 
vele, vaak middelmatige dichters die het leed van de Belgen pathetisch, retorisch en zonder al te veel reële 
kennis van ons land tot uitdrukking bracht. Zijn Belgium in bello werd in Agrigento in 1917 uitgegeven. Een 
kort fragment kan een indruk geven van de toon die de dichter aansloeg. Stilistisch is het stuk niet sterk; nogal 
wat  verzen  lopen  technisch  mank  en  vertonen  platitudes  of  onduidelijk  geformuleerde  uitspraken.  In  ons  

                                                
 1 Prora, jg. 20, nr. 3, september 2015, blz. 10-17. 
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fragment zijn de systematische synizese van Belgium (vv. 1 en 5), dat als tweelettergrepig wordt behandeld, 
en de foutieve prosodie van Teutones (in v. 2 beschouwd als een dactylus, in weerwil van het volgende gens) 
een teken aan de wand. 
 
Eripuit Belgium Gallos e turbine leti! 
Teutones, gens flava accola Rheni atque effera semper, 
Prosternunt saepes et cuncta obstacula rumpunt. 
Fit via vi, rumpunt aditus Belgasque trucidant. 
Et multo Belgium spumans de sanguine specto. 
En rabies belli, turbo, furor, horrida bella!1 
 
België heeft Frankrijk gered van de dodelijke orkaan! 
De Teutonen, een blond volk dat  
aan de oevers van de Rijn woont en immer buitengewoon woest is, 
lopen de grenzen plat en breken alle versperringen. 
Met geweld banen ze zich een weg, ze forceren de toegang, ze slachten de Belgen af. 
Voor mij doemt een Belgenland op dat baadt in zeeën van bloed. 
Het is zover: de razernij van de oorlog, een orkaan, pure dolheid, gruwelijke oorlogen! 
 
Ook in de Latijnse producten van de geallieerden was de nuance dus vaak zoek; bij de latinisten vond men 
zeker niet alleen pacifisten. Anti-Duitse uitlatingen werden nu eens in een eerder grove vorm geventileerd, 
zoals hierboven, dan weer meer subtiel, maar niet minder dodelijk geformuleerd. Het Latijnse werk dat in 
Engeland werd gepubliceerd, kreeg soms een lichtere toets door de typisch Britse humor waarmee het werd 
gekruid – een humor die bij de tegenpartij de haren wel eens ten berge deed rijzen – of ontleende zijn kracht 
aan een eveneens typisch Britse vorm van understatement. 
 
Een humoristische aanpak spreekt uit een stukje in The World Magazin of allicht in Woman’s World Magazine, 
verschenen in de eerste fase van de oorlog. Daarin werd verslag uitgebracht over Britse meisjesscholen, waar 
leraressen een kleine enquête bij hun pupillen hadden gehouden over de vraag wat de meisjes vonden over 
de Duitse keizer en wat ze hem toewensten. De antwoorden waren koren op de molen van de Centrale Mo-
gendheden: in een Latijns tijdschrift dat sinds 1910 in Boedapest, Hongarije, tweemaal per maand werd uitge-
geven – Iuventus heette het – en zich sinds de zomer van 1914 met volle overtuiging achter de dubbelmonarchie 
had geschaard, werd een staalkaart ervan in een Latijns kleedje gestoken en van een voorspelbare reactie voor-
zien. En passant leerden de lezers (scholieren, maar ook een algemeen lezerspubliek: Iuventus kende een brede 
verspreiding) hoe ze enkele moderne begrippen in het Latijn konden uitdrukken:  
 
Iuventus, 6 (1914-1915), nr. 5 (1 februari 1915), p. 38 
 

Britannorum magistrae his temporibus discipulis saepe hanc quaestionem proponunt: ‘Quid imperatori 
Guilelmo faceres?’ In commentariis The World Magazin haec responsa legebantur: ‘In insulam Sanctae Helenae 
eum mitterem, ut pane et aqua vesceretur.’ – ‘In publico eum ostentarem et multum pecuniae me ita quaesitu-
ram spero.’ – ‘Urbes Belgicas eum reficere iuberem.’ – ‘Rogarem ut exercitui Britannico praefici vellet.’ – ‘Sta-
tim pacem cum eo componerem.’ – ‘Rogarem, ne patrem meum glandibus peti sineret.’ – ‘In aeroplano eum 
collocarem, ut Berolinum pyrobolis aggrederetur.’ – ‘In theatrum cinematographicum ducerem eum, ut 
videret, quomodo milites Germani in linteo a nostris superarentur.’ – ‘Nuberem ei et, ut quondam Chrimhilda 
Attilam, necarem eum. Sic et heroina et imperatoris vidua fierem.’ O efferatos mores, ubi magistrae discipulas 
talia docent! 
 
Tegenwoordig leggen de leraressen in Engeland hun leerlingen dikwijls deze vraag voor: ‘Wat zou jij aanvan-
gen met Kaiser Wilhelm?’ In het tijdschrift The World Magazin stonden volgende antwoorden te lezen: ‘Ik zou 

                                                
 1 Belgium heroicum. Carmina, Archipresbyter Salvator Messana Parochus (Girgenti, 1917), blz. 5-6: ‘Belgium in 

bello’, vv. 7-12. 
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hem naar het eiland Sint-Helena1 verbannen om hem op een dieet van water en brood te zetten.’ – ‘Ik zou hem 
op straat te kijk zetten, en ik hoop op die manier heel wat geld bijeen te krijgen.’ – ‘Ik zou hem het bevel geven 
de Belgische steden terug op te bouwen.’2 – ‘Ik zou hem vragen dat hij opperbevelhebber van het Britse leger 
zou willen worden.’ – ‘Ik zou meteen vrede met hem sluiten.’ – ‘Ik zou hem vragen te verbieden dat op mijn 
papa wordt geschoten.’ – ‘Ik zou hem in een vliegtuig hijsen en hem een bomaanval op Berlijn laten uitvoeren.’ 
– ‘Ik zou hem meetronen naar een bioscoop, opdat hij er zich van zou vergewissen hoe de Duitse soldaten op 
zee door de onzen worden afgedroogd.’ – ‘Ik zou met hem trouwen en dan ombrengen, zoals Kriemhilt ooit 
met Attila3 deed. Op die manier zou ik tegelijkertijd als heldin en als weduwe van een keizer geboekstaafd 
staan.’ Vreselijk toch hoe de zeden naar het bestiale afglijden wanneer leraressen hun leerlingen dergelijke 
dingen bijbrengen! 
 
Bovenstaand stukje kan een glimlach op de lippen van de lezer toveren; dat doet ook een vers van Ronald 
Knox (1888-1957), een schrijver die nog enige bekendheid geniet omwille van zijn detectiveverhalen, maar van 
vorming classicus en theoloog was, opgeleid aan de universiteit van Oxford, en die tijdens de Eerste Wereld-
oorlog lesgaf aan de Shrewsbury School, een middelbare school met een even groot prestige als Eton College. 
Hij  dichtte  in  het  Grieks,  Latijn  en  Engels.  In  het  blad  van  Shrewsbury  School  gaf  hij  in  februari  1916  een  
monkelend gedicht in elegische disticha uit, waarin hij ironisch de lof zwaaide van afgestudeerde jongeren 
die moesten leren graven (versta: getraind werden in het maken van loopgraven): zo zouden de kinderen van 
die  eliteschool  later  hoe dan ook aan de kost  kunnen komen als  landbouwer of  als  grafdelver!  Het  gedicht  
eindigt als volgt: 
 
Felix qui nostras per longa crepuscula turmas 
 Exercere docet, mente vacante, manus! 
Vertitur en, umeris passim certantibus – absunt 
 Quattuor a tergo passibus arma – solum. 
Fortunate puer, spes non incerta futuri: 
 Pauperies fatis non metuenda tuis; 
Cetera te dum posse negas, sunt arva colenda; 
 Aedituus tumulos non sine laude pares. 
Tu ne parce igitur duris te adscribere turmis, 
 Neu, dum recta probas,4 utiliora time.5 
 
Gelukkig hij die in de lange schemeruren onze troepen 
leert de handen te gebruiken en het verstand op nul te zetten! 
Zie, schouder aan schouder spannen ze zich om ter hardst in 
om de grond om te woelen 
(met het geweer vier stappen achter hen). 
Een gelukskind ben je, jongen, een vast baken van hoop voor de toekomst: 
voor armoede zal jij in je leven niet hoeven te vrezen; 
terwijl je zegt dat je voor de rest geen talent hebt, mag je de aarde bewerken; 
als hulpje in de kerk zou je je erg verdienstelijk kunnen maken met het delven van graven. 
Voel je dus niet te beroerd om dienst te nemen in het harde leven van de troepen, 
en deins niet terug voor het meer praktische, terwijl je ’t zedelijk goede hoogacht. 
                                                
 1 Waarheen de voormalige Franse keizer Napoleon in 1815 werd verbannen; hij overleed er in 1821. 
 

 2 Bv. Luik, Antwerpen en inzonderheid Leuven, dat eind augustus 1914 goeddeels door brand vernield was. 
 

 3 In de Germaanse sagen vindt men verschillende verhalen over Kriemhilt (Chrimhilde, Grimhilde); in de 
Edda is er sprake van Kriemhilt die Attila vermoordt nadat ze hem eerst zijn eigen kinderen als voedsel heeft 
voorgeschoteld. 

 

 4 Het motto van Shrewsbury School, waarop de dichter al had gezinspeeld in het begin van het gedicht, wordt 
in het slotvers hernomen en anders geduid: ‘intus si recte, ne labora’ (‘if right within, trouble not’). 

 

 5 Ronald A. Knox, In Three Tongues, ed. L.E. Eyres (Londen, 1959), blz. 56: ‘Careers for Our Boys. I. Digging’, 
vv. 7-16. 
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Veel meer gesofisticeerd is het gedichtje dat Sir Alexander (Waldemar) Lawrence (1874-1939) in mei 1915 in 
het Oxford Magazine liet afdrukken en, lichtjes aangepast, kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
opnam in zijn bundeltje Aliunde. Translations and Verses (Londen, 1938). De dichter in kwestie, een jurist met 
blauw bloed in de aderen, was tijdens de Eerste Wereldoorlog als ‘A.B.’, d.w.z. ‘Able Seaman’ of onderofficier 
van de marine, ingeschakeld in het ‘Anti-Aircraft Corps’, een in de zomer van 1914 opgerichte afdeling die het 
luchtafweergeschut bediende en onder de marine ressorteerde. Lawrence maakte deel uit van een compagnie 
die de mitrailleurs op het dak van Cannon Street Hotel, in het hartje van Londen, bediende. De Britse hoofd-
stad werd tijdens de oorlog herhaaldelijk door zeppelins en andere vliegtuigen gebombardeerd; net zoals 
langs de kusten van Engeland stonden dan ook in Londen her en der luchtafweerkanonnen opgesteld. Op het 
internet vindt men afbeeldingen van dergelijke hoge platforms in de hoofdstad en het uitzicht op Londen dat 
ze boden. 
 
In zijn gedicht speelt Lawrence een leuk intertekstueel spel. Hij doet alsof hij een antiek gedicht uitgeeft; hij 
heeft, zo beweert hij, een handschrift ontdekt met een nieuw fragment van Lucretius, geschreven toen een 
horde Alemanni (!),  wier  leiders  zich Caesares (Kaiser!)  noemden,  een aanval  had ingezet  op de antieke stad 
Londinium (!); meteen daarop zou Lucretius dienst genomen hebben bij het anti-Icaruslegioen (!) – de vijan-
delijke Alemanni maakten immers gebruik van de door Icarus uitgeteste uitvinding van Daedalus en zetten 
dus de aanval op Albion vanuit de lucht in. En de soldaten van het Romeinse anti-Icaruslegioen werden iro-
nisch able seamen ofte nautae habiles genoemd – ironisch, omdat ze vooral van op het droge opereerden. 
 
Wie de tekst doorneemt, ziet meteen dat Lawrence hier de beroemde prelude tot Lucretius’ tweede boek pa-
rodieert en er de structuur en een aantal wendingen van overneemt. Zoals de Romeinse dichter er plezier in 
had gevonden (2, 1-13) in alle rust vanaf het land te kijken naar het ploeteren van door noodweer getroffen 
schepen, van ver te kijken naar strijdtonelen zonder zelf bij  de oorlog betrokken te zijn, en het heerlijk had 
gevonden vanuit zijn ivoren toren der wijsheid neer te kijken op de hersenloze drukdoenerij van het mens-
dom, zo zou hij zich in het nieuwe fragment in soortgelijke schouwspelen vermeien, wijs en onthecht. De toon 
verandert in vers 14, en de onthechting maakt plaats voor een nationalistisch geïnspireerd invectief tegen de 
Alemanni. Maar de parodiërende humor verdwijnt niet. Vooral vers 18 is een geestige vondst; de grap wordt 
ten top gevoerd door een pseudogeleerde noot van de zogenaamde editor, die, om de hexameter begrijpelijk 
te maken, verwijst naar Catullus 2B, waar het gaat over het gooien van appelen die Atalanta’s vliegensvlugge 
loop deden stokken, en ook nog toevoegt: ‘In Virgil’s third Eclogue malo me Galatea petit also shows that apples 
were not unknown as missiles, but it is difficult to suppose that the throwing of even the most gorgeous fruit 
would divert a barbarian aeronaut from his course (...).’ Maar pomis ... pomis verwijst uiteraard naar de mitrail-
leurs, die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden gebruikt en in het Engels ‘pom-poms’ worden genoemd. 
 
Het zogezegde nieuwe Lucretiusfragment luidt als volgt: 
 
O quid dulcius est bene quam munita tenere 
Propter aquam Thamesis clamosa ad strata Canonis 
Edita doctrina nautarum castra serena, 
Despicere unde queas Urbem populique meatus 
Anglorum  varios,  cura  semotu’  metuque?      5  
Suave etiam, magnis agitantibus aethera pinnis, 
E terra firma volucrem Zepelina1 tueri 
Scindentem rapide nubes, mortalibus aegris 
Artibus infandis fulmen tonitruque ferentem. 
Huic comes assequitur, quatiens per nubila caeli   10 
Remigium alarum, magno stridore columba 
(Improbus, ut fama est, Germanicus Induperator 

                                                
 1 Een Griekse accusatief, vergelijkbaar met vormen als delphina (van delphin). De eerste lettergreep van Zepelin 

wordt hier verkort en dus wordt een p gedelgd. 
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Obscenas volucres praetexit nomine Taubas1). 
Non tali auxilio nec pulsatoribus2 istis 
Kaesaribus3 dabitur nostram expugnare superbam   15 
Insulam et antiquam; frustra novus Icarus artes 
Daedaleas imitatus iniqua sorte tenetur. 
POMIS hunc POMIS petimus; procumbit humi sus 
Teutonicus mala tanta ausus minitare4 
Ferratamque crucem nequiquam ventilat ille.    20 
Sic pereant omnes qui tale malum meditentur.5 
 
Ach, wat is er heerlijker dan 
bij het water van de Theems, vlakbij het drukke rumoer van Cannon Street, 
hoog in het het rustige kamp van mariniers te toeven, dat goed beschermd is door hun kunnen, 
vanwaar je neer kunt kijken op de stad en het kriskrasse va-et-vient van de Britten, 
terwijl jijzelf van zorgen en angst gespaard blijft! 
Heerlijk is het ook vanaf het vasteland 
een vliegende zeppelin te ontwaren, die op grote vleugels  
de luchtmassa’s in beweging zet, snel de wolken doorklieft 
en met gruwelijk technisch vernuft  
donders en bliksems over het zwakke mensenras uitstort. 
Hij wordt vergezeld door een Duif, 
wier vleugels als roeiriemen met veel geraas door het wolkendek klapwieken 
(naar verluidt geeft een gemene Duitse opperbevelhebber 
die omineuze vogels de eufemistische naam ‘Taube’ mee). 
Ondanks die hulpmiddelen en ondanks die propellers 
zal het die Herrenvolk’ren niet vergund zijn ons trotse,  
ons aloude eiland in te nemen: tevergeefs bootst die  
nieuwe Icarus Daedalus’ kunsten na; hem wacht een ongunstig lot. 
Appels, appels op hem afvuren, dat is ons appel. 
De Teutoonse Schweinhund zijgt neer, die het aandurfde ons met zoveel onheil te bedreigen; 
tevergeefs loopt hij te zwaaien met zijn ijzeren kruis. 
Mogen op deze manier allen hun einde kennen, 
die zoveel kwaad willen aanrichten. 
 
Ronald Knox, van wie we hierboven een vers hebben geciteerd, was niet de enige Brit die de studie van de 
klassieken met die van de godgeleerdheid had gecombineerd en in de oude talen dichtte. Een collega van hem 
was Richard Thomas Elliott (1863-1926), die in 1918 een gedicht tegen Wilhelm II schreef, waarin hij de Duitse 
keizer onder een stortvloed van kritiek bedolf: hij schilderde hem af als een monarch die verdragen en over-
eenkomsten als waardeloze vodjes papier beschouwde, uitsluitend oog had voor de nationale belangen, een 
manifest gebrek aan menselijkheid vertoonde, steden ongenadig platbrandde, en vrouwen en kinderen de 
                                                
 1 Bedoeld worden de moeilijk wendbare Oostenrijks-Duitse vliegtuigen, bekend als ‘(Etrich) II Taube’. Na het 

jaar 1914 werden ze niet meer ingezet. Praetexit begrijp ik als een presensvorm van praetexere, dat vaker de 
notie celare, obscurare inhoudt (zoals in Aeneis 4, 171-172: Nec iam furtivum Dido meditatur amorem: / coniugium 
vocat, hoc praetexit nomine culpam); duidelijkheidshalve had Lawrence allicht beter kunnen schrijven Obsce-
nam volucrem praetexit nomine Taubae; vanuit taalkundig oogpunt was de oorspronkelijke versie (1915) hier 
overigens beter (Improbus hoc equidem Germanicus Induperator, / Obscenas volucres, praetexit nomine Taubas). 

 

 2 D.i. propellers, zoals de dichter zelf in voetnoot aangaf. 
 

 3 Keizer Frans-Jozef I van Oostenrijk (1848-1916) en keizer Wilhelm II van Duitsland (1888-1918). 
 

 4 Deze hexameter telt slechts vijf voeten. Minitare in plaats van minitari is hoogst uitzonderlijk (pre- en post-
klassiek). 

 

 5 A. Lawrence, Aliunde. Translations and Verses (Londini, 1938), blz. 98-99: ‘De Zeppelinibus debellandis, A.B. 
Lucretii fragmentum’. 
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dood injoeg. De dichter wendt een rustig beargumenteerde afkeer van de keizer voor, maar kookt van inge-
houden woede. 
 
Gulielmus (1918)                William 
 

O Gulielme, tui mihi deest reverentia plena.       William, I don’t admire you well, 
 Quae res impediant, dicere, Magne, volo.        The reason why, I’ll try to tell. 
Hostis es; haud tamen hoc causa est: reverentia plena     ’Tis not your enmity; a foe 
 Hostibus est aliis, dum fera pugna fremit.        I can admire, though he be so. 
Te rapit ira frequens; at non tua me movet ira:      ’Tis not your temper; other men  
 Iram  (sed  raro)  fidus  amicus  habet.           I  like,  who  lose  theirs  now  and  then.  
Esse Deum iactas, quem tu veneraris amanter.      The God you worship seems to me 
 Solis  Germanis  est  tamen  iste  Deus.          A  wholly  German  deity.  
Non sunt ulla tibi sanctissima foedera sacra,       Treaties but scraps of paper are, 
 Haec  si  Germanis  tu  mala  ferre  putas.          If  German  interests  they  mar.  
Urbs Luvana1 videt, videt hic urbs Anglica multa,       What savage warfare yours may be 
 Quamvis, rex, hominum sit tibi notus amor.       Louvain and English cities see. 
Qualiter ex caelo credas tua bella gerenda,       What mercy from the skies you show, 
 Multa infans, mulier multa necata docet.        Our women and our babies know. 
Quod patriam nolo fieri mox Tartara dira,       Not wishing this dear land a hell, 
 Te, Gulielme ferox, non reverenter amo.        William, I can’t admire you well. 
 
In een even onderkoelde toonaard schreef Elliott een uiterst kort, maar krachtig oorlogsepigram: hij onder-
drukte op een haast taciteïsche wijze de verontwaardiging die hij  voelde over het lot van de stad Reims en 
haar inwoners. Reims had gedurende een groot deel van de oorlog in de vuurlinie gelegen; de stad was haast 
volledig  platgebombardeerd  en  de  iconische  kathedraal  (waar  tot  de  19e  eeuw  de  Franse  koningen  waren  
gekroond) had al in 1914 zwaar geleden onder de Duitse brandgranaten; nog in de zomer van 1918 vonden in 
de streek, aan het front van de Marne, de laatste offensieven van de Duitsers plaats, waarbij op enkele maan-
den tijd 300 000 soldaten het leven lieten. 
 
Rheims 
 

Gallica forma tibi nimium est. Incendia mitto. 
 Cultus Germanus clarus in igne micat.2 
 
Reims 
 

Uw pracht is al te Frans. Ik stort er vuurzeeën over uit. 
 De Duitse cultuur schittert helder in het vuur. 
 
Een van de meest productieve en fijnbesnaarde Latijnse dichters uit het Engeland van de vroege twintigste 
eeuw was Allen B. Ramsay (1872-1955), een doorgewinterde latinist, verbonden aan de Engelse topschool Eton 
bij Windsor, een bastion van de Engelse high society, maar tevens een middelbare school met een bijzonder 
sterke traditie voor het onderricht van het Latijn. Ramsay was er eerst assistant master, vervolgens (1916-1925) 
lower master; nog later ging hij over naar een universiteitscollege in Cambridge. Nogal wat gedichten van hem 
hebben met de Groote Oorlog te maken. Ik kan er hier maar twee voorstellen; ze dateren allebei uit de allereerste 
maanden van het mondiale conflict en staan te lezen in Ramsay’s bundel Inter lilia, gepubliceerd in Cambridge 
in 1920. 
 
Het eerste is een epigram waarin de Engelse deelname aan de oorlog overtuigend wordt gerechtvaardigd: de 
zaak van de Engelsen is fundamenteel goed: ze snellen een klein en onderdrukt volk – de Belgen – te hulp. De 

                                                
 1 Een niet zo gelukkige vorm in plaats van het gewone Lovanium (soms Lovania, Lovonium, Lovonum, Luva-

nium). 
 

 2 Elliott, Versus sacri, blz. 33. 
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titel zinspeelt op het bekende vers van Lucanus: Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni (1, 128: ‘de partij van 
de overwinnaars werd door de goden gesteund, maar die van de verliezers door Cato’); de implicatie is dat 
Engeland moreel zegeviert, zelfs indien het de oorlog zou verliezen. Het epigram is in de vorm van een dialoog 
gesteld, waarbij het verpersoonlijkte Engeland kort en krachtig antwoordt op de grote vraag waarom het land 
zich in  de oorlog stort.  Het  werkt  naar  een orgelpunt  toe,  de gerechtvaardigde inzet  van de Engelsen.  Het  
laatste distichon ontleent zijn kracht eensdeels aan de kruiselingse herhaling van de centrale begrippen 
‘sterkte’ en ‘zege’ (triumphabis – vires – vires – triumphus), anderdeels aan het slotvers dat de ‘goede zaak’ cen-
traal plaatst door de herhaling van causa aan het begin van de eerste en de tweede hemistiche, een herhaling 
die doet denken aan verzen als Propertius’ Cynthia prima fuit, Cynthia finis erit (1, 12, 20). Het voorlaatste vers 
bereidt die herhaling voor: eigenlijk wordt dezelfde vraag tweemaal gesteld. In het epigram wordt ook met 
het element verrassing gespeeld: de eerste vraag informeert naar een richting, terwijl het antwoord een bedoe-
ling toelicht; daarop wordt naar een persoon gevraagd, en is het antwoord een abstract begrip. 
 
Victrix causa 
 

Anglia, quo vadis? – ‘Parvae sine vindice gentes 
 Ne pereant.’ – Quis te misit in arma? – ‘Fides.’ – 
Unde triumphabis? Vires quo fonte tulisti? – 
 ‘Causa dedit vires; causa triumphus erit.’1 
 
De partij van de overwinnaars 
 

Engeland, waar gaat ge heen? – ‘Op weg, om te verhinderen dat een klein volk 
 ongewroken ten onder gaat.’ – Wie heeft u de wapens doen grijpen? – ‘Trouw.’ –  
Hoe zult ge zegevieren, uit welke bron put ge uw kracht? –  
 ‘De goede zaak geeft ons de kracht; de goede zaak zal onze zege garanderen.’ 
 
Sterk is ook Ramsay’s gedicht met de titel Liège; het moet dateren uit augustus 1914: op 4 augustus vielen de 
Duitsers ons land binnen; op 7 augustus begon de aanval op de fortengordel rond Luik; op 9 augustus werd 
er met zeppelins gebombardeerd; op 10 augustus werden ‘Dicke Berthas’ ingezet; op 16 augustus viel Luik. 
Ramsay prijst ‘brave little Belgium’ in saffische strofen en roept meteen op tot wraak en tot inzet voor de goede 
zaak, tot onversaagde heldenmoed; het strekt de Belgen bepaald tot eer dat ze ’s lands neutraliteit, waartoe ze 
zich verbonden hadden, niet voetstoots hebben laten schenden en niet lafhartig een knieval voor de sterke 
vijand hebben gemaakt om hun hachje te redden: 
 
Liège 
 

Macte, Belgarum pia gens et audax. 
Mille te linguis canimus tuisque  
Plaudimus factis, pueri calentes 
 Laude virorum. 
 

Qualis Hebraeo puer ex ovili 
Non Palaestinum timuit gigantem, 
Spernis ingentem populum Deique 
 Nomine pugnas. 
 

Nos vocat virtus tua; fulget ista 
Veritas, ortum iubar inter umbras, 
Nos fidem servare docens et emptam 
 Temnere vitam.2 
 
 

                                                
 1 Ramsay, Inter lilia, blz. 90. 
 

 2 Ibid. 
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Luik 
 

Bravo, België, land van patriotten en van helden! 
Uit duizend monden zingen wij uw lof en 
juichen wij uw grootse daden toe, wij jongens 
 die vurig worden bij zoveel loffelijke heldenmoed! 
 

Zoals de jonge schaapsherder David bij de Hebreeën 
niet beducht was voor de Filistijnse reus Goliath, 
zo krimpt gij niet ineen voor dat grote Herrenvolk, 
 maar voert strijd in Gods naam. 
 

Uw heldhaftigheid is een appel aan ons; dit is een waarheid 
die schittert als de zonnegloed die oprijst uit de schaduwen; 
ze leert ons trouw hoog in het vaandel te voeren 
 en een leven te versmaden dat is afgekocht. 
 
Van de drie Engelse dichters die tot dusverre aan bod kwamen, behoort alleen Lawrence tot de ‘war poets’ 
sensu latiore: hij heeft weliswaar niet zelf aan het front gestreden of in de loopgraven gestaan, maar was wel in 
actieve dienst  toen hij  sommige van zijn  gedichten schreef.  Frontsoldaten die  als  soldaat  de Latijnse  muze 
dienden, zijn dun gezaaid. Tom Deneire, die een studie aan hen heeft gewijd,1 slaagde erin er een viertal als 
dusdanig te identificeren. Lawrence kan aan hen worden toegevoegd. 
 
Van dit handvol Latijnse frontdichters is Joseph A. Bradney (1859-1933) uit Wales wel de meest interessante 
en beklijvende, zij het niet de meest elegante schrijver. Ook aan hem heeft Deneire al aandacht geschonken.2 
Bradney, een gentleman die reeds op leeftijd was toen hij in de oorlog in de Westhoek en in Noord-Frankrijk 
terechtkwam, trachtte de stress en de ellende van de oorlog op tijd en stond van zich af te zetten: in zijn vrije 
uren las  hij  bijvoorbeeld de klassieken en zette  hij  Latijnse  stukjes  in  proza of  in  dichtvorm op papier.  Hij  
vergeleek zich met Aulus Gellius, die zijn ver van zijn heimat geschreven essays de titel Noctes Atticae had 
meegegeven, en verzamelde zijn eigen opstellen en verzen onder de titel Noctes Flandricae (Londen, 1919). 
 
Het meest ontroerende vers dat men in het boekje vindt, gaat over de dood van Bradney’s zoon, die net als 
hijzelf dienst had genomen in het Engelse leger en aan het westelijke front was ingezet; hij sneuvelde in maart 
van het laatste oorlogsjaar. Vader Bradney bleef lang in het ongewisse over het lot van zijn zoon. Toen hij de 
feitelijke toedracht vernam, schreef hij, allicht tijdens de allerlaatste dagen van de oorlog, een Latijns vers over 
de gebeurtenissen. Het metrum dat hij koos, kan verwondering wekken: men zou elegische disticha verwach-
ten, maar hij gaf de voorkeur aan hendekasyllaben, een versmaat waar hij wel vaker naar greep. Het gedicht 
is  rechttoe rechtaan geschreven,  wie  weet  in  een directe  opwelling;  Bradney heeft  later  niet  meer  de moed 
gehad om het opnieuw ter hand te nemen en het te polijsten. En zo raakt het ons ook: het ademt le vécu; Dicht-
ung ruimt het veld voor Wahrheit. 
 
Het centrale stuk, waarin de omstandigheden van de dood van Walther Bradney uit de doeken worden ge-
daan, munt op het eerste gezicht niet uit door helderheid. Met caverna cisternae similis in vv. 23-24 zou de lezer 
vermoeden dat zoon Bradney door de inslag van een projectiel omkwam in een waterreservoir of eventueel 
in een volgelopen bomkrater. Maar de vergelijking met het paard van Troje maakt die hypothese onwaar-
schijnlijk. Met cisterna, letterlijk een (water)tank of reservoir, moet hier een tank als gepantserd voertuig be-
doeld worden. Dit spoort ook met de biografie van Walther Bradney, die in 1918 tankcommandant was. Hij 
kwam  dus  om  het  leven  toen  zijn  gepantserd  voertuig  door  een  mortier  werd  getroffen  en  vuur  vatte.  De  
Engelsen hadden hun wapentuig, waarvoor de vijandelijke legers geen equivalent hadden, met opzet de vage 
naam ‘tank’ gegeven om de ware aard ervan zo lang mogelijk geheim te houden. Onze dichter koos in het 
Latijn voor de corresponderende algemene en wat misleidende term. Overigens werd er tijdens de oorlog zelf 

                                                
 1 Deneire, Four Latin ‘poeti e guerrieri’. 
 

 2 Ibid., blz. 123-131. 
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in de Latijnse pers gediscussieerd over de vraag hoe het tuig best in het Latijn genoemd kon worden;1 aan de 
omschrijvingen die kardinaal Bacci later voorstelde (zoals automatarius covinus ignivomus, currus ignivomus of 
autocurrus armatus) was men nog niet toe. 
 
Hoe dan ook, vader Bradney, die zich in het gedicht Hunnis victis, pax celebratur, geschreven in 1917, de over-
winning van de geallieerden al had voorgesteld en, reikhalzend naar een wapenstilstand, over vreugdevolle 
taferelen had gemijmerd – familieleden die hun man, zoon of broer behouden uit de oorlog zouden zien te-
rugkeren2 – moest nu de dood van zijn jongste zoon verwerken. Het gedicht loopt van de wieg tot het graf. 
Het eerste gedeelte staat stil bij de kinderjaren van Walther Bradney, zijn fysieke verschijning, zijn rossige 
streuvelhaar. Het rakelt familietaferelen op en beklemtoont dat niets liet voorzien dat hem iets zou overkomen: 
hij was een gezonde, sterke jongen. Met vers 15b begint het tweede deel, dat het wedervaren van Bradney jr. 
in de oorlog evoceert. Walther nam vol zelfvertrouwen dienst en was uit op avontuur. Zo kwam hij bij  een 
tankdivisie terecht. Die beslissing werd hem fataal: hij werd levend verkoold in een pantservoertuig. Vader 
Bradney neemt daarop het obligate discours (‘hij heeft zijn leven voor het vaderland gegeven; hij is heldhaftig 
in de strijd gesneuveld’) over en gelooft daar allicht voor een groot stuk in, maar geeft in de twee slotverzen 
toch lucht aan zijn eigen reddeloosheid en moffelt niet weg hoezeer zijn hele gezin nu ontwricht is. 
 
Natu proximus e meis fuisti, 
Tu, carissime quinque liberorum, 
Quos uxor mea cara parturivit. 
Valde te memini rubrum capillos  
Longos, qui similes iubae leonis     5 
Aut solis radiis caput colebant. 
Te bellum puerum et tuas sorores 
Binas, te comitantibus duobus 
Bellis fratribus, arva pervagantes 
In mentem revoco, facetiarum     10 
Plenos et iuveniliter iocantes. 
Nondum te cruciaverat molestus 
Morbus, ceperat aut mala aegritudo. 
Sana in corpore sana mens regebat 
Vitam. Tum subito malignus Hunnus   15 
Bellum indixit, et apparamus arma. 
Cepisti arma nec ulla detinebat 
Te cura aut timor, at cohors equestris 
Accepit tua vota sacra regi. 
Mox mens te tua duxit ad novas res.   20 
Troiae nos revocamus acta bello; 
Instar montis equus fuit diebus  
Illis. Ast hodie caverna multa 
Cisternae similis per arva caedem 
Infert hostibus et necem cruentam.    25 
Cisterna in calida fere perustus 
Vitam pro patria tua dedisti. 
Quanta est gloria fortiter cadenti! 
Nos desiderio movemur alto; 
Discessit mea lux domusque nostrae.   30 
 

                                                
 1 Zie bv. Iosephus Fornari, ‘De hodiernis machinis bellicis quae vulgo tanks appellantur’, Alma Roma, 5 (1918), 

blz. 177-179. 
 

 2 Noctes Flandricae, blz. 33-34, vv. 7-12: Gaudet et uxor amans carum spectare maritum, / filio et incolumi dicere mater 
‘Ave!’. / Filius et gaudet patrem matremque videre, / et post tot pugnas gaudet adire larem. / Fratrem, qui rediit tutus 
salvusque, sorores / laudant, festinant et celebrare diem. 
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Mense Novembris (sic!) 
A(nno) S(alutis) 1918.1 
 
Je was de laatst geborene van mijn kinderen, 
jij, liefste jongen van de vijf kinderen 
die mijn lieve vrouw gedragen heeft en op de wereld gezet. 
Hoe goed zie ik jou voor me, met je lange, rosse haren 
die als de manen van een leeuw 
of de stralen van de zon je hoofd sierden. 
Ik roep me jullie voor de geest, 
jou, mooie jongen, en je twee zussen, 
jou, in het gezelschap van je twee mooie broers: 
hoe jullie door de weiden stoeiden, 
grappen uithaalden en kinderlijk plezier maakten. 
Geen lastige ziekte had je tot dusver gekweld, 
geen zielenpijn zich van je meester gemaakt. 
Een gezonde geest in een gezond lichaam beheerste je leven. 
Toen zegden ons plots de boosaardige Hunnen de oorlog aan; 
wij maken onze wapenuitrusting klaar. 
Je ging onder de wapens zonder enige bezorgdheid of vrees, 
en in de ruiterij legde jij je gelofte van trouw aan de koning af. 
Weldra had je zin om nieuwe dingen te leren kennen. 
Ik denk aan wat zich in de oorlog om Troje heeft afgespeeld: 
in die dagen was er een paard als een berg zo groot. 
Maar vandaag zijn er heel wat holle tuigen in de velden; 
ze lijken op reusachtige tanks, 
ze zaaien bloederige dood en vernieling bij de vijand. 
In zo een verschroeiende tank werd jijzelf haast volledig verkoold; 
je gaf je leven voor je land. 
Hoeveel roem is er voor wie dapper sneuvelt! 
Ik voel een diep gemis. 
Het licht van mijn leven en dat van mijn gezin is uitgedoofd. 
 
In een volgende aflevering staan we stil bij de talrijke versnovellen uit en over de Groote Oorlog. 
 
 
 

 
 

                                                
 1 Bradney, Noctes, blz. 32-33: In Walterum, filium meum natu minimum, in proelio occisum 24° Martii a° 1918. 



 21

   
   
  BOEKENWIJZER 
 
 
 
Het Forum Romanum 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Een van de meest tot de verbeelding sprekende plaatsen in Rome, en een van de meest indrukwekkende ar-
cheologische sites ter wereld, is ongetwijfeld het Forum Romanum, het politieke, economische, financiële en 
juridische hart van de Eeuwige Stad in de oudheid. Ook vandaag is het nog steeds een drukbezochte beziens-
waardigheid, waar bezoekers proberen zich een beeld te vormen van hoe die plaats er pakweg tweeduizend 
jaar geleden moet hebben uitgezien. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er over het Forum Romanum 
bibliotheken zijn volgeschreven. 
 
In 2002 verscheen van classicus Alexander Smarius het boek KijkWijzer in Rome, dat was bedoeld om het vak 
Klassieke Culturele Vorming (KCV) in de praktijk te brengen. Het boek was opgevat als een leidraad om leer-
lingen tijdens een klassieke Romereis te leren kijken en zo veel mogelijk dingen zelf te laten ontdekken. Een 
deel van dat boek, met name over het Forum Romanum, is nu herwerkt in een nieuw boekje. 
 
Het opzet van het boekje is zeer handig. Door de beschrijving te volgen (er staan zelfs instructies hoe je moet 
lopen) wandel je als het ware over het Forum Romanum langs alle belangrijke gebouwen. Die worden vrij  
uitvoerig besproken. Bij de meeste monumenten zijn er ook kijkvragen, waarmee de aandacht van de lezer 
wordt gevestigd op bijzonderheden of details van de betreffende gebouwen. De antwoorden op de vragen 
staan achteraan. Ook dit boekje kan dus worden gebruikt als handleiding voor leerlingen. 
 
Het boekje is overzichtelijk en mooi vormgegeven. Het is geïllustreerd met foto’s, gravures, tekeningen en 
reconstructies. Vooraan is er een plattegrond van het Forum Romanum met aanduiding van alle momumen-
ten, waarvan de nummers overeenkomen met de beschrijvingen in het boekje. Ten slotte is er nog een begrip-
penlijst, waarin technische termen worden uitgelegd of geïllustreerd. 
 
Het Forum Romanum is verkrijgbaar voor een heel lage prijs en past gemakkelijk in je handbagage, dus liefheb-
bers van Rome zouden het bij hun volgende bezoek aan de Urbs Aeterna beslist op zak moeten hebben. 
 
 

 

Alexander Smarius 
Met het oog op Rome 
Het Forum Romanum 
Primavera Pers, Leiden, 2015 
Paperback, 32 blz. 
ISBN 978 90 5997 198 1 
€ 6,50 
 

www.primaverapers.nl 
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Schilderijen & Sofisten 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
De Atheense sofist Philostratus werd geboren ca. 170 n.C. in een aanzienlijke familie. Hij was mogelijk afkom-
stig van het eiland Lemnos, waar hij in elk geval een deel van zijn jeugd doorbracht en waar zijn familie be-
zittingen had. Hij bezat het Attisch burgerrecht en bekleedde verschillende publieke functies in Athene. Zijn 
leermeester in de filosofie was Proclus van Naucratis. In het begin van de 3e eeuw n.C. verbleef hij enkele jaren 
in Rome, waar hij werd geïntroduceerd aan het keizerlijke hof en vertoefde in de kring rond Julia Domna, de 
vrouw van keizer Septimius Severus en de moeder van keizer Caracalla. Na de dood van die laatste (217 n.C.) 
en van Julia Domna keerde hij terug naar Athene. Hij is gestorven tijdens de regering van keizer Philippus 
Arabs (244-249 n.C.). 
Naast enkele andere titels worden twee werken aan hem toegeschreven die in dit boek voor het eerst in het 
Nederlands zijn vertaald. 
 
In  (‘Schilderijen’) geeft Philostratus, geheel in de traditie van de sofistische retorica, 65 voorbeelden 
van , een levendige beschrijving van een kunstvoorwerp, meestal een schilderij, op zo een manier 
dat de toehoorder of lezer zich een visuele voorstelling ervan kon maken. De vraag die geleerden al eeuwen 
bezighoudt, is of de beschreven schilderijen echt hebben bestaan en inderdaad een villa in Napels hebben 
gesierd. Bij gebrek aan archeologisch bewijs is die vraag niet te beantwoorden. Vast staat wel dat de beschrij-
vingen van Philostratus hebben gediend als inspiratiebron van latere schilders, vooral in de renaissance, die 
de beschreven schilderijen namaakten. 
 
Zoals gezegd behoorde Philostratus tot de sofistiek. Die filosofische stroming ontstond in de 5e eeuw v.C. in 
de nasleep van de Perzische oorlogen. De Grieken werden zich meer dan ooit bewust van hun eigen kunnen 
en een nieuwe staatsvorm, de democratie, deed zijn intrede. De Atheense burgers maakten voortaan zelf deel 
uit van het politieke apparaat, een situatie waarop de sofisten met hun lessen handig inspeelden. In zijn  

 (‘Levens van sofisten’) schrijft Philostratus de biografieën van 59 collega-sofisten, waarbij de filoso-
fen die behoorden tot de zogenaamde tweede sofistiek ruim in de meerderheid zijn. 
 
De Nederlandse vertalingen van beide werken zijn voorzien van honderden verklarende voetnoten, waarin 
de bron van geciteerde passages wordt vermeld of namen en begrippen worden verduidelijkt. In het midden 
van het boek is er een kleurkatern met 20 afbeeldingen van kunstwerken die door de  van Philostratus 
zijn geïnspireerd. 
 
 

 

Philostratus, vertaald door Peter Burgersdijk 
Schilderijen & Sofisten 
Kunst, ekphrasis en retorica in de klassieke oudheid 
Verloren, Hilversum, 2015 
Paperback, 212 blz. 
ISBN 978 90 8704 504 3 
€ 22,00 
 

www.verloren.nl 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Errare humanum est. Dat er in mijn klassieke agenda fouten sluipen, zal wel zo zijn. Doch in het laatste 
nummer stond er een toch wel grove vergissing: daar werden de 3 – blijkbaar wel belangrijke – Nero-
tentoonstellingen in Trier aangekondigd voor dit najaar. De correcte data zijn: van 14 mei tot 16 oktober 
2016. Mijn excuses voor deze nalatigheid. 

 
 

Nascholing 
 

 
Gladiatoren, helden van het Colosseum. Org.: DINAC. DOd, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. 09.12.2015 van 
20.00 tot 21.30 uur. Begeleiding: Christel Mercken. Een geleid bezoek aan de gelijknamige tentoonstelling in 
het Gallo-Romeins Museum. Info: www.dinachasselt.be.  
 
Drôles d’oiseaux (une séquence d’apprentissage en regard du document Balises pour le 1er degré). Org.: CE-
CAFOC. Brussel. 12.01.2016 van 9.30 tot 16.00 uur. Begeleider: Frédéric Dewez. Info: www.enseignement.ca-
tholique.be/cecafoc.  
 
Des outils pour exploiter les différents modes d’apprentissage de nos élèves: je touche, je regarde, je joue 
… j’apprends. Org.: IFC-CFWB. Locatie nog te bepalen (Henegouwen). 18.01 en 19.01.2016 van 9.00 tot 16.00 
uur. Begeleider: Marie-Bernadette Mars. Deze nascholing richt zich zowel op het aanleren van de taal als op 
de benadering van de antieke cultuur. Verschillende visuele en ludieke benaderingswijzen voor de zes leerja-
ren worden belicht. Info: www.ifc.cfwb.be.  
 
Progression de l’apprentissage de la version et du commentaire aux cours de latin et de grec. Org.: IFC-
CFWB. Locatie nog te bepalen. Henegouwen; 18.01 en 19.01.2016. Waals-Brabant/Namen; 22.02 en 23.02.2016. 
Henegouwen; 29.02 en 01.03.2016. Luik; 07.03 en 08.03.2016. Alle sessies van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Elie 
Borza. Info: www.ifc.cfwb.be.   
 
Klassieke talen: onderzoekscompetenties, een haalbare kaart. Org.: DSKO. DSKO, Noorderlaan 108, 2030 
Antwerpen. 20.01.2016 van 14.00 tot 17.00 uur. Inhoud en interpretatie van het leerplan; de verschillende stap-
pen van het onderzoek; handvatten voor het uitbouwen van een leerlijn; handvatten voor procesevaluatie; 
mogelijke thema’s. Info: www.dsko.be/nl/dpb/secun.  
 
Redonner du sens à l’enseignement des langues anciennes aujourd’hui. Org.: CECAFOC. Louvain-la-
Neuve. 28.01 en 29.01.2016 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Frédéric Dewez. Info: www.enseignement.ca-
tholique.be/cecafoc. 
 
Grec ou Latin, dis-moi ce que tu manges et comment, je te dirai qui tu es. Org.: IFC-CFWB. Locatie nog te 
bepalen. Brussel; 01.02 en 02.02.2016. Waals-Brabant/Namen; 22.02 en 23.02.2016. Henegouwen; 29.02 en 
01.03.2016. Luik; 07.03 en 08.03.2016. Alle sessies van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Marie-Bernadette Mars. 
Info: www.ifc.cfwb.be.    
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Onderzoekscompetentie klassieke talen. Org.: DINAC. DOd, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. 03.02.2016 van 
13.30 tot 16.00 uur. Begeleider: Christel Mercken. Doelstellingen: met de OVUR-methode de verschillende on-
derdelen van de onderzoekscompetentie een plaats geven; ideeën voor onderzoeksopdrachten bespreken. 
Info: www.dinachasselt.be.  
 
Cléopâtre: de l’histoire à la légende (une situation d’apprentissage en application du nouveau programme). 
Org.: CECAFOC. Brussel. 23.02.2016 van 9.30 tot 16.00 uur. Begeleider: Frédéric Dewez. Info: www.enseigne-
ment.catholique.be/cecafoc. 
 
Een stem voor de klassieken. 20 jaar Vereniging van Leerkrachten Oude Talen. Org.: VLOT. KULeuven, 
College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven. 27.02.2016 van 10.00 tot 17.00 uur. De klassieken in de kunst 
(Patrick De Rynck); de klassieke oudheid in het werk van Michael De Cock (Michael De Cock); panelgesprek 
over de positie en de rol van de klassieke talen in Vlaanderen (moderator: Luc Devoldere; panelleden: Michael 
De Cock, Patrick De Rynck, Christian Laes en Patrick Lateur); wandeling met stadsgids in het centrum van 
Leuven. Info: www.vlot-vzw.be/nascholing. 
 
Spartacus, la révolte d’un esclave (une situation d’apprentissage en application du nouveau programme). 
Org.: CECAFOC. Namen. 15.03.2016 van 9.30 tot 16.00 uur. Begeleider: Frédéric Dewez. Info: www.enseigne-
ment.catholique.be/cecafoc. 
 
BUITENLAND 
 
LTC: epigrafie in context. Org.: Vrije Universiteit Amsterdam. VU-Campus, De Boelelaan 1105, 1081 HV Am-
sterdam (NL). 12.01 en 28.01.2016 van 14.00 tot 17.00 uur. Docent: Suzanne Adema. De cursus bestaat uit twee 
dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel staan inscripties uit Neder-Germanië centraal. Er wordt aandacht besteed 
aan de historische context van deze inscripties, waarbij de belangrijkste thema’s Het Romeinse leger, De Romeinse 
nomenclatuur en Inburgering in de Romeinse samenleving zullen zijn. Tijdens het tweede dagdeel staat Rome cen-
traal. Op het programma staan diverse inscripties in de tuin van het Museo Nazionale alle Terme en de Capi-
tolijnse Musea; daarnaast komen diverse inscripties op diverse monumenten verspreid in de stad aan de orde. 
Info: www.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingsaanbod-professionals/docentenopleidingen.  
 
Ida Gerhardt voor de klas: interdisciplinaire poëzieprojecten bij klassieke talen en Nederlands. Org.: Vrije 
Universiteit Amsterdam. VU-Campus, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (NL). 08.03 en 24.03.2016 van 
14.00 tot 17.00 uur. Docenten: Mieke Koenen, Suzanne Adema en Wim Maas. Doelstellingen: opstellen van 
een interdisciplinair poëzieproject op de eigen school, met Ida Gerhardt als onderwerp. Vertaalslag maken 
van een wetenschappelijke publicatie (de nieuwe biografie van Gerhardt) naar de lespraktijk: wat willen we 
de leerlingen leren? Hoe willen we dat leren? (overdracht van nieuwe inzichten met betrekking tot het leven 
van Ida Gerhardt, met specifieke aandacht voor haar houding ten opzichte van de klassieken, vertalen en het 
leraarschap). Interpreteren van gedichten van Ida Gerhardt op basis van die nieuwe inzichten. Analyse van 
intertekstualiteit en receptie van de klassieke oudheid in de gedichten van Ida Gerhardt. De vertaalopvattin-
gen van Ida Gerhardt (vergelijken vertaling en origineel in de klas). Info: www.vu.nl/nl/opleidingen/oplei-
dingsaanbod-professionals/docentenopleidingen.  

 
Cursussen en congressen 
 

 
Les Anciens et le Grand Nord: entre ambre et mythique Thulé. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, Rue 
de l’Ermitage 23, 1300 Wavre. 03.12, 10.12 en 17.12.2015 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Carine Mahy. Info: 
www.roma-asbl.be.  
 
Utopia – Thomas More. Org.: Amarant. Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent. 11.01.2016: Mores Utopia (Erik 
De Bom); 01.02.2016: utopieën vandaag (Thomas Decreus); 07.03.2016: utopie en utopisch denken (Hans 
Achterhuis); 11.04.2016: de 19e-eeuwse revolutionaire utopieën (Herbert Devriese); 02.05.2016: utopieën voor 
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More: Dantes Monarchia (Andrea Robiglio). In 2015 is het exact 500 jaar geleden dat de humanist Thomas More 
(1478-1535) te Leuven zijn beroemde boek Utopia publiceerde. Tijdens deze lezingenreeks worden het ontstaan 
en de lotgevallen van het utopisch denken geëxploreerd. Daarbij besteedt men niet alleen aandacht aan de 
ontstaansgeschiedenis en de receptie van Thomas Mores beroemde boek, maar ook aan eventuele voorlopers 
en vooral  aan de wijze  waarop vandaag en in  de recente  moderne geschiedenis  gestalte  is  gegeven aan de 
utopie en het utopisch denken. Info: www.amarant.be.  
 
La cité étrusque de Cerveteri – Caere. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, Rue de l’Ermitage 23, 1300 
Wavre. 12.01, 19.01 en 26.01.2016 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Gaëlle De Cupere. Info: www.roma-asbl.be.  
 
Gladiatoren: spektakel en machtsvertoon in het antieke Rome. Org.: Amarant. CC De Werf, Molenstraat 51, 
9300 Aalst; 20.01 en 27.01.2016 van 19.30 tot 22.00 uur. Jubelparkmuseum, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 17.02 en 
24.02.2016 van 10.15 tot 12.45 uur. Klankendaal, Tervuursesteenweg 84, 2800 Mechelen; 02.03 en 09.03.2016 
van 10.00 tot 12.30 uur. Docent: Sophie Dralans. Men zal onder meer stilstaan bij de oorsprong van de gevech-
ten, de training en levensomstandigheden van de gladiatoren en de organisatie van de spelen. De historische 
en archeologische bronnen zullen dan geconfronteerd worden met de moderne weergave in talrijke Holly-
woodfilms zoals Demetrius and the gladiators (1954), Spartacus (1960), Gladiator (2000) en Pompeii (2014). Info: 
www.amarant.be.  
 
Savoir-vivre in het oude Griekenland: over de filosofieën van de levenskunst. Org.: Amarant. De Cirk, Ze-
brastraat 34, 9000 Gent; 23.01.2016 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 
75, 2600 Berchem; 30.01.2016 – zelfde uren. 30CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 20.02.2016 – zelfde uren. 
Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 05.03.2016 – zelfde uren. Docent: Stefan Joosten. Mag een 
individu vrij over zijn lichaam beschikken? Als het antwoord hierop bevestigend is, welke gevolgen heeft dit 
dan voor uzelf en voor de maatschappij? Zullen we zelfdoding en euthanasie gemakkelijker aanvaarden? Wat 
zijn de voorwaarden voor geluk? Vragen die ook de oude Grieken al bezighielden. Achtereenvolgens worden 
de filosofische theorieën van Aristoteles, de cynische school en Epicurus onderzocht. De levenskunst van deze 
Griekse filosofen wordt bekeken tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen in het Griekenland 
van de 4e tot de 2e eeuw v.C. Ook het hedonisme van de hedendaagse Franse filosoof Onfray wordt belicht. 
Info: www.amarant.be.  
 
Onder het mes! Geneeskunde in de oudheid. Org.: Amarant. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Ber-
chem; 15.02, 22.02 en 29.02.2016 van 19.00 tot 21.30 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 22.02, 29.02 en 
07.03.2016 – zelfde uren. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 11.04, 18.04 en 25.04.2016 – zelfde uren. GC 
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel; 18.04, 25.04 en 02.05.2016. Docenten: Louis Hulstaert (Meso-
potamië), Peter De Smet (Egypte) en Sophie Dralans (Griekenland en Rome). Info: www.amarant.be.  
 
Les routes terrestres de la soie dans l’Antiquité. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, Rue de l’Ermitage 
23, 1300 Wavre. 22.02, 29.02, 07.03 en 14.03.2016 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Carine Mahy. Info: 
www.roma-asbl.be.  
 
Les Phéniciens: navigateurs et commerçants. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, Rue de l’Ermitage 23, 
1300 Wavre. 08.03, 15.03 en 22.03.2016 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be.  
 
Rondom koning Candaules: van mythe naar dieptepsychologie. Org.: Amarant. DeSingel, Desguinlei 25, 
2018 Antwerpen; 22.03.2016 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 
11.04.2016 – zelfde uren. Docenten: Filip Geerardyn en Luc Joosten. Het verhaal van de koning die uit over-
moed zijn vrouw naakt presenteert aan zijn vriend en daardoor zowel de vrouw als zijn macht kwijtraakt, 
heeft tot de verbeelding van vele kunstenaars gesproken. Plato en Herodotus bv. Friedrich Hebbel en André 
Gide schreven er een toneelstuk over en ook Hugo von Hoffmansthal en Maeterlinck vonden de stof inspire-
rend. Sinds de opkomst van de seksuologie in de 19e eeuw werd de naam van Candaules weer nieuw leven 
ingeblazen als verwijzing naar een seksuele fantasie en dito praktijk. Het candaulisme is een soort van voyeu-
risme, waarbij men niet zichzelf, maar de partner letterlijk blootstelt of aanzet tot seksuele praktijken. Deze 
cursus verwijst naar de opvoering van Zemlinsky’s opera in Antwerpen en Gent. Info: www.amarant.be.  



 26

BUITENLAND 
 
Kosmos Antike: Latein und Griechisch öffnen Welten. Org.: Deutscher Altphilologenverband. Humboldt-
Universität, Berlin (DE). Van 29.03 tot 02.04.2016. Info: www.altphilologenverband.de.  

 
Lezingen 
 

 
Rome en Star Wars. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 02.12.2015 om 20.00 
uur. Spreker: Stefan van den Broeck. Info: www.nkvoostvlaanderen.be.  
 
Helden en gespuis: Romeinse oorlogsinvaliden en hun terugkeer naar de maatschappij. Org.: NKV Vlaams- 
Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 08.12.2015 om 20.00 uur. Spreker: Korneel van Lommel. Info: 
www.classicavlaanderen.be.  
 
Mythologie voor christenen en bijbels in hexameters: eruditie en traditie in de late oudheid. Org.: Grieken-
landcentrum. Blandijn, Auditorium A, Blandijnberg 2, 9000 Gent. 09.12.2015 om 20.00 uur. Spreker: Berenice 
Verhelst. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be.  
 
Over macht. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel. 11.12.2015. Spreker: Tinneke Beeckman. Filosofe, 
docente en columniste Tinneke Beeckman werpt een licht op Albert Camus’ theatertekst Caligula (die op dat 
ogenblik ook loopt in het Kaaitheater). Perversie, wreedheid en megalomanie: het perfecte startpunt voor een 
reflectie over macht in al haar vormen. Info: www.kaaitheater.be.  
 
Prometheus in de muziek. Org.: De Bijloke i.s.m. Davidsfonds Academie. De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 
9000 Gent. 12.12.2015 om 16.00 uur. Spreker: Els Van Hoof. De grote Prometheuscomposities van Ludwig van 
Beethoven, Franz Liszt, Aleksander Skrabjin en Luigi Nono komen aan bod samen met de achterliggende 
contexten van de mythe. Info: www.debijloke.be.  
 
Festivaldebat Het vuur van Prometheus. Muziekcentrum, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent. 13.12.2015 om 
11.00 uur. Dit panelgesprek diept het thema Prometheus verder uit en graaft naar de vertakkingen van de my-
the in kunst, cultuur en literatuur. Het gaat ook op zoek naar sporen van het prometheïsche vuur elders in de 
geschiedenis en in onze huidige samenleving: zowel Napoleon, Nietzsche als Jung passeren de revue. Info: 
www.debijloke.be. 
 
The weapons, equipment and fighting techniques of Roman gladiators. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins 
Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 17.12.2015 om 20.00 uur. Spreker: Marcus Junkelmann. Info: 
www.galloromeinsmuseum.be.  
 
Proeven van de eeuwigheid: Romeinse smaakrevelaties rechtstreeks op je bord. Org.: Spraakwater. Gallo-
Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 21.01.2016 om 20.00 uur. Begeleider: Jeroen Van Vaeren-
bergh. Belevingslezing met proeverij. Info: www.galloromeinsmuseum.be.  
 
L’aristocratie étrusque. Org.: Roma asbl. Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre. 23.01.2016 om 
17.00 uur. Spreker: Gaëlle De Cupere. Info: www.roma-asbl.be.    
 
De ziener Tiresias in mythe en antieke literatuur. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 
2000 Antwerpen. 27.01.2016 om 20.00 uur. Spreker: Dries De Crom. Info: www.nkv.nl.  
 
De Griek als wereldburger: krachtlijnen van de hellenistische beschaving. Org.: NKV West-Vlaanderen. 
Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 09.02.2016. Muziekcentrum *Track, Conservatoriumplein 1, 
8500 Kortrijk; 18.02.2016. Spreker: Hans Hauben. Info: www.nkvwestvlaanderen.be.  
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Dageraad van Europa: het oude Griekenland als bakermat van onze moderne democratie. Org.: Spraakwa-
ter. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 18.02.2016 om 20.00 uur. Spreker: Mia Doornaert. 
Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
L’Héra de Zeus: épouse définitive et ennemie intime. Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des 
Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 19.02.2016. Spreker: Vinciane Pirenne-Delforge. Info: www.alexan-
drelegrand.be.  
 
Cléopâtre et Rome: un mariage impossible. Org.: Roma asbl. Maison Jonathas, Rue Montgomery 7, 7850 
Edingen. 23.02.2016 om 20.00 uur. Spreker: Charlotte Van Tieghem. Info: www.roma-asbl.be.  
 
Over boerse Doriërs en verwijfde Ioniërs: houdingen t.o.v. de Oudgriekse dialecten van de oudheid tot en 
met de vroegmoderne tijd. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 23.02.2016 om 
20.00 uur. Spreker: Raf Van Rooy. Info: www.classicavlaanderen.be.  
 
Augustinus als redenaar: een preek over de val van Rome. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rode-
straat 14, 2000 Antwerpen. 24.02.2016 om 20.00 uur. Spreker: Gert Partoens. Info: www.nkv.nl.  
 
Heilige plaatsen in de Syrisch-Mesopotaamse woestijn: Palmyra & Hatra. Org.: NKV Oost-Vlaanderen i.s.m. 
Griekenlandcentrum. KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 24.02.2016 om 20.00 uur. Spreker: Lucinda Dirven. 
Info: www.nkvoostvlaanderen.be.  
 
Donderse denkende dames: Zenobia van Palmyra. Org.: Masereelfonds. GC Ten Noey, Gemeentestraat 25, 
1210 Sint-Joost-ten-Node. 25.02.2016 om 20.00 uur. Info: www.uitinvlaanderen.be.  
 
Philippe II de Macédoine et les tribus guerrières du voisinage: conquête ou collaboration. Org.: Association 
Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 10.03.2016. Spreker: Aliénor Rufin 
Solas. Info: www.alexandrelegrand.be. 
 
Archeologie in Limburg 2015. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 
17.03.2016 om 20.00 uur. Spreker: Linda Bogaert. Info: www.galloromeinsmuseum.be.  
 
Van kop tot teen: anatomie, theologie en filosofie in vroeg-Byzantijnse teksten over de menselijke natuur. 
Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 22.03.2016 om 20.00 uur. Spreker: Erika Gielen. 
Info: www.classicavlaanderen.be.  
 
Niet van gisteren: technologie in de oudheid. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Koningstraat 18, 9000 
Gent. 23.03.2016 om 20.00 uur. Info: www.nkvoostvlaanderen.  
 
Toen de munten nog spraken ... Imperiale boodschappen op de centrale muntslag en de receptie ervan. 
Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 23.03.2016 om 20.00 uur. Spreker: 
Liesbeth Claes. Info: www.nkv.nl.  

 
Tentoonstellingen 
 

 
Mota Campania. CC, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen. Tot 18.12.2015. Bij werken op de site Motte-
kamp in Maasmechelen stootte men op unieke archeologische vondsten uit de periode 3500 v.C. tot 800 n.C. 
Info: toerisme.maaseik.be/mota-campania-2.  
 
Erasmus en keizer Karel: een filosoof in een machtsbolwerk. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. 
Tot 31.12.2015. Info: www.erasmushouse.museum.  
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Anatolië: land van rituelen. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Tot 17.01.2016. De 
tentoonstelling is opgebouwd rond 4 thema’s en elk daarvan doorloopt 12 millennia rituelen, vanaf de oudste 
Anatolische beschavingen tot aan het Ottomaanse Rijk, dus ook de klassieke oudheid (medecurator is Marc 
Waelkens). Hoe verschillend die opeenvolgende beschavingen ook waren, het is opvallend hoe cultus en ritu-
elen werden doorgegeven. Het eerste deel bekijkt de religieuze interpretatie van de kosmos en de verering 
van hemellichamen. Een tweede deel focust op de verering van een aantal natuurfenomenen (bergen, rotsfor-
maties, bronnen, rivieren, fonteinen) en op de rituelen rond de natuurcycli. Het derde deel richt zich op de 
sfeer van het goddelijke via de neolithische moedergodinnen tot de goddelijke wezens in een perfecte antro-
pomorfe vorm. Het vierde luik richt zich ten slotte op goddelijke interventies in de wereld van de mensen. 
Info: www.europalia.eu.  
 
De la pierre au métal. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. Tot 27.03.2016. Deze tentoon-
stelling handelt eerder over de pre- en protohistorie. Info: www.ial.be.  
 
Gladiatoren: helden van het Colosseum. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. Tot 
03.04.2016. Authentieke wapens, helmen, beenbeschermers en tal van andere sprekende voorwerpen laten 
niets aan de verbeelding over. Samen met grafstenen, godenbeeldjes, gebruiksvoorwerpen ... brengen deze 
topstukken de leefwereld van de gladiatoren tot leven. En dan zijn er nog de levensechte figuren, de meesle-
pende films en de boeiende interactieve installaties en workshops. Info: www.galloromeinsmuseum.be.  
 
Du bûcher à la tombe. Musée du Malgré-Tout/Cedarc, Rue de la Gare 28, 5670 Treignes. Tot 10.04.2016. Info: 
www.museedumalgretout.be.  
 
Hendrick De Clerck. M-Museum, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven. Van 11.02 tot 15.05.2016. Deze 
Brusselse schilder schilderde zowel imposante altaarstukken als mythologische werken. Info: www.mleu-
ven.be. 
 
BUITENLAND 
 
Schatten van Heerlen. Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen (NL). Tot 03.01.2016. 57 
prachtige, belangrijke vondsten, die behoren tot de vaste collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden. Info: www.thermenmuseum.nl.  
 
Top!Stukken uit het Rijksmuseum van Oudheden. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo (NL). 
Tot 03.01.2016. In de vaste presentatie Van Neanderthaler tot stedeling worden iconische objecten en gidsvoor-
werpen uit de Nederlandse archeologie tentoongesteld (o.a. de gouden Romeinse ruiterhelm uit de Peel). Info: 
www.limburgsmuseum.nl.  
 
Veni, vidi ludique: jeux et jouets dans l’Antiquité. Forum  Antique  de  Bavay,  Allée  Chanoine  Bievelet  2,  
59570 Bavay (FR). Tot 19.01.2016. Info: www.leforumantique.lenord.fr.  
 
Hightech Romeinen: kijk wat ze konden, doe wat ze deden. Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB 
Nijmegen (NL). Tot 24.01.2016. Aan de hand van 9 thema’s komt men alles te weten over architectuur, luxe in 
huis, machines, communicatie, ambachten, meten/rekenen, het leger, water en reizen. Info: www.museumhet-
valkhof.nl.  
 
Celts: art and identity. British Museum, Great Russell Street, WC1B3DG London (GB). Tot 31.01.2016. Info: 
www.britishmuseum.org.  
 
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. 
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Egypt: faith after the pharaohs. British Museum, Great Russell Street, WC1B3DG London (GB). Tot 07.02.2016. 
De tentoonstelling begint in 30 v.C., toen Egypte een provincie werd van het Romeinse Rijk na de dood van 
Cleopatra en Marcus Antonius, en eindigt in 1171, toen het bestuur van de islamitische dynastie der Fatimiden 
ten einde liep. De expo toont de evolutie van polytheïsme tot het monotheïsme van joden, christenen en isla-
mieten. Info: www.britishmuseum.org.   
 
Rome, de droom van keizer Constantijn. De Nieuwe Kerk, Dam, 1012 NP Amsterdam (NL). Tot 07.02.2016. 
Info: www.nieuwekerk.nl.  
 
Veni, vidi ludique: les jeux sont faits. Musée Romain de Vallon, Carignan 6, 1565 Vallon (CH). Tot 14.02.2016. 
Info: www.museevallon.ch.  
 
Les Etrusques en toutes lettres: écriture et société en Italie antique. Musée Archéologique Henri Prades, 
Avenue de Perols 390, 34970 Lattes (FR). Tot 29.02.2016. Info: museearcheo.montpellier3m.fr.   
 
Métamorphoses: carte blanche à Bruno Gaudichon. Musée du Louvre – Lens, Rue Paul Bert 99, 62300 Lens 
(FR). Tot 21.03.2016. De Metamorphoses van Ovidius in de collecties van de musea van het departement Nord-
Pas de Calais. Info: www.louvrelens.fr.  
 
Der versunkene Schatz: die Sensation von Antikythera. Antikenmuseum, St. Alban-Graben 5, 4010 Basel 
(CH). Tot 27.03.2016. Info: www.antikenmuseumbasel.ch.   
 
Agrippina, Kaiserin aus Köln. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot 
28.03.2016. Info: www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum.  
 
Donnant, donnant: vœux et dons aux dieux en Gaule romaine. Musée Romain, Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon 
(CH). Tot 28.03.2016. Info: www.mrn.ch.  
 
Corps et âmes: sculpter l’homme et les dieux dans l’Antiquité. Musée Archéologique Départemental, Rue 
de la Libération 13, 53160 Jublains (FR). Tot 31.03.2016. Info: www.museedejublains.fr.  
 
Sicilië en de zee. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 27, 1012 GC Amsterdam (NL). Tot 17.04.2016. De 
tentoonstelling toont de geschiedenis van Sicilië vanuit de zee. Aan de hand van vondsten in en rondom 
scheepswrakken belicht de tentoonstelling 2500 jaar culturele uitwisseling en beïnvloeding, vanaf de pionie-
rende Myceners en Feniciërs in het tweede millennium v.C. tot aan de zeeslag bij Sicilië waarbij Michiel De 
Ruyter in 1676 sneuvelde. Info: www.allardpiersonmuseum.nl.  
 
Musique et musiciens de l’Antiquité gréco-romaine. Musée de Rauranum, Place  de l’Eglise  1,  79120 Rom 
Deux-Sèvres (FR). Tot 06.2016. Info: blogs.paysmellois.org/rauranum.   
 
Mythes fondateurs: d’Hercule à Dark Vador. Musée du Louvre, Petite Galerie, Aile Richelieu, 75058 Paris 
(FR). Tot 04.07.2016. Deze tentoonstelling vertelt hoe tekenaars, beeldhouwers, schilders, marionettenmakers, 
cineasten of musici uit de hele wereld zich geïnspireerd hebben op mythen en ze vorm en gestalte gegeven 
hebben. Mythen zijn immers aanwezig in alle culturen en beschavingen tot in de huidige volkscultuur. 70 
kunstwerken illustreren hoe de verschillende beschavingen aankijken tegen de schepping van de wereld of 
hoe men de verschillende cycli in de natuur zag in de Griekse, Egyptische of islamcultuur; hoe werden Gilga-
mesj, Orpheus, Hercules of Icarus voorgesteld vanaf de oudheid tot in de moderne tijd. Ook de volksculturen, 
Jean Cocteau, Star Wars en Fantomas putten uit hetzelfde verhalenpatrimonium. Info: www.louvre.fr.  
 
Die Etrusker: von Villanova bis Rom. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). 
Tot 17.07.2016. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.  
 
A.D. 313: von Carnuntum zum Christentum. Carnuntum, Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-Altenburg (AT). 
Tot 10.2016. Info: www.oeaw.ac.at/antike.  
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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.  
 
De mens en de Maas. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Van midden de-
cember 2015 tot eind 2016. Een kleine tentoonstelling over de archeologie van de (Nederlandse) Maas. Vrijwel 
alle voorwerpen zijn afkomstig uit de eigen collectie van het RMO. Ze laten 300 000 jaar menselijk leven langs 
de Maas zien, van prehistorie tot en met de late middeleeuwen. Info: www.rmo.nl.  
 
Gesneden stenen. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Medio december 2015 
tot 01.12.2017. Info: www.rmo.nl.   

 
Toneel 
 

 
Geboeid/Prometheus (Jan De Corte). Bloet vzw. CC De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren; 02.12.2015 om 20.30 
uur. Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven; 15.12.2015 om 20.00 uur. Bourlaschouwburg, Antwer-
pen; 13.01.2016 om 20.00 uur. De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 14.01.2016 om 20.15 uur. Voor 
dit werk baseert Jan De Corte zich op de tragedie van Aeschylus: in essentie een waanzinnig verhaal, maar 
tegelijk een krachtig en dreigend portret van onverzettelijkheid. Prometheus schonk de sterfelijke mensen het 
vuur en bracht hen zo beschaving, wetenschap en kunst. Hij schonk hen ook het vergeten, zodat ze hun eigen 
dood niet zouden voorzien. Door het stelen van het vuur van de goden haalde hij zich de woede van Zeus op 
de hals. Die liet hem aan een rots ketenen, waar een adelaar dagelijks aan zijn lever prikte. Doordat zijn lever 
elke nacht weer wat aangroeit, is Prometheus verdoemd tot eeuwige pijn. Toch weigert hij te buigen, want hij 
bezit een geheim: de zekerheid dat Zeus hem eenmaal weer nodig zal hebben en dat stelt hem in staat zijn 
onbuigzaamheid vol te houden. Info: www.deroovers.be.  
 
Caligula (naar Camus). Het Toneelhuis. Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen; van 19.11 
tot 16.12.2015. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 03.12.2015 om 20.00 uur. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 
Brussel; 10.12, 11.12 en 12.12.2015 om 20.30 uur. Het stuk is een aanklacht tegen dictatuur en machtsmisbruik, 
maar ook een drama over de verpletterende existentiële confrontatie met de dood. Info: www.toneelhuis.be.  
 
Vuur: muzikale vertelling. Kraakhuis, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent. 12.12.2015 om 15.00 uur, 13.12.2015 
om 11.00 uur. Voor De Bijloke creëert Kurt Van Eeghem een nieuwe vertelling naar aanleiding van het thema 
Prometheus, muzikaal ondersteund door de jonge slagwerkvirtuoos Alexander Ponet. 10+. Info: www.debij-
loke.be. 
 
Labyrint. Theater FroeFroe. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 11.01.2016 om 13.30 uur. CC De Brouckere, Aart-
rijkestraat 6, 8820 Torhout; 12.01.2016 om 10.00 en 13.30 uur. GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Ander-
lecht; 14.01.2016 om 13.30 uur. Stadsschouwburg, Richard Van Britsomstraat 21, 9100  Sint-Niklaas; 18.01.2016 
om 14.00 uur, 19.01.2016 om 10.00 en 14.00 uur. CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren-Waas; 21.01.2016 
om 10.00 en 14.00 uur. CC, Heilig-Kruisstraat 16, 2640 Mortsel; 22.01.2016 om 14.00 en 20.00 uur. CC Zwanen-
berg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg; 25.01.2016 om 13.30 uur, 26.01.2016 om 13.30 en 20.00 uur. CC 
De Herbakker, Pastoor de Nevestraat 10, 9900 Eeklo; 28.01.2016 om 10.00 en 13.45 uur, 29.01.2016 om 13.45 en 
20.30 uur. AGB, Warandelaan 14, 9230 Wetteren; 30.01.2016 om 20.00 uur. Schouwburg, Schouwburgplein 14, 
8500 Kortrijk; 05.02.2016 om 19.00 uur. CC, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem; 19.02.2016 om 14.00 en 20.15 uur. 
CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel; 03.03.2016 om 10.30 en 13.30 uur. Het verhaal van Theseus, 
Ariadne en de Minotaurus. 10+. Info: www.froefroe.be.  
 
L’Odyssée (Jean Hervé Appéré). Aula Magna, Place Raymond Lemaire 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
12.01, 13.01 en 15.01.2016 om 20.30 uur, 14.01.2016 om 19.30 uur. Naar het werk van Homerus en de muziek 
van Monteverdi. Info: www.atjv.be.  
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Le vol d’Icare (Raymond Queneau). Théâtre Universitaire Royal de Liège. Université de Liège, bâtiment A 4, 
Quai Roosevelt 1 B, 4000 Liège. 04.02 om 18.30 uur, 05.02 en 06.02 om 20.30 uur, 07.02.2016 om 15.00 uur. Info: 
www.turlg.be. 
 
De werken van Hercuul. Theater Antigone, Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk. 19.02, 20.02 en 25.02.2016. Voor 
de nieuwe voorstelling van het wijkproject vertrekken Marlies Tack en Michaël Vandewalle samen met de 
deelnemers van de mythe van Hercules, die beroemd werd voor de uitvoering van de voor onmogelijk geachte 
twaalf werken. De vele verhalen rond zijn figuur zijn een eerste inspiratiebron en vertrekpunt voor improvi-
saties, zangstonden en beeldende ontdekkingen. Info: www.antigone.be.  
 
Antigone (naar Sophocles). TG Elektra. Theater Malpertuis, Stationsstraat 25, 8700 Tielt; 04.03.2016 om 20.30 
uur. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 29.02.2016 om 10.00 uur. Het Antwerpse jongerengezelschap TG Elektra 
zet de Griekse tragedie van Sophocles naar zijn hand en kiest voor een eigentijdse setting met livemuziek. 
Info: www.malpertuis.be.  
 
Orestea II – an organic comedy (naar Aeschylus). Societas Raffaello Sanzio. DeSingel, Desguinlei 25, 2018 
Antwerpen. 10.03, 11.03 en 12.03.2016 om 20.00 uur. Spreektaal Italiaans – boventiteling Nederlands en Frans. 
Een intrigerende oerwereld, waar leven en dood , mensen, dieren en dingen in elkaar overlopen: in Orestea II 
wordt de trilogie van Aeschylus over wraak, boete en schuld tot de essentie herleid. Het is een Griekse fami-
lietragedie, waarbij Electra en Orestes hun moeder Clytaemnestra vermoorden, die op haar beurt uit wraak 
hun vader Agamemnon gedood had. Aeschylus’ mythische verhaal belicht het conflict tussen passie en ratio, 
de strijd tussen menselijke en goddelijke wetten. Info: www.desingel.be.  

 
Muziek en ballet 
 

 
Mount Olympus – to glorify the cult of tragedy (Jan Fabre / Troubleyn). A 24 h. performance. Concertgebouw, 
’t Zand 34, 8000 Brugge. 05.12.2015 om 17.00 uur. Dit is een gigantische brok geschiedenis in een zee van tijd. 
Het is de tijd van de mensheid, van de geboorte van de tragedie, van de afdaling in de hel en de vulkaan van 
het kwaad, die onophoudelijk zijn as uitspuwt. Broedplek daarvan is de overmoed en de blindheid van de 
mens, die struikelt over god en gebod en steeds opnieuw ten val komt. We herkennen de contouren van ver-
halen en figuren uit de Griekse tragedie, deels nabij en tegelijk ver weg. De barsten in deze figuren worden 
door Jan Fabre verder gescheurd tot ze helemaal in flarden hangen. Maar naast de tragedie speelt de tijd zelf 
de hoofdrol in deze productie. Wat is de tijd in het theater? En wat gebeurt er indien je die tijd oprekt? Tot de 
tijd zich begint te ontspannen en te rafelen. Is het een vorm van hallucinatie? Info: www.concertgebouw.be.  
 
Het vuur van Prometheus. Symfonieorkest  Vlaanderen.  De  Bijloke,  Jozef  Kluyskensstraat  2,  9000  Gent.  
12.12.2015 om 19.15 uur. Die Geschöpfe des Prometheus (Ludwig van Beethoven), Prometheus symfonisch gedicht 
(Franz Liszt), Concerto pathétique (Franz Liszt), Prométhée, le poème du feu (Aleksander Skrjabin). Info: www.de-
bijloke.be.  
 
Apollon Musagète (Igor Stravinsky). Symfonieorkest Vlaanderen. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 
14.01.2016 om 20.00 uur. De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent; 16.01.2016 om 20.00 uur. DeSingel, 
Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 17.01.2016 om 15.00 uur. Deze balletmuziek voert Apollo, Calliope, Terpsi-
chore en Polyhymnia ten tonele. Verder staan het Duet-Concertino van Richard Strauss en de Eroica van Ludwig 
van Beethoven op het programma. Info: www.symfonieorkest.be. 
 
Eléonor. Org.: NKV Antwerpen. Sint-Anna-ten-Drieën (Linkeroever), A. Hanegraefstraat 1, 2050 Antwerpen. 
15.01.2016 om 13.30 uur. Latijns folkconcert. Zangeres Elly Aerden zocht Latijnse teksten over liefde, geluk, 
hoogmoed en melancholie. Van de liefdespoëzie van Catullus en Sulpicia, over latere lyrici als Ausonius, naar 
de middeleeuwse Carmina Burana tot zelfs dichters van deze nog jonge eeuw. Deze teksten zette Elly Aerden 
op muziek in een melodieuze, maar ingetogen mix van fado, pop, chanson en jazz. Daardoor klinkt het Latijn 
niet als een dode taal, maar modern. Info: www.nkv.nl. 
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Icarus (Lera Auerbach). Brussels Philharmonic. Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 28.01 en 30.01.2016 
om 20.00 uur. Daarnaast staan het Pianoconcerto nr. 2 in F van Dmitri Shostakovich en de Symfonie nr. 4 in f van 
Pjotr Tchaikovsky op het programma. Info: www.brusselsphilharmonic.be.  
 
Der Kônig Kandaules (Alexander Zemlinsky). Vlaamse Opera, Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen; 25.03, 27.03, 
30.03 en 01.04 om 20.00 uur, 03.04.2016 om 15.00 uur. Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 13.04, 
16.04 en 19.04 om 20.00 uur, 24.04.2016 om 15.00 uur. Info: www.operaballet.be.  

 
Wandelingen en reizen 
 

 
BUITENLAND 
 
Autocaruitstap naar Amsterdam. Org.: NKV Antwerpen. 12.12.2015. Vertrek: 08.00 uur aan het Koninklijk 
Atheneum, Van Stralenstraat, Antwerpen; 08.20 uur aan het Postsorteercentrum, Berchem-Station. In de voor-
middag bezoek aan de tentoonstelling Rome: de droom van Constantijn in de Nieuwe Kerk en in de namiddag 
aan de tentoonstelling Sicilië en de zee: duik in het verleden in het Allard Pierson Museum. Info: www.nkv.nl.  
 
Napels en de Romeinse Goudkust. Org.: Labrys Reizen. 28.12.2015 tot 04.01.2016. Reisleiding: Rolf Smit. Info: 
www.labrysreizen.nl. 

 
Evenementen 
 

 
BUITENLAND 
 
Römisches Buffet. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Am Römerkastell 1, 61350 Bad Homburg 
(DE). 06.12.2015 van 12.00 tot 16.00 uur. Info: www.saalburgmuseum.de.  
 
 

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