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Voorwoord 

Deze paper had het levenslicht nooit gezien zonder de begeestering, de inspiratie, en de hulp en 

begeleiding van drie mij toch wel dierbare personen. Zonder hen zou ik mijn voorliefde voor epigrafische 

bronnen nooit op deze manier hebben kunnen ontwikkelen of zou de epigrafische wereld mij volledig 

onbekend gebleven zijn. 

In eerste instantie wil ik professor Gian Luca Gregori bedanken. Bedankt om mij als eerste te 

introduceren in de wondere wereld van inscripties. Uw enthousiasme en bezieling voor inscripties was 

aanstekelijk en motiverend. De vele museumbezoeken die u voor mij (en mijn mede-Erasmusstudenten) 

wekelijks organiseerde, hebben de basis gelegd voor mijn passie voor epigrafische bronnen en voor vele 

papers die ik daarna nog hier in België heb geschreven. De hulp die ik van u kreeg tijdens het schrijven 

van mijn domeinthesis en de vriendschap die ik van u heb mogen ontvangen, zal ik blijven koesteren. 

Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar professor Wim Verbaal. Bedankt om mij de ruimte en 

ondersteuning te bieden om mijn interesse te cultiveren: bedankt om mij na mijn Erasmus een les te 

laten geven aan mijn medestudenten Latijn, bedankt om mijn domeinthesis te begeleiden en opnieuw 

toe te zeggen om ook deze paper te superviseren, en bedankt voor de aangename gesprekken en keren 

dat u mij gerust hebt gesteld. 

Als laatste wil ik ook specifiek dr. Bram Fauconnier bedanken. Uw vak ‘inleiding tot de Griekse en Latijnse 

epigrafie: inscripties als historische bron’ heeft mij niet alleen veel kennis bijgebracht, maar ook veel 

ideeën: de mogelijkheden die epigrafische bronnen ons bieden, maar ook de gevaren bij het 

ondoordacht hanteren ervan. Verder zou ik u ook willen bedanken om een aantal documenten met mij 

te willen delen en mij bepaalde secundaire lectuur aan te raden. 

Een bedankje aan mijn ouders, broer en mijn vriendin is hier ook wel op zijn plaats. Jullie waren mijn 

klankbord en hebben moeten ondervinden welke stress en onzekerheden deze paper met zich heeft 

meegebracht. Mijn moeder is ook een zeer grote hulp geweest bij het verwerken van de data van de 

bevragingen die ik heb uitgevoerd voor dit werkstuk en bij het overlezen van mijn paper. Algemeen wil 

ik ook alle leerkrachten bedanken die de tijd hebben willen nemen om de vragenlijsten gebruikt in deze 

paper in te vullen. Hopelijk kan de didactische verwerking van een aantal inscripties, aanwezig in deze 

paper, voor sommigen zelfs als inspiratie dienen. 
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Abstract 

Neel Debrulle, Latin Education, University of Ghent 

Abstract of Educational Master’s Thesis, Submitted 23 August 2021 

Writings on the Wall: the Use of Latin Inscriptions in the Third Stage of Secondary Education in 

Flanders 

The aim of this study is to identify a series of criteria for an effective use of inscriptions in an educational 

context. This paper consists of two parts. The goal of the first section is to identify these criteria by 

looking at the advantages and disadvantages of epigraphical texts for educational purposes, by drawing 

inspiration from some pre-existing material (projects and textbooks) from Flanders and abroad, and by 

questioning the reasons and expectations for epigraphical use of third stage Latin teachers by means of 

a questionnaire. These data and analyses show that epigraphical texts are already relatively often used, 

but that to a great extent the possibilities of these materials are not exploited. A practical checklist based 

on the obtained criteria is provided at the end of this first segment. The second part puts the insights 

gathered in the first section into practice: two epigraphical lessons are developed, and evaluated by a 

small group of experienced teachers and students. Their feedback seems to indicate that the criteria 

are functional and helpful, but the investigation in the classroom is too limited to draw any firm 

conclusions. The paper ends with a handful of ideas for future investigation and several didactic 

opportunities. 
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Inleiding: nut en doel van dit onderzoek 

Latijnse inscripties kunnen niet bepaald gezien worden als een gemeengoed in ons onderwijs Latijn, 

maar ze zijn zeker ook niet geheel afwezig. De makers van onze Vlaamse handboekenreeksen doen hun 

best om een paar inscripties tussen hun aanbod teksten te verwerken (denk bijvoorbeeld aan het 

hoofdstuk gewijd aan de dood in Pegasus 3), ex-hogeschoolstudenten Esther Sonck en Astrid Van Den 

Bossche hebben een paar jaar terug een aantal zeer interessante lessenreeksen met epigrafische 

bronnen uitgewerkt (Sonck en Van Den Bossche), en uit een kleinschalige bevraging van leerkrachten 

derde graad Latijn – waar ik verder in deze paper nog in detail op terug zal komen (pp. 23-30) – blijkt 

dat 54% van de leerkrachten derde graad zegt reeds inscripties te gebruiken in de les. Ook buiten 

Vlaanderen, net over de grens in Nederland, vinden we heel wat inspirerend materiaal, zoals het boek 

Saxa loquuntur geschreven door dr. Feyo Schuddeboom, leraar klassieke talen aan het Amsterdams 

Lyceum (Schuddeboom). Als we nog wat verder gaan kijken, vinden we ook nog heel wat Engelstalige 

(hand)boeken die inscripties als hoofdbron voor leren of kennis nemen (Carpenter; Dickey; Hartnett; 

McCarthy; Lansford). Meer nog, een onmetelijke hoeveelheid inscripties is digitaal en gratis beschikbaar 

via een aantal grote epigrafische databases zoals Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby1, Epigraphic 

Database Roma (EDR)2, Epigraphic Database Heidelberg (EDH)3 en Trismegistos4, maar ook vele andere. 

Waarom dan blijkt – uit dezelfde bevraging – dat 95% van de leerkrachten die al inscripties gebruiken 

in hun lessen en 88% van de leerkrachten die (nog) geen inscripties gebruiken ‘ja’ antwoorden op de 

vraag ‘Mocht u een tekst of website aangeboden krijgen met interessante inscripties en hun mogelijke 

didactische toepassingen, zou u dan (meer) inscripties integreren in uw les(sen)?’ ‘Onbekend is 

onbemind,’ zou u kunnen zeggen, en u zou daarin gelijk hebben, maar hierin schuilt al een eerste 

probleem: bruikbaar didactisch materiaal m.b.t. inscripties is zeer verstrooid en vaak moeilijk 

beschikbaar of moeilijk vindbaar. De databases waarover hierboven sprake is, hebben een leercurve om 

te kunnen gebruiken en zijn ook niet thematisch gegroepeerd5, waardoor de stap om ze te gaan 

gebruiken voor niet-specialisten vaak te groot is. Wanneer u dan uiteindelijk wel educatief epigrafisch 

materiaal gevonden hebt, stelt zich vaak een tweede probleem: het doel en niveau. In de Angelsaksische 

(hand)boeken worden inscripties vaak met één enkel doel aangeboden, namelijk grammatica leren 

 

1 http://www.manfredclauss.de/  
2 http://www.edr-edr.it/default/index.php  
3 https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home?lang=en  
4 https://www.trismegistos.org/index.php  
5 Een kleinere, maar zeer handige en thematisch gegroepeerde database is deze van het Ashmolean Museum in 
Oxford: https://latininscriptions.ashmus.ox.ac.uk/collections/. Ze hebben ook een aantal interessante epigrafische 
projecten voor verschillende niveaus: https://latininscriptions.ashmus.ox.ac.uk/resources/. Ook het Europese 
EAGLE-project kan in de toekomst mogelijks een zeer handige tool worden voor leerkrachten: https://www.eagle-
network.eu/.  

http://www.manfredclauss.de/
http://www.edr-edr.it/default/index.php
https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home?lang=en
https://www.trismegistos.org/index.php
https://latininscriptions.ashmus.ox.ac.uk/collections/
https://latininscriptions.ashmus.ox.ac.uk/resources/
https://www.eagle-network.eu/
https://www.eagle-network.eu/
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(Carpenter; Dickey; Hartnett; McCarthy). Dit kan functioneel zijn voor een leerkracht eerste of begin 

tweede graad die dit net zocht, maar voor een leerkracht in de derde graad zijn deze bronnen niet direct 

nuttig. In uitzonderlijke gevallen stelt er zich zelfs een derde probleem: Spaanse en Italiaanse 

didactische voorstellen beginnen hun lessenreeksen vaak ergens in een museum waar ze de leerlingen 

inscripties in overvloed aanreiken (Reali en Turazza 48; Fernández 394-5), terwijl wij hier in Vlaanderen 

nu niet bepaald met een overdaad aan antieke inscripties zitten (over meer recente Latijnse inscripties, 

zie verder).  

Veel (hand)boeken, didactische voorstellen of gewoon losse inscripties zijn dus moeilijk vindbaar en om 

verschillende redenen niet altijd bruikbaar. Ondanks het bestaan van dit aanbod, is er dus wel degelijk 

nood aan ontwikkeling van nieuw didactisch materiaal (vooral voor de derde en tweede helft tweede 

graad) en nieuwe plaatsen waar echt educatief gericht materiaal makkelijk vindbaar is (websites, 

boeken…). Deze paper wil zich echter niet beperken tot het uitbreiden van het reeds bestaand 

didactisch-epigrafisch materiaal door een korte epigrafische lessenreeks aan te bieden. Dit alleen zou 

immers geen ‘onderzoek’ zijn. 

Het viel me op, tijdens het doornemen van de bestaande didactische voorstellen, dat inscripties niet 

altijd even doordacht ingezet lijken te worden. De manier waarop inscripties worden aangeboden, deed 

bij mij bijvoorbeeld wel af en toe eens de wenkbrauwen fronsen. Vooraleer we dus beginnen met 

didactisch materiaal te maken op basis van inscripties, lijkt het een goed idee eerst eventjes stil te staan 

en te reflecteren over welke nu de meest effectieve manieren zijn om inscripties in ons onderwijs aan 

te bieden. De vraag die in deze paper dan ook centraal komt te staan, is hoe inscripties doeltreffend 

geïntegreerd kunnen worden in het secundair onderwijs Latijn in Vlaanderen.  

Twee typische vragen wanneer het over inscripties en onderwijs gaat, zullen in deze paper niet aan bod 

komen. Beide kunnen naar mijn mening immers zeer kort van antwoord gediend worden. De eerste is 

de vraag of epigrafie wel of niet een plaats verdient in de instructie van Latijn in het middelbaar 

onderwijs. Er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders, maar een plaats verdienen inscripties zonder twijfel: 

epigrafie is een te belangrijk, te gevarieerd en te rijk element binnen de Romeinse cultuur (met zowel 

een sociaal, politiek, economisch en religieus belang) om hier bewust geen aandacht aan te besteden. 

Zeker binnen de tendens van de laatste jaren die meer aandacht vraagt voor alternatieve teksten en 

stemmen, zou het jammer zijn inscripties links te laten liggen. De tweede vraag resulteert uit de eerste, 

namelijk de vraag of inscripties dan geen groter aandeel moet innemen in het curriculum. Dit is echter 

een discussie met weinig nut, aangezien er een sterk subjectieve component speelt: zowel leerkrachten 

als leerlingen hebben hun eigen voorkeuren en interesses, en de tijd is al vrij beperkt. Inscripties kunnen 

een aangename afwisseling zijn en motiverend werken, maar het effect van deze teksten is grotendeels 
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afhankelijk van het enthousiasme en de bevlogenheid van de leerkracht. Deze paper richt zich bijgevolg 

op de leerkrachten die geïnteresseerd zijn in inscripties, maar niet zo goed weten hoe er het best mee 

om te gaan, alsook op de doorwinterde epigrafiegebruiker voor wie deze paper een reflectie-instrument 

kan zijn. 

In deze paper zal ik me vooral richten op, maar ook niet altijd enkel en alleen beperken tot de derde 

graad Latijn. Deze keuze maakte ik om twee redenen. In eerste instantie bestaan er, zoals reeds gezegd, 

al heel wat hulpmiddelen voor het inzetten van inscripties voor grammaticale en lexicale doeleinden, 

terwijl didactische toepassingen voor de derde graad veel geringer zijn. Daarenboven ben ik persoonlijk 

ook zeer benieuwd naar welke mogelijkheden epigrafie zoal kan bieden voor de derde graad. In tweede 

instantie lijkt de beperkte omvang van dit werk ook niet toe te laten elke graad in detail te behandelen, 

dus was de keuze voor een bepaalde graad noodzakelijk. 

Om de centrale vraag te kunnen antwoorden, lijkt het aangewezen om in het eerste deel van deze paper 

algemeen na te gaan welke de sterktes en zwaktes van inscripties zijn op didactisch vlak. Hieruit kunnen 

dan zinvolle doelen, en criteria voor een goede selectie van inscripties gepuurd worden. Daarnaast  is 

het ook interessant om even met een kritisch oog te kijken naar het reeds bestaande materiaal: hoe 

gaan anderen inscripties integreren en met welke doelen? Welke lessen vallen er te trekken uit de 

handboeken en projecten in Vlaanderen en daarbuiten? Als laatste lijkt het ook aangewezen om even 

na te gaan hoe leerkrachten in Vlaanderen tegenover het gebruik van inscripties staan. Welke redenen 

hebben leerkrachten om inscripties te gebruiken of net niet te gebruiken? Welke doelen verwachten 

leerkrachten met inscripties te kunnen bereiken? In het tweede deel van deze paper worden de 

inzichten uit de theoretische hoofdstukken samengebracht en praktisch uitgewerkt tot een korte 

lessenreeks. Of een doeltreffende integratie van inscripties in de derde graad uiteindelijk ook echt 

bereikt is, wordt in dit tweede deel onderzocht aan de hand van een bevraging van een kleine groep 

leerkrachten en leerlingen. 
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Deel I: voorwaarden voor effectieve integratie van inscripties in het 

Vlaamse onderwijs 

1. Voor- en nadelen van inscripties voor het onderwijs 

Inscripties zijn bijzondere teksten met een aantal specifieke kenmerken. Het is echter maar de vraag of 

deze kenmerken voordelig of eerder nadelig zijn voor de instructie van Latijn (taal, lectuur en cultuur). 

In dit eerste hoofdstuk werpen we een blik op deze voor- en nadelen van epigrafische bronnen om zo 

zinvolle doelen te kunnen stellen en een nuttige selectie inscripties te kunnen maken. Bij het lezen van 

dit hoofdstuk is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat er weinig tot geen zuiver 

wetenschappelijk onderzoek verricht is naar de psychologische en motivationele werking van 

inscripties. De voor- en nadelen die hier aan bod komen, zijn zuiver stellingen en standpunten die vaak 

aangehaald worden door ervaren leerkrachten uit verschillende landen aangevuld met eigen kennis en 

een gezonde portie logisch redeneren. Onderstaande lijst met voor- en nadelen pretendeert niet 

volledig te zijn. 

1.1. Voordelen 

Een eerste element dat vaak aangehaald wordt wanneer men in artikels het didactisch nut van 

inscripties wil demonstreren, is de stelling dat inscripties de Latijnse taal dichterbij brengen, ‘tastbaarder 

maken’ als het ware. ‘Tastbaarder’ in een figuurlijke zin: inscripties brengen Latijn dichter bij de 

samenleving waarin het gesproken werd (Reali en Turazza 47). Ze maken het dagelijkse leven concreter 

en hervinden “l’immediatezza del quotidiano” (Benedetti e.a. 53). Ze verrijken en (om het met een mooi 

woord te stellen) ‘verlevendigen’ dus de taal (Reali en Turazza 49), die voor de meeste leerlingen vaak 

ver van hen aanvoelt. Álvaro Lorenzo Fernàndez in zijn artikel La epigrafía latina como ventana textual 

a la antegüedad beschrijft het zeer treffend wanneer hij inscripties een ‘tekstueel venster’ noemt door 

de directe link die ze hebben met historische gebeurtenissen groot en klein (Fernández 389-90). 

‘Tastbaarder’ ook in letterlijke zin: vele onderzoekers wijzen op de aandacht die inscripties trekken door 

hun materiële karakter (Marrone 247-8; Carpenter 2; Vallarino 67-70). Het feit dat een inscriptie als 

object niet meteen herkend wordt door de leerling die enkel met moderne uitgaven bekend is, zorgt 

volgens Giulio Vallarino, in zijn artikel Tra il testo e l'oggetto: l'epigrafia come strumento didattico voor 

een aantrekking tot het object (dit noemt hij het ‘suggestieve proces’ dat inscripties uitlokken). Verder 

stelt hij ook dat het afwijkende en vreemd aandoende materiële karakter ervoor zorgt dat leerlingen 

meteen aanvoelen dat ze met een antieke tekst te maken hebben (dit noemt hij het ‘contextualiserende 

proces’ dat inscripties teweeg brengen). Beide processen zijn het gevolg van de mogelijkheid om een 

inscriptie als object te kunnen aanschouwen. Hij is zelfs van mening  dat die twee processen nog sterker 
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aanwezig zijn bij het waarnemen van inscripties dan papyri (Vallarino 68-70). Bryce Carpenter bevestigt 

Vallarino in zijn didactisch artikel MAGISTER DISCIPVLIS H F: using funerary epigraphy with intermediate 

students of Latin wanneer hij bij zijn tweedejaarsstudenten opmerkt dat foto’s van inscripties (zelfs 

zonder context) aanzetten tot belangstelling en vele vragen oproepen (Carpenter 2). 

Een tweede element dat in didactische voorstellen vaak de revue passeert is het feit dat epigrafische 

bronnen het mogelijk maken cultuur, lectuur, en soms ook grammatica geïntegreerd aan te bieden (Van 

Den Bossche 8; Carpenter 4-5; Zuddas 319-23; Jahn 73-4). Het feit dat deze elementen niet los van 

elkaar staan, maar in een context en in de realiteit zijn geplaatst, werkt motiverend en maakt 

nieuwsgierig (Fernández 388). 

Een derde, niet onbelangrijke aspect dat valt af te leiden uit de didactische voorstellen die ik analyseerde 

voor deze paper, is het idee dat inscripties authentieke teksten zijn die voor alle niveaus iets te bieden 

hebben (Benedetti e.a. 54). Epigrafische bronnen beperken zich immers niet tot korte grafschriften, 

maar omvatten ook politieke propaganda, carmina epigraphica, juridische beslissingen en meer. In zijn 

artikel stelt Carpenter bijvoorbeeld dat de meeste grafinscripties een goed niveau hebben voor wat wij 

het tweede middelbaar noemen (Carpenter 4-5), terwijl Fernández in zijn voorstel inscripties inzet voor 

een lessenreeks voor het vierde middelbaar (Fernández 388). De mooiste voorbeelden zijn echter de 

zeer fraai uitgewerkte lessenreeksen van Esther Sonck en Astrid Van Den Bossche. Zij tonen aan dat een 

goede selectie inscripties mogelijkheden biedt voor alle niveaus door voor elke graad (en ook voor de 

lerarenopleiding Latijn) een lessenreeks uit te denken (Sonck en Van Den Bossche deel 2). 

Ten vierde kunnen we nog stellen dat epigrafische bronnen nog weinig gebruikt worden en dus een 

aangename, soms nieuwe afwisseling kunnen betekenen naast de soms lange, literaire teksten 

aanwezig in het curriculum (Carpenter 1, Jahn 73). Het is natuurlijk niet zo dat er geen lange inscripties 

bestaan (denk maar aan Augustus’ Res Gestae6, de laudatio Turiae7, of de grafrede voor Allia Potestas8), 

maar de meeste zijn toch eerder aan de korte, maar krachtige kant. Net zoals de korte, beeldrijke 

 

6 Keizer Augustus’ uitgebreide autobiografie werd als monumentale inscriptie tot in de uithoeken van het 

Romeinse rijk verspreid. (Voor de versie uit Ankara: CIL III, pp.769-99; AE 2007, 36; AE 2007, 37; AE 2009, 35). 

7 Marmeren grafinscriptie waarop de grafrede van een man voor zijn vrouw geschreven staat. Gevonden in Rome 

en tegenwoordig valt het daar nog steeds te bezichtigen in het museum van de Thermen van Diocletianus (CIL VI, 

1527, 31670, 37053; ILS 8393; AE 1899, 95; AE 1949, 181; AE 1951, 2; AE 1951, 247; AE 1978, 14; AE 1992, 81; AE 

1993, 119; AE 1993, 120; AE 1994, 106; AE 1999, 235; AE 2013, 46; TermeDiocleziano p.64). 

8 Marmeren grafrede in elegische disticha voor de vrijgelatene Allia Potestas. De tekst is gevonden in Rome en 

kan, net als de Laudatio TuriaeI, bezocht worden in het museum van de Thermen van Diocletianus. (CIL VI, 37965; 

CLE 1988; AE 1913, 88; AE 1914, 9; AE 1915 6; AE 1919, 22; AE 1919, 50; AE 1919 85; AE 1922, 135; AE 1923, 103; 

AE 1929, 100; AE 1932, 74; AE 1995, 115; AE 1997, 87; AE 2003, 198; AE 2013, 154; TermeDiocleziano p.169, ZPE 

61, 251.) 
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gedichten van Martialis veel succes oogsten in de tweede graad in Vlaanderen (Parmentier 88), zouden 

inscripties misschien deze afwisseling kunnen bieden. 

Verder zijn er nog een aantal factoren die wat minder frequent voorkomen in didactische voorstellen 

met betrekking tot inscripties, maar toch het vermelden waard zijn. Zo zijn met inscripties bepaalde 

doelen na te streven, die met literaire teksten soms moeilijker aan te pakken zijn: alfabetisering 

begrijpen bijvoorbeeld (Reali en Turazza 47-8) of de diversiteit en evolutie binnen de Latijnse taal en de 

Romeinse geschiedenis (Marrone 247 en 252) vatten. Daarnaast bieden inscripties ook heel veel 

interessante linken met andere (literaire) bronnen (Marrone 248), hetgeen mogelijkheden opent om 

inscripties aan reeds behandelde teksten te verbinden. Finaal kunnen we ook nog opmerken dat van 

vele inscripties geen online vertaling bestaat op het internet, hetgeen natuurlijk nadelig kan zijn voor de 

leerkracht die snel een voorbereiding wil maken, maar voordelig is voor de begrips- en 

vertaalvaardigheden van de leerlingen die soms gewoon www.koxkollum.nl, www.latijnengrieks.com, 

of www.scholieren.com durven openzetten (Zuddas 323). 

1.2. Nadelen 

Epigrafische bronnen bieden natuurlijk niet enkel voordelen. Inscripties hebben immers eigenheden die 

didactisch niet altijd even gunstig zijn. De nadelen van inscripties zijn vaak afwezig uit didactische 

voorstellen en artikels, aangezien deze vaak een overtuigende functie hebben naast hun primaire, 

informerende functie. Het lijkt echter nuttig om ook de nadelen eens op te lijsten, om hiermee rekening 

te houden wanneer inscripties in de les worden ingezet. 

In eerste instantie hebben inscripties een zeer summier karakter. Afkortingen en weglatingen zijn 

welbekend, maar ook stijl en structuur zijn vaak beknopter dan in literaire teksten het geval is. Dit kan 

een struikelblok zijn als leerlingen inscripties zonder hulpmiddelen of enige vorm van oefening 

aangeboden krijgen, zeker in lagere graden. Er is dus een noodzaak voor goede ondersteuning, al dan 

niet begeleidende documenten, of zelfs een leerlijn (Carpenter 6-8). Hierbij aansluitend dient zich ook 

het probleem aan dat sommige inscripties fragmentarisch zijn overgeleverd. Er bestaan natuurlijk 

genoeg volledige inscripties om de partieel overgeleverde gevallen te kunnen vermijden, maar de 

leerkracht kan hier in de hoge graden ook gebruik van maken mits genoeg ondersteuning: Giovannella 

Cresci Marrone werpt op in de reflectie over haar didactisch pilootproject Economia antica e studio del 

latino attraverso l’epigrafia: esperimenti e spunti di riflessione per la didattica liceale in Italia dat de 

kritische ingesteldheid en de deductieve en inductieve vaardigheden van de leerlingen net 

aangesproken kunnen worden door deze afkortingen en dit fragmentarische karakter (Marrone 253). 

http://www.koxkollum.nl/
http://www.latijnengrieks.com/
http://www.scholieren.com/
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Ten tweede zijn schoolse woordenlijsten niet gemaakt voor inscripties: er komen veel vaste 

uitdrukkingen voor, alsook elementen uit het sociale, economische, religieuze of politieke leven die vaak 

afwezig zijn in literaire teksten en bijgevolg niet in het passieve lexicon van de leerlingen zitten (Zuddas 

324). Het gevolg is dan ook dat er soms wat te veel woorden naast de tekst moeten worden uitgelegd, 

maar opnieuw is dit zeer afhankelijk van het doelpubliek en de selectie van de inscripties. Sommige 

poëtische gedichten hebben immers ook zeer veel extra uitleg nodig. 

Als laatste hebben inscripties algemeen gezien ook een nogal stereotiep karakter. Een paar 

grafinscripties lezen, kan als aangenaam worden ervaren, maar als de leerkracht dit vaker gaat 

toepassen, kan het gevaar bestaan om in een soort routineus lezen te belanden dat het plezier uit de 

inscripties weghaalt. Een gevarieerde selectie van inscripties maken die soms eens durft verder gaan 

dan enkel grafinscripties (bvb. defixiones, ex voto’s, graffiti, ‘brieven’ uit Vindolanda, ere-inscripties, 

bouwinscripties, wetteksten, fasti…), is dus ongetwijfeld aangeraden indien epigrafische bronnen 

tijdens de schoolcarrière van de leerlingen vaker hun ingang vinden. Dit stereotiepe karakter kan echter 

ook als een voordeel gezien worden: zo stelt Carpenter dat de rigide opbouw van vele grafinscripties 

voor minder onzekerheid bij lectuur zorgt omdat jonge leerlingen erdoor juist meer geneigd zijn lineair 

te gaan lezen (Carpenter 3-5). 

1.3. Conclusie 

Uit deze opsomming van voor- en nadelen vallen reeds een aantal praktische ingrediënten te puren die 

een goede implementatie van inscripties mogelijk zouden kunnen maken. 

Eerst en vooral blijkt de materialiteit van groot belang te zijn en positieve effecten teweeg te brengen. 

Hier kan men bij het maken van een les of lessenreeks rekening mee houden door de tekst als inscripties 

te benaderen. Dit houdt in dat de fysieke eigenheden van het object en het epigrafische karakter van 

de tekst niet verloren mogen gaan en zelfs in de verf moeten worden gezet. Foto’s van het object 

moeten waar mogelijk de tekst aanvullen, niet aan het einde van een handboek of les, maar direct naast 

de transcriptie of geprojecteerd met een PowerPoint. Men kan zelfs zo ver gaan om samen met de 

leerlingen een transcriptie te maken of hen dit in groepjes te laten doen. Epigrafische afkortingen (bvb. 

‘DM’ voor dis manibus, ‘STTL’ voor sit tibi terra levis, ‘L’ voor libertus/a, ‘F’ voor fecit…) hoeven niet 

steeds door de leerkracht uitgelegd te worden en het fragmentarische karakter mag ook eens aan bod 

komen. Een laatste wijze waarop het materiële karakter in de verf gezet kan worden, is het aanbieden 

van een epigrafische context: heel kort eens vermelden waar de inscriptie gevonden is of welke 

geschiedenis het object heeft doorgemaakt, en waar het tegenwoordig staat, maken het object nog 

tastbaarder. Er dient echter genoeg (maar ook niet te veel) ondersteuning geboden te worden (door de 
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leerkracht of via het aanreiken van tools) opdat dit epigrafische karakter geen onzekerheden of degout 

met zich zou meebrengen.  

Een tweede praktische component die we kunnen afleiden, is het belang van de aanwezigheid van de 

culturele dimensie en dan vooral het dagelijkse leven, ‘de kleine, onderbelichte geschiedenis’ om het zo 

te zeggen. Velen pakken uit met het feit dat inscripties een duidelijke link met de diverse en 

veranderende samenleving en cultuur hebben waarin ze tot stand zijn gekomen, alsook met het feit dat 

ze mogelijkheden bieden om cultuur, lectuur en grammatica geïntegreerd aan te bieden. Inscripties 

lenen zich dus voor het nastreven van diverse doelen, maar vooral voor culturele doeleinden zijn ze zeer 

waardevol.9 Een goede integratie van inscripties vraagt dus om genoeg aandacht te besteden aan deze 

culturele dimensie: ze mag niet zomaar een secundair aanhangsel worden, maar kan echt een 

meerwaarde bieden op dit vlak. 

Als derde kunnen we ook stellen dat de integratie van inscripties eigenlijk grotendeels staat of valt met 

de tekstselectie. Bruikbare inscripties zijn deze waarvan niet elk woord uitgelegd hoeft te worden, 

waarvan het grammaticaal en inhoudelijk niveau natuurlijk aangepast is aan de doelgroep, en die 

genoeg variatie bieden om ‘saaiheid’ te vermijden. Bruikbare inscripties hoeven niet per se kort te zijn, 

maar de kortheid kan wel motiverend werken. Ze mogen ook geen gefragmenteerd, eenzijdig beeld op 

de realiteit geven. Ook de doelen die met inscripties gesteld kunnen worden, zijn sterk afhankelijk van 

de selectie. 

Persoonlijk vind ik de opmerking van Marrone over de linken met literatuur die inscripties bieden 

(Marrone 248) veelbelovend klinken voor de lespraktijk. Dit lijkt me nog maar weinig onderzocht en riep 

bij mij de vraag op of leerkrachten misschien sneller inscripties zouden integreren, mochten ze aan 

reeds behandelde literaire teksten gehangen worden. Epigrafie kan immers nuancerend, bevestigend, 

of contextualiserend werken als aanvulling bij literaire teksten (Jahn 73). 

  

 

9 Inscripties zijn natuurlijk geen allesomvattend wondermiddel. Ze onaangepast aanbieden aan het prilste begin 

van de Latijnse carrière, is niet geheel onmogelijk, maar kan zoals bij elke authentieke Latijnse tekst heel wat 

obstakels en onzekerheden creëren. Zelfs vrij stereotiepe grafschriften werden door Carpenter pas in het tweede 

jaar ingezet. Grammaticaboeken o.b.v. inscripties (Hartnett en McCarthy) kunnen aanvullend werken, maar niet 

vervangend. Dit zou namelijk ook de rijkheid van de literaire teksten ondermijnen en de leerlingen een verkeerd 

beeld geven. 
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2. Hoe pakken zij het aan? Boeken en projecten in binnen- en buitenland 

In dit tweede hoofdstuk blijven we even stilstaan bij een aantal reeds bestaande boeken, handboeken, 

didactische projecten en voorstellen uit binnen- en buitenland waarin inscripties centraal staan. Er 

wordt een antwoord gezocht op twee vragen. In de eerste plaats, hoe gaan handboeken en 

lessenreeksen die echt een didactisch doel voor ogen hebben met inscripties om? Houden ze rekening 

met de hierboven afgeleide criteria (belang van materialiteit en ondersteuning, belang van culturele 

dimensie en geïntegreerd aanbieden, belang van tekstselectie, en al dan niet de aanwezigheid van een 

link met literatuur) of liggen er andere ideeën ten grondslag? Ten tweede, wat kunnen we leren uit de 

bestaande boeken en projecten, m.a.w. welke ‘best practices’ kunnen we eruit afleiden?  

2.1. Omgang met inscripties in beschikbare handboeken en lessenreeksen 

2.1.1.  Vlaanderen 

Laten we op Vlaamse bodem beginnen door kort te kijken naar het hierboven reeds vermelde project 

met bijhorende lessenreeks ‘Eviva Epigrafía’ van Sonck en Van Den Bossche. Beide auteurs hebben zeer 

veel aandacht voor het epigrafische karakter van de leerinhouden die ze aanbieden. Afbeeldingen van 

de behandelde inscripties zijn zeer vaak (maar ook niet altijd) aanwezig op werkblaadjes en 

PowerPoints, en er worden diakritische tekens gebruikt bij de transcripties. Deze conventionele tekens 

werden niet in een lijst gegoten, maar kunnen worden uitgelegd door de leerkracht. Er wordt een goede, 

niet overdadige hoeveelheid woorduitleg geboden en er worden zeer gerichte vragen gesteld. Zeer veel 

aandacht gaat naar het geïntegreerd aanbieden van cultuur en lectuur; de culturele dimensie krijgt 

doorheen alle lessenreeksen de meeste aandacht10, waardoor de lessen als zeer motiverend 

overkomen. De auteurs maakten een zeer gevarieerde en adequate tekstselectie voor de verschillende 

niveaus, en verwerkten deze in activerende en motiverende werkvormen (zoals een workshop, BZL, 

fotozoektocht, webquest…). In één van hun lessen voor de derde graad met de naam Mundus 

muliculturalis leggen ze een link met een aantal fragmenten uit literaire teksten die thematisch gekozen 

zijn. De inscripties vullen deze fragmenten aan en hebben hier een nuancerende functie t.o.v. de 

literaire, elitaire stem. 

Een enorm gedetailleerde analyse van inscriptiegebruik in alle Vlaamse handboeken lijkt niet strikt 

noodzakelijk of nuttig te zijn, aangezien leerkrachten de vrijheid hebben hun lessen uit te werken zoals 

ze willen. Daarnaast zou dit ook zeer veel plaats innemen en ons misschien wat te ver van de ‘hoe’-vraag 

 

10 Het minst in de les getiteld Funus en grammaticale fun(cties), maar zelfs daar is de culturele dimensie 
allesbehalve afwezig. 
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leiden die centraal staat in deze paper. Een snelle blik (die niet volledig pretendeert te zijn) lijkt echter 

wel belangrijk en voordelig te zijn om een idee te krijgen over welke middelen de Vlaamse leerkracht 

aangereikt krijgt. Om dit beeld te vormen, bekeek ik Pegasus 1 en 2, Ludi 1 en 211 en Tolle Lege 1 en 2 

voor de eerste graad, aangezien deze boeken het vaakst gebruikt worden; Pegasus 3 (waarvan 

ondertussen een novus-versie bestaat) voor de tweede graad, aangezien daarin quasi een volledig 

hoofdstuk aan inscripties wordt besteed; en Ars Legendi’s Scrinium - Dulces Musae A en B voor de derde 

graad, aangezien dit twee van de weinige handboekjes zijn die voor deze graad bestaan.  

De aanwezigheid van inscripties in Pegasus 1 en 2 is niet onbestaande, maar beperkt tot het vertalen 

van enkele wapenspreuken of woorden. Zeer creatief, maar niet echt interessant ter analyse hier. Ook 

in de Scrinium - Dulces Musae-reeks waren geen inscripties te bespeuren, de afkorting NFFNSNC12 (Van 

De Moortel e.a., Ars Legendi Scrinium - Dulces Musae A 173), een paar afbeeldingen van munten, en de 

facsimile van een tekening met daarboven ‘Rufus est’ (Van De Moortel e.a., Ars Legendi Scrinium - Dulces 

Musae B 176) buiten beschouwing gelaten. 

Wat aandacht voor materialiteit betreft, zijn de Ludi-boeken niet slecht bezig: ze gebruiken niet alleen 

diakritische tekens, maar relatief vaak worden ook foto’s en facsimile’s met een transcriptie 

aangeboden. Transcripties van graffiti uit Pompeji worden in een speciale font gezet (Aerts e.a. Ludi 2 

30-2) en er wordt op een bepaald moment zelfs gevraagd een transcriptie te maken (Aerts e.a. Ludi 1 

60). Tolle Lege besteedt hier veel minder aandacht aan: er zijn geen diakritische tekens, geen 

afbeeldingen, en geen context van het object aanwezig. Pegasus 3 biedt een aantal mooie afbeeldingen 

aan, maar deze komen maar in één geval overeen met de teksten die echt als lectuur opgegeven 

worden, namelijk in het geval van het grafschrift voor Agileia Prima (Ackerman e.a. 71). De afbeelding 

van de inscriptie voor Chrysogone (75) is leesbaar en transcribeerbaar indien de leerkracht hier 

aandacht aan wil besteden. In de andere gevallen zijn de foto’s illustraties van afkortingen (70) of 

gewoon esthetisch schone objecten. De inscripties opgegeven voor lectuur (met lexicale uitleg e.d.) 

hebben geen afbeelding, geen diakritische tekens en weinig tot geen context.  

Alle boeken zetten in op de culturele dimensie waar inscripties een venster toe kunnen zijn en bieden 

de inhouden geïntegreerd aan. In het geval van Ludi worden een aantal culturele aspecten gestaafd met 

inscripties (in het Latijn of in vertaling) en moeten de leerlingen zelf een eigen grafschrift maken (Aerts 

e.a. Ludi 1 208). In Tolle Lege zijn er, naast een culturele uitleg, ook steeds inhoudelijke vraagjes aan de 

inscripties verbonden. Pegasus 3 past de inscripties in in een hoofdstuk gewijd aan de dood. 

 

11 Van Ludi II bestaat een nieuwere versie uit 2015. Ik ben er pas achter gekomen dat de versie in de bibliotheek 
niet up to date was in augustus en heb de nieuwere versie niet meer kunnen consulteren. 
12 Dit is de afkorting van de Latijnse uitdrukking: ‘non fui, fui, non sum, non curo’. 
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De tekstselectie in Ludi en Tolle Lege is veel gevarieerder dan het geval is in Pegasus, waar quasi enkel 

grafinscripties aan bod komen (naast één enkele defixio op pagina 51). In alle gevallen is het niveau ook 

in orde. Sommige te moeilijke inscripties zijn zelfs lichtjes aangepast. Een link met literatuur wordt niet 

gelegd in deze handboeken. 

2.1.2.  Angelsaksische landen 

Binnen de Angelsaksische overvloed aan handboeken vinden we er een paar die volledig (of toch 

grotendeels) gewijd zijn aan inscripties. Deze handboeken (of toch deze die ik gevonden heb) zijn echter 

allemaal bedoeld voor de lagere graden Latijn en hebben bijgevolg tot hoofddoel het leren van 

grammatica.  

McCarthy’s Latin Epigraphy for the Classroom is een kort handboek uit 1992 dat 14 inscripties bevat. 

Telkens twee inscripties illustreren één grammaticaal aspect (losse ablatief, accusatief met infinitief, het 

voegwoord cum, indirecte rede, doelzin, gerundium, en gerundivum), waarna een passage uit de 

literatuur in vertaling ter vergelijking en contexualisering volgt die de inscripties aanvult. Het boekje 

besteedt weinig aandacht aan de materialiteit van de inscripties: er zijn slechts twee afbeeldingen 

aanwezig helemaal op het einde van het boek (hoewel heel wat afbeeldingen wel degelijk vindbaar zijn) 

en enige context of uitleg over het object is zeer schaars. Er wordt echter wel gebruik gemaakt van 

diakritische tekens. Epigrafische ondersteuning is aanwezig en wordt geboden in de vorm van een lijst 

met diakritische tekens en uitleg over onomastiek, datering, types inscripties en de belangrijkste 

naslagwerken. Of dit echter allemaal interessant en relevant is voor de leerling, is echter de vraag. De 

diakritische tekens lijken relevant en de onomastiek ook, maar de andere zaken zijn nu niet meteen van 

lerensbelang. Er zijn ook geen begeleidende vragen bij de teksten zelf. Aan de culturele dimensie wordt 

wel wat aandacht besteed door de link met literatuur en wat achtergrondinformatie, maar de 

grammatica staat zeer duidelijk voorop. We kunnen echter wel spreken over een geïntegreerd 

aanbieden van kenniselementen, aangezien er wel degelijk cultuur en lectuur aanwezig zijn. Wat 

tekstselectie betreft, is er nogal veel lexicale uitleg nodig en is het soms afwegen of het niveau wel juist 

ligt voor het derde jaar. Gevarieerd is het aanbod wel. 

Zestien jaar na McCarthy, in 2008, kwam het handboek By Roman hands: inscriptions and graffiti for 

students of Latin uit van Matthew Hartnett, dat in 2012 aan z’n tweede druk toe was. Dit boek bevat 

nog veel meer (142, later 168 inscripties) en veel gevarieerdere opschriften (grafinscripties, graffiti, 

‘brieven’ uit Vindolanda, verloren gegane inscripties uit latere publicaties…) dan dat van McCarthy. Het 

boek houdt daarnaast ook iets meer rekening met de materialiteit van de bronnen: 30 inscripties 

worden vergezeld door een foto of tekening en de tekst wordt steeds zowel onaangepast (afkortingen, 

fouten…) als getranscribeerd aangeboden. Enige context bij het object wordt niet gegeven. Hartnett 
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zorgt voor een (soms vrij beperkte) culturele component die geïntegreerd lesgeven mogelijk maakt en 

geeft in de inleiding ook een alternatieve, thematische lezing van zijn toch uitgesproken grammaticaal 

gerichte boek. Het boek is een zeer goede aanvulling bij lessen, maar puur op basis ervan Latijn leren 

lijkt me niet aangeraden. Het niveau van de teksten lijkt immers soms iets te moeilijk voor een eerste 

jaar: de auteur wil natuurlijk graag authentieke teksten aanbieden, maar overschat daarmee soms het 

niveau van de leerlingen. Een link met literatuur is afwezig. 

Vrij recent, in 2018, kwam er een nieuw handboek op de markt dat zeer veel (maar niet exclusief) 

gebruik maakt van inscripties, namelijk Learn Latin from the Romans geschreven door Eleanor Dickey. 

Centraal staan eigenlijk de colloquia, maar er zijn ook literaire en epigrafische teksten aanwezig. Er is 

duidelijk veel aandacht besteed aan de selectie: deze is gevarieerd (14 stenen opschriften, 10 graffiti, 4 

‘brieven’ uit Vindolanda, en zelfs één mozaïek) en ook van een goed niveau voor de doelgroep die Dickey 

wil aanspreken, i.e. intellectueel matuur, maar nog zonder achtergrond (Dickey xii). Dickey’s boek schiet 

echter op een aantal vlakken tekort. In eerste instantie bevat het geen afbeeldingen of context, geen 

diakritische tekens of aangepaste bladzetting. Zonder de titel zou je als leerling geen enkel idee hebben 

dat je een inscriptie voor je liggen hebt, aangezien het materiële aspect volledig verloren gegaan is. Ook 

ondersteuning in vorm van lijsten is niet aanwezig. Daarnaast is er ook geen culturele dimensie: 

inscripties zijn gereduceerd tot illustraties van grammaticale elementen zonder culturele uitleg of 

inhoudelijke vragen. Zelfs lexicon is secundair aan de grote brokken grammatica en oefeningen op 

vertaling. Een link met literatuur is afwezig. 

2.1.3.  Conclusie 

Uit bovenstaande analyses kunnen we in eerste instantie concluderen dat handboeken zich met 

inscripties vooral richten op lagere graden, terwijl de derde graad maar zeer sporadisch eens bediend 

wordt.  

Daarnaast zien we dat weinig handboeken rekening houden met de criteria die we in het eerste 

hoofdstuk hebben afgeleid. Vooral de aandacht voor de materialiteit van inscripties is minimaal. Dit kan 

verschillende redenen hebben: de kans is groot dat de auteurs, die niet altijd epigrafisten zijn, hier niet 

bij stilgestaan hebben, maar ook plaatsbesparing om de prijs van het handboek te drukken of om het 

aantal pagina’s te beperken, spelen zeker mee. Hoewel authenticiteit één van de hoofdreden lijkt, 

blijken de meeste boeken de teksten niet echt op een ‘authentieke’ manier aan te bieden. In de meeste 

gevallen doen de auteurs relatief hun best om verschillende doelen met de inscripties te bereiken. Ze 

zetten naast het puur grammaticale aspect en de lectuur ook in op de culturele dimensie, behalve 

Dickey’s boek dat het epigrafische en culturele volledig laat vallen. De cultuur verbleekt echter soms 

een beetje bij de aandacht voor de grammatica en lectuur. Lovenswaardig is de gevarieerde selectie aan 
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epigrafische bronnen: de auteurs gaan vaak verder dan grafinscripties en kiezen voor een ruime definitie 

van ‘epigrafische bronnen’. Men durft soms wel eens het niveau van de leerlingen te overschatten. 

Inscripties worden vooral aan een thema gelinkt of zijn een thema op zich, een link met literaire teksten 

wordt enkel bij McCarthy gemaakt. De Eviva Epigrafía-lessenreeksen is zeer overdacht en springt eruit: 

materialiteit wordt ter harte genomen, het culturele aspect primeert, de tekstselectie is goedgekozen, 

elk niveau wordt bediend, en er is zelfs een literaire link naast wat thematische. 

Een laatste conclusie die ik hieruit kan trekken is het feit dat mijn werk wel degelijk nuttig kan zijn, 

aangezien er op bepaalde vlakken nog groeimarge bestaat voor didactische handboeken. Inscripties zijn 

op zich niet slecht gerepresenteerd, maar ze zijn niet altijd even overtuigend gepresenteerd. Vele 

handboeken zitten ook wat vast in het behalen van grammaticale doelen met inscripties, terwijl deze 

net cultureel meer tot de verbeelding spreken. Er zijn natuurlijk ook heel wat positieve aspecten aan 

deze handboeken waaruit we zelf ook veel kunnen leren. Het feit dat graffiti uit Pompeji door de auteurs 

van Ludi in een aparte font worden gezet, of het feit dat Hartnett zowel een onaangepaste transcriptie 

(de inscriptie zoals ze op de steen staat) als een bewerkte versie (met diakritische tekens) biedt, zorgt 

er bijvoorbeeld voor dat teksten meer als inscripties overkomen, ook al is er niet steeds een afbeelding 

aanwezig. Het volgende hoofdstuk benoemt deze ‘best practices’. 

2.2. Best practices 

2.2.1.  Handboeken en didactische projecten 

De lessenreeks Eviva Epigrafía leert ons dat gewoon inscripties opgeven (zoals sommige Engelstalige 

handboeken doen) het potentieel ervan wat onderuit haalt. Enige vorm van creativiteit in de 

aangewende werkvormen is belangrijk als we het over integratie van inscripties in het onderwijs 

hebben. Door hun kortheid, variëteit en sterke verankering in de realiteit lenen inscripties zich goed 

voor meer zelfstandige, activerende werkvormen waar in de lerarenopleiding sterk op gehamerd wordt. 

Een frontale les waarin inscripties verwerkt zitten kan natuurlijk, maar het is nuttig in te zien dat ze zich 

ook lenen tot dergelijke activiteiten (voor voorbeelden zie: Fernández 392-3; Marrone 248-51). 

Uit de didactische voorstellen van Carpenter en Fernández blijkt dat leerlingen epigrafie als wetenschap 

op zich niet bijster interessant vinden: het uitgebreid gaan hebben over de geschiedenis van de 

epigrafie, de classificatie van inscripties, of bruikbare naslagwerken laat hen ‘unimpressed’ achter, om 

het met de woorden van Carpenter te zeggen (Carpenter 2, Fernández 388). Daarenboven heeft dit ook 

weinig nut voor het bereiken van de leerplandoelen hier in Vlaanderen. Aan epigrafie als wetenschap 

wordt dus best niet al te veel aandacht besteed. Zowel voor leerkrachten als leerlingen is het beter om 

een duidelijke aansluiting met het leerplan en de reeds aanwezige inhouden na te streven, zoals het 
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geval is in Eviva Epigrafía. De drempel om inscripties te gebruiken is voor de leerkracht misschien zelfs 

kleiner als inscripties rechtstreeks aan de reeds behandelde teksten en inhouden worden gelinkt, maar 

ook aan leerlingen wordt best de link met hun ‘gewone’ curriculum geëxpliciteerd, zo voelen inscripties 

oprecht als een leuke afwisseling aan. Zuddas omschrijft dit zeer adequaat wanneer hij stelt dat 

inscripties eigenlijk vooral een aanvullende functie zouden moeten vervullen. Zijn opmerking over het 

Italiaanse curriculum lijkt ook in Vlaanderen van toepassing: 

On the other hand, if at the end of the year pupils are required to translate a passage from certain authors, 

then clearly it would be more appropriate for them to concentrate on this activity as much as possible 

during the months prior to the exam. For this reason epigraphy can only be a supplement to traditional 

assignments; the Italian national curricula are apparently very free, but at the same time they are very 

rigid. (Zuddas 326) 

Als we deze lijn volgen, kunnen we ook stellen dat lange epigrafische lessenreeksen of projecten (voor 

voorbeelden zie Fernández 394-403 en Marrone 248-51) beter beperkt worden in omvang. Epigrafische 

bronnen mogen ook geen gemakkelijkheidsoplossing zijn die de vaak moeilijkere literaire teksten 

vervangt (Marrone 251-2). 

Een zeer interessante aanpak voor de tweede en derde graad genaamd ‘microstorie e macrostorie’ 

kunnen we terugvinden in de didactische voorstellen van Mauro Reali. Hij vertrekt van het epigrafische 

verhaal van ‘gewone mensen’ (microstorie) en verbindt dit met het verhaal van bekende personen 

(macrostorie) (Reali en Turazza 50-5). Voor het vierde jaar verbindt hij bijvoorbeeld de inscriptie voor 

de veteraan Gaius Alebo (CIL V, 5218) met een passage uit Caesars De Bello Gallico, voor het vijfde jaar 

verbindt hij de inscriptie voor de veteraan Publius Tutilius (CIL V, 5832) met Augustus, en voor het zesde 

de inscriptie van een naamloze slaaf (CIL V, 5702) met Lucius Virginius Rufus die door Tacitus besproken 

wordt. Deze manier van aanpakken zorgt ervoor dat die belangrijke namen effectief mensen van vlees 

en bloed worden. Het culturele potentieel van inscripties wordt hier zeer creatief ingezet en nog 

versterkt door de beweging van ‘klein’ naar ‘groot’ te maken (zoals ook het geval is bij McCarthy die 

vanuit inscripties vertrekt en ze daarna aan literatuur verbindt). 

Een intrigerend element dat zowel bij Fernández als bij Marrone terugkeert is de epigrafische excursie 

die als basis dient voor daarop volgende lessen (Fernandez 394-7; Marrone 248-51). Dit heeft z’n 

meerwaarde en kan zeer motiverend werken. De situatie in Vlaanderen ligt natuurlijk wel wat anders 

dan deze in Spanje en Italië. Rome loopt figuurlijk over van inscripties: je kan geen halve kilometer 

wandelen of je komt ergens een monument, een wand, of zelfs een straatsteen tegen waarin een 

bedreven (of soms ook eerder onbedreven) hand letters heeft gegroefd. En dan nog gezwegen over de 

buitengewone collecties aan inscripties die te bezichtigen zijn in de musea of weggestoken zijn in de 
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depots. Inscripties zijn hier zeker niet helemaal afwezig: steden als Brugge (Elsen) en Antwerpen (Laes, 

'Eerste deel’; Laes, ‘Tweede deel en slot.’) hebben bijvoorbeeld een paar zeer mooie exemplaren uit 

ietwat recentere tijden, en het Gallo-Romeins museum in Tongeren heeft er onlangs nog een zeer fraai 

vervloekingstabletje bij gekregen (Suffeleers). Vlaanderen biedt mogelijkheden, maar je moet echt al 

actief op zoek gaan naar Latijnse inscripties en heel vaak een verplaatsing maken om ermee in contact 

te komen.  

2.2.2.  ‘Wandelboeken’ 
Met ‘epigrafische wandelboeken’ bedoel ik boeken die de lezer aanzetten om wandelingen in een stad 

(meestal Rome) te gaan maken en daar de inscripties te lezen. Ze zijn niet concreet voor leren op school 

bestemd zijn, maar kunnen wel zeer veel inspiratie bieden.13 

Het meest uitgebreide ‘wandelboek’ is The Latin inscriptions of Rome: a walking guide uit 2009, 

geschreven door Tyler Lansford. Het bevat zo’n 400 Romeinse inscripties ingedeeld in 15 wandelingen. 

Lansford expliciteert in de inleiding van zijn boek dat hij een zeer ruim publiek van geïnteresseerden wil 

bereiken, waaronder ook niet-specialisten (Lansford, xiii). Deze opening naar een grote publiek schijnt 

duidelijk door in de pagina-indeling (links Latijnse tekst, rechts vertaling), de zeer uitgebreide 

achtergronden, en de vele culturele annotaties bij de vertaling. Ondanks dit standpunt, houdt hij echter 

ook opvallend veel rekening met studenten Latijn. Zo verzorgt hij steeds taalkundige annotaties bij de 

Latijnse tekst, staat er op het einde van het boek een ‘glossary’ en een lijst met ‘metrical schemes’, en 

selecteert hij de teksten niet alleen op basis van historisch belang, maar ook taalkundig.14 Een 

‘wandelboek’ iets dichter bij huis is Feyo Schuddebooms Saxa Loquuntur (2018) dat 60 inscripties uit 

Rome bevat. Dit boek heeft een duidelijker schoolse functie dan dat van Lansford en is gericht op de 

gevorderde leerling die op schoolreis naar Rome gaat. Beide boeken zijn zeer overdacht, zeer 

inspirerend als basis voor lessen, en houden opvallend veel rekening met de integratiecriteria uit 

hoofdstuk 1.  

Interessant voor ons hier is echter welke lessen uit deze boeken te trekken vallen. Dit zijn er volgens mij 

drie. In eerste instantie is de selectie die beide auteurs maken niet alleen zeer gevarieerd, maar ook 

opvallend modern (veel inscripties uit de renaissance en barok op monumenten en in kerken). Dit is niet 

zo abnormaal, aangezien de overgrote meerderheid van de antieke Romeinse inscripties in musea staan. 

In tweede instantie is deze manier van lezend ‘wandelen’ door een stad ook een leuk en uniek 

 

13 Dit is geen innovatie van de laatste jaren. Boeken die de lezer langs belangrijke epigrafische bronnen meenemen, 
kennen immers een interessante humanistische traditie, waaronder o.a. Georg Fabricius’ Antiquitatum Libri III 
(Fabricius). 
14 De drie selectiecriteria in zijn boek zijn aanwezigheid in situ, toegankelijkheid, en historisch en linguïstisch belang 
(Lansford xiii). 
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gedachtenexperiment dat een ingang zou kunnen vinden in de klaspraktijk. Ten derde worden ook 

steeds aparte lijsten met epigrafische informatie (zoals afkortingen en diakritische tekens) aangeboden 

om zelf inscripties te kunnen ontcijferen.15 

2.2.3.  Synthese 

Welke lessen vallen er te trekken uit de (hand)boeken en projecten in Vlaanderen en daarbuiten? Eerst 

en vooral is het best een beetje, maar niet te veel aandacht te besteden aan epigrafie als wetenschap. 

Dit onderwerp is weinig efficiënt om de leerplandoelstellingen Latijn te bereiken en is immers veel te 

ruim om naar behoren te kunnen behandelen. Een expliciete link met de leerplannen verzorgen, en 

dicht bij reeds aanwezige inhouden en teksten blijven, is zeer functioneel. Epigrafische projecten die 

meerdere lessen innemen zijn mogelijk, maar hebben door het vrije, maar toch rigide karakter van het 

leerplan weinig kans geïntegreerd te geraken, aangezien de keuze vóór inscripties altijd de keuze tegen 

een andere tekst inhoudt. Een korte excursie om inscripties in situ te lezen lijkt hierop de beste 

uitzondering omdat dit een zeer motiverende omgeving en een tastbare vorm van kennis oplevert. 

Daarnaast is het goed in het achterhoofd te houden dat inscripties door een aantal typische kenmerken 

de mogelijkheid bieden relatief gemakkelijk in activerende, meer zelfstandige werkvormen gegoten te 

worden. De materialen van Reali en McCarthy leren ons verder dat een inscriptie niet steeds achteraf 

aan bod hoeft te komen, maar dat vertrekken vanuit een inscriptie ook een aantal voordelen met zich 

meebrengt. Als laatste geven de ‘wandelboeken’ ook heel wat intrigerende ideeën. Het kan bijvoorbeeld 

interessant zijn fracties van zo’n wandelingen in de klas te transfereren, lijsten met 

achtergrondinformatie over afkortingen en diakritische tekens maken het mogelijk voor de leerling om 

zelf te gaan ontcijferen, en inscripties kunnen ook aangewend worden om verschillende periodes te 

belichten.   

 

15 Ter volledigheid vermeld ik ook even Het Latijnse Brugge van Paul Elsen uit 2003. Dit boek heb ik er echter niet 
op kunnen naslaan. 
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3. Redenen en verwachtingen van leerkrachten 

3.1. Bevraging leerkrachten derde graad Latijn 

Om een effectieve integratie van inscripties in de derde graad mogelijk te maken is het ook nodig om 

rekening te houden met de leerkrachten, zowel diegenen die inscripties reeds gebruiken, als diegenen 

die ze zouden willen gebruiken in de toekomst. Een goede integratie laat de verwachtingen van 

leerkrachten omtrent inscripties meetellen en houdt ook rekening met de redenen die leerkrachten 

opwerpen om inscripties al dan niet te gebruiken. Om dergelijke zaken te achterhalen, alsook een beeld 

te krijgen op de tegenwoordige situatie in de derde graad van ons onderwijs Latijn, heb ik een online 

vragenlijst verspreid onder mijn contacten en deze ook nog eens in de Facebookgroep ‘leerkrachten 

Latijn-Grieks’ gedeeld. Een totaal van 35 leerkrachten uit alle mogelijke leeftijdsgroepen die momenteel 

in de derde graad Latijn lesgeeft, heeft deze vragenlijst ingevuld. Belangrijk is wel aan te merken dat de 

groep leerkrachten met 5 tot 20 jaar ervaring overgerepresenteerd is t.o.v. de groep met 20 tot 45 jaar 

ervaring. De vragenlijst (aanwezig in bijlage) begon met een verduidelijking van het doel en opzet van 

dit kleinschalig onderzoek en lichtte de leerkracht duidelijk in over zijn/haar rechten: met het 

doorklikken naar de vragenlijst bevestigden ze dat ze mij hun ‘informed consent’ gaven. De vragenlijst 

zelf begon met de vraag ‘gebruikt u zelf inscripties’ waaruit, zoals reeds in de inleiding werd aangegeven, 

blijkt dat 54% van de leerkrachten reeds inscripties op een of andere manier gebruikt in de lespraktijk, 

terwijl 46% aangeeft dit niet of nog niet te doen. De personen die ‘ja’ antwoordden, kregen vier 

meerkeuzevragen voorgelegd, zij die ‘nee’ antwoordden, kregen er drie. In de meeste gevallen werd de 

optie gegeven om zelf nog een element toe te voegen. 

Tussen leeftijd en inscriptiegebruik lijkt er mogelijks een correlatie te bestaan (zie grafiek 1 op volgende 

bladzijde). Mijn hypothese was dat jongere leerkrachten meer inscripties zouden gebruiken, vanuit de 

veronderstelling dat het gebruik van niet-canonische teksten de laatste jaren sterk aan terrein heeft 

gewonnen. Dit lijkt gedeeltelijk te worden bevestigd door de data: er is immers een duidelijke daling 

merkbaar in de groep met tussen vijf en vijfentwintig jaar ervaring (bestaande uit 27 leerkrachten). 

Leerkrachten met minder dan vijf jaar ervaring laat ik even buiten beschouwing, aangezien zij meestal 

nog wat zoekende zijn (ik spreek uit ervaring). Desondanks wordt deze lijn doorbroken, aangezien 

iedereen van de bevraagden met tussen dertig en veertig jaar ervaring aangeeft inscripties te gebruiken. 

Een duidelijk oordeel valt daarom moeilijk uit deze data te trekken, aangezien de groep tussen 30 en 40 

jaar ervaring maar uit 4 mensen bestaat. 
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3.2. Waarom en hoe Latijnse inscripties gebruiken? 

Aan de 54% gebruikers werd de vraag gesteld ‘waarom kiest u ervoor inscripties te gebruiken (en geen 

andere teksten of tekstfragmenten)?’ (zie grafiek 2). Hun antwoorden leren ons veel over wat 

leerkrachten zelf belangrijk vinden en welke aspecten van inscripties we dus absoluut niet verloren 

mogen laten gaan. 19 van de 19 leerkrachten die reeds inscripties gebruiken, geven aan inscripties in te 

zetten om hun culturele waarde, dit wil zeggen dat inscripties hen aanspreken door de gevarieerde en 

alternatieve perspectieven en stemmen die in inscripties aan bod komen en de inhoud die afwijkt van 

het grote, algemene narratief. Groepen die niet of weinig gerepresenteerd zijn in het literaire narratief 

aan het woord laten (zoals slaven, vrouwen, en mensen in de periferie van het rijk) of via inscripties een 

inkijk bieden in hun leefomstandigheden, is dus een absolute must. Ongeveer de helft vindt ook de link 

met andere (literaire) teksten en de visuele waarde van inscripties belangrijk. Bij deze vraag werd aan 

de leerkrachten ook de optie gegeven volledig vrij iets aan te brengen: zij die deze optie gebruiken gaven 

een aantal onderwerpen aan die iets makkelijker met epigrafische bronnen te bereiken zijn dan met 

literaire bronnen, zoals het onderzoeken van geletterdheid, volks taalgebruik, en inzichten in de 

mentaliteit rond bepaalde thema’s, zoals de dood, de perfecte matrona… 
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Grafiek 1: de jaren ervaring van de bevraagde leerkrachten in relatie tot 

het antwoord op de vraag ‘gebruikt u inscripties in uw lessen?’ 
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Grafiek 2: ‘waarom kiest u ervoor inscripties te gebruiken (en geen andere teksten of tekstfragmenten)?’ 
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Hoewel het visuele, esthetische aspect van inscripties dan misschien niet de hoofdreden is hoe ze te 

gaan gebruiken, blijken leerkrachten hier echter wel veel belang aan te hechten als ze inscripties in de 

klaspraktijk integreren (zie grafiek 3). Dit is interessant, aangezien dit betekent dat de leerkrachten zich 

bewust zijn van het materiële aspect van deze teksten en hier ook mee willen uitpakken of de aandacht 

erop vestigen. Een tweede opvallend aspect dat uit de antwoorden op deze vraag naar boven komt, is 

het feit dat relatief veel leerkrachten inscripties in vertaling lezen. Inscripties, en vooral grafschriften, 

zijn meestal vrij kort en volgen vaak een rigide opbouw waardoor ze ideale tekstjes lijken om snel in het 

Latijn te lezen. Dat leerkrachten ervoor kiezen om inscripties in vertaling te lezen, kan op twee zaken 

wijzen: ofwel wil de leerkracht hier snel kunnen overgaan, ofwel laat hij of zij de leerlingen een groot 

aantal korte of een paar langere inscripties lezen (vaak politieke, religieuze, of juridische inscripties). De 

vraag welke (soort) inscripties de leerkrachten juist lezen, werd helaas niet gesteld en een antwoord 

valt uit mijn data niet af te leiden. Het lijkt er echter wel op dat leerkrachten in de derde graad vrij 

origineel omgaan met hun tekstselectie (bvb. recentere inscripties in Brugge, inscripties als bron voor 

onderzoekscompetenties, inscripties met biografische gegevens van een auteur…). 
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Grafiek 3: ‘hoe gebruikt u inscripties?’ 
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De ‘waaromvraag’ werd ook gesteld aan de 46% van de bevraagden die (nog) geen inscripties gebruiken 

in hun lessen (zie grafiek 4). Wat we zeer duidelijk kunnen afleiden uit deze grafiek is dat de boutade 

‘onbekend is onbemind’ zoals verwacht opgaat. Het leerplan of tijdsgebrek blijken opvallend genoeg 

geen echte hoofdredenen te zijn, maar eerder wat zijdelings mee te spelen. Ook persoonlijke voorkeur 

speelt betrekkelijk minder mee dan initieel verwacht. Als we de hoofdredenen bekijken (zie grafiek: ‘ik 

ben er niet mee vertrouwd’ en ‘ik heb hier nooit echt bij stilgestaan’), dan kan daaruit afgeleid worden 

dat het aanbieden van meer, vindbaar, en uitgewerkt leermateriaal er dus in theorie voor zou zorgen 

dat meer leerkrachten inscripties zouden integreren in hun lessen. Dit wordt bevestigd door de 

antwoorden van deze leerkrachten op de vraag ‘mocht u een tekst of website aangeboden krijgen met 

interessante inscripties en hun mogelijke didactische toepassingen, zou u dan (sneller) inscripties 

integreren in uw les(sen)?’: 88% geeft aan inscripties te willen gebruiken indien hen bruikbaar materiaal 

wordt aangeboden, 6% antwoordde ‘misschien’, en 6% antwoordde ook in dit geval liever geen 

inscripties te gebruiken. 
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Grafiek 4: ‘waarom gebruikt u geen inscripties?’ 
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3.3. Verwachtingen van leerkrachten 

Tot zo ver de redenen om inscripties wel of niet te gebruiken en de manieren waarop inscripties worden 

ingezet, maar wat verwachten leerkrachten te kunnen bereiken met inscripties? Welke doelen willen ze 

liever met inscripties nastreven dan met literaire teksten? Deze vraag werd aan zowel de groep van 

leerkrachten die al inscripties gebruikt, als de groep die (nog) geen inscripties gebruikt, voorgelegd (zie 

grafieken 5 en 6). De leerkrachten konden meerdere opties kiezen uit een reeks van uitgeschreven 

leerplandoelen (vanaf nu afgekort als LPD’en) die mij logisch leken om met inscripties te benaderen, 

maar ze kregen natuurlijk ook de mogelijkheid zelf opties toe te voegen. Weinig leerkrachten hebben 

echter gebruik gemaakt van deze optie.16 Zoals u in grafiek 5 kunt zien, heeft één leerkracht mij er 

terecht op gewezen dat de LPD’en van het GO! in mijn lijst niet waren opgenomen. Dit is een fout van 

mijn kant, maar deze hoeft geen nadelige gevolgen hebben voor de representativiteit van de 

antwoorden: van de 35 leerkrachten die deze vragenlijst invulden, waren er slechts twee van het GO! 

bij, van wie één persoon de vraag toch heeft beantwoord. LPD’en 17, 22, en 28 uit het leerplan derde 

graad Latijn KOV (2015) hebben daarenboven allen een parallel in het leerplan GO! (2008), 

respectievelijk LPD 14, 25 en 27. Enkel KOV LPD 13 kent geen directe analogie. 

Opvallend genoeg hebben beide groepen leerkrachten (de ‘reeds-gebruikers’ en ‘niet-gebruikers’) 

ruwweg dezelfde doelen aangeduid, hetgeen aangeeft dat er een quasi eenstemmige inschatting 

bestaat over de mogelijke toepassingen van inscripties. LPD 28 (KOV) en zijn parallel LPD 27 (GO!) 

worden het meest gewaardeerd. Dit geeft aan dat leerkrachten duidelijk beseffen dat inscripties een 

duidelijke meerwaarde hebben voor het bereiken van culturele doelen. Verder lijken leerkrachten ook 

vaak op LPD 13 (KOV), zonder parallel in het GO!, in te zetten. Zelfs leerkrachten die nog geen inscripties 

gebruiken, schatten in dat epigrafische bronnen een meerwaarde kunnen bieden voor dit LPD. Dit leek 

mij initieel wat verrassend, aangezien dit een leerplandoel is dat ook zonder problemen met literaire 

teksten bereikt kan worden. Het belang van inscripties werd me echter pas duidelijk wanneer ik bedacht 

dat grafinscripties zich zeer goed lenen tot het behalen van dit doel. LPD 22 en 17 kennen ook zeer 

duidelijk bijval, maar het zijn zichtbaar niet de eerste doelen die leerkrachten met inscripties associëren. 

Het is ook mooi om te zien hoe leerkrachten verschillende en soms niet steeds voor de hand liggende 

doelen na durven streven met inscripties: de rol die inscripties kunnen spelen bij 

onderzoekscompetenties en het voortleven van Latijn in latere periodes, zijn doelen waar ikzelf nog niet 

bij stilgestaan had. 

 

16 Achteraf gezien was deze vraag nog representatiever geweest, mochten alle leerplandoelen of tenminste een 

veel grotere selectie dan de vier die ik opgaf als optie opgegeven zijn. 
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 Grafiek 6: ‘Mocht u toch inscripties integreren in uw les(sen), voor het nastreven van welke 
leerplandoelstelling(en) kunnen ze een meerwaarde betekenen voor u?’ 

Grafiek 5: ‘Welke leerplandoelstelling(en) streeft u na aan de hand van inscripties?’ 
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Vraag voor reeds-gebruikers: welke leerplandoelstelling(en) 

streeft u na aan de hand van inscripties?
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3.4. Conclusie 

We kunnen concluderen dat ongeveer de helft van de leerkrachten in Vlaanderen reeds inscripties in 

zijn of haar klaspraktijk integreert, hetgeen een grotere groep is dan ik initieel verwacht had. De mensen 

die geen inscripties inzetten, doen dit vooral omdat ze hier niet mee bekend zijn, maar tonen vrij veel 

interesse in epigrafische teksten. Meer, vindbaar, en uitgewerkt materiaal aanbieden voor de hogere 

graden lijkt deze mensen dus misschien wel over de streep te kunnen trekken. De leerkrachten die wel 

inscripties inzetten in hun klaspraktijk doen dit algemeen zeer doordacht: ze houden (vaak onbewust) 

al rekening met heel wat zaken die in de vorige hoofdstukken aan bod kwamen. Ten eerste wordt de 

culturele dimensie (en waarde) van inscripties bijvoorbeeld zeer hoog ingeschat door zowel 

leerkrachten die inscripties gebruiken, als deze die dit nog niet doen. Het door mij opgegeven culturele 

doel (LPD 28 KOV = LPD 27 GO!) staat in beide groepen op nummer één, en de gebruikende leerkrachten 

geven zelf een aantal culturele redenen om inscripties te gebruiken. De meerderheid die culturele 

doelen nastreeft, geeft ook aan inscripties in het Latijn te lezen, waaruit af te leiden valt dat cultuur en 

lectuur vaak geïntegreerd aangeboden wordt. Ten tweede lijken leerkrachten rekening te houden met 

de materialiteit van inscripties, hoewel dit niet hun (hoofd)reden is om ze in te zetten. Het visuele, 

esthetische karakter ervan blijkt sterk aanwezig in de klaspraktijk. Twee leerkrachten geven zelfs aan 

hun leerlingen transcripties te laten maken en in situ in Brugge Latijnse inscripties te lezen. Ten derde, 

wat mogelijke linken met literaire teksten betreft, zien we dat reeds een aantal leerkrachten dit 

toepassen. Hier werd echter (in het stadium waarin deze paper zat toen ik de vragenlijst uitzond) 

jammer genoeg niet over doorgevraagd. Ook de concrete tekstselectie van de leerkrachten werd niet 

bevraagd, hetgeen wel tot interessante inzichten geleid zou kunnen hebben. 

Tot zo ver de situatie in Vlaanderen, waar duidelijk een klimaat van beliefs en aanpakken heerst waarin 

inscripties goed kunnen gedijen. Maar welke lessen kunnen we nu trekken uit de redenen en 

verwachtingen die de leerkrachten aangeven te stellen? In eerste instantie kunnen we constateren dat 

het belang van de observaties gedaan in de eerste twee hoofdstukken door deze data gedeeltelijk 

bevestigd wordt. Leerkrachten hechten belang aan sommige van deze elementen en passen ze zelfs al 

sporadisch toe. Daarnaast verwachten leerkrachten inscripties voor verscheidene doelen te kunnen 

aanwenden. Ze vinden dat inscripties vooral een meerwaarde boven andere teksten kunnen bieden wat 

betreft het behandelen van de diversiteit in en de identiteit van de antiek-Romeinse maatschappij. 
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4. Conclusie: een algemene checklist 

Waarop kan iemand letten die inscripties in zijn of haar lespraktijk Latijn wil binnenbrengen? Om niet 

alle observaties die hierboven zijn gedaan zomaar over te nemen, neemt deze conclusie de vorm aan 

van een praktisch bruikbare reflectietool, een checklist. Deze lijst dient toepasbaar te zijn voor alle 

graden. 

✓ Houd bij het vormen van de bladzetting rekening met de materialiteit en de leesbaarheid van 

de tekst. Dit kan je doen door: 

o een afbeelding of facsimile naast de tekst te plaatsen of via een PowerPoint te 

projecteren indien deze beschikbaar zijn. Online databases bevatten een gigantische 

hoeveelheid afbeeldingen, en ook blogs kunnen vaak helpen, 

o bij lage leesbaarheid de tekst van de inscriptie zowel in de vorm van een onaangepaste 

(met afkortingen, fouten… nog intact), als aangepaste transcriptie (met diakritische 

tekens) aan te bieden, 

o de font en lay-out van de transcriptie ‘epigrafisch’ te doen lijken. Bruikbare fonts zijn 

bijvoorbeeld Trajan Pro en Pompeii Capitals. 

o achtergrond te voorzien bij het object (vindplaats, wat daar vroeger was, waar het nu 

te bezichtigen is…), vooral in gevallen waarin het object een interessante geschiedenis 

heeft doorlopen, 

o de leerlingen zelf de kans te geven een transcriptie te laten maken. 

✓ Leerlingen worden niet verwacht opgeleid te worden tot epigrafisten, beperk dus zaken zoals 

de geschiedenis van de epigrafie en meer wetenschappelijke aspecten tot een functioneel 

minimum. 

✓ Bied waar nodig ondersteuning aan in de vorm van een epigrafische basislijst (met frequente 

afkortingen, de betekenis van diakritische tekens…), zo krijgen ze de kans zelf te gaan 

ontcijferen. Pak ook eerst samen met de leerlingen een paar inscripties aan indien nodig. 

✓ Besteed genoeg aandacht aan het culturele potentieel aanwezig in inscripties, en dan specifiek 

het dagelijkse leven, de diversiteit, en evolutie die aanwezig is.17 Vooral in de lagere graden 

durft de grammatica wel eens het culturele te verdrukken. Werk geïntegreerd waar mogelijk. 

 

17 Voor aspecten van het dagelijkse leven geïllustreerd aan de hand van inscripties raad ik Roman Lives: Ancient 

Roman Life as Illustrated by Latin Inscriptions (2015) van Brian K. Harvey aan. Voor inscripties over Romeinse 

vrouwen is het (op dit moment) splinternieuwe naslagwerk van Emily Ann Hemelrijk Women and society in the 

Roman world: a sourcebook of inscriptions from the Roman West (2020) een echte aanrader. De Latijnse teksten 

bij dit boek zijn terug te vinden op https://www.cambridge.org/files/3416/0215/4433/sourcebook.texts.pdf. Een 

https://www.cambridge.org/files/3416/0215/4433/sourcebook.texts.pdf
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✓ Een link met literaire teksten of reeds aanwezige thema’s is niet strikt noodzakelijk, maar kan 

wel een meerwaarde bieden. Inscripties kunnen op die manier een nuancerende, bevestigende 

of contextualiserende functie vervullen bij de tekst.18 Bij de aanwezigheid van een dergelijke 

link kan het interessant zijn te vertrekken vanuit de inscripties (van de ‘kleine’ geschiedenis naar 

de ‘grote’). 

✓ Houd bij de tekstselectie rekening met drie hoofdaspecten: niveau, variatie en volledigheid. 

o Het niveau hangt niet alleen af van de grammaticale en lexicale elementen die in de 

inscriptie voorkomen, maar ook van het beknopte of zelfs fragmentarische karakter van 

de inscriptie. Wees niet bang om ook moeilijker leesbare fragmenten met oudere 

leerlingen aan te pakken. 

o Varieer ietwat in de types inscripties die je gebruikt, maar ook in de tijdsperiode waaruit 

de inscripties stammen. Inscripties uit de renaissance en barok kunnen een aanleiding 

zijn om het ook eens over die periodes te hebben. 

o Zorg dat je inscripties geen te eng of te eenzijdig beeld weergeven van de realiteit. 

✓ Inscripties lenen zich door hun typische karakter (vaak kort, ‘gemakkelijk’, en tastbaar) tot een 

aantal activerende en coöperatieve werkvormen. 

✓ Indien tijd, budget en interesse dit mogelijk maken, ga op epigrafische excursie in steden met 

interessante inscripties zoals Rome, Firenze, of zelfs Brugge, en gebruik daarbij de bestaande 

epigrafische ‘wandelboeken’. Een dergelijke wandeling kan natuurlijk ook mentaal in de klas 

gemaakt worden: het heeft niet hetzelfde effect, maar het kost minder tijd en geld. 

 

echt naslagwerk van inscripties over slaven is nog onbestaande, maar Sklaven und Freigelassene in der Gesellschaft 

der römischen Kaiserzeit (1993) van Werner Eck en Johannes Heinrichs is al een mooi vertrekpunt. 

18 Épigraphie et Littérature à Rome (1972) van Raymond Chevallier biedt een hele hoop aan inspirerende links.  
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Deel II: Epigrafische lessenreeks 

1. Verantwoording lessenreeks 

De twee lessenreeksen die te vinden zijn in de bijlage van deze paper zijn het product van de observaties 

die in het eerste deel gemaakt zijn. Het is niet mogelijk om alle na te volgen aspecten in één enkele les 

te verwerken, daarom koos ik ervoor twee lessen te maken waarin een verschillende selectie van 

bovengenoemde elementen verwerkt zitten. De eerste les handelt over slavernij en meer specifiek over 

de relatie meester-slaaf. Literaire teksten laten immers vaak enkel de mannelijke, elitaire stemmen aan 

het woord die schrijven voor een al even mannelijke elite. Slaven in literatuur zeggen vaak meer over 

hun meester dan over de slaaf zelf (Joshel 215 en 224-5). De tweede les is een vergelijking tussen de 

speech van keizer Claudius zoals overgeleverd op het tablet van Lyon (CIL XIII, 1668) en Tacitus’ literaire 

versie van diezelfde speech (Tac. Ann. 11,23-5). 

Beide lessen proberen het materiële karakter van de inscriptie op de voorgrond te plaatsen aan de hand 

van afbeeldingen (waar mogelijk), transcripties waarin de fouten nog niet verbeterd zijn en afkortingen 

nog niet uitgelegd, diakritische tekens bij de bewerkte transcripties, en een korte achtergrond bij het 

object. Beide lessen leggen daarnaast het meeste nadruk op het bereiken van culturele doelen, maar 

laten lectuur en grammatica ook niet links liggen. De lessen proberen een gevarieerde selectie 

inscripties te geven wat het type betreft (grafinscripties, een carmen, juridische inscripties, en een 

politieke inscriptie). Qua tijdsperiode was er nog wat meer diversiteit mogelijk geweest, maar de 

inscripties tot de oudheid beperken was een bewuste keuze omdat het hier maar over twee lessen gaat. 

Verder is in beide lessen ook geprobeerd een link te leggen met reeds aanwezige teksten en schrijvers 

in het tegenwoordige curriculum: Tacitus is een opgelegde auteur in de derde graad en Seneca kan 

gekozen worden. Beide lessen zijn in activerende en coöperatieve werkvormen gegoten. Epigrafie als 

wetenschap is minimaal aanwezig, de basislijst om inscripties te begrijpen hoeft pas gebruikt te worden 

wanneer de leerling dit noodzakelijk acht of wanneer het expliciet gevraagd wordt. Beide lessen zijn ook 

relatief kort gehouden, i.e. allebei ongeveer twee lessen, en zijn zo opgebouwd dat de leerkracht een 

eigen selectie aan inscripties kan maken om als afwisseling en aanvulling te dienen en niet als een 

volledig aparte project. Er werd bewust vanuit de inscripties vertrokken en niet vanuit de literaire 

teksten in navolging van het microstoria-macrostoria van Reali. Een echte wandeling (excursie) of 

mentale ‘wandeling’ werd hier niet uitgewerkt omdat hiervoor, zoals hierboven aangegeven, reeds zeer 

nuttige boeken bestaan en omdat dit zaken zijn die misschien één keer in het jaar kunnen voorkomen.  
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2. Methode 

Om te weten te komen of deze lessen aanslaan bij leerlingen, en om te achterhalen of leerkrachten 

bereid zouden zijn deze lessen te geven, stelde ik een tweede bevraging op. Ondertussen was het 

namelijk zomervakantie, dus het was niet meer mogelijk om de lessen zelf uit te proberen of te vragen 

aan leerkrachten om mijn lessen te geven. In plaats daarvan stuurde ik een mail uit naar vier 

leerkrachten die in de derde graad staan of stonden met de vraag of ze bereid waren om mijn lessen 

met een kritisch oog te bekijken en een bijhorende vragenlijst in te vullen. Alle gecontacteerde 

leerkrachten namen deel aan deze tweede bevraging. Ik benaderde daarnaast ook nog drie leerlingen 

die net de derde graad hadden afgerond met de vraag of ze één opdracht van mijn eerste les over 

slavernij wilden maken en ook hier een bijhorende vragenlijst wilden invullen. Helaas heb ik slechts van 

twee leerlingen een antwoord mogen ontvangen. 

Aan iedereen werd eerst gevraagd een ‘informed consent’-fiche in te vullen. Naar de drie leerlingen (die 

allen boven de 16 jaar waren) werd ook een ‘passieve informed consent’ doorgestuurd. De leerlingen 

dienden de les over slavernij te bekijken, één ‘groep’ uit te kiezen en in te vullen, en de ingevulde versie 

naar mij door te sturen. De leerkrachten dienden beide lessen (met correctiesleutel) kritisch te bekijken. 

Achteraf moest iedereen een vragenlijst in Microsoft Forms invullen (zie bijlage: leerlingen en 

leerkrachten kregen een aparte vragenlijst). Beide vragenlijsten bestonden uit een aantal open vragen, 

en een gedeelte meerkeuzevragen op een Likertschaal. Representatief valt deze steekproef natuurlijk 

niet te noemen aangezien deze zeer beperkt is en de leerkrachten uit mijn direct omgeving komen. De 

leerlingen waren mij hiervoor niet bekend. In mijn analyse heb ik me dan ook zo veel mogelijk proberen 

te weerhouden van grote, algemene stellingen. 

3. Feedback 

De feedback die ik van de leerkrachten op mijn lessen heb mogen ontvangen, heb ik zo goed mogelijk 

proberen te integreren in mijn lessen. Vanuit hun eigen ervaringen, brachten ze zeer nuttige inzichten 

en opmerkingen aan die het mij mogelijk gemaakt hebben de lessen tot een hoger niveau te tillen. Ik 

heb echter niet met elk feedbackelement rekening kunnen houden: elke klasgroep heeft andere noden 

en sterktes, sommige zaken (aanpassingen, weglating, toevoegingen…) lijken mij daarom eerder aan de 

leerkracht te zijn. Eén leerkracht vond bijvoorbeeld de Lex Libitinaria iets te moeilijk, waardoor ze meer 

woordhulp zou aanbieden. Persoonlijk vind ik dat een grotere hoeveelheid woordhulp het feit dat de 

leerlingen zelf alle hulpmiddelen mogen gebruiken wat ondergraaft, maar de leerkracht is vrij om hier 

meer uitleg aan toe te voegen of het gebruik van hulpmiddelen te bepalen. Een andere leerkracht vond 

de opdrachten waarbij gevraagd wordt het Latijn in de inscripties te verbeteren wat te ingewikkeld. 
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Deze vragen heb ik laten staan omdat ze (zoals de leerkracht ook zelf aangaf) voor de sterke leerlingen 

wel een uitdaging kunnen vormen. De leerkracht is vrij om zelf de opdrachten volgens 

moeilijkheidsgraad aan de leerlingen toe te wijzen. Twee leerkrachten vonden de tabel bij het Tablet 

van Lyon iets te sturend. Ik kreeg de tip om de opsommingstekens weg te laten. Dit is een zeer terechte 

opmerking. Ik heb er echter voor gekozen om dit te laten staan omdat het mij gemakkelijker lijkt voor 

de leerkracht die de lessenreeks gebruikt om deze opbouw weg te laten, dan om ze toe te voegen indien 

meer ondersteuning geboden moet worden. 

Wat de eerste les over slavernij betreft, zijn de vier leerkrachten akkoord dat de geselecteerde 

inscripties een meerwaarde bieden voor de gekozen leerplandoelstellingen (zie bijlage, pp.104-5). Ze 

geven ook allen aan de les zelf te willen gebruiken: vooral de diverse selectie teksten spreekt aan, alsook 

de afwisseling die deze korte teksten bieden t.o.v. de literaire bronnen. Alle leerkrachten prijzen de lay-

out: één leerkracht geeft zelfs expliciet aan dat ze de afbeeldingen apprecieert omdat deze de leerlingen 

laten wennen aan de materialiteit van inscripties, hetgeen zij als een goeie voorbereiding op het lezen 

van inscripties in musea of op schoolreis ziet. Een andere leerkracht waardeert het feit dat zowel op het 

filosofische als juridische aspect wordt ingezet. Nog een andere leerkracht zou wegens tijdsgebrek enkel 

een selectie uit de lesopdracht aanbieden, of de inscripties in vertaling geven. Een aantal leerkrachten 

zeggen de les pas zelf te willen gebruiken indien het doelpubliek een hoog genoeg niveau behaalt of 

eerdere ervaringen met inscripties heeft. De link met Seneca’s Ad Lucilium 47 zorgt er gedeeltelijk voor 

dat de leerkrachten meer geneigd zijn de les zelf te gaan gebruiken: drie leerkrachten zijn overtuigd van 

de meerwaarde van de link, één leerkracht staat er eerder neutraal tegenover. 

Wat de tweede les over het tablet van Lyon betreft, zijn de leerkrachten akkoord tot zelfs volledig 

akkoord dat de epigrafische bron een meerwaarde biedt voor de vooropgestelde leerplandoelstellingen 

(zie bijlage p. 106). Alle leerkrachten geven opnieuw aan dat ze gevonden zouden zijn om de les zelf te 

gebruiken. De meeste leerkrachten geven aan niet de Latijnse tekst te zullen gebruiken wegens 

tijdsgebrek, maar deze opdracht met de vertalingen aan te bieden. Twee leerkrachten appreciëren het 

samengaan van het retorische en historiografische aspect. De leerkrachten tonen veel interesse voor 

de manier waarop Tacitus met bronnen omgaat. Eén leerkracht geeft aan dat ze dit inhoudelijk 

boeiender vindt dan de eerste les, maar dat het voor haar wat minder interessant is als kennismaking 

met epigrafische bronnen. Verder noemt een andere leerkracht ook het intertekstuele aspect als een 

reden waarom ze deze les zou gebruiken. De leerkrachten vinden de link met de tekst van Tacitus erg 

functioneel: één van hen is akkoord, en drie zijn zelfs volledig akkoord met de stelling dat deze link 

ervoor zorgt dat ze meer geneigd zijn de les zelf te gaan gebruiken. 
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De leerlingen hebben zich vrij positief geuit over de les over slavernij. Ze vonden het zeer leerrijk, en 

relatief uitdagend en interessant. Ze vonden het zeker niet saai of nutteloos, maar ervaarden het ook 

niet als zeer motiverend. Dit is misschien te wijten aan het feit dat de leerlingen de opdrachten 

individueel gemaakt hebben. Ze gaven aan dat het niveau net goed zat, dus niet te moeilijk, maar ook 

niet te makkelijk. Ik vroeg de leerlingen om de opdracht die ze maakten te quoteren en ze gaven het 

beiden vier op vijf sterren. 

4. Conclusie en ideeën voor de toekomst 

Uit de antwoorden van de leerkrachten en leerlingen valt heel voorzichtig te concluderen dat de criteria 

voor een goede integratie van inscripties in de les (zie deel 1) praktisch inzetbaar zijn. De lessenreeks 

lijkt immers aan te slaan bij beide groepen. De steekproef van leerkrachten en leerlingen is natuurlijk te 

klein en staat te dicht bij mij (de onderzoeker) om deze conclusie echt te kunnen onderbouwen. Verder 

onderzoek is dus zeker nog nodig: de lessenreeks dient in een klas of zelfs meerder klassen uitgetest te 

worden. Een anonieme bevraging kan volgen op het uitvoeren van de opdrachten om de mening van 

een grotere groep leerlingen te kennen. Om bovenstaande conclusie echt hard te maken zouden ook 

meerdere leerkrachten de lessenreeks moeten geven en bevragen. 

De lessenreeks die hier is opgesteld, is natuurlijk maar een fractie van de onderwerpen die met 

inscripties kunnen worden aangepakt. Een lessenreeks over vrouwen en hun positie in de Romeinse 

maatschappij zou zeker veel interesse en nieuwe inzichten bij leerlingen kunnen opwekken. Heel veel 

grafinscripties of inscripties op het voetstuk van beelden van belangrijke historische personages uit 

verscheidene tijden zijn in het Latijn opgesteld en kunnen bijvoorbeeld dienen als introducties of 

uitsmijters van een les. De inscripties op de praalgraven van Michelangelo, Machiavelli, Galileo en vele 

anderen in de Basilica Santa Croce in Firenze zijn maar een paar voorbeelden. Er vallen nog heel wat 

links met de literatuur te maken, zowel direct (bvb. de invloed van Vergilius’ Aeneïs op de inscripties van 

Pompeji) als indirect (bvb. grafinscripties van kinderen lezen bij de lectuur van het verhaal van Icarus). 

De reeds vermelde ‘wandelboeken’ hebben hun ingang nog niet helemaal gevonden in de klas, waar ze 

ook aantrekkelijke mogelijkheden bieden. Inscripties bieden dus nog veel meer te ontginnen didactische 

mogelijkheden waar leerkrachten en onderzoekers mee aan de slag kunnen gaan. Zeker met het 

toekomstige, nieuwe leerplan voor de derde graad, dat waarschijnlijk meer nadruk zal leggen op 

alternatieve teksten en tijdsperiodes, is het interessant om epigrafische teksten niet links te laten liggen 

en te reflecteren over hoe deze bronnen op een doelgerichte manier kunnen aangebracht worden. 
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Bijlagen 

1. Bevraging 1: Het gebruik van Latijnse inscripties in de derde graad secundair 

onderwijs 
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2. Lessenreeks 

2.1. Hulpmiddel: Inscripties begrijpen – een basislijst (p. 47) 

2.2. Les 1: Over meesters en slaven – Seneca en de relatie tussen meesters en slaven 

(pp. 48-63) 

2.3. Correctiesleutel les 1 (pp. 64-77) 

2.4. Les 2: Het Tablet van Lyon - Tacitus, de geschiedschrijver en zijn bronnen (pp. 

78- 95) 

2.5. Correctiesleutel les 2 (pp. 96-103) 



abc letters die in het verleden door een onderzoeker gezien en beschreven zijn, maar nu 

niet langer zichtbaar zijn 

âb letters die in de inscriptie aan elkaar verbonden zijn 

a(bc) een afkorting in de inscriptie die de uitgever heeft aangevuld 

(!) interessante fouten en vormen die de uitgever weergeeft zoals ze in de inscriptie staan 

[abc] letters die verloren zijn gegaan door schade aan de drager 

{abc} letters die te veel zijn toegevoegd door de steenkapper 

<abc> letters die de steenkapper heeft weggelaten 

[ - - - ] onbekend aantal letters die verloren zijn gegaan en die de uitgever niet kan aanvullen 

j 

A(ulus) 

C(aius) 

CN(aeus) 

D(ecimus) 

L(ucius) 

M(arcus) 

P(ublius) 

Q(uintus) 

SEX(tus) 

SER(vius) 

T(itus) 

TI(berius)

 

  
 BM bene merens 

COH cohors 

DD donum/o dat/dedit; 

decreto 

decurionem 

DM dis manibus; 

dominus meus 

DN dominus noster 

DPS(D) de pecunia sua 

(dedit)  

F fecit; filius/a 

H hic; heres  

HE hic est 

 

HS sestertius (=munt) 

HS(E) hic situs (est) 

HMHNS hoc monumentum 

heredem non 

sequitur  
(= een familiegraf, de graf-

tombe blijft eigendom van de 

mensen met de familienaam 

van de stichter) 

IOM Iupiter Optimus 

Maximus 

IMP imperator 

INAP in agro pedes 

INFP in fronte pedes  

L libertus/a 

LLPE libertis libertabusque 

 posterisque eorum 

MF monumentum fecit 

P pes/pedes (maateenheid  

 voor afstand); posuit 

PC patres conscripti 

PP pater patriae 

PS pecunia sua, pro salute 

QV qui vixit 

STTL sit tibi terra levis 

TF testamento fecit 

VF vivus/a fecit 

V(IX) vixit 

Lijsten op basis van Buonopane, Alfredo. Manuale di epigrafia latina. 1ste dr., Carocci, 2009, pp.136-7, p.142 en pp.269-79. 
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Onderwerp Deze opdrachten dienen als inleiding op en contextualisering van Seneca’s Epistula ad Lucilium XLVII 

waarin Seneca een moraliserende en elitaire weergave geeft van hoe een Romeinse meester met zijn 

slaven dient om te gaan. De opdrachten (bestaande uit epigrafische bronnen) geven een inzicht in een 

aantal authentieke relaties tussen slaven en hun meesters. 

Leerplandoelen Voor KOV (2015): 

− LPD 4: een aangeleerde leesmethode toepassen 

− LPD 6: bij de lectuur oordeelkundig gebruik maken van hulpmiddelen (internet) 

− LPD 12: verschillende types van informatie herkennen en die bij de interpretatie van de tekst 

gebruiken 

− LPD 15: een tekstfragment (Epistula ad Lucilium XLVII) in een ruimer geheel situeren 

− LPD 21: auteur (Seneca) en werk (Epistula ad Lucilium XLVII) in hun cultuurhistorische context 

situeren en die context bij de interpretatie van teksten betrekken 

− LPD 22: gevoelens, opvattingen, waarden en normen van een personage of auteur uit een 

tekstfragment afleiden en aan andere opvattingen toetsen  

− LPD 28: aan de hand van taal en cultuur de identiteit en diversiteit (slaven en slavernij als 

instantie) van de Romeinse samenleving toelichten 

Voor GO! (2008): 

− LPD 5: zelfstandig een woordenboek raadplegen (online) 

− LPD 9: de in de vakgroep afgesproken lectuurmethode met toenemende 

− zelfstandigheid toepassen 

− LPD 10: van een behandelde en een analoge niet-behandelde tekst inhoudsvragen 

beantwoorden of met eigen woorden de inhoud/betekenis weergeven 

− LPD 15: aantonen hoe een auteur zijn lezers en toehoorders tracht te beïnvloeden door 

inhoudelijke en/of vormelijke elementen 

− LPD 20: relevante cultureel-historische gegevens gebruiken om over de behandelde 

tekst(fragment)en te reflecteren 

− LPD 25: in antieke cultuuruitingen waarden en normen analyseren, plaatsen in hun cultureel-

historische context en vergelijken met hedendaagse en eigen opvattingen. 

− LPD 27: in antieke cultuuruitingen elementen vinden die wijzen op diversiteit in de Romeinse 

maatschappij (slaven en slavernij als instantie) 

Werklast/duur Thuis: 50 minuten tot een uur per opdracht. 

In klas: 20 minuten 

Leerinhouden De volgende inscripties komen aan bod: 

− Groep 1: AE 1971, 88 

− Groep 2: CIL VI, 13732; CIL XV, 7194; CIL XIII, 7070 

− Groep 3: CIL XV, 7172; AE 1971, 88 

− Groep 4: CIL XIII, 8355 
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Werkvormen Groepsverdeling 

De opdrachten dienen eerst en vooral verdeeld te worden onder de leerlingen van de klas. Afhankelijk 

van de grootte en het niveau van de groep kan de leerkracht kiezen om: 

− de leerlingen individueel te laten werken of per twee, 

− de leerlingen zelf een opdracht te laten kiezen of deze als leerkracht toe te wijzen. 

BZL 

Eens de opdrachten verdeeld zijn, dienen de leerlingen de inscripties thuis individueel of per twee te 

lezen en bijhorende vragen op te lossen. Het voordeel van inscripties is dat de vertaling ervan online 

vaak onvindbaar is. De leerlingen dienen de opdracht door te sturen naar de leerkracht om aan te 

tonen dat ze deze gemaakt hebben (of op te laden in een ‘samenwerkingsruimte’: zie verder).  

Expertengroepjes 

In de klas zelf dienen de leerlingen alle informatie die ze vergaard hebben bij het maken van de 

opdrachten samen te leggen met hun medestudenten. Dit gaat als volgt te werk: 

− Eerst mogen de leerlingen die dezelfde opdracht gemaakt hebben heel even samenzitten en 

hun antwoorden en bevindingen samenleggen. 

− Daarna gaan de leerlingen in groepjes van drie of vier samenzitten (afhankelijk van de 

opdrachtverdeling). Deze groepjes bestaan steeds uit één leerling per opdracht. 

− Binnen hun groepjes bespreken de leerlingen de volgende zaken: 

o De inscriptie(s) zelf (even kort schetsen) 

o Wat de leerling uit de inscripties heeft afgeleid betreffende de relatie meester-slaaf  

o Indien mogelijk andere zaken die de leerling interessant vond of geleerd heeft 

tijdens het maken van de opdracht 

− Ze dienen uiteindelijk per groepje tot een consensus te komen over de volgende twee zaken: 

o Welke vormen neemt de relatie tussen meesters en slaven in de Romeinse 

maatschappij zoal in. 

o In de Romeinse literatuur worden slaven vaak zeer wreed behandeld, bevestigen 

inscripties dit, of nuanceren ze dit juist? 

− De leerkracht legt zijn oor te luisteren bij de verschillende groepjes, indien nodig keert hij nog 

eens terug op bepaalde zaken die hij hoorde. 

Opmerking: de hele les kan ook online gebeuren. Op SmartSchool is er een tool ‘samenwerken’ waar 
leerlingen hun opdracht kunnen indienen. Hun medeleerlingen kunnen deze documenten dan 

nalezen. 

Link met Seneca’s brief 
De leerkracht dient de brief van Seneca niet meer uitgebreid te contextualiseren, aangezien de 

leerlingen dit zelf al gedaan hebben door het maken van de opdracht. 

Media De leerkracht kan ervoor kiezen deze opdrachten in een BookWidget of een gelijkaardig programma te 

gieten zodat de leerlingen hun opdracht op de computer kunnen invullen. De tool ‘samenwerken’ in 
SmartSchool werd hierboven reeds vermeld. De leerlingen mogen alle nodige hulpmiddelen gebruiken. 

Leerlingen-

kenmerken 

De leerlingen dienen beest reeds enige vertrouwdheid te hebben met epigrafische teksten. Deze 

opdracht kan anders misschien wat overweldigend zijn door de afkortingen, fouten, stijl… 
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Deze grote (81,3cm op 141,5cm) marmeren inscriptie werd ergens tussen 10 v.Chr. en 20 n.Chr. opgesteld. Doorheen 

haar geschiedenis is ze in stukken gebroken, waarvan er drie gedurende de tweede wereldoorlog in de via Rosini in 

het Italiaanse Pozzuoli (dicht bij Napels) teruggevonden zijn. Tegenwoordig valt de inscriptie te bezichtigen in het 

Museo Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli (ook dicht bij Napels). 

Zoals de naam aangeeft, gaat het hier om lex, een wet, en meer specifiek een wet die de regelgeving voor 

begrafenisondernemers voorschrijft. Deze lokale begrafenisondernemers werden door slaveneigenaars ingehuurd 

om hun slaven te straffen, te martelen en zelfs ter dood te brengen. Aangezien er ook in de Romeinse maatschappij 

een taboe op de dood stond, diende deze wet om deze verschrikkingen ‘aanvaardbaar’ te maken: zo dienden alle 
executies buiten de stad plaats te vinden en moesten de professionele beulen zelf ook buiten de stad wonen. 

 

 

 

 

“Detail uit de Lex Libitinaria (AE 1971, 88).” Epigraphic Database Roma, Giuseppe Camodeca, 9 juli 2011,  

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=075111-3.   

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=075111-3
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8 Qui supplic(ium) de ser(vo) servave privatim sumer(e) volet uti is qui sumi 

volet ita supplic(ium) sumet: si in cruc(em) 

9 patibul(um) agere volet, redempt(or) asser(es) vincul(a) restes 

verberatorib(us) et verberator(es) praeber(e) d(ebeto) et 

10 quisq(uis) supplic(ium) sumet pro oper(is) sing(ulis) quae patibul(um) ferunt 

verberatorib(us)q(ue) item carnif(ice) HS IIII d(are) d(ebeto). 

11 Quot(iens) supplic(ium) magistrat(us) public(e) sumet ita imperat(o) 

quotienscumq(ue) imperat(um) er(it),  praestu esse su- 

12 <p>plicium sumer(e) cruces statuere clavos picem ceram candel(as) 

quaeq(ue) ad eas res opus erunt red(emptor) 

13 gratis praest(are) d(ebeto) item si unco extrahere iussus erit oper(a) 

russat(a) id cadaver ubi plura 

14 cadavera erunt cum tintinnabulo extrahere debebit. 

 

 
8 supplicium sumere de aliquo: de 

doodstraf/een straf aan iemand 

voltrekken 
 

9 patibulum: dwarsbalk van een kruis; 

asser, asseris: staak, balk; restis, -is: touw, 

koord 

10 carnifex, carnificis: beul, folteraar j 

 

 

11 praestu esse (oude alternatieve vorm 

van praesto): voorhanden zijn, gereed zijn 
 

12 clavus, -i: spijker; pix, -cis: pek 
 

 

13 uncus, -i: haak; russatus, -a, -um: in rood 

gekleed 
 

14 tintinnabulum, -i: bel, klok 

 

 

 

 

Gebruik tijdens het maken van deze opdracht waar nodig de basislijst voor het begrijpen van inscripties. 

1. Wat zegt regel 8 (Qui…sumet) over de macht van de meester over zijn slaven? 

______________________________________________________________________________________________________ 

2. Over welke straf krijgen we informatie in rr.8-9? 

____________________________________________ 

 

Columna II, rr. 8-14 

 

 

 



 

52 

 

 

3. Wie is de redemptor (r.9)?   

 de meester 

 de geselaar 

 de (begrafenis)ondernemer 

 de slaaf 

 

En wie de verberator (r.9)? 

 de meester 

 de geselaar 

 de (begrafenis)ondernemer 

 de slaaf 

Wat betekent opera hier (r.10)? 

 werk 

 dienst 

 arbeider 

 

4. De prijs van deze gruwelijkheden 

a) Hoeveel krijgen de strafuitvoerders elk betaald? (r.10) 

____________________________________________ 

b) Is dit een hoge som voor de gemiddelde Romeinse dominus om te betalen? Zoek de waarde van de munt in die tijd op het 

internet op en vermeld waar je dit gevonden hebt. 

______________________________________________________________________________________________________ 

5. Naast de meester binnenshuis (privatim), wie kan er nog bevel tot dergelijke straffen voor zijn slaven geven? (rr.11-12) 

_____________________________________________ 

6. Welke woorden (6) illustreren de gruwel die slaven soms moesten ondergaan? (rr.12-13) 

______________________________________________________________________________________________________ 

7. Waarom moeten de beulen in het rood gekleed gaan? (r.13) 

______________________________________________________________________________________________________ 

8. Van welke stijlfiguur is tintinnabulum een mooi voorbeeld? (r.14) 

______________________________________________________________________________________________________ 

9. Waren dergelijke zware straffen een uitzondering volgens jou? Beargumenteer kort. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

10. Conclusie: lees de inscriptie en de antwoorden op je vragen nog eens opnieuw en formuleer een antwoord op de volgende 

vraag: wat leert de inscriptie ons over de relatie tussen meesters en slaven? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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Gebruik tijdens het maken van deze opdracht waar nodig de basislijst voor het begrijpen van inscripties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze inscriptie is gevonden in de via Portuense in Rome en valt tegenwoordig te bezichtigen in Palazzo Barberini (via 

delle Quattro Fontane 13, Rome). Het is een grafschrift in marmer (40cm op 51cm) uit de 1ste of 2de eeuw n.Chr. 
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̲ ̲ ̲

 

“Iscrizione sepolcrale 

di C. Caecilius Felix, C. 

Caecilius Urbicus e 

altri (CIL VI, 13732).” 
Epigraphic Database 

Roma, Giorgio Crimi, 

27 augustus 2018, 

http://www.edr-

edr.it/edr_programmi

/view_img.php?id_nr

=164810.   

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=164810
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=164810
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=164810
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=164810
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1. Wat betekenen de afkortingen in deze inscriptie? 

C  ________________________________________ 

P  ________________________________________ 

HMHNS  ________________________________________ 

2. Wie richtte deze inscriptie op?  

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Wie mag er allemaal op deze begraafplaats liggen? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Wie is uitgesloten van de begraafplaats en waarom? 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Lees onderstaande, zeer gelijkaardige inscriptie ook uit Rome, die doorheen de eeuwen helaas verloren is gegaan 

(CIL 06, 11027). Wie mag niet op de begraafplaats en waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Wat tonen beide inscripties over de relatie slaaf/vrijgelatene-meester? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Deze halsband is gevonden in Rome, maar de concrete 

vindplaats ervan is onbekend. Tegenwoordig is het te 

bezichtigen in het Museo Nazionale Romano in de 

Thermen van Diocletianus. De ketting is 5cm 

hoog en 5cm breed en zou in de 4de-5de eeuw 

n.Chr. zijn gemaakt.  

Hoewel er soms nog discussie is (sommigen 

denken dat de halsband door een hond en niet 

door een slaaf gedragen werd), zijn de meeste 

onderzoekers het er toch over eens dat deze 

halsband voor een slaaf bedoeld was.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Lees eerst en vooral de inscriptie. 

a) Het uitroepteken wijst ons op een interessante grammaticale   

vorm of fout, verbeter de vorm revocuveris. 

___________________________________________ 

b) Wat betekent de afkorting DM hier? Let op, zet je antwoord in de juiste naamval. 

___________________________________________ 

8. De ‘eerlijke vinder’. 

a) Hoeveel krijgt de persoon die de slaaf terugbrengt?  

___________________________________________ 

b) Is dit veel waard? Zoek de waarde van de munt op het internet op en vermeld waar je dit gevonden hebt. 

_______________________________________________________________________________________ 

“Slavenhalsband van Zoninus (CIL 
XV, 7194).” Epigraphic Database 

Roma, Alessio Celletti, 23 februari 

2012, 

http://www.edr-edr.it/edr_progra

mmi/view_img.php?id_nr=02940

1. 

 

http://www.edredr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=029401
http://www.edredr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=029401
http://www.edredr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=029401
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c) Waarom zou de meester zo veel/weinig bieden? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Deze bronzen halsband uit de 2de-4de eeuw n.Chr. werd 

gevonden te Velletri, een Italiaans stadje in vogelvlucht 

zo’n 30km van Rome. Tegenwoordig valt het te 

bezichtigen in het Musée du Petit Palais in Parijs. 

De inscriptie bevat een aantal schrijffouten. Deze 

zijn niet alleen taalkundig zeer interessant, maar 

maken ons ook duidelijk dat de graveerder niet tot 

de hoogst geletterde klasse behoorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Waar de drager van de vorige halsband nog onduidelijk was, is bij deze geen twijfel meer mogelijk. Geef de 

woorden in de tekst die de onzekerheid weghalen. 

______________________________________________ 

10. Welke job oefende de meester van deze slaaf uit? 

_______________________________________________ 

11. Wat leren beide halsbanden ons over de relatie slaaf-meester? Let ook op het feit dat de halsbanden in de 

eerste persoon zijn geschreven. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

“Slavenhalsband van Asellus (CIL 
XV, 7172).” Epigraphic Database 

Roma, Andrea Carapellucci, 16 

mei 2015, http://www.edr-

edr.it/edr_programmi/view_img.

php?id_nr=149737.  

 

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=149737
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=149737
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=149737


 

57 

 

 

 

“Grafstele van Iucundus 
(CIL XIII, 7070).” Ubi Erat 

Lupa, Ortolf Harl, 

november 2016, 

http://lupa.at/16500/ph

otos/1. 

http://lupa.at/16500/photos/1
http://lupa.at/16500/photos/1
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Deze inscriptie is gevonden in 1881 in de straat ‘Rosengasse’ het Duitse Mainz, vroeger het Romeinse Mogontiacum, 

een fort aan de limes in Germania Superior. Tegenwoordig valt ze te bezichtigen in het Landesmuseum van Mainz. 

De steen met daarop een grafinscriptie, een mooi fronton, en een keurig bas-reliëf is gemaakt in de 1ste eeuw n.Chr. 

en meet 2m en 10cm hoog, 72cm breed, en 33cm diep. 

 

 

Gebruik tijdens het maken van deze opdracht waar nodig de basislijst voor het begrijpen van inscripties. 

1. Lees eerst en vooral de inscriptie. 

a) Wat betekenen de afkortingen M en L hier? Let op, zet je 

antwoorden in de juiste naamvallen. 

_________________________________________________________ 

b) De uitroeptekens wijzen ons op een interessante grammaticale 

vorm of fout, verbeter deze vormen. Eentje krijg je al cadeau. Je mag 

alle hulpmiddelen gebruiken die je wil. 

erupuit =  ___________________________________ 

servos = servus 

apstulit = ___________________________________ 

2. Er zijn drie personen in deze tekst aanwezig. Vul hun onderlinge 

relatie in het schema hieronder aan. 

 

 

3. Zeg in je eigen woorden waarom Iucundus hier zijn beklag doet (vivere…vitam). 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. De slaaf pleegde uiteindelijk zelfmoord, maar hoe deed hij dit? 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Naar wie verwijst patronus? 

__________________________________________ 

11 Moenus: de rivier de Main 

13 de suo: met zijn eigen geld 

is meester van 

is meester van 
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6. Welke woorden aan het begin van deze inscriptie geven duidelijk aan dat we vanuit het subjectieve standpunt 

van de meester naar de zaak kijken? 

________________________________________________________ 

7. Lees onderstaande vertaling van een Griekse inscriptie uit de 2de eeuw v.Chr., gevonden in Amyzon, een stad in 

Karië (een antieke regio in het zuid-westen van Klein-Azië) (GIBM 1036).  

 

a) Waarom stak de slaaf volgens jou het huis in brand en vermoordde hij de meester bijvoorbeeld niet met een mes? 

__________________________________________________________ 

b) Wat leren we over de slaven en hun kant van het verhaal in deze twee inscripties? 

_____________________________________________________________________________________________ 

8. Lees ook onderstaande twee regels uit de Lex Libitinaria.  

Zoals de naam aangeeft, gaat het hier om lex, een wet, en meer specifiek een wet die de regelgeving voor 

begrafenisondernemers voorschrijft. Deze lokale begrafenisondernemers werden door slaveneigenaars ingehuurd 

om hun slaven te straffen, te martelen en zelfs ter dood te brengen. 

. 

 

 

 

 

  

Démètrios fils de Pankratès. Pleuré de tous, Démètrios, que tenaient le doux sommeil et les beuveries du 

nectar de Bromios dans le banquet, égorgé par les mains d'un esclave et consumé dans un grand incendie 

avec la maison. Je suis allé dans l'Hadès, tandis que mon père, mes frères et ma vieille mère ont recueilli 

dans leur sein des os et de la cendre. Mais mes concitoyens, pour celui qui avait commis de tels actes, 

l'ont crucifié vivant, proie des bêtes et des oiseaux.  

Vertaling door. J. et L. Robert, Fouilles d' Amyzon en Carie, I (1983), n° 65, p. 259-263. 

 

Columna II, rr. 22-23 

 

 

Transcriptie 

 

22 Suspendiosum, cum denuntiat(um) erit, ead(em) hora dissolvend(um) tollend(um) curato; item servom(!) 

23  servamve si ante h(oram) X diei denuntiat(um) erit ead(em) die tollend(um) curato, si post X poster(a) 

 d(ie) a(nte) h(oram) II. 

 
22 suspendiosus, -a, -um: opgehangen, hier gebruikt als substantief (een opgehangen persoon) 

 



 

60 

 

 

a) Wat moeten de ondernemers binnen het uur doen als men een opgehangen persoon aangeeft? (r.22) 

__________________________________________________________ 

b) Welke regels gelden er voor slaven en slavinnen die zichzelf hebben opgehangen? (r.23) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

c) Wat kan je afleiden uit het feit dat er een aparte clausule is opgenomen in de wet over slaven? 

__________________________________________________________ 

9. Wat leren de inscripties die je las ons over de relatie slaaf-meester?  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 “Detail uit de Lex Libitinaria (AE 1971, 88).” Epigraphic Database Roma, Giuseppe Camodeca, 9 juli 2011,  

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=075111-3.   

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=075111-3
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Deze grafinscriptie uit Keulen in kalkzandsteen 

met ingekleurde letters werd gevonden in de 

Sint-Ursulakerk te Keulen in 1643 tijdens het 

bouwen van de bekende Gouden Kamer. De 

inscriptie is daarna terug verloren gegaan, maar 

teruggevonden in 1901 tijdens renovatie-

werken aan het podium voor het altaar. Het 

was ingemetseld geraakt in 1643. Het is een 

lange inscriptie (71,5cm hoog, 48,5cm breed en 

7,5cm diep), geschreven in jambische tetra-

meters en opgedragen aan twee jonge mannen 

Sidonius en Xantias. Deze laatste was een 

stenograaf: iemand die zo snel kan schrijven als 

men dicteert. Rijke mensen schreven immers 

maar zelden zelf iets uit. (Bijna) al de grote 

antieke werken die we kennen zijn ooit 

gedicteerd geweest en opgeschreven door 

slaven als Xantias en Cicero’s slaaf en later 
vrijgelatene Tiro.  

Lange tijd hebben onderzoekers nogal 

sceptisch tegenover deze inscriptie gestaan. Er  

zijn immers een aantal problemen mee. Zo 

begint de inscriptie met kleine en eindigt het 

met grote letters (normaal zou het omgekeerd 

moeten zijn wegens plaatsgebrek), Sidonius 

krijgt bijna geen aandacht in het gedicht, 

hoewel hij de schrijver is, en de vormgeving lijkt 

niet echt antiek te zijn. 

Door een nieuwe vondst weten we nu dat dit 

een 17de -eeuwse kopie is van twee 

cilindervormige inscripties die in de 2de of 3de 

eeuw gesitueerd moet worden (zie volgende 

pagina). De graveur zou om onbekende redenen 

bij het kopiëren een viertal regels van de 

originele inscriptie hebben weggelaten die 

informatie bevatten over Sidonius, hetgeen ook 

het verschil in lettergrootte zou verklaren. 

 

 

 

“Grafsteen voor de fluitist Sidonius en de tachygraaf Xantias.” 
Wikimedia Commons, Willy Horsch, juli 2011,  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/RGM_K%C3

%B6ln_07.2011%2C_Grabmal_f%C3%BCr_den_Fl%C3%B6tisten_Sido

nius_und_den_Stenographen_Xantias%2C_2.3._Jh.%2C_FO_K%C3%B

6ln%2C_St._Ursula%2C.jpg.   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/RGM_K%C3%B6ln_07.2011%2C_Grabmal_f%C3%BCr_den_Fl%C3%B6tisten_Sidonius_und_den_Stenographen_Xantias%2C_2.3._Jh.%2C_FO_K%C3%B6ln%2C_St._Ursula%2C.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/RGM_K%C3%B6ln_07.2011%2C_Grabmal_f%C3%BCr_den_Fl%C3%B6tisten_Sidonius_und_den_Stenographen_Xantias%2C_2.3._Jh.%2C_FO_K%C3%B6ln%2C_St._Ursula%2C.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/RGM_K%C3%B6ln_07.2011%2C_Grabmal_f%C3%BCr_den_Fl%C3%B6tisten_Sidonius_und_den_Stenographen_Xantias%2C_2.3._Jh.%2C_FO_K%C3%B6ln%2C_St._Ursula%2C.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/RGM_K%C3%B6ln_07.2011%2C_Grabmal_f%C3%BCr_den_Fl%C3%B6tisten_Sidonius_und_den_Stenographen_Xantias%2C_2.3._Jh.%2C_FO_K%C3%B6ln%2C_St._Ursula%2C.jpg


 

62 

 

 

 

 

 

Gebruik tijdens het maken van deze opdracht waar nodig de 

basislijst voor het begrijpen van inscripties. 

 

1. Wat is de kern van nostra en lacrimanda? (rr.1-4) 

___________________________________________ 

2. Welke twee zaken vraagt de schrijver van deze inscriptie aan de voorbijganger te doen? (rr.1-4) 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Wat betekent puer in deze context? (r.5) 

 kind 

 zoon 

 slaaf 

Hoc, hoc sepulcrum respice 

qui carmen et musas amas, 

et nostra communi lege 

lacrimanda titulo nomina. 

Nam nobis, pueris simul, 

ars varia par aetas erat. 

Ego consonanti fistula 

Sidonius acris perstrepens 

[- - - - - -] 

[- - - - - -] 

[- - - - - -] 

[- - - - - -] 

Hoc carmen, haec ara, hic cini[s] 

pueri sepulcrum est Xantia[e], 

qui morte acerba raptus es[t]. 

Iam doctus in compendia: 

tot lit(t)erarum et nominum 

notare currenti stilo 

quod (!) lingua currens diceret. 

Iam nemo superaret legen[s]. 

Iam voce erili coeperat, 

ad omne dictatum volans, 

aurem vocari a<d> proximam. 

Heu! Morte propera concidit 

arcana qui solus sui 

sciturus domini fuit. 

 
8 perstrepere, -o: luid weerklinken 
21 erilis, -is, -e: van de meester 
25 arcanum, -i: geheim 
26 sciturus fuit: zou gekend hebben (irr. verl.) 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

Gorny en Mosch. Nieuwe fragment CIL XIII, 8355. Schmidt, Manfred G. 

‘Arcana lapidis (CIL XIII 8355 = CLE 219)’. Sub ascia: estudios sobre 

carmina latina epigraphica, onder redactie van Concepción Fernández 

Martínez en Maria Limón Belén, Editorial Universidad de Sevilla, 2020, 

p. 303. 
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4. Hetgeen Sidonius over zichzelf zegt, is gedeeltelijk verloren gegaan, maar we kunnen uit wat we hebben toch 

afleiden welke kunstvorm hij beoefende. Welke ars beoefende Sidonius? (rr.7-8) 

__________________________________________________________________ 

5. Welke betekenis van compendium past hier het best? Denk aan de functie die Xantias vervult. (r.16) 

 voordeel 

 afkorting 

 besparing 

6. De schrijver maakt een kleine schrijffout in regel 19 (quod), verbeter deze fout. 

________________________________ 

7. Wat wordt bedoeld met lingua currens? Formuleer dit in je eigen woorden. (r.19) 

_____________________________________________________________________________________________ 

8. De meester noemde Xantias (of benoemde hem tot) aurem proximam, wat zou dit in deze context kunnen 

betekenen? (r.21-23) 

 een spion 

 een naam als teken van waardering 

 een tussenpersoon tussen de meester en de slaven 

9. Welke twee stijlfiguren vinden we terug in de regels 16-23? 

___________________________________________________________ 

10.  Waaruit blijkt dat de meester Xantias heel erg vertrouwde? (rr.24-26) 

_____________________________________________________________________________________________ 

11. Wat leert deze inscriptie ons over de relatie slaaf-meester? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Deze grote (81,3cm op 141,5cm) marmeren inscriptie werd ergens tussen 10 v.Chr. en 20 n.Chr. opgesteld. Doorheen 

haar geschiedenis is ze in stukken gebroken, waarvan er drie gedurende de tweede wereldoorlog in de via Rosini in 

het Italiaanse Pozzuoli (dicht bij Napels) teruggevonden zijn. Tegenwoordig valt de inscriptie te bezichtigen in het 

Museo Archeologico dei Campi Flegrei in Bacoli (ook dicht bij Napels). 

Zoals de naam aangeeft, gaat het hier om lex, een wet, en meer specifiek een wet die de regelgeving voor 

begrafenisondernemers voorschrijft. Deze lokale begrafenisondernemers werden door slaveneigenaars ingehuurd 

om hun slaven te straffen, te martelen en zelfs ter dood te brengen. Aangezien er ook in de Romeinse maatschappij 

een taboe op de dood stond, diende deze wet om deze verschrikkingen ‘aanvaardbaar’ te maken: zo dienden alle 

executies buiten de stad plaats te vinden en moesten de professionele beulen zelf ook buiten de stad wonen. 
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8 Qui supplic(ium) de ser(vo) servave privatim sumer(e) volet uti is qui sumi 

volet ita supplic(ium) sumet: si in cruc(em) 

9 patibul(um) agere volet, redempt(or) asser(es) vincul(a) restes 

verberatorib(us) et verberator(es) praeber(e) d(ebeto) et 

10 quisq(uis) supplic(ium) sumet pro oper(is) sing(ulis) quae patibul(um) ferunt 

verberatorib(us)q(ue) item carnif(ice) HS IIII d(are) d(ebeto). 

11 Quot(iens) supplic(ium) magistrat(us) public(e) sumet ita imperat(o) 

quotienscumq(ue) imperat(um) er(it),  praestu esse su- 

12 <p>plicium sumer(e) cruces statuere clavos picem ceram candel(as) 

quaeq(ue) ad eas res opus erunt red(emptor) 

13 gratis praest(are) d(ebeto) item si unco extrahere iussus erit oper(a) 

russat(a) id cadaver ubi plura 

14 cadavera erunt cum tintinnabulo extrahere debebit. 

 

 
8 supplicium sumere de alqo: de 

doodstraf/een straf aan iemand 

voltrekken 
 

9 patibulum: dwarsbalk van een kruis; 

asser, asseris: staak, balk; restis, -is: touw, 

koord; debeto: imperatief futurm 

10 carnifex, carnificis: beul, folteraar j 

 

 

11 praestu esse (oude alternatieve vorm 

van praesto): voorhanden zijn, gereed zijn 
 

12 clavus, -i: spijker; pix, -cis: pek 
 

 

13 uncus, -i: haak; russatus, -a, -um: in rood 

gekleed 
 

14 tintinnabulum, -i: bel, klok 

 

 

 

 

1. Wat zegt regel 8 (Qui…sumet) over de macht van de meester over zijn slaven? 

De meester heeft de absolute macht over zijn slaven: hij mag hen straffen/doden zoals hij maar wil. 

 

2. Over welke straf krijgen we informatie in rr.8-9? 

Kruisiging 

 

 

Columna II, rr. 8-14 
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3. Wie is de redemptor (r.9)?   

 de meester 

 de geselaar 

 de (begrafenis)ondernemer 

 de slaaf 

 

En wie de verberator (r.9)? 

 de meester 

 de geselaar 

 de (begrafenis)ondernemer 

 de slaaf 

Wat betekent opera hier (r.10)? 

 werk 

 dienst 

 arbeider 

 

4. Hoeveel krijgen de strafuitvoerders elk betaald? Gebruik de basislijst voor het begrijpen van inscripties. (r.10) 

IIII HS = 4 sestertiën 

 

5. Is dit een hoge som voor de gemiddelde Romeinse dominus om te betalen? Zoek de waarde van de munt in die tijd op het 

internet op. 

Nee, hoewel dit niet bepaald zeer weinig is, kan het voor de gemiddelde dominus niet als duur gezien worden. 

 

6. Naast de private (privatim) meester, wie kan er nog bevel tot dergelijke straffen voor zijn slaven geven? (rr.11-12) 

Publieke magistraten 

 

7. Welke woorden (6) illustreren de gruwel die slaven soms moesten ondergaan? (rr.12-13) 

cruces, clavos, picem, cerem, candelas, uncus 

 

8. Waarom moeten de beulen in het rood gekleed gaan? (r.13) 

Door het taboe dat met de dood gepaard gaat. Ze moeten zich specifiek kleden zodat hun functie duidelijk is. 

9. Van welke stijlfiguur is tintinnabulum een mooi voorbeeld? (r.14) 

Onomatopee 

10. Waren dergelijke zware straffen een uitzondering volgens jou? Beargumenteer kort. 

Nee, aangezien hiervoor echte aannemers bestonden en er zelfs een wet is opgesteld die dit alles in goede banen moest leiden. 

 

11. Conclusie: lees de inscriptie en de antwoorden op je vragen nog eens opnieuw en formuleer een antwoord op de volgende 

vraag: wat leert de inscriptie ons over de relatie tussen meesters en slaven? 

− De meester heeft absolute macht over zijn slaven 

− De meester mag zijn slaven straffen of ter dood veroordelen zoals hij dit zelf wil 

− Zo’n zware straffen waren niet uitzonderlijk 

− De meester hoeft hier niet eens veel voor te betalen 
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Deze inscriptie is gevonden in de via Portuense in Rome en valt tegenwoordig te bezichtigen in Palazzo Barberini (via 

delle Quattro Fontane 13, Rome). Het is een grafschrift in marmer (40cm op 51cm) uit de 1ste of 2de eeuw n.Chr. 
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̲ ̲ ̲

 

“Iscrizione sepolcrale 

di C. Caecilius Felix, C. 

Caecilius Urbicus e 

altri (CIL VI, 13732).” 
Epigraphic Database 

Roma, Giorgio Crimi, 

27 augustus 2018, 

http://www.edr-

edr.it/edr_programmi

/view_img.php?id_nr

=164810.   

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=164810
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=164810
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=164810
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=164810
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1. Wat betekenen de afkortingen in deze inscriptie, gebruik de basislijst voor het begrijpen van inscripties. 

C  Gaius 

P  pedes 

HMHNS  hoc monumentum heredem non sequitur 

 

2. Wie richtte deze inscriptie op?  

Gaius Caecilius Felix en Gaius Caecilius Urbicus maakten de inscriptie  

3. Wie mag er allemaal op deze begraafplaats liggen? 

• voor zichzelf, voor Gaius Caecilius Rufino en Gaius Caecilius Maternus 

• en voor al hun vrijgelatenen en hun nageslacht (libertis libertabusque posterisque eorum) 

 

4. Wie is uitgesloten van de begraafplaats en waarom? 

Secundina mag niet niet begraven worden op deze begraafplaats omdat ze impia is tegenover de meester. 

 

5. Lees onderstaande, zeer gelijkaardige inscriptie ook uit Rome, die doorheen de eeuwen helaas verloren is gegaan 

(CIL 06, 11027). Wie mag niet op de begraafplaats en waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermes, een vrijgelatene, hij mag zelf niet in de buurt komen van de begraafplaats omwille van zijn delicta 

(=misstappen, vergrijpen), wat deze ook mogen zijn. 

 

6. Wat tonen beide inscripties over de relatie slaaf/vrijgelatene-meester? 

Deze relaties zijn niet steeds zeer vriendschappelijk. De inscripties tonen ons echte conflicten tussen meesters en 

hun vrijgelatenen. 
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Deze halsband is gevonden in Rome, maar de concrete 

vindplaats ervan is onbekend. Tegenwoordig is het te 

bezichtigen in het Museo Nazionale Romano in de 

Thermen van Diocletianus. De ketting is 5cm 

hoog en 5cm breed en zou in de 4de-5de eeuw 

n.Chr. zijn gemaakt.  

Hoewel er soms nog discussie is (sommigen 

denken dat de halsband door een hond en niet 

door een slaaf gedragen werd), zijn de meeste 

onderzoekers het er toch over eens dat deze 

halsband voor een slaaf bedoeld was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Lees eerst en vooral de inscriptie. 

a) Het uitroepteken wijst ons op een interessante grammaticale   

vorm of fout, verbeter de vorm revocuveris. 

revocaveris 

b) Wat betekent de afkorting DM hier, gebruik opnieuw de basislijst. Let op, zet je antwoord in de juiste naamval. 

domino meo 

 

8. De ‘eerlijke vinder’. 

a) Hoeveel krijgt de persoon die de slaaf terugbrengt?  

1 solidus 

b) Is dit veel waard? Zoek de waarde van de munt op het internet op. 

Ja, een solidus is een gouden munt 

c) Waarom zou de meester zo veel/weinig bieden? 

Zodat de vinder de slaaf terug zou brengen en niet voor zichzelf zou houden.  

“Slavenhalsband van Zoninus (CIL 
XV, 7194).” Epigraphic Database 

Roma, Alessio Celletti, 23 februari 

2012, 

http://www.edr-edr.it/edr_progra

mmi/view_img.php?id_nr=02940

1. 

 

http://www.edredr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=029401
http://www.edredr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=029401
http://www.edredr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=029401
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Deze bronzen halsband uit de 2de-4de eeuw n.Chr. werd 

gevonden te Velletri, een Italiaans stadje in vogelvlucht 

zo’n 30km van Rome. Tegenwoordig valt het te 

bezichtigen in het Musée du Petit Palais in Parijs. 

De inscriptie bevat een aantal schrijffouten. Deze 

zijn niet alleen taalkundig zeer interessant, maar 

maken ons ook duidelijk dat de graveerder niet tot 

de hoogst geletterde klasse behoorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Waar de drager van de vorige halsband nog onduidelijk was, is bij deze geen twijfel meer mogelijk. Geef de 

woorden in de tekst die de onzekerheid weghalen. 

Asellus servus 

 

10. Welke job oefende de meester van deze slaaf uit? 

(Lage) ambtenaar van de praefectus annonae 

 

11. Wat leren beide halsbanden ons over de relatie slaaf-meester? Let ook op het feit dat de halsbanden in de 

eerste persoon zijn geschreven. 

− Slaven hadden het vaak niet goed en liepen weg van hun meester als teken van verzet.  

− Slaveneigenaars zagen hun slaven als pure gebruiksgoederen zonder eigen stem. 

“Slavenhalsband van Asellus (CIL 
XV, 7172).” Epigraphic Database 

Roma, Andrea Carapellucci, 16 

mei 2015, http://www.edr-

edr.it/edr_programmi/view_img.

php?id_nr=149737.  

 

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=149737
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=149737
http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=149737
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“Grafstele van Iucundus 
(CIL XIII, 7070).” Ubi Erat 

Lupa, Ortolf Harl, 

november 2016, 

http://lupa.at/16500/ph

otos/1. 

http://lupa.at/16500/photos/1
http://lupa.at/16500/photos/1
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Deze inscriptie is gevonden in 1881 in de straat ‘Rosengasse’ het Duitse Mainz, vroeger het Romeinse Mogontiacum, 

een fort aan de limes in Germania Superior. Tegenwoordig valt ze te bezichtigen in het Landesmuseum van Mainz. 

De steen met daarop een grafinscriptie, een mooi fronton, en een keurig bas-reliëf is gemaakt in de 1ste eeuw n.Chr. 

en meet 2m en 10cm hoog, 72cm breed, en 33cm diep. 

 

 

1. Lees eerst en vooral de inscriptie. 

a) Wat betekenen de afkortingen M en L hier, gebruik de basislijst 

voor het begrijpen van inscripties. Let op, zet je antwoorden in de 

juiste naamvallen. 

Marci Tererenti libertus 

 

b) De uitroeptekens wijzen ons op een interessante grammaticale 

vorm of fout, verbeter deze drie vormen. 

− eripuit  

− servus 

− abstulit 

 

2. Er zijn drie personen in deze tekst aanwezig. Vul hun onderlinge 

relatie in het schema hieronder aan. 

 

3. Zeg in je eigen woorden waarom Iucundus hier zijn beklag doet (vivere…vitam). 

Iucundus klaagt hier omdat hij vermoord geweest is door zijn slaaf. 

 

4. De slaaf pleegde uiteindelijk zelfmoord, maar hoe deed hij dit? 

Hij sprong in de rivier de Main. 

 

5. Naar wie verwijst patronus? 

Marcus Terentius 

 

Marcus Terentius

Iucundus

een anonieme slaaf

11 Moenus: de rivier de Main 

13 de suo: met zijn eigen geld 

is meester van 

is meester van 
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6. Welke woorden aan het begin van deze inscriptie geven duidelijk aan dat we vanuit het subjectieve standpunt 

van de meester naar de zaak kijken? 

indigne raptus  

 

7. Lees onderstaande vertaling van een Griekse inscriptie uit de 2de eeuw v.Chr., gevonden in Amyzon, een stad in 

Karië (een antieke regio in het zuid-westen van Klein-Azië) (GIBM 1036).  

 

a) Waarom stak de slaaf volgens jou het huis in brand en vermoordde hij de meester bijvoorbeeld niet met een mes? 

De slaaf wil zich ontdoen van elke vorm van bewijs. 

  

b) Wat leren we over de slaven en hun kant van het verhaal in deze twee inscripties? 

De slaaf krijgt geen naam en geen stem. Zijn verhaal wordt niet verteld. Enkel de kant van de meester is belangrijk.  

 

8. Lees ook onderstaande twee regels uit de Lex Libitinaria.  

Zoals de naam aangeeft, gaat het hier om lex, een wet, en meer specifiek een wet die de regelgeving voor 

begrafenisondernemers voorschrijft. Deze lokale begrafenisondernemers werden door slaveneigenaars ingehuurd 

om hun slaven te straffen, te martelen en zelfs ter dood te brengen. 

. 

 

 

 

 

  

Démètrios fils de Pankratès. Pleuré de tous, Démètrios, que tenaient le doux sommeil et les beuveries du 

nectar de Bromios dans le banquet, égorgé par les mains d'un esclave et consumé dans un grand incendie 

avec la maison. Je suis allé dans l'Hadès, tandis que mon père, mes frères et ma vieille mère ont recueilli 

dans leur sein des os et de la cendre. Mais mes concitoyens, pour celui qui avait commis de tels actes, 

l'ont crucifié vivant, proie des bêtes et des oiseaux.  

Vertaling door. J. et L. Robert, Fouilles d' Amyzon en Carie, I (1983), n° 65, p. 259-263. 

 

Columna II, rr. 22-23 

 

 

Transcriptie 

 

22 Suspendiosum, cum denuntiat(um) erit, ead(em) hora dissolvend(um) tollend(um) curato; item servom(!) 

23  servamve si ante h(oram) X diei denuntiat(um) erit ead(em) die tollend(um) curato, si post X poster(a) 

 d(ie) a(nte) h(oram) II. 

 
22 suspendiosus, -a, -um: opgehangen, hier gebruikt als substantief (een opgehangen persoon) 
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a) Wat moeten de ondernemers binnen het uur doen als men een opgehangen persoon aangeeft? (r.22) 

Hem of haar losmaken en wegbrengen 

 

b) Welke regels gelden er voor slaven en slavinnen die zichzelf hebben opgehangen? (r.23) 

Voor het tiende uur moeten ze dezelfde dag nog weggedragen worden, na het tiende uur de dag erna. 

 

c) Wat kan je afleiden uit het feit dat er een aparte clausule is opgenomen in de wet over slaven? 

Zelfmoord bij slaven komt vaak voor. 

 

9. Wat leren de inscripties die je las ons over de relatie slaaf-meester?  

Slaven hebben het soms zo slecht dat ze overgaan tot zware beslissingen zoals het vermoorden van hun meester of het plegen 

van zelfmoord.  

 

“Detail uit de Lex Libitinaria (AE 1971, 88).” Epigraphic Database Roma, Giuseppe Camodeca, 9 juli 2011,  

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=075111-3.   

http://www.edr-edr.it/edr_programmi/view_img.php?id_nr=075111-3
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Deze grafinscriptie uit Keulen in kalkzandsteen 

met ingekleurde letters werd gevonden in de 

Sint-Ursulakerk te Keulen in 1643 tijdens het 

bouwen van de bekende Gouden Kamer. De 

inscriptie is daarna terug verloren gegaan, maar 

teruggevonden in 1901 tijdens renovatie-

werken aan het podium voor het altaar. Het 

was ingemetseld geraakt in 1643. Het is een 

lange inscriptie (71,5cm hoog, 48,5cm breed en 

7,5cm diep), geschreven in jambische tetra-

meters en opgedragen aan twee jonge mannen 

Sidonius en Xantias. Deze laatste was een 

stenograaf: iemand die zo snel kan schrijven als 

men dicteert. Rijke mensen schreven immers 

maar zelden zelf iets uit. (Bijna) al de grote 

antieke werken die we kennen zijn ooit 

gedicteerd geweest en opgeschreven door 

slaven als Xantias en Cicero’s slaaf en later 
vrijgelatene Tiro.  

Lange tijd hebben onderzoekers nogal 

sceptisch tegenover deze inscriptie gestaan. Er  

zijn immers een aantal problemen mee. Zo 

begint de inscriptie met kleine en eindigt het 

met grote letters (normaal zou het omgekeerd 

moeten zijn wegens plaatsgebrek), Sidonius 

krijgt bijna geen aandacht in het gedicht, 

hoewel hij de schrijver is, en de vormgeving lijkt 

niet echt antiek te zijn. 

Door een nieuwe vondst weten we nu dat dit 

een 17de -eeuwse kopie is van twee 

cilindervormige inscripties die in de 2de of 3de 

eeuw gesitueerd moet worden (zie volgende 

pagina). De graveur zou om onbekende redenen 

bij het kopiëren een viertal regels van de 

originele inscriptie hebben weggelaten die 

informatie bevatten over Sidonius, hetgeen ook 

het verschil in lettergrootte zou verklaren. 

 

 

 

“Grafsteen voor de fluitist Sidonius en de tachygraaf Xantias.” 
Wikimedia Commons, Willy Horsch, juli 2011,  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/RGM_K%C3

%B6ln_07.2011%2C_Grabmal_f%C3%BCr_den_Fl%C3%B6tisten_Sido

nius_und_den_Stenographen_Xantias%2C_2.3._Jh.%2C_FO_K%C3%B

6ln%2C_St._Ursula%2C.jpg.   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/RGM_K%C3%B6ln_07.2011%2C_Grabmal_f%C3%BCr_den_Fl%C3%B6tisten_Sidonius_und_den_Stenographen_Xantias%2C_2.3._Jh.%2C_FO_K%C3%B6ln%2C_St._Ursula%2C.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/RGM_K%C3%B6ln_07.2011%2C_Grabmal_f%C3%BCr_den_Fl%C3%B6tisten_Sidonius_und_den_Stenographen_Xantias%2C_2.3._Jh.%2C_FO_K%C3%B6ln%2C_St._Ursula%2C.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/RGM_K%C3%B6ln_07.2011%2C_Grabmal_f%C3%BCr_den_Fl%C3%B6tisten_Sidonius_und_den_Stenographen_Xantias%2C_2.3._Jh.%2C_FO_K%C3%B6ln%2C_St._Ursula%2C.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/RGM_K%C3%B6ln_07.2011%2C_Grabmal_f%C3%BCr_den_Fl%C3%B6tisten_Sidonius_und_den_Stenographen_Xantias%2C_2.3._Jh.%2C_FO_K%C3%B6ln%2C_St._Ursula%2C.jpg
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1. Wat is de kern van nostra en lacrimanda? (rr.1-4) 

nomina 

 

2. Welke twee zaken vraagt de schrijver van deze inscriptie aan de voorbijganger te doen? (rr.1-4) 

Kijk naar deze inscriptie (hoc sepulcrum respice) en lees onze namen (nostra communi lege … nomina) 
 

3. Wat betekent puer in deze context? (r.5) 

 kind 

 zoon 

 slaaf 

Hoc, hoc sepulcrum respice 

qui carmen et musas amas, 

et nostra communi lege 

lacrimanda titulo nomina. 

Nam nobis, pueris simul, 

ars varia par aetas erat. 

Ego consonanti fistula 

Sidonius acris perstrepens 

[- - - - - -] 

[- - - - - -] 

[- - - - - -] 

[- - - - - -] 

Hoc carmen, haec ara, hic cini[s] 

pueri sepulcrum est Xantia[e], 

qui morte acerba raptus es[t]. 

Iam doctus in compendia: 

tot lit(t)erarum et nominum 

notare currenti stilo 

quod (!) lingua currens diceret. 

Iam nemo superaret legen[s]. 

Iam voce erili coeperat, 

ad omne dictatum volans, 

aurem vocari a<d> proximam. 

Heu! Morte propera concidit 

arcana qui solus sui 

sciturus domini fuit. 

 
8 perstrepere, -o: luid weerklinken 
21 erilis, -is, -e: van de meester 
25 arcanum, -i: geheim 
26 sciturus fuit: zou gekend hebben (irr. verl.) 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

Gorny en Mosch. Nieuwe fragment CIL XIII, 8355. Schmidt, Manfred G. 

‘Arcana lapidis (CIL XIII 8355 = CLE 219)’. Sub ascia: estudios sobre 

carmina latina epigraphica, onder redactie van Concepción Fernández 

Martínez en Maria Limón Belén, Editorial Universidad de Sevilla, 2020, 

p. 303. 
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4. Hetgeen Sidonius over zichzelf zegt, is gedeeltelijk verloren gegaan, maar we kunnen uit wat we hebben toch 

afleiden welke kunstvorm hij beoefende. Welke ars beoefende Sidonius? (rr.7-8) 

Hij was een fluitspeler (fistula) 

 

5. Welke betekenis van compendium past hier het best? Denk aan de functie die Xantias vervult. (r.16) 

 voordeel 

 afkorting 

 besparing 

 

6. De schrijver maakt een kleine schrijffout in regel 19 (quod), verbeter deze fout. 

quot 

 

7. Wat wordt bedoeld met lingua currens? Formuleer dit in je eigen woorden. (r.19) 

Letterlijk een ‘lopende tong’, hiermee wordt iemand bedoeld die op een normaal spreektempo praat. 

 

8. De meester noemde Xantias (of benoemde hem tot) aurem proximam, wat zou dit in deze context kunnen 

betekenen? (r.21-23) 

 een spion 

 een naam als teken van waardering 

 een tussenpersoon tussen de meester en de slaven 

 

9. Welke twee stijlfiguren vinden we terug in de regels 16-23? 

drieledigheid en anafoor: iam… iam… iam… 

 

10.  Waaruit blijkt dat de meester Xantias heel erg vertrouwde? (rr.24-26) 

De meester zou enkel aan Xantias zijn geheimen geopenbaard hebben (mocht deze niet gestorven zijn). 

 

11. Wat leert deze inscriptie ons over de relatie slaaf-meester? 

Xantias was duidelijk een lievelingetje van de meester. De relatie tussen slaaf en meester kan ook zeer 

vriendschappelijk zijn. 
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Onderwerp Het komt maar weinig voor dat we een primaire bron van een Romeins geschiedschrijver 

zoals Tacitus tot bij ons overgeleverd krijgen, maar heel soms hebben we het geluk dat dit 

weldegelijk gebeurt. Deze opdracht vergelijkt een speech van Claudius (bewaard op een 

inscriptie gevonden in Lyon) met dezelfde (herwerkte) redevoering in Tacitus’ Annales. Deze 

vergelijking biedt ons een uitzonderlijke kans na te gaan hoe Tacitus als geschiedschrijver 

omging met zijn bronnen. Deze les kan een interessante toevoeging en illustratie zijn bij de 

inleiding op Tacitus en de Romeinse geschiedschrijving. 

Leerplandoelen Voor KOV (2015): 

− LPD 15: een tekstfragment in een ruimer geheel situeren 

− LPD 16: de tekstuele vormgeving aan antieke en hedendaagse opvattingen toetsen  

− LPD 17: een tekst met een andere tekst waar hij direct of indirect op teruggaat 

vergelijken en het belang van imitatio en aemulatio illustreren 

− LPD 22: gevoelens, opvattingen, waarden en normen van een personage of auteur 

uit een tekstfragment afleiden en aan andere (o.a. christelijke) opvattingen toetsen 

(SET 6, 11, 18) 

− LPD 25: bij literaire (en niet-literaire) kunstwerken de communicatieve functie 

vaststellen 

Voor GO! (2008): 

− LPD 14: analoge teksten met elkaar vergelijken 

− LPD 15: aantonen hoe een auteur zijn lezers en toehoorders tracht te beïnvloeden 

door inhoudelijke en/of vormelijke elementen. 

− LPD 16: over een behandelde tekst een eigen mening verwoorden en verantwoorden 

− LPD 20: relevante cultureel-historische gegevens gebruiken om over de behandelde 

tekst(fragment)en te reflecteren  

− LPD 25: in antieke cultuuruitingen waarden en normen analyseren, plaatsen in hun 

cultureel-historische context en vergelijken met hedendaagse en eigen opvattingen. 

Leerkrachten die de tekst willen aangrijpen om in detail te treden over burgerrechten, 

kunnen met deze inscriptie nog heel wat andere leerplandoelen nastreven. In detail ingaan 

op burgerrechtenverdeling is echter een opgave. Dit is relatief moeilijke materie en er zijn 

nog een paar onopgeloste vraagtekens hieromtrent. 

Werklast/duur De leerkracht kan zelf beslissen hoeveel tijd hij of zij aan de lectuur van de teksten wil 

spenderen: de teksten kunnen in vertaling aangeboden worden, gedeeltelijk in vertaling, of 

in het Latijn. 

De inleiding, opdracht en verbetering zelf nemen twee lessen in.  
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Leerinhouden 

 

De volgende teksten komen aan bod: 

− Tacitus, Ann. 11,23-5 (de speech van Tacitus is Ann. 11,24; 23 en 25 zijn context) 

− CIL XIII, 1668 (het tablet van Lyon) 

Werkvormen Inleiding 

De inleiding kan klassikaal gebeuren ofwel kunnen de leerlingen de inleidende pagina’s 
hieronder (pp.3-4) zelf individueel doornemen, waarna de leerkracht mogelijke vragen 

beantwoordt. 

Lectuur 

De leerkracht kan de lectuur van de tekst aanpakken zoals hij of zij dit geschikt ziet  (klassikaal, 

in groep, BZL…), daarom zijn er ook geen leerplandoelen omtrent lectuur opgenomen 
hierboven. De teksten, hun vertalingen en bijhorende opmerkingen zijn te vinden na deze 

opdracht. 

Vergelijking 

De vergelijking tussen de twee versies van de speech wordt aan de hand van de 

opdrachtblaadjes in groepjes van 3 tot 4 leerlingen opgelost. Wanneer de leerlingen hiermee 

klaar zijn, verbetert de leerkracht de opdracht klassikaal samen met hen. 

Discussievragen 

De discussies op het einde worden opnieuw in dezelfde groepjes van 3 of 4 gedaan. In elke 

groep wordt één persoon aangeduid die als ‘griffier’ mee noteert en achteraf, tijdens een 
klassikale terugkoppeling, het woord neemt. Hij of zij licht aan de rest van de klas toe wat 

gezegd geweest is binnen het groepje. 

Media Voor het oplossen van bepaalde vragen zullen de leerlingen een iPad, gsm of computer nodig 

hebben per groepje om zaken online te kunnen opzoeken. 

Voor de leerkracht kan het interessant zijn om de inscriptie te projecteren of een PowerPoint 

te maken als aanvulling op deze werkblaadjes. 
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Een speciale inscriptie 

De indrukwekkende inscriptie hiernaast 

werd in 1528 ontdekt in de wijngaard van 

de Fransman Roland Gribaud op de helling 

van de Croix-Rousseheuvel in Lyon, waar 

nu, dicht bij de Église Saint-Polycarpe, de 

Rue Burdeau en de Rue Pouteau elkaar 

kruisen. Tegenwoordig staat het bekend 

als ‘het tablet van Lyon’ en sinds 1974 valt 

het te bezichtigen in het Musée gallo-

romaine de Fourvière. 

Het tablet is absoluut geen prototypische 

inscriptie. Ze is groter en zwaarder, en 

heeft mooiere letters dan de overgrote 

meerderheid van de inscripties die tot bij 

ons zijn gekomen. Als je goed kijkt naar de 

bovenste rand van het tablet is de 

inscriptie helaas niet meer helemaal 

compleet. Op een bepaald punt in haar 

geschiedenis is er een stuk afgebroken, 

mogelijks onder haar eigen gewicht: de 

helft die we nog hebben weegt namelijk al 

222,5kg! De bovenste helft zijn we kwijt, 

waardoor we tegenwoordig enkel de 

onderste helft nog kunnen bezichtigen. 

Sommigen geloven dat de inscriptie naar 

schatting bijna dubbel zo hoog geweest 

moet zijn, terwijl anderen beweren dat we 

maar een klein stukje missen. 

1,39m 

8mm 

1,93m 

Fig. 1: Tablet van Lyon, 48 n.C. Lyon, Musée gallo-romain de Fourvière. 
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Speech van keizer Claudius 

De inscriptie geeft een speech weer die keizer Claudius in 48 na Christus voor de 

senaat heeft opgedragen. In deze redevoering breekt de keizer een lans voor 

een delegatie Gallische aristocraten uit Gallia Comata (het ‘behaarde Gallië’, ook 
wel Tres Galliae – Belgica, Aquitania en Lugunensis – genoemd) die op dat 

moment aanwezig zijn in de senaat. Deze aristocraten kwamen bij de keizer het 

recht om in de Romeinse senaat verkozen te worden, opeisen. Claudius, die op 

dat moment censor was, was hiervoor wel gevonden en wou met deze speech 

de tegenstanders van dit voorstel (waarschijnlijk de oude, Centraal-Italiaans 

senatoriale aristocratie) van gedachten doen veranderen. Wanneer de inscriptie 

juist gemaakt is, kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar het zal 

hoogstwaarschijnlijk niet lang na de speech geweest zijn, gezien het feit dat een 

politicus snel zijn weldaden algemeen bekend wil maken. 

Link met Tacitus (Tac. Ann. 11.23-25) 

Deze inscriptie op zich is al enorm interessant omdat het ons een inkijk geeft in 

de zaak van de Galliërs en omdat het om een officiële keizerlijke bron gaat die 

ons veel kan vertellen over Claudius. Het wordt echter nog veel interessanter als 

je weet dat Tacitus de tekst van deze 

inscriptie kende en verwerkt heeft in zijn 

Annales (er zijn heel wat lexicale 

overeenkomsten). Of Tacitus het tablet in 

Lyon zelf is gaan lezen, is niet zeker, 

waarschijnlijk raadpleegde hij de acta 

senatus (i.e. de notulen van de discussies in 

de senaat) of een speech-collectie waarin 

de tekst stond opgetekend. 

  

Fig. 3: Pusch, Thomas. Gallia Comata. 2010. 

 

Tiberius Claudius Drusus, beter bekend als keizer Claudius (10 v.Chr.-54 n.Chr.) 

werd in 41 uitgeroepen door de praetoriaanse garde als de vierde keizer van 

Rome. Romeinse schrijvers beelden hem vaak spottend af als lichamelijk 

beperkt (hij stotterde en liep mank), maar hij was ook een geleerd man met 

een interesse voor geschiedenis en de Etrusken. 

Hij was een voorzichtige innovator die de macht van de senaat langzaamaan 

inperkte en meer macht aan de keizerlijke bureaucratie (vooral bestaande uit 

zijn liberti) overdroeg. Niet alleen zijn liberti kregen meer aanzien, ook de 

nieuw opkomende heersende klassen uit de provincies pasten in het plaatje 

van Claudius’ innovatieve project. De speech valt in deze context in te passen.x 

Fig. 2: Keizer Claudius, 

Napels, Museo 

Archeologico di Napoli. 
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1. Met welke argumenten proberen Claudius en Tacitus de senatoren te overtuigen voor de zaak van de Galliërs?  

Schrijf de argumenten uit de inscriptie in de linker kolom en die uit Tacitus’ tekst in de rechter kolom. 

Tablet van Lyon Tacitus’ Annales 

In het eerste deel van zijn redevoering wil Claudius de 

senatoren overtuigen van het feit dat: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________  

Tacitus’ Claudius maakt in het begin van zijn redevoering al 
duidelijke welke lijn hij zal volgen, namelijk: 

________________________________________________

________________________________________________ 

1. Thema eerste reeks argumenten:  

________________________________________________ 

− Numa Pompilius was een Sabijn 

− _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

− _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

1. Geografische uitbreiding 

− _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

− _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

− _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

− Sparta en Athene deden dit niet en het werd hen 

fataal 
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2. Thema tweede reeks argumenten:  

________________________________________________ 

− _________________________________________ 

− dictatuur 

− _________________________________________ 

− _________________________________________ 

− _________________________________________ 

− _________________________________________ 

Verder pronkt Claudius ook met eigen verwezenlijkingen. 

2. Chronologische uitbreiding 

− _________________________________________

_________________________________________ 

− _________________________________________

_________________________________________  

3. Thema derde reeks argumenten:  

________________________________________________ 

− _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

− _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

− De hoog aangeschreven Persicus vindt het niet erg 

dat tussen zijn voorvaders iemand Allobrogus 

(eretitel) heet, dus moeten de senatoren het ook 

niet erg vinden als echte (native) Allobrogen hun 

rangen komen vervoegen 

 

− _________________________________________ 

3. Case voor de Galliërs 

− _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

− _________________________________________

_________________________________________ 
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Te midden de tweede kolom gaat Claudius uiteindelijk over 

op een meer concreet onderwerp, namelijk: 

________________________________________________

________________________________________________ 

Tacitus eindigt zijn redevoering met de volgende conclusie: 

________________________________________________

________________________________________________ 

− _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

− De Galliërs hebben zijn vader Drusus niet in de rug 

aangevallen tijdens zijn veldtochten in Germania 

− _________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

  

Fig. 4: Tablet van Lyon (detail), 48 n.C. Lyon, Musée gallo-romain de Fourvière. 
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2. Vergelijk bovenstaande twee kolommen. Vertrek vanuit de argumenten in de inscriptie: welke aanpassingen voert 

Tacitus door in zijn versie van de speech? Schrijf ze in de correcte kolom. Toevoegingen zijn moeilijk aan te tonen, 

aangezien we niet weten wat geschreven stond op het gedeelte van de inscriptie dat we kwijt geraakt zijn. 

Weglatingen en inkortingen Gelijkenissen en verplaatsingen 

 

1. ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

2. ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

3. ___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

4. ___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

5. ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

6. ___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

1. ___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

2. ___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

3. ___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

4. ___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

5. ___________________________________________ 

___________________________________________ 
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3. Tacitus heeft de tekst van de inscriptie duidelijk herwerkt in zijn Annales, maar waarom deed hij dit? Los de vragen 

hieronder op om zijn beweegredenen te achterhalen. Zoek waar nodig zaken online op. 

- Een eerste reden: 

a) Streven Claudius in de inscriptie en Tacitus in de Annales eenzelfde thema na? Geef dit/deze thema(s). 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

b) Tacitus’ speech is concreter / universeler dan die van Claudius (schrap wat niet past) 

c) Welk gevolg heeft dit voor de verwerking van Claudius’ speech? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
- Een tweede reden: 

a) Gedurende welke jaren schreef Tacitus zijn Annales? 

 ______________________________________________________________________________________ 

b) Welk gevolg heeft dit voor de verwerking van Claudius’ speech? 

______________________________________________________________________________________ 

 
- Een derde reden: 

a) Hoe stond Tacitus tegenover het principaat? 

______________________________________________________________________________________ 

b) Hoe zien we dit weerspiegeld in zijn verwerking van Claudius’ speech? 

______________________________________________________________________________________ 

c) Schrijft Tacitus dus inderdaad ‘sine ira et studio’? 

______________________________________________________________________________________ 
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1. Welke algemene zaken typeren de stijl van keizer Claudius (kijk vooral naar opbouw en inhoud)? Hoe komt zijn 

stijl bij jou persoonlijk over? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Lees onderstaande citaten over Claudius’ oratorische kwaliteiten. 

 

 

Als jonge man begon hij op aansporing van Titus Livius en met daad werkelijke steun van 

Sulpicius Flavus aan een geschiedwerk. De eerste keer dat hij het waagde eruit voor te lezen 

aan een talrijk publiek, bracht hij de voordracht slechts met moeite tot een eind en had hij de 

koele ontvangst aan zichzelf te wijten. Bij het begin van de voorlezing waren namelijk een paar 

banken doorgezakt onder het gewicht van een van de aanwezigen. Het publiek was gaan 

lachen en zelfs toen de rust weergekeerd was, kon Claudius zich er niet van weerhouden om 

steeds weer aan het incident terug te denken en opnieuw in lachen uit te barsten. Ook als keizer 

schreef hij veel en liet hij geregeld uit eigen werk voorlezen. 

 

In dezelfde passage beschrijft Suetonius Claudius schrijfstijl als:  
  
 magis inepte quam ineleganter 

Suet. Cl. 41 
 
 

 

Claudius, wanneer hij voorbereid sprak, ontbrak het niet aan elegantie. 

Tac. Ann. 13.3 
 
Over een andere speech, waarin Claudius het opnam voor de inwoners van het eiland Cos, 
zegt Tacitus het volgende: 
 
Vervolgens stelde de keizer voor het volk van Cos vrijstelling van belasting te verlenen, en hij 

stond zeer uitvoerig stil bij hun geschiedenis. "De inwoners van Argolis of Koios, de vader van 

Latona, waren de eerste bewoners van het eiland; spoedig daarna, door de komst van 

Asclepius, werd de geneeskunde geïntroduceerd en met veel roem beoefend door zijn 

nakomelingen." Claudius noemde hen één voor één, met de perioden waarin zij respectievelijk 

bloeiden. 

Tac. Ann. 12.61 
 
In de speech van Claudius voor de senaat, laat Tacitus de keizer het volgende zeggen: 
 

[…] et ne vetera scrutemur, Etruria Lucaniaque et omni Italia in senatum accitos […] 
Tac. Ann. 11,24 
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a) Hoe staan deze geschiedschrijvers tegenover Claudius’ redenaarskunsten?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

b) Aan welke elementen van Claudius’ stijl lijkt Tacitus zich lichtjes te storen? 

_____________________________________________________________________________________________ 

c) Welke gevolgen heeft dit voor Tacitus’ herwerking? 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Wil Tacitus de originele speech van Claudius retorisch gezien verbeteren? Beargumenteer. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Tacitus laat Claudius niet altijd even goed voor de dag komen in zijn Annales, waarom zou hij dit hier wel doen? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Welk gevaar loopt een geschiedschrijver als Tacitus wanneer hij de tekst retorisch aanpast? Wat gaat er verloren? 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Discussieer met je groepsleden over de volgende vier vragen. Elke groep duidt één persoon aan die noteert wat er 

verteld wordt en dit achteraf aan de rest van de klas toelicht. 

1. Gaan Tacitus’ ingrepen in de speech van Claudius te ver? Wat vind je aanvaardbaar, wat kan niet door de beugel? 

Beargumenteer. 

 

2. Voldoet Tacitus’ herwerking volgens jou aan de standaarden van antieke geschiedschrijving? 

 
Cicero’s vier criteria voor geschiedschrijving  

1. Inhoud: veritas, de waarheid vertellen en niets achterhouden 
2. Opbouw: overdachte dispositio; vertellen, niet opsommen 
3. Stijl: retorisch en aangenaam 
4. Functie: moraliserend, positieve en negatieve voorbeelden stellen 

 

 

3. Voldoet Tacitus’ herwerking volgens jou aan de standaarden van tegenwoordige geschiedschrijving? 

a) Aan welke standaarden moeten tegenwoordige historische werken voldoen? Denk aan 

geschiedenisboeken die je misschien zelf nog hebt gelezen. 

b) Op welke vlakken voldoet het niet en op welke vlakken wel? 

 

4. Zijn Tacitus’ werken betrouwbaar als historische bron?  
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Giardina, Andrea, en Fabrizio Pesando, redacteuren. Roma caput mundi: una città tra dominio e integrazione. Electa, 2012, pp.37-9. 

Caldelli, Maria Letizia. ‘Women in the Roman World’. 
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… is nuttig voor ons algemeen belang... 
Stellig wil ik die eerste gedachte van (u) allen, die naar ik verwacht vooral tegen mij zal 
worden ingebracht, temperen, opdat u zich niet laat afschrikken alsof met dit voorstel van 
mij iets nieuws zou worden ingevoerd, maar bedenk eerder hoeveel veranderingen er in deze 
stad hebben plaatsgevonden en in hoeveel vormen en gestalten, vanaf het prille begin van 
onze stad, onze staat verdeeld geweest is. 
 
In het verleden hebben koningen over deze stad geheerst, maar het was hen niet gegeven 
de macht over te dragen aan opvolgers van hun eigen familie. Na hen kwamen 
buitenstaanders (mensen van een andere familie) en zelfs vreemdelingen: zo volgde Numa 
Romulus op, natuurlijk een buur – hij was een Sabijn –, maar niettemin toen een vreemdeling; 
en zo ook volgde Tarquinius Priscus Ancus Marcius op. Tarquinius, wegens de onreinheid van 
zijn bloed, aangezien hij de zoon was van een Corinthische vader, Demaratus, en van een 
moeder uit het geslacht van de Tarquinia, nobel maar zo arm dat ze verplicht was zich aan 
een dergelijke echtgenoot te geven, was in zijn vaderland verhinderd om ereambten te 
bekleden; nadat hij echter naar Rome gemigreerd was, nam hij daar de troon in. Ook werd 
tussen deze koning en zijn zoon, of kleinzoon – want de geschiedschrijvers komen ook op dit 
punt niet overeen – Servius Tullius ingevoegd, die, als we onze geschiedschrijvers volgen, de 
zoon was van een gevangene genaamd Ocresia, of die, als we de Etrusken volgen, ooit de 
trouwste vriend van Caelius Vivenna was en de metgezel bij al zijn avonturen: nadat hij door 
een wispelturig lot verdreven Etrurië had verlaten met het overgebleven gedeelte van 
Caelius’ leger, bezette hij de berg Caelius, die door zijn leider Caeilius zo werd genoemd, en 
nadat hij zijn naam licht had veranderd, want zijn naam was in het Etruskisch Mastarna, 
heette hij zoals gezegd Servius Tullius, en bezette hij de troon voor het grotere welzijn van 
de republiek. Daarna, nadat de zeden van Tarquinius Superbus voor onze stad verfoeilijk 
begonnen te worden, zowel de zijne als die van zijn zonen, kregen de geesten een afkeer van 
de monarchie en ging het bestuur van de republiek over op jaarlijkse magistraten, de consuls. 
 
Waarom zou ik nu de dictatoriale macht in herinnering brengen, machtiger dan de consulaire 
macht zelfs, bedacht door onze voorouders om ze te kunnen gebruiken in bijzonder harde 
oorlogen of in een hoog oplopende sociale onrust? Of de volkstribunen, in het leven 
geroepen ter ondersteuning van het volk? Waarom herinner ik mij de overdracht van de 
macht van de consuls aan de decemviri, en vervolgens het teruggeven van de macht aan de 
consuls na de afschaffing van de heerschappij van de decemviri? Waarom denk ik aan de 
verdeling van de consulaire macht over een groter aantal magistraten, militaire tribunen met 
consulaire macht genoemd, die per zes en vaak per acht verkozen werden? Waarom 
tenslotte herinner ik u aan de eerbewijzen de we met het volk delen, niet alleen die van de 
hoogste macht, maar ook die van het priesterschap?1 Als ik nu over alle oorlogen zou 
vertellen, waarmee onze voorouders begonnen zijn, en die wij tot nu toe hebben 
verdergezet, vrees ik te overmoedig over te komen en te pronkerig met de glorie van onze 
machtsuitbreiding tot voorbij de Oceaan aan te doen. Maar ik zal beter terugkeren naar mijn 
onderwerp. Burgerschap… 
 

 
Volgens een gewoonte die toen uitermate nieuw was, wilden zowel de goddelijke Augustus, 
mijn oudoom, als Tiberius Caesar, mijn oom, dat de ‘crème de la crème’, waar zij zich ook 
bevonden, van de coloniae en municipia, dat wil natuurlijk zeggen eerlijke en rijke burgers, 
in deze curia samenbrengen. Wat dan? Is een Italiaanse senator niet te verkiezen boven 
een van de provincies? Ik zal u, wanneer ik op het punt sta dit deel van mijn censuur goed 
te keuren, met feiten laten zien wat ik van deze zaak denk. Maar ik meen dat provincialen, 
als zij de curia kunnen verfraaien (met hun aanwezigheid), niet moeten worden afgewezen. 
 
Zie, de roemruchte en welvarende kolonie Vienna (in Gallia)2: hoe lang levert zij al 
senatoren aan deze curia! Uit deze kolonie komt Lucius Vestinus, de trots onder de 
weinigen van de equites, die ik tot mijn dierbaarste vrienden reken, en ik momenteel bezig 
houd met mijn bestuurszaken. Mogen zijn zonen, zo smeek ik u, genieten van de eerste 
rang van het priesterschap, om, naarmate de jaren verstrijken, in rang op te klimmen. Ik 
zwijg over de onheilspellende naam van de schurk3 - ik haat dat gymnasiumgedrocht - een 
naam die de eer van het consulaat in zijn eigen huis bracht nog voordat zijn colonia het 
volle voordeel van het Romeinse burgerschap had verkregen. Hetzelfde zou ik kunnen 
zeggen over zijn broer, ongetwijfeld een beklagenswaardig man en deze gebeurtenis/dit 
lot volledig onwaardig, dat hij voor u geen nuttige senator kan zijn. 

De tijd is gekomen, Tiberius Caesar Germanicus4, dat je aan de dienstplichtige senatoren 
openbaart waar jouw toespraak heen gaat. Je bent nu immers aangekomen aan de uiterste 
grenzen van Gallia Narbonensis.  
 
Zie, zoveel voorname jongemannen als ik er hier (voor mij) zie staan, zullen ons niet meer 
reden tot spijt geven als ze als senatoren worden toegelaten, dan het Persicus5 spijt, een 
man van de hoogste geboorte en mijn vriend, tussen de afbeeldingen van zijn voorvaderen 
de naam van Allobrogicus te lezen. Als u het daar mee eens bent, wat kunt u dan meer 
verlangen dan dat ik u met mijn vinger laat zien dat zelfs het gebied buiten de grenzen van 
de provincia Narbonensis, u al senatoren stuurt, aangezien wij het niet erg vinden dat er 
mannen van onze orde uit Lugdunum (=Lyon) komen.6 

 
Weliswaar met enige aarzeling, dienstplichtige senatoren, ben ik buiten de voor u 
gebruikelijke en vertrouwde provinciale grenzen getreden, maar het is nu noodzakelijk om 
vastberaden de kwestie van Gallia Comata te behandelen. Wat dit betreft, als iemand denkt 
aan het feit dat zij (= de inwoners van Gallia Comata) met een tienjarige oorlog de goddelijke 
Julius hebben bezig gehouden, laat dan diezelfde persoon daar honderd jaar7 standvastige 
trouw en gehoorzaamheid tegenover plaatsen, meer dan getest (zwaar getest) in de vele 
crisissen die we meemaakten. Zij verzekerden mijn vader Drusus, terwijl hij Germania 

veroverde, door hun rust een veilige vrede zonder gevaar in zijn rug, en dit ondanks het feit 
dat deze oorlog hem had afgeleid van de census8, een toen nog nieuwe en ongekende 
procedure voor de Galliërs. Hoe veeleisend deze taak (i.e. de census) voor ons is, ondervinden 
wij nu maar al te goed door te veel ervaring, ook al heeft het geen ander doel dan om onze 
financiële middelen publiek bekend te maken. 

Eigen vertaling gebaseerd op Giardina p.187, Burnand pp.138-42, C.A.G. pp.304-6, Johnson pp.145-6, en Jahn pp.242-5 
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Opmerkingen 

1 Deze opsomming van de verschillende staatsvormen vinden we ook terug in de redevoering van de volkstribuun Gaius 

Canuleius zoals weergegeven in Livius’ Ab Urbe Condita (Liv. 4.3-5). Livius was de leermeester en één van Claudius’ 
grote voorbeelden volgens Suetonius (Suet. Cl. 41). 

2 Vienna (het tegenwoordige Franse stadje Vienne, niet te verwarren met het Oostenrijkse Wenen) was de hoofdstad 

van de Allobrogi, een stam in het Zuid-Oosten van Gallië. Caesar stichtte er een colonia met Latijns burgerrecht (Colonia 

Iulia Vienna Allobrogum) die later door Augustus of Caligula verheven werd tot een volwaardige Romeinse colonia. Het 

is dus niet verwonderlijk dat de eerste Gallische senatoren hiervandaan kwamen. 

3 Claudius weigert zijn naam te noemen, maar het gaat hier om Decimus Valerius Asiaticus. Hij was afkomstig uit Vienna, 

maar maakte carrière in Rome, waar hij snel opklom en zeer waarschijnlijk door keizer Tiberius werd aangesteld als 

eerste Gallische consul in 35 n.Chr. Onder Claudius werd hij een tweede maal consul in 46 n.Chr. Hij viel in ongenade 

bij Messalina, Claudius’ derde vrouw, die hem ter dood liet veroordelen in 47 n.Chr., waarna hij zelfmoord pleegde. 

4 Claudius verwijst hier naar zichzelf. 

5 Paullus Fabius Persicus was consul in 34 n.Chr. en proconsul van de provincia Asia in 44 n.Chr. Eén van zijn voorvaderen, 

Quintus Fabius Maximus, versloeg de Allobrogi in 120 v.Chr. en kreeg daardoor de titel Allobrogus. 

6 Claudius werd in Lugdunum geboren tijdens de derde militaire campagne van zijn vader Nero Claudius Drusus 

Germanicus. 

7 De opstand van de Galliërs uit deze streek in 21 n.Chr. negeert Claudius hier bewust. 

8 Deze census startte in 13 n.Chr. Claudius’ vader begon zijn Germaanse veldtocht in 14 n.Chr.  
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XXIII. A. Vitellio L. Vipstano consulibus cum de supplendo senatu agitaretur 
primoresque Galliae, quae Comata appellatur, foedera et civitatem Romanam 
pridem adsecuti ius adipiscendorum in urbe honorum expeterent, multus ea super 
re variusque rumor. Et studiis diversis apud principem certabatur, adseverantium 
non adeo aegram Italiam, ut senatum suppeditare urbi suae nequiret. Suffecisse 
olim indigenas consanguineis populis, nec paenitere veteris rei publicae. Quin adhuc 
memorari exempla, quae priscis moribus ad virtutem et gloriam Romana indoles 
prodiderit. An parum quod Veneti et Insubres curiam inruperint, nisi coetu 
alienigenarum velut capitivitas inferatur? Quem ultra honorem residuis nobilium, 
aut si quis pauper e Latio senator foret? Oppleturos omnia divites illos, quorum avi 
proavique hostilium nationum duces exercitus nostros ferro vique cediderint, divum 
Iulium apud Alesiam obsederint. Recentia haec: quid si memoria eorum oreretur, 
qui Capitolio et arce Romana manibias deorum deripere conati sint? Fruerentur 
sane vocabulo civitatis: insignia patrum, decora magistratuum ne vulgarent. 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV. His atque talibus haud permotus princeps et statim contra disseruit et vocato 
senatu ita exorsus est: “Maiores mei, quorum antiquissimus Clausus origine Sabina 
simul in civitatem Romanam et in familias patriciorum adscitus est, hortantur uti 
paribus consiliis in re publica capessenda, transferendo huc quod usquam egregium 
fuerit. Neque enim ignoro Iulios Alba, Coruncanios Camerio, Porcios Tusculo, et ne 
vetera scrutemur, Etruria Lucaniaque et omni Italia in senatum accitos, postremo 
ipsam ad Alpes promotam, ut non modo singuli viritim, sed terrae, gentes in nomen 
nostrum coalescerent. Tunc solida domi quies et adversus externa floruimus, cum 
Transpadani in civitatem recepti, cum specie deductarum per orbem terrae 
legionum additis provincialium validissimis fesso imperio subventum est. Num 
paenitet Balbos ex Hispania nec minus insignis viros e Gallia Narbonensi transivisse? 
Manent posteri eorum nec amore in hanc patriam nobis concedunt. Quid aliud 
exitio Lacedaemoniis et Atheniensibus fuit, quamquam armis pollerent, nisi quod 
victos pro alienigenis arcebant? At conditor nostri Romulus tantum sapientia valuit, 
ut plerosque populos eodem die hostis, dein civis habuerit.  

 
 
[Tacitus, Ann. 11,23] 
Consulaat van Aulus Vitellius en Lucius Vipstanus. Overleg over aanvulling van de senaat. 
Leidende mannen uit het zogeheten Gallia Comata, al vanouds met staatsverdragen en 
Romeinse burgerrecht, wilden nu verkiesbaar zijn voor ereambten in Rome. Druk en 
gevarieerd gepraat hierover, met uiteenlopende standpunten waarmee men bij de keizer 
debatteerde. 
Stond Italië er nu zo beroerd voor, vroegen sommigen. Kon het zijn eigen stad niet voorzien 
van een senaat? Vroeger waren geboortige Romeinen goed genoeg geweest voor 
bloedverwante volkeren1. Nee, ze schaamden zich niet voor de republiek van weleer, en 
ook vandaag nog golden voorbeelden van deugd en roem uit de oude moraal, blijken van 
echt Romeins karakter. Was het niet erg genoeg dat er Veneti en Insubres2 de senaat waren 
binnengedrongen? Moest er een horde buitenlanders bij, was krijgsgevangenschap de 
bedoeling? Welk ereambt was er nog voor de resterende edelen, of een schamele senator 
uit Latium? 
Die rijkelui zouden alles overnemen! Terwijl hun grootvaders en overgrootvaders nog als 
leiders van vijandelijke stammen onze legers hadden neergehouwen. Te zwaard, met 
geweld! En de vergoddelijkte Julius bij Alesia3 hadden belegerd! En dit was uit recente tijd… 
Wat als de herinnering rees aan de gevallenen op het Capitool, de burcht van Rome, gedood 
door Gallische hand?4 

De benaming burger? Goed, ze mochten ervan genieten. Maar senatoriale insignes, 
ereblijken van magistraten? Geen gemeengoed maken! 
 
[Tacitus, Ann. 11, 24] 
Deze en soortgelijke taal liet de keizer onbewogen, hij ging er direct tegenin. Hij riep de 
senaat bijeen en stak van wal. 
‘Ik denk aan mijn voorvaderen. De oudste van hen, Clausus5, was van Sabijnse afkomst en 

verkreeg tegelijk Romeins burgerrecht en een plaats tussen patricische families. Hierdoor 

voel ik mij bemoedigd tot eenzelfde politieke lijn: naar Rome overbrengen wat waar dan ook 

uitstekend is. Ik realiseer me dat de Julii hier gehaald zijn uit Alba, de Cornucanii uit 

Camerium6, de Parcii uit Tusculum. En om niet alles van vroeger op te rakelen, Etrurië, 

Basilicata, heel Italië7 is in de senaat opgeroepen. Ja, Italië is uitgebreid tot aan de Alpen!8 

Mensen moeten niet slechts één voor één, individueel, vergroeien met onze naam, maar hele 

landen en volkeren. 

Rust en kracht aan het thuisfront, grote bloei tegenover de buitenwereld: dát hadden we 

toen men noordelijk van de Po het burgerrecht kreeg. Toen we overal ter wereld legioenen 

uitzetten, naar het leek, en feitelijk de sterkste elementen uit de provincies erbij kregen, ter 

ondersteuning van ons aangeslagen rijk. Hebben we soms spijt dat de Balbi vanuit Spanje 

zijn overgestoken? Of niet minder illustere heren uit Gallia Narbonenesis? Hun 

nakomelingen zijn nog altijd hier, en doen niet onder voor ons in liefde voor dit vaderland. 

Wat werd Sparta en Athene bij alle militaire macht fataal? Enkele en alleen dat zij de 

verliezers op afstand hielden, als vreemden. Nee, dan onze stichter Romulus! Die betoonde 

meer wijsheid ten aanzien van veel andere volkeren. Die zag hij als vijanden, en vervolgens, 

nog dezelfde dag, als burgers. 
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Advenae in nos regnaverunt: libertinorum filiis magistratus mandare non, ut 
plerique falluntur, repens, sed priori populo factitatum est. At cum Senonibus 
pugnavimus: scilicet Vulsci et Aequi numquam adversam nobis aciem instruxere. 
Capti a Gallis sumus: sed et Tuscis obsides dedimus et Samnitium iugum subiimus. 
Ac tamen, si cuncta bella recenseas, nullum breviore spatio quam adversus Gallos 
confectum: continua inde ac fida pax. Iam moribus artibus adfinitatibus nostris mixti 
aurum et opes suas inferant potius quam separati habeant. Omnia, patres 
conscripti, quae nunc vetustissima creduntur, nova fuere: plebeii magistratus post 
patricios, Latini post plebeios, ceterarum Italiae gentium post Latinos. Inveterascet 
hoc quoque, et quod hodie exemplis tuemur, inter exempla erit.” 
 
 
 
 
 
 
XXV. Orationem principis secuto patrum consulto primi Aedui senatorum in urbe ius 
adepti sunt. Datum id foederi antiquo, et quia soli Gallorum fraternitatis nomen cum 
populo Romano usurpant. 

 
Isdem diebus in numerum patriciorum adscivit Caesar vetustissimum quemque e 
senatu aut quibus clari parentes fuerant, paucis iam reliquis familiarum, quas 
Romulus maiorum et L. Brutus minorum gentium appellaverant, exhaustis etiam 
quas dictator Caesar lege Cassia et princeps Augustus lege Saenia sublegere; 
laetaque haec in rem publicam munia multo gaudio censoris inibantur. Famosos 
probris quonam modo senatu depelleret anxius, mitem et recens repertam quam 
ex severitate prisca rationem adhibuit, monendo, secum quisque de se consultaret 
peteretque ius exuendi ordinis: facilem eius rei veniam. Et motos senatu 
excusatosque simul propositurum, ut iudicium censorum ac pudor sponte 
cedentium permixta ignominiam mollirent. Ob ea Vipstanus consul rettulit patrem 
senatus appellandum esse Claudium: quippe promiscum patris patriae 
cognomentum; nova in rem publicam merita non usitatis vocabulis honoranda: sed 
ipse cohibuit consulem ut nimium adsentantem. Condiditque lustrum, quo censa 
sunt civium quinquagiens noviens centena octoginta quattuor milia septuaginta 
duo. Isque illi finis inscitiae erga domum suam fuit: haud multo post flagitia uxoris 
noscere ac punire adactus, ut deinde ardesceret in nuptias incestas. 
 

 

Vreemdelingen zijn koning over ons geweest. En ereambten toevertrouwen aan zoons van 

vrijgelatenen, dat is niet iets nieuws. Velen denken dat, maar ze vergissen zich! Nee, het is 

een praktijk uit de vroege republiek. 

“Maar we hebben gevochten tegen de Senones’” 

O, en de Vulsci en Aequi hebben nooit een linie tegen ons opgesteld? 

“We waren gevangenen van de Galliërs!” 

Maar we gaven ook gijzelaars aan de Etrusken9, we gingen ook onder het juk van de 

Samnieten10. Nee, als men alle oorlogen langsloopt is er geen in korter tijd11 voltooid dan 

die tegen de Galliërs. Onafgebroken en stabiele vrede sindsdien. Nu zijn ze met ons 

versmolten in mentaliteit, cultuur, huwelijksbanden: laten ze het maar inbrengen, hun goud, 

hun rijkdom. Liever dan voor zichzelf houden. 

Al wat men aanziet als zeer oud, wijze senatoren, is ooit nieuw geweest. Na patricische 

magistraten kwamen er plebejische, na plebejische Latijnse, na Latijnse andere Italische. Zo 

zal ook dit vergroeien tot traditie. Wat we vandaag verdedigen met voorbeelden zal later 

zelf tot voorbeeld zijn.’ 
 

[Tacitus, Ann. 11, 25] 
Na de speech van de keizer volgde een senaatsbesluit. De Haedui12 kregen als eersten recht 
tot benoeming als senator te Rome. Een concessie aan hun aloude staatsverdrag, en omdat 
zij als enige Galliërs ‘broeders van het Romeinse volk’ heten. 
In diezelfde dagen verhief de keizer de oudste senatoren, en die met roemrijke ouders, tot 
de rang van patriciërs. Intussen was er namelijk weinig meer over van de ‘Grote’ en ‘Kleine’ 
patriciërs, termen van respectievelijk Romulus en Lucius Brutus. En ook de vervangende 
families, als aangewezen door dictator Caesar (wet van Cassius) en Augustus (wet van 
Saenius), waren uitgeput. 
Aangename politiek taken, dit, de censor ondernam een en ander met veel plezier. Maar 
hoe kreeg hij door wangedrag beruchte figuren de senaat uit? Daarover zat hij in. Hij koos 
voor een milde methode, een recente vondst, liever dan voor ouderwetse strengheid. 
Senatoren kregen advies hun positie te overdenken: ze konden gerust verzoeken hun rang 
op te geven, zou geen probleem zijn. En uitgesloten senatoren kwamen op één lijst met 
geëxcuseerden. Veroordeling door de censor of discretie van vrijwillige terugtreders, het 
liep dan door elkaar, dat verzachtte eventuele smaad. 
Om die reden bracht consul Vipstanus het voorstel Claudius te benoemen tot ‘vader van de 
senaat’. Want ‘vader des vaderlands’ was als titel al gewoon, nieuwe politieke verdiensten 
verdienden ook ongebruikelijke erebenamingen. Maar de keizer zelf hield de consul tegen: 
dit ging werkelijk te ver. 
Tevens sloot hij het lustrum. De telling kwam uit op 5 984 072 burgers. 
Het was meteen het einde van zijn onwetendheid aangaande zijn eigen huis. Kort erna 
moest hij de schandelijke praktijken van zijn vrouw onder ogen zien. En bestraffen. Om 
vervolgens zelf te warm te lopen voor een huwelijk van incest. 

 
 

Tacitus. Annalen. Vertaald door Vincent Hunink, Athenaeum-Polak & Van 
Gennep, 2021, pp.308-11. 

Tacitus, Cornelius. Tacitus: in five volumes. 4: The annals, books IV - VI, XI - XII. 
Vertaald door John Jackson, Harvard Univ. Press, 2006, pp.284-92. 
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Opmerkingen 

1 De Latijnse en Italiaanse gemeenschappen. 

2 Gallische bevolking ten noorden van de Po, door Caesar bij het uitbreken van de burgeroorlog (49 v. Chr.) in vrijheid 

gesteld. 

3 Plaats van de belegering, in 52 v. Chr., van Vercingetorix door Caesar en van Caesar door het verlossende Gallische 

leger (Caes. B.G. VII. 68 enz.); thans Alise-Sainte-Reine, een dorp van ongeveer 600 inwoners, tussen Semur en Dijon. 

4 De tekst verwijst naar de inname van Rome en de belegering van het Capitool door de Senonische Galliërs na Allia (390 

v. Chr.). 

5 Attius Clausus, later Appius Claudius Sabinus Regillensis of Inregillensis genoemd (505 – 480 v.Chr.), was de 

legendarische stichter van de Romeinse gens Claudia, en consul in 495 v.Chr. Hij was de leidende figuur van de 

aristocratische partij in de vroege Romeinse Republiek. 

6 In Latium, evenals Alba en Tusculum; maar de site is onzeker. 

7 Op grond van de uitbreiding van het kiesrecht tot geheel Italië ten zuiden van de Po, aan het einde van de Sociale 

Oorlog. 

8 De verwijzing is naar Caesars toekenning van het burgerrecht aan de Gallische gemeenschappen ten noorden van de 

Po, in 49 v. Chr., een datum die het volgende tunc solida domi quies merkwaardig maakt. 

9 Respectievelijk zuidelijke en oostelijke buren van het oude Rome; verbonden met de legenden van Coriolanus en 

Cincinnatus. 

10 Na de overgave van Rome aan Porsenna (Hist. 111. 72; Plin. H.N. XXXIV. 14, 39). 

11 In tien jaar (59-50 v. Chr.) waren er veel kortere veroveringen; en in zijn eigenlijke rede benadrukt Claudius de 

hardnekkigheid van hun verzet (Or. Claud. II 31). 

12 Tussen de Loire en de Saône, met als hoofdstad Augusto-dunum (Autun). De datum van het genoemde verdrag is 

onbekend, maar zij waren socii populi Romani in de periode van de Gracchi (Liv. Epit. 61). 
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1. Met welke argumenten proberen Claudius en Tacitus de senatoren te overtuigen voor de zaak van de Galliërs?  

Schrijf de argumenten uit de inscriptie in de linker kolom en die uit Tacitus’ tekst in de rechter kolom. 

Tablet van Lyon Tacitus’ Annales 

In het eerste deel van zijn redevoering wil Claudius de 

senatoren overtuigen van het feit dat: 

het toelaten van deze Gallische notabelen tot de senaat geen 

nieuwigheid is in de Romeinse geschiedenis. Rome heeft 

altijd externen opgenomen tussen haar hoogste rangen.  

Tacitus’ Claudius maakt in het begin van zijn redevoering al 
duidelijke welke lijn hij zal volgen, namelijk: 

‘naar Rome overbrengen wat waar dan ook uitstekend is’ 

 

1. Thema eerste reeks argumenten:  

 koningen 

− Numa Pompilius was een Sabijn 

− Tarquinius Priscus mocht in zijn eigen vaderland 

geen ereambten bekleden, maar in Rome werd hij 

koning 

− Servius Tullius was eigenlijk een Etrusk genaamd 

Mastarna volgens de Etruskische traditie 

1. Geografische uitbreiding 

− De grote, belangrijke families (Claudii, Julii, 

Cornucanii, Parcii) komen van de volkeren in de 

buurt van Rome 

− Uiteindelijk is heel Italië tot de senaat toegelaten: 

het toevoegen van mensen uit de provincies is een 

voordeel, een versterking voor het Romeinse rijk. 

− Ook aristocraten van Spanje en Gallia Narbonensis 

zijn tot de senaat toegelaten en zijn nu zeer 

vaderlandslievend 

− Sparta en Athene deden dit niet en het werd hen 

fataal 

2. Thema tweede reeks argumenten:  

 staatveranderingen 

− consulaat 

− dictatuur 

− volkstribunen 

− decemviri 

− militaire tribunen 

− gelijke erefuncties tussen plebejers en patriciërs 

Verder pronkt Claudius ook met eigen verwezenlijkingen 

2. Chronologische uitbreiding 

− Romulus nam vreemdelingen op 

− Vreemdelingen zijn koning over ons geweest  
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3. Thema derde reeks argumenten:  

 er komen al senatoren uit Gallië 

− Onder Augustus en Tiberius was er al een vorm van 

integratiepolitiek in de senaat uit de coloniae en 

municipiae. 

− De kolonie Vienne levert al senatoren aan de curia 

waaronder de (in Claudius’ ogen) goeie man Lucius 

Vestinus, en de (in Claudius’ ogen) slechte man 

Valerius Asiaticus 

− De hoog aangeschreven Persicus vindt het niet erg 

dat tussen zijn voorvaders iemand Allobrogus heet, 

dus moeten de senatoren het ook niet erg vinden 

als echte (native) Allobrogen hun rangen komen 

vervoegen 

− Claudius is zelf in Lyon geboren 

3. Case voor de Galliërs 

− Hij weerlegt het bezwaar dat ze tegen de Galliërs 

hebben moeten vechten, ze hebben ook tegen 

andere volkeren moeten vechten die nu Romeinse 

burgers geworden zijn 

− Het zijn rijke mensen die een fortuin met zich 

meebrengen 

Te midden de tweede kolom gaat Claudius uiteindelijk over 

op een meer concreet onderwerp, namelijk: 

de concrete case van de Galliërs die daar aanwezig zijn (en 

het feit dat zij loyaal staan tegenover Rome) 

Tacitus eindigt zijn redevoering met de volgende conclusie: 

Wat ooit nieuw was, is nu oud en traditie geworden. 

− Hoewel de inwoners van Gallia Comata tegen 

Caesar hebben gevochten, zijn ze wel al jaren loyaal 

gebleven aan Rome. 

− Ze hebben zijn vader Drusus niet in de rug 

aangevallen tijdens zijn veldtochten in Germania 

− Drusus was al bezig geweest met een census in 

Gallië, maar hij werd hierin gestoord 
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2. Vergelijk bovenstaande twee kolommen. Vertrek vanuit de argumenten in de inscriptie: welke aanpassingen voert 

Tacitus door in zijn versie van de speech? Schrijf ze in de correcte kolom. Toevoegingen zijn moeilijk aan te tonen, 

aangezien we niet weten wat geschreven stond op het gedeelte van de inscriptie dat we kwijt geraakt zijn. 

Weglatingen en inkortingen Gelijkenissen en verplaatsingen 

 

1. De hele passage over de koningen (eerste helft 

kolom I) wordt weggelaten. Enkel Tacitus’ opmerking 
dat vreemdelingen over hen geregeerd hebben, 

wordt overgenomen. 

 

2. De passage over de verschillende staatsvormen 

(tweede helft kolom I) wordt volledig weggelaten. 

Enkel een stukje ‘Na patricische magistraten kwamen 

er plebejische, na plebejische Latijnse, na Latijnse 

andere Italische.’ lijkt hiernaar terug te wijzen. 

 

3. Het pronken met Claudius’ eigen verwezenlijkingen 

(I, 37-40).  

 

4. Tiberius en Augustus worden niet vermeld wanneer 

Tacitus verwijst naar hun ‘nieuwe inclusiepolitiek’ (II, 
3-4). 

 

5. De specifieke personen uit Gallia Narbonensis die 

Claudius aanhaalt: Julius Vestinus, Valerius Asiaticus, 

de iuvenes, Persicus (II, 9-25). 

 

6. De verwijzing naar zijn vader Drusus en de eerste 

Gallische census (II 36-40). 

 

1. Het feit dat het uitbreiden van burgerrecht geen 

nieuwigheid is, dat Rome altijd al mensen heeft 

opgenomen, zet Tacitus aan het einde. 

 

2. ‘naar Rome overbrengen wat waar dan ook 

uitstekend is’ 
 

3. Romulus nam vreemdelingen op 

 

4. Vreemdelingen zijn koning over ons geweest 

 

5. We hebben tegen de Galliërs moeten vechten 
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3. Tacitus heeft de tekst van de inscriptie duidelijk herwerkt in zijn Annales, maar waarom deed hij dit? Los de vragen 

hieronder op om zijn beweegredenen te achterhalen. Zoek waar nodig zaken online op. 

- Een eerste reden: 

a) Streven Claudius in de inscriptie en Tacitus in de Annales eenzelfde thema na? Geef dit/deze thema(s). 

Nee, bij Claudius is het thema een pleit voor de zaak van de Galliërs, terwijl bij Tacitus is het overkoepelend 

thema het opnemen van externen in de Romeinse geschiedenis. 

b) Tacitus’ speech is concreter / universeler dan die van Claudius (schrap wat niet past) 

c) Welk gevolg heeft dit voor de verwerking van Claudius’ speech? 

Tacitus verwijdert veel zaken die niet met zijn thema te maken hebben, om een eenheid van thema te 

behouden. 

 

- Een tweede reden: 

a) Gedurende welke jaren schreef Tacitus zijn Annales? 

 110-120 n.Chr. 

b) Welk gevolg heeft dit voor de verwerking van Claudius’ speech? 

Tacitus handelt met ‘hindsight’, hij weet hoe de situatie uitdraait, terwijl Claudius er middenin zat. 

 

- Een derde reden: 

a) Hoe stond Tacitus tegenover het principaat? 

Tacitus staat als senator negatief tegenover het principaat. 

b) Hoe zien we dit weerspiegeld in zijn verwerking van Claudius’ speech? 

Hij laat de weldaden van de keizers Augustus en Tiberius achterwege. 

c) Schrijft Tacitus dus inderdaad ‘sine ira et studio’? 

Nee, hierin schijnt toch zijn subjectiviteit door.  
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1. Welke algemene zaken typeren de stijl van keizer Claudius (kijk vooral naar opbouw en inhoud)? Hoe komt zijn 

stijl bij jou persoonlijk over? 

− Veel uitweidingen (waardoor het wat verward lijkt) 

− Geschiedkundig (waardoor het wat sofistisch lijkt) 

− (Soms slechte grapjes, maar deze komen voor de tegenwoordige lezer niet echt over) 

− … 

2. Lees onderstaande citaten over Claudius’ oratorische kwaliteiten. 

 

 

Als jonge man begon hij op aansporing van Titus Livius en met daad werkelijke steun van 

Sulpicius Flavus aan een geschiedwerk. De eerste keer dat hij het waagde eruit voor te lezen 

aan een talrijk publiek, bracht hij de voordracht slechts met moeite tot een eind en had hij de 

koele ontvangst aan zichzelf te wijten. Bij het begin van de voorlezing waren namelijk een paar 

banken doorgezakt onder het gewicht van een van de aanwezigen. Het publiek was gaan 

lachen en zelfs toen de rust weergekeerd was, kon Claudius zich er niet van weerhouden om 

steeds weer aan het incident terug te denken en opnieuw in lachen uit te barsten. Ook als keizer 

schreef hij veel en liet hij geregeld uit eigen werk voorlezen. 

 

In dezelfde passage beschrijft Suetonius Claudius schrijfstijl als:  

  

 magis inepte quam ineleganter 

Suet. Cl. 41 

 

 

 

Claudius, wanneer hij voorbereid sprak, ontbrak het niet aan elegantie. 

Tac. Ann. 13.3 

 

Over een andere speech, waarin Claudius het opnam voor de inwoners van het eiland Cos, 

zegt Tacitus het volgende: 

 

Vervolgens stelde de keizer voor het volk van Cos vrijstelling van belasting te verlenen, en hij 

stond zeer uitvoerig stil bij hun geschiedenis. "De inwoners van Argolis of Koios, de vader van 

Latona, waren de eerste bewoners van het eiland; spoedig daarna, door de komst van 

Asclepius, werd de geneeskunde geïntroduceerd en met veel roem beoefend door zijn 

nakomelingen." Claudius noemde hen één voor één, met de perioden waarin zij respectievelijk 

bloeiden. 

Tac. Ann. 12.61 

 

In de speech van Claudius voor de senaat, laat Tacitus de keizer het volgende zeggen: 

 

[…] et ne vetera scrutemur, Etruria Lucaniaque et omni Italia in senatum accitos […] 
Tac. Ann. 11,24 
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a) Hoe staan deze geschiedschrijvers tegenover Claudius’ redenaarskunsten?  

Ze vinden zijn kunsten niet per se slecht, zelfs een beetje elegant, maar Suetonius vindt hem ‘ineptus’ (=ongepast) 

en geen goede voordrager. 

b) Aan welke elementen van Claudius’ stijl lijkt Tacitus zich lichtjes te storen? 

Uit de citaten valt af te leiden dat hij Claudius’ stijl soms wat te sofistisch en geschiedkundig vond. 

c) Welke gevolgen heeft dit voor Tacitus’ herwerking? 

Tacitus laat heel wat geschiedkundige uitweidingen weg die hij dus overdadig vindt. 

2. Wil Tacitus de originele speech van Claudius retorisch gezien verbeteren? Beargumenteer. 

Daar lijkt het toch wel op: 

− De argumenten zijn samenhangender en rechtlijniger  

− De argumentatie is meer proportioneel opgebouwd (betere dispositio, minder uitweidingen) 

− Tacitus past de speech van Claudius aan zijn eigen hoogstaandere stijl aan. 

3. Tacitus laat Claudius niet altijd even goed voor de dag komen in zijn Annales, waarom zou hij dit hier wel doen? 

Tacitus is akkoord met het standpunt dat Claudius in deze speech inneemt en wil hem er dan ook goed laten 

uitkomen. 

4. Welk gevaar loopt een geschiedschrijver als Tacitus wanneer hij de tekst retorisch aanpast? Wat gaat er verloren? 

De eigenheid van Claudius gaat grotendeels verloren. 
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Discussieer met je groepsleden over de volgende vier vragen. Elke groep duidt één persoon aan die noteert wat er 

verteld wordt en dit achteraf aan de rest van de klas toelicht. 

1. Gaan Tacitus’ ingrepen in de speech van Claudius te ver? Wat vind je aanvaardbaar, wat kan niet door de beugel? 

Beargumenteer. 

Ik wil hier niet te sturend zijn, de leerkracht dient zijn eigen mening te vormen, dus laat ik dit helemaal open. 

 

2. Voldoet Tacitus’ herwerking volgens jou aan de standaarden van antieke geschiedschrijving? 

 

Cicero’s vier criteria voor geschiedschrijving  

1. Inhoud: veritas, de waarheid vertellen en niets achterhouden 

2. Opbouw: overdachte dispositio; vertellen, niet opsommen 

3. Stijl: retorisch en aangenaam 

4. Functie: moraliserend, positieve en negatieve voorbeelden stellen 

 

 

− Feiten kloppen, maar er worden enkele zaken bewust achtergehouden, Tacitus is universeler dan Claudius… 

− Opbouw zeer overdacht 

− Stilistisch hoogstaand 

− Zeker moraliserende functie 

 

3. Voldoet Tacitus’ herwerking volgens jou aan de standaarden van tegenwoordige geschiedschrijving? 

a) Aan welke standaarden moeten tegenwoordige historische werken voldoen? Denk aan 

geschiedenisboeken die je misschien zelf nog hebt gelezen. 

Inspiratie voor leerkracht (indien hij of zij de brainstorm nieuw leven wil inblazen): 

− Letterlijk citeren bij zaken als speeches (geen woorden in de mond leggen) 

− Objectieve weergave van feiten (inhoud boven stijl vaak, maar niet altijd) 

− Bronvermelding 

− Primaire functie is de informerende 

− …  

b) Op welke vlakken voldoet het niet en op welke vlakken wel? 

Inspiratie voor leerkracht (aanvulling vorige vraag): 

− Tacitus legt woorden in de mond 

− Stijl is minstens even belangrijk als inhoud 

− Geen vermelding van Tablet van Lyon 

− Moraliserende functie misschien zelf belangrijker dan informerende 

− … 
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4. Zijn Tacitus’ werken betrouwbaar als historische bron? 

Hier volgen heel kort enkele persoonlijke bedenkingen na de vergelijking tussen deze twee teksten, de leerkracht 

dient deze echter aan te vullen met eigen ervaringen met Tacitus’ teksten. 

− Wat grote lijnen en concrete gebeurtenissen in de Annales betreft is Tacitus betrouwbaar. Hij deed immers 

aan het verzamelen van verschillende bronnen. 

− Subjectiviteit (eigen visie, ‘hindsight’…) bevindt zich vooral in subtiele (stilistische) aanpassingen en 
weglatingen, hij is dus zeker met een korrel zout te nemen.  

− Antropologisch is Tacitus minder interessant, er gaat bijvoorbeeld veel van Claudius’ eigenheid verloren. 
Tacitus is vrij subjectief in de manier waarop hij iemand wil voorstellen. 

− … 
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3. Bevraging 2: Onderzoek epigrafie in de derde graad secundair onderwijs 

3.1. Leerkrachten 
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3.2. Leerlingen 
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