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Dit lesmateriaal is ontworpen door een aantal docenten klassieke talen, samen-
gebracht in de werkgroep ‘oorlogsherdenking’ van het Expertisecentrum Vak-
didactiek Noord (afdeling Klassieke Talen). Het initiatief voor deze werkgroep 
kwam vanuit het Veni-project ‘Landscapes of War in Roman Literature’ (2016-
2020, projectnummer 016.164.057) van Bettina Reitz-Joosse (RUG), een onder-
zoeksproject over de rol van slagvelden in de Romeinse herinneringscultuur. 
Het doel van deze de werkgroep was om inzichten uit dit onderzoek te vertalen 
naar lesmateriaal voor de bovenbouw van VWO/Gymnasium. De modules zijn 
gemaakt door Corine Don (Trojaanse Vrouwen), Gaatske Kamminga (Pax Au-
gusta), Iris Postma, Marije van der Steege (Trojaanse Vrouwen, Thermopylae en 
Marathon), Marianne Streekstra (Caesar) en Evelyne Vos (Slagvelden). De coördi-
natie van de werkgroep was in handen van Marije van der Steege. Het materiaal 
is geredigeerd door Hylke de Boer en Marije van der Steege. De omslag en de 
vormgeving zijn zijn van de hand van Peter Slager van Garage – Bureau voor gra-
fisch ontwerp (BNO). Coördinatie, redactie en vormgeving zijn bekostigd vanuit 
het NWO project ‘Landscapes of War’. Het lesmateriaal is gratis te verkrijgen en 
niet bestemd voor commerciële doeleinden. Bij de samenstelling is getracht alle 
rechthebbenden te achterhalen en te contacteren. Als u meent dat dit niet het ge-
val is, kunt u contact opnemen met Bettina Reitz-Joosse via b.l.reitz-joosse@rug.
nl. Hier kunt u ook eventuele correcties voor een mogelijke herziening van het 
materiaal naartoe mailen.
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Inleiding
Bettina Reitz-Joosse en Marije van der Steege

Thema 
In Nederland staan we op 4 en 5 mei stil bij de Tweede Wereldoorlog en oor-
logssituaties en vredesmissies daarna: we herdenken de slachtoffers en vieren 
de vrijheid. Ook dit lesmateriaal is rond de thematiek van herdenken en vieren 
opgezet. In zes modules ontdekken leerlingen op welke manieren in de Griekse 
en Romeinse oudheid oorlogen werden herdacht: op welke manier slachtoffers 
een stem kregen, hoe de herinnering aan nederlagen kon worden uitgewist of 
juist bewaard, en of er zoiets als een schuldbesef voor oorlogsmisdaden bestond. 
Ze maken ook mee hoe in de oudheid overwinningen werden gevierd, wanneer 
de nadruk daarbij op de vernietiging van de vijand, de vestiging van politieke 
en territoriale macht, of juist op vrede of vrijheid kon komen te liggen – en wat 
deze begrippen toen betekenden. Daarbij worden leerlingen uitgedaagd om zowel 
overeenkomsten alsook verschillen tussen onze eigen praktijken en die uit de 
oudheid te benoemen en daarop te reflecteren.  
 Kijken naar een andere tijd, een andere wereld, doet leerlingen beseffen dat 
hun vertrouwde omgeving nooit vanzelfsprekend is en daagt ze uit om te re-
flecteren op de keuzes die wij vandaag maken. Voor veel leerlingen lijkt het mis-
schien logisch dat de herdenking van oorlogsslachtoffers een grote plek in onze 
huidige samenleving inneemt, maar in de Romeinse wereld gebeurde dit nauwe-
lijks. Als het niet vanzelfsprekend is, waarom maken we dan deze keuze? En wat 
zegt dat over onze maatschappij, onze waarden en onze omgang met het verle-
den?  
 De manier waarop wij ons oorlogsverleden herdenken en vieren maakt on-
derdeel uit van onze (nationale) identiteit. Herdenking manifesteert zich bijvoor-
beeld in feestdagen, rituelen en monumenten, maar ook teksten zijn van cruciaal 
belang: als medium voor het herdenken en vieren, en als manier om het proces te 
beschrijven en erover na te denken. Elk jaar opnieuw, vooral in de aanloop naar 4 
en 5 mei, voert Nederland maatschappelijke debatten over de juiste invulling van 
oorlogsherdenking. Wie mag wel of niet aanwezig zijn of herdacht worden? Wat 
mag en moet gezegd worden, wat willen we liever niet horen? Hoe kunnen we 
vertrouwde rituelen behouden, maar voor elke generatie opnieuw betekenisvol 
maken? Het is belangrijk dat leerlingen beseffen dat zij deel uitmaken van dit de-
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bat, dat hun eigen cultuur en identiteit mede vormt en verandert. Daarom is het 
van belang dat leerlingen leren nadenken over herdenken en vieren, toen en nu.  

Doelstellingen 
Ons doel is dat leerlingen met dit lesmateriaal aan de hand van bronnen uit de 
oudheid (literaire teksten, inscripties en materieel erfgoed) antieke leefwerel-
den beter leren kennen, en tegelijkertijd de eigen, Nederlandse herdenking van 
oorlogen (bijvoorbeeld op 4 en 5 mei) beter leren begrijpen en bevragen. Ze leren 
vanuit verschillende perspectieven (slachtoffer, agressor, verliezer, overwinnaar) 
betekenis te geven aan gebeurtenissen uit de oudheid. Door de historische en 
conceptuele afstand waarmee leerlingen naar het klassieke materiaal kijken oefe-
nen ze een kritische houding, die ze als toekomstige burgers van de (Nederlandse 
en Europese) samenleving goed kunnen gebruiken.  
 Dit alles sluit aan bij de algemene doelstelling van het onderwijs in de klas-
sieke talen van reflectie op het eigene en het vreemde, zoals die is voorgesteld 
in het eindrapport van de verkenningscommissie Klassieke Talen Het Geheim 
van de Blauwe Broer (2010) en in het rapport Selfie met Sappho (2019) van het 
VCN-Volgteam voor curriculum.nu: leerlingen reflecteren in deze modules op het 
eigene door middel van het vreemde. Van de eindtermen, vastgelegd in de SLO 
Handreiking schoolexamen Klassieke Talen (2012), komen alle subdoelen uit Do-
mein A, B, C en E aan bod.  

 
Werkwijze 
Het materiaal bestaat uit zes modules met materiaal voor leerlingen (tekst en 
vragen) en docenten (antwoorden, werkvertalingen, mogelijke toetsopdrachten 
en verdere suggesties). Inhoudelijk is het materiaal opgezet rond twee kernbe-
grippen: herdenken (van slachtoffers en nederlagen) en vieren (van overwinnin-
gen en vrede). Binnen elke module staat één grote vraag centraal. Elke module 
opent met een prikkelende actualisatie waarin deze vraag wordt geïntroduceerd. 
Daarna volgen een Griekse of Latijnse (literaire) tekst en contextuele bronnen 
(bijvoorbeeld monumenten of inscripties), naast verdere moderne bronnen voor 
vergelijking en actualisatie.  
 De modules zijn los van elkaar te gebruiken bij de vakken Grieks en Latijn. 
Elke module bevat ca. 80 regels Grieks of Latijn, aanvullende teksten in vertaling 
en vragen en opdrachten. De vragen en opdrachten zijn bedoeld om de leerlingen 
aan het denken te zetten over de tekst en het thema. In sommige gevallen kun-
nen de opdrachten confronterend zijn. De docent is geheel vrij in de keuze tussen 
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modules en de opdrachten daarin. Er zijn naar schatting ca. 15 lessen nodig om 
een module in zijn geheel af te ronden. Al het materiaal is digitaal beschikbaar.  
 

Samenvatting van de modules  
 (1) In de eerste module, over het herdenken van slachtoffers, staan regels 
466-510 en 1158-1193 van Euripides’ Trojaanse vrouwen centraal. Euripides laat 
ons zien wat oorlog betekent voor de vrouwen en kinderen van overwonnenen. 
Met Hecabe’s dodenklacht voor Astyanax snijdt hij het thema aan van het lot van 
kinderen in een oorlogssituatie waar zij ogenschijnlijk geen deel aan hebben. Eu-
ripides’ tekst is aanleiding om vergelijkbare situaties in de recente geschiedenis 
en de actualiteit te bespreken, zoals de burgeroorlog in Syrië. De vragen hierbij 
gaan over de slachtofferrol van vrouwen en kinderen in oorlogssituaties.  
 (2) De volgende module draait om de beeldvorming rond de Romeinse bur-
geroorlog tussen Caesar en Pompeius. Ook in de literatuur staan deze twee lijn-
recht tegenover elkaar, zoals te zien is in passages uit het werk van Caesar en 
Lucanus. De mate waarin deze oorlog door verschillende partijen verschillend 
werd gepresenteerd en herinnerd maakt een vergelijking met recentere oorlogen 
en hun herdenking(en) mogelijk. De vragen die hierbij centraal staan gaan over 
de rechtvaardiging van een oorlog, de beeldvorming en propaganda rondom een 
oorlog en over de mensen die daarbij betrokken zijn (als gevers en ontvangers 
van informatie).  
 (3) De derde module, over het herdenken van nederlagen en gesneuvelden, 
stelt de vraag wat helden zijn en hoe we die herdenken. De tekst die centraal staat 
is Herodotus’ verslag van de slag bij Thermopylae (Historiën 7.219- 232). De slag 
bij Thermopylae is een beruchte nederlaag uit de Griekse geschiedenis: 300 Spar-
tanen blijven met een aantal bondgenoten heldhaftig vechten tegen de Perzische 
overmacht, maar worden verslagen. De verschillende monumenten ter ere van 
Leonidas en de Spartanen en van onze eigen verzetshelden helpen bij het naden-
ken over verschillende soorten helden en hoe zij worden herinnerd. 
 (4) De tekst van Tacitus’ Annalen 1.60-62 en de vraag welke betekenis slag-
velden hebben als plekken voor herdenken zijn het onderwerp van de Romeinse 
module over het herdenken van nederlagen. In de Latijnse tekst beschrijft Ta-
citus het bezoek van de Romeinse generaal Germanicus aan het slagveld van de 
Varusslag. Daar leden de Romeinen in 9 n. Chr. een van de grootste nederlagen 
uit hun geschiedenis. Met behulp van deze tekst en gevarieerd beeldmateriaal 
gaan leerlingen de rol vergelijken die Romeinse slagvelden speelden in de Ro-
meinse herinnering aan hun oorlogsdoden met de rol die slagvelden uit de Twee-
de Wereldoorlog spelen in onze herinneringscultuur.  
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 (5) De module over de overwinning bij Marathon (beschreven in Herodotus’ 
Historiën 6.109-120) draait om de vraag: waar vecht je voor? De slag bij Marathon 
is een belangrijke overwinning uit de Griekse geschiedenis: de Atheners verslaan 
in 490 v. Chr., tijdens de Tweede Perzische oorlog, het grote leger van de Perzen. 
Herodotus vertelt hoe de generaal Miltiades de andere Atheners overtuigt om 
zonder de Spartanen het gevecht met de Perzen aan te gaan en hoe ze uiteinde-
lijk winnen. Met behulp van de tekst, grafmonumenten en grafschriften voor de 
Atheners, denken leerlingen na over de vragen: wat is een overwinning waard? 
Hoe zat dit bij de Grieken bij Marathon en hoe zat dit tijdens de Tweede Wereld-
oorlog, bijvoorbeeld bij D-Day? Hoe herdenken we soldaten die voor een over-
winning zijn gestorven?  
 (6) In de laatste module staat de presentatie van de Pax Augusta centraal, met 
de vragen: wat is vrede? Voor wie betekende de Pax Augusta dan echt vrede? En 
voor wie niet – wiens stemmen ontbreken er? Ook wordt hier de link gelegd naar 
5 mei, waarbij het vieren van vrede het oorspronkelijke idee was, maar er steeds 
meer aandacht is voor het vieren van vrijheid. De Romeinse bronnen van deze 
module zijn passages uit de Res Gestae Divi Augusti, een gedeelte uit Aeneis boek 
6 in vertaling en een aantal munten. 
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TROJAANSE 
VROUWEN

Vrouwen en kinderen  
als slachtoffers in oorlog

Corine Don en Marije van der Steege



1. Joodse kinderen en hun verzorgster in de crèche bij de Hollandsche Schouwburg, ca. 1942.
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1  Vrouwen en  

kinderen in oorlog 

Waarschijnlijk weet je wel dat er een universele verklaring van de Rechten van de 
Mens bestaat. Hierop gebaseerd zijn de Rechten van het Kind, in een verdrag vast-
gelegd tijdens een vergadering van de Verenigde Naties. Daarnaast is er ook het 
Verdrag van Istanbul, dat de afspraken beschrijft om geweld tegen vrouwen tegen 
te gaan. Goed geregeld, zou je denken, maar de werkelijkheid is anders. Schendin-
gen van deze Rechten (ook voordat die bestonden) zijn helaas van alle tijden. 

OPDRACHT 1 kinderrechten
Op de website www.kinderrechten.nl vind je allerlei informatie over de Rechten 
van het Kind, waaronder alle kinderrechten die in het verdrag staan.

a Waarom zijn er eigenlijk speciale verdragen over de rechten van kinderen en ge-
weld tegen vrouwen, naast de universele verklaring van de Rechten van de Mens?

b Bekijk op de website de lijst met alle kinderrechten. Welke vind jij het belangrijkst? 
Maak een top 3.

c Vergelijk jouw top 3 met die van een klasgenoot. Wat vinden jullie allebei belang-
rijk? Wat is anders? Probeer samen tot één top 3 te komen.

d Kijk in kranten of op nieuwswebsites. Kun je nieuwsberichten vinden over kinde-
ren? Wat hebben deze nieuwsberichten te maken met kinderrechten? Zijn er ook 
nieuwsberichten die gaan over schendingen van de rechten? 

In de Tweede Wereldoorlog gaven schendingen van deze rechten anderen de 
moed om zich daartegen te verzetten. Je zou zeggen dat kinderen toch voor nie-
mand een bedreiging zijn, en dat ze altijd beschermd zouden moeten worden. 
Joodse kinderen werden vanwege hun identiteit in de Tweede Wereldoorlog om-
gebracht, zonder dat ze zelf ook maar iets van die identiteit vonden of daaraan 
bijgedragen hadden. Soms konden ze onderduiken en bijvoorbeeld juist op een 
bekende ‘deportatieplek’, ‘De Hollandsche Schouwburg’ in Amsterdam, waren er 
mensen die zich inzetten om kinderen die daar verbleven te redden. 

16
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OPDRACHT 2 actualisatie
a Welk(e) artikel(en) uit de Rechten van het Kind werd(en) in de Tweede Wereldoor-

log geschonden (met betrekking tot Joodse kinderen)?
b Zoek uit op welke manier mensen probeerden kinderen in ‘De Hollandsche 

Schouwburg’ te redden (zie afbeelding 1).
c Zou jij je op die manier hebben ingezet voor de Joodse kinderen? Waarom wel of 

niet?

In deze module ga je nadenken over de rol van slachtoffers in oorlogssituaties, 
met name van vrouwen en kinderen. Hoe worden ze behandeld? Hoe gaan ze 
daar mee om? Wat kunnen wij nu nog leren van historische oorlogssituaties waar 
vrouwen en kinderen bij betrokken waren? De Griekse tekst van deze module 
gaat over zo’n historische oorlogssituatie die we uit de literatuur kennen: Euripi-
des’ Trojaanse vrouwen.

2. Unicef is de organisatie binnen de Verenigde Naties die zich aan de hand van de Rechten van het 

Kind inzet voor het welzijn van alle kinderen op aarde.

17
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2  Euripides: een  

tragedie over  

Trojaanse vrouwen

Inleiding op de tekst
In de klassieke oudheid is er het verhaal van Astyanax, het zoontje van Hector 
en Andromache. Bij Homerus lezen we hoe hij bij zijn moeder op de arm zit en 
schrikt van de helmbos van zijn vader (zie afbeelding 3). Hector is de zoon van 
Hecabe en Priamus, heerser over Troje. Als de Grieken Troje hebben overwon-
nen en de mannen en jongens hebben gedood, worden de vrouwen als ‘oorlogs-
buit’ onder de overwinnaars verdeeld. Euripides schreef daar een tragedie over: 
Trojaanse vrouwen. Hij beschrijft hoe de vrouwen op het strand van Troje hun lot 
afwachten, met klaagzangen van Hecabe, het treurige einde van Astyanax en een 
discussie over het lot van Helena, en de tragedie eindigt met het aan boord gaan 
van de vrouwen op de Griekse schepen. Het is bijzonder dat Euripides, als Griek 
in de 5e eeuw v. Chr. in Athene tijdens de spanningen rondom de Peloponnesi-
sche Oorlog met Sparta, zich verdiept in het lot van de vrouwen van Troje. Het 
kan zijn dat gebeurtenissen uit de oorlog, zoals de verwoesting van Melos en het 
brute optreden van de Atheners daar, hem daar aanleiding toe gaven.

OPDRACHT 3  tekstverwachting
a Wat zou Euripides’ bedoeling zijn om over vrouwen in deze situatie te schrijven?
b Denk je dat Euripides met deze tragedie alleen het lot van de Trojaanse vrouwen 

herdenkt, of zou hij ook nog wat anders doen?
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3. Astyanax, in de armen van zijn voedster, schrikt van zijn vaders helm.  
Andromache staat naast Hector. Schilderij van Tischbein (1812).

Taaleigen tragedie
Voor je begint met vertalen is het handig om de volgende bijzondere kenmerken 
van het Grieks in de tragedietekst te kennen:

1. Als een woord op een klinker of tweeklank eindigt en het erop volgende woord met 
een klinker of tweeklank begint, kan een van de klinkers wegvallen (elisie) of vindt 
er samentrekking of soms samensmelting plaats, waarbij er ook klinkers kunnen 
verdwijnen (krasis). Bijvoorbeeld: μ᾽οὔτοι (r. 466) i.p.v. με οὔτοι en κἀς  i.p.v. καὶ εἰς 
(r. 474)

2. De tweede persoon enkelvoud van het praesens en het futurum gaan in het medi-
um uit op -ῃ  i.p.v. -ει (soms heb je dat al als de ‘gewone’ uitgang geleerd)

3. De dativus meervoud gaat uit op -οισι(ν) en -αισι(ν) i.p.v. -οις en -αις

4. In plaats van αὐτόν en αὐτήν vind je ook wel eens νιν

5. Geregeld ontbreekt het lidwoord waar je dat wel zou verwachten
6. Het komt voor dat een voorzetsel achter het woord waarbij het hoort staat i.p.v. 

ervoor (postpositie)
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3  De tekst: Euripides 

Trojaanse vrouwen 

466-510 en 1158-1193

466-510: Hecabe’s tweede klacht
In het eerste gedeelte (r. 466-510) lees je hoe koningin Hecabe ten einde raad is 
– haar man Priamus en hun zonen zijn gedood – en een Griekse gezant, Talthy-
bius, is komen melden wat er met de vrouwen gebeuren gaat. Hecabe weet op dit 
moment nog niet precies wat er met al haar dochters is gebeurd, omdat Talthybi-
us soms in bedekte termen spreekt. In het begin van het stuk heeft Hecabe haar 
verdriet over haar lot al in een ander klaaglied bezongen. Je leest in dit gedeelte 
hoe iemand zich gelukkig kan prijzen met zijn leven (Hecabe was koningin en 
moeder van een groot gezin), maar hoe een oorlog dat alles kan verwoesten (nu is 
ze haar gezin kwijt en wordt ze een slavin). Wat er met haar kleinzoon Astyanax 
gaat gebeuren weet Hecabe dan nog niet eens…



213. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193

a. 466-473 Inleiding

466	 ἐᾶτέ	μ᾽(οὔτοι	φίλα	τὰ	μὴ	φίλ᾽,	ὦ	κόραι)
	 κεῖσθαι	πεσοῦσαν·	πτωμάτων	γὰρ	ἄξια
	 πάσχω	τε	καὶ	πέπονθα	κἄτι	πείσομαι.
	 ὦ	θεοί·	κακοὺς	μὲν	ἀνακαλῶ	τοὺς	συμμάχους,
470	 ὅμως	δ᾽ἔχει	τι	σχῆμα	κικλήσκειν	θεούς,
	 ὅταν	τις	ἡμῶν	δυστυχῆ	λαβῃ	τύχην.
	 πρῶτον	μὲν	οὔν	μοι	τἀγάθ᾽	ἐξᾷσαι	φίλον·
	 τοῖς	γὰρ	κακοῖσιν	πλείον᾽οἶκτον	ἐμβαλῶ.

466 οὔτοι echt niet
 φίλα welkom (naamwoordelijk deel van het gezegde)
 τὰ	μὴ	φίλα de niet gewenste dingen (onderwerp)
 ὦ	κόραι Hecabe spreekt tegen het koor, dat gevormd wordt 

door krijgsgevangen Trojaanse vrouwen
467 πεσοῦσαν nu ik gevallen ben (congrueert (dus) met…)
 πτωμάτων	ἄξια dingen die het vallen wel waard zijn
468 πέπονθα perf. van πάσχω
 κἄτι = καὶ	ἔτι
 πείσομαι fut. van πάσχω
469 κακοὺς predicatief (lett. waardeloos roep ik mijn 

bondgenoten aan) ‘waardeloos zijn de 
bondgenoten die ik aanroep’

470 ὅμως	δ᾽ἔχει	τι	σχῆμα en toch valt er iets voor te zeggen om
 κικλήσκω aanroepen
471 ὅταν = ὅτε	ἄν
 δυστυχῆς,	δυστυχοῦς ongelukkig
472 μοι verbinden met φίλον
 τἀγάθ᾽ = τὰ	ἀγαθά; lijdend voorwerp bij ἐξᾷσαι
 ἐξᾳδω voor de laatste keer bezingen
 φίλον naamwoordelijk deel van het gezegde bij een aan te 

vullen ἐστίν
473 τοῖς	κακοῖσιν = τοῖς	κακοῖς ‘voor de rampen die mij overkomen 

zijn’
 ὁ	οἴκτος  het medelijden
 ἐμβαλῶ fut. van ἐμβάλλω: opwekken
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OPDRACHT 4  tekstbegrip
a Waarom zou Hecabe de goden ‘slechte bondgenoten’ noemen (r. 469)?
b Waarom roept ze hen toch aan?
c Hoe motiveert Hecabe in r. 472-473 het feit dat ze begint met de goede dingen te 

bezingen?
d Ze houdt dit maar kort vol (5 regels: r. 474-478). Waarop wijst dit, denk je?

OPDRACHT 5  themavragen
a Welke woorden zeggen iets over de ellendige situatie waarin Hecabe zich bevindt? 

Citeer het Grieks.
b Kun je uit die woorden afleiden dat het om een oorlogssituatie gaat? Waarom zou 

ze dit (niet) zo expliciet zeggen?
c Wie geeft Hecabe de schuld van haar ellende?
d Van wie zou Hecabe hulp kunnen verwachten?

A. Theatron (tribune)
1. Arelemmata
2. Kerkides
3. Diazomata
4. Klimakes

B. Skene (toneelgebouw)
5. Skene
6. Proskenion
7. Pirekes
8. Thyromata

C. Orchestra
9. Parodoi
10. Prohedrie (erezitplaatsen)
11. Thymele/bema

4. Standaardontwerp van een Grieks theater, waar tragedies en komedies werden opgevoerd.
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b. 474-488 Hecabe’s gezin: haar grootste trots en verlies

	 ἦ	μὲν	τύραννος	κἀς	τύρανν᾽ἐγημάμην,
475	 κἀνταῦθ᾽ἀριστεύοντ᾽ἐγεινάμην	τἐκνα,
	 οὐκ	ἀριθμὸν	ἄλλως,	ἀλλ᾽ὑπερτάτους	Φρυγῶν·
	 οὓς	Τρῳὰς	οὐδ᾽	Ἑλληνὶς	οὐδὲ	βάρβαρος
				 γυνὴ	τεκοῦσα	κομπάσειεν	ἂν	ποτε.
	 κἀκεῖνα	τ᾽εἶδον	δορὶ	πεσόνθ᾽	Ἑλληνικῷ
480	 τρίχας	τ᾽ἐτμήθην	τάσδε	πρὸς	τύμβοις	νεκρῶν,
	 καὶ	τὸν	φυτουργὸν	Πρἰαμον	οὐκ	ἄλλων	πάρα
	 κλύουσ᾽ἔκλαυσα,	τοῖσδε	δ᾽εἶδον	ὄμμασιν
	 αὐτὴ	κατασφαγέντ᾽ἐφ᾽	ἑρκείῳ	πυρᾷ,
	 πόλιν	θ᾽ἁλοῦσαν.	ἃς	δ᾽ἔθρεψα	παρθένους
485	 ἐς	ἀξίωμα	νυμφίων	ἐξαίρετον,
	 ἄλλοισι	θρέψασ᾽ἐκ	χερῶν	ἀφῃρέθην·
	 κοὔτ᾽ἐξ	ἐκείνων	ἐλπὶς	ὡς	ὀφθήσομαι
	 αὐτη	τ᾽ἐκείνας	οὐκέτ᾽ὄψομαί	ποτε.

474 ἦ  1e ev. ind. impf. act. van εἰμἰ
 ἡ	τύραννος hier: prinses
 κἀς  = καὶ	εἰς
 κἀς	τύρανν(α)	(δώματα) in een koninklijke familie
 ἐγημάμην 1e ev. ind. aor. med. van γαμέω: trouwen (med.: 

met als onderwerp de vrouw)
475 κἀνταῦθ᾽  = καὶ	ἐνταῦθα
 ἀριστεύω uitmunten
 ἐγεινάμην  1e ev. ind. aor. med. van γείνομαι: baren
476 οὐκ	ἀριθμὸν	ἄλλως ‘niet zomaar een aantal (kinderen)’
 ὑπερτάτος beste, machtigste
 οἱ	Φρύγες,	Φρυγῶν Trojanen
477 οὓς betrekkelijk voornaamwoord; lijdend voorwerp bij 

τεκοῦσα; vertaal: ‘zulke kinderen’
 Τρῳάς,	Τρῳάδος  Trojaans (vrl.) congrueert met γυνὴ
 Ἑλληνίς,	Ἑλληνἰδος Grieks (vrl.) congrueert met γυνὴ
 βάρβαρος 2 buitenlands; congrueert met γυνὴ 
  (een 2 achter een bijvoeglijk naamwoord wil 

zeggen dat het twee verbuigingen heeft: mannelijk/
vrouwelijk en onzijdig; de vrouwelijke vormen zien 
er dus mannelijk uit)

3. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193
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478 ἔτεκον aor. van τίκτω
 κομπάζω + part. er trots op zijn dat
477-478  οὓς t/m ποτε Hecabe bedoelt dat geen enkele andere 

vrouw zó trots zou kunnen zijn op haar 
kinderen als zij, omdat ze nu eenmaal de 
beste kinderen zijn die je kunt voortbrengen.

479 κἀκεῖνα   = καὶ	ἐκείνα	(τὰ	τέκνα)
 τὸ	δόρυ,	δορός  speer
 πεσόνθ᾽  = πέσοντα
 κἀκεῖνα … πεσόνθ᾽ A.c.P. bij εἶδον 
480 τρίχας	τ᾽ἐτμήθην	τάσδε ‘ik liet mijn haren hier afsnijden’ (bedenk 

dat Hecabe op het toneel staat en bij deze 
woorden haar haren, of wat daarvan rest, 
aanraakt), nl. als teken van rouw

 ὁ	τύμβος graf
481 ὁ	φυτουργός verwekker
 ὁ	Πρίαμος Priamus, man van Hecabe en koning van 

Troje
481-482  οὐκ	ἄλλων	πάρα	κλύουσ᾽ niet na van anderen (van zijn dood) 

gehoord te hebben
482 κλαίω, aor. ἔκλαυσα + acc. rouwen om
483 κατασφαγέντ᾽  vul aan: αὐτον	(A.c.P. bij εἶδον)
 ἑρκεῖος 2 ‘in de voorhof’ (bijvoeglijk naamwoord)
 ἡ	πυρά brandaltaar (hier wordt het altaar van Zeus 

Herkeios bedoeld, de beschermer van  
binnenplaatsen)

484 πόλιν	θ᾽ἁλοῦσαν ook A.c.P. bij εἶδον
 θ᾽ = τε	(vanwege de assimilatie met de spiritus 

asper)
 ἁλοῦσαν part. aor. acc. ev. vrl. van ἁλίσκομαι
 ἁλίσκομαι veroverd worden
 ἃς	ἔθρεψα	παρθένους lees: παρθένους,	ἃς	ἔθρεψα	
 τρέφω, aor. ἔθρεψα opvoeden, grootbrengen
485 ἐς	ἀξίωμα	νυμφίων	ἐξαίρετον (lett. voor de buitengewone waardigheid 

van echtgenoten) ‘om te trouwen met 
buitengewoon aanzienlijke echtgenoten’ 
(nl. aanzienlijke Trojaanse mannen)
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486 ἄλλοισι hiermee worden de Grieken bedoeld voor wie 
Hecabe haar dochters nu blijkt te hebben 
opgevoed

 ἀφαιρέομαι + acc. beroofd worden van
 ἐκ	χερῶν	ἀφῃρέθην (lett. ik werd uit mijn handen beroofd) 

‘(mijn dochters) werden mij uit de handen 
geroofd’

487 ἐξ + gen. hier: door
487 ὀφθήσομαι fut. pass. van ὁράω

OPDRACHT 6 tekstbegrip
a Hecabe heeft aangekondigd eerst de goede dingen die ze heeft gehad in haar leven 

te bezingen. Welke drie dingen noemt ze in r. 474-478?
b In het vervolg van deze passage vertelt ze hoe ze haar man, zoons en dochters is 

verloren. Geef van alle drie de oorzaak van het verlies.
c Wat maakt de dood van Priamus extra pijnlijk?
d Wat vindt Hecabe het ergst aan het verlies van haar dochters?

OPDRACHT 7 actualisatie
Hecabe vertelt dat ze als teken van rouw haar haren heeft laten afsnijden.

a Ken je nog meer manieren waarop de Grieken lieten zien dat ze in de rouw waren? 
Zoek eventueel meer informatie over dit onderwerp.

b Hoe laten wij tegenwoordig zien dat we rouwen?
c In hoeverre verschillen de gebruiken van de Grieken ten opzichte van nu?

3. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193
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c. 489-499 Het vooruitzicht als slavin

	 τὸ	λοίσθιον	δε,	θριγκὸς	ἀθλίων	κακῶν,
490	 δούλη	γυνὴ	γραῦς	Ἑλλάδ᾽εἰσαφίξομαι.
	 ἅ	δ᾽ἐστὶ	γήρᾳ	τῷδ᾽ἀσυμφορώτατα,
	 τούτοις	με	προσθήσουσιν,	ἢ	θυρῶν	λάτριν
	 κλῇδας	φυλάσσειν,	τὴν	τεκοῦσαν	Ἕκτορα,
	 ἢ	σιτοποιεῖν,	κἀν	πέδῳ	κοίτας	ἔχειν
495	 ῥυσοῖσι	νώτοις,	βασιλικῶν	ἐκ	δεμνίων,
	 τρυχηρὰ	περὶ	τρυχηρὸν	εἱμένην	χρόα
	 πέπλων	λακίσματ᾽ἀδόκιμ᾽ὀλβίοις	ἔχειν.
	 οἲ	᾽γὼ	τάλαινα,	διὰ	γάμον	μιᾶς	ἕνα
	 γυναικὸς	οἵων	ἔτυχον	ὧν	τε	τεύξομαι.

489 τὸ	λοίσθιον  het laatste
 ὁ	θριγκός  bekroning
 ἄθλιος moeitevol, rampzalig
490 δούλη	γυνὴ	γραῦς  (ik), een oude vrouw (bijstelling bij het 

onderwerp), als slavin (predicatief)
 εἰσαφικνέομαι komen naar, gaan naar
491 ἅ het ‘antecedent’ is τούτοις (r. 492)
 τὸ	γῆρας,	γήραος ouderdom, hoge leeftijd
 ἀσύμφορος + dat. ongelukkig
492 τούτοις dat. mv. onz.: ‘met die taken’
 προστίθημι + dat. belasten met
 θυρῶν  verbinden met κλῇδας (r. 493)
 λάτριν predicatief
 ἡ	λάτρις,	λάτριος  dienares
493 φυλάσσειν = φυλάττειν: bewaken
493-4 φυλάσσειν/σιτοποιεῖν/ἔχειν  vul als onderwerp van de A.c.I. με aan
 ἡ	κλῄς,	κλῄδος de grendel
 τὴν	τεκοῦσαν	Ἕκτορα bijstelling bij het aan te vullen με: ‘(nota bene) 

ik, degene die Hector heeft gebaard’
 ὁ	῞Εκτωρ,	Ἕκτορος Hector, grootste strijder van de Trojanen, 

gedood door Achilles
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494 σιτοποιέω eten klaarmaken
 κἀν = καὶ	ἐν
 τὸ πέδον grond
 ἡ	κοίτη bed
495 ῥυσοῖσι	νώτοις dichterlijk meervoud
 ῥυσός gerimpeld
 τὸ	νῶτον rug
 ἐκ + gen. in plaats van
 τὰ	δέμνια bed
496 τρυχηρά  verbinden met λακίσματ᾽
 τρυχηρός versleten
 εἱμένην part. perf. pass. acc. ev. vrl. van ἕννυμι; (lett. 

gehuld in) ‘terwijl ik draag’
 ἡ χρώς, χροός huid, lichaam
497 ὁ	πέπλος mv.: kleren
 τὸ λάκισμα,	λακίσματος vod
 ἀδόκιμ᾽ = ἀδόκιμα
 ἀδόκιμος onaanzienlijk, te verbinden met ἔχειν: ‘om te 

hebben’ 
 ὄλβιος rijk (hier zelfstandig gebruikt)
498 ᾽γώ = ἐγώ
 οἵ	᾽γώ arme ik
 τάλας,	τάλαινα,	τάλαν ongelukkig
 εἷς,	μία,	ἕν één
499 οἵων en ὧν gen. ev. onz. bij de vormen van τυγχἀνω: ‘wat 

voor dingen’ en ‘welke dingen’
 τεύξομαι 1e ev. fut. ind. act. van τυγχάνω

OPDRACHT 8 tekstbegrip
a τούτοις (492): welke twee taken noemt Hecabe hierna?
b Waarom voegt Hecabe expliciet τὴν τεκοῦσαν Ἕκτορα toe in r. 493?
c Welke twee omstandigheden noemt Hecabe in r. 494-497 die erg verschillen van 

haar leven als koningin?
d Wie is die ene vrouw op wie Hecabe doelt in r. 498-499? (Denk aan de aanleiding 

tot de Trojaanse oorlog.)
e Waarom zou Hecabe ‘één’ zo nadrukkelijk herhalen in r. 498?

3. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193
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OPDRACHT 9 actualisatie
Een moderne vorm van slavernij is mensenhandel. Dit houdt in dat mensen ge-
dwongen worden vervoerd, verhandeld of vastgehouden met als doel om hen uit 
te buiten. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan gedwongen prostitutie.

a Wat kunnen nog meer redenen van mensenhandel zijn?
b Welke groepen mensen vormen een makkelijk slachtoffer van mensenhandelaren?
c In hoeverre is er in het geval van de Trojaanse vrouwen sprake van mensenhandel?
d Volgens Unicef is bijna een derde van de slachtoffers van mensenhandel kind (dus 

jonger dan 18 jaar). Welke Rechten van het Kind worden geschonden bij kinder-
handel? (zie opdracht 1)

In Nederland is de meest voorkomende vorm van mensenhandel bij kinderen en 
jongeren dat ze slachtoffer worden van een ‘loverboy’. Meisjes, maar ook jongens, 
worden dan gedwongen tot prostitutie, het verkopen van drugs of het plegen van 
diefstallen. 

e Ken je uit je omgeving of van televisie iemand die slachtoffer is geworden van een 
loverboy? Wat is zijn of haar verhaal?

f Soms wordt er tegen slachtoffers van loverboys gezegd: ‘Het is je eigen schuld, 
had je maar beter moeten opletten.’ Wat vind jij: mag de schuld bij het slachtoffer 
worden gelegd? Waarom wel of niet?
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d. 489-499 Afsluiting

500	 ὦ	τέκνον,	ὦ	σύμβακχε	Κασσάνδρα	θεοῖς,
	 οἵαις	ἔλυσας	συμφοραῖς	ἅγνευμα	σόν.
	 σύ	τ᾽,	ὦ	τάλαινα,	ποῦ	ποτ᾽εἶ,	Πολυξένη;
	 ὡς	οὔτε	μ᾽ἄρσην	οὔτε	θήλεια	σπορὰ
	 πολλῶν	γενομένων	τὴν	τάλαιναν	ὠφελεῖ.
505		 τί	δῆτά	μ᾽ὀρθοῦτ᾽;	ἐλπίδων	ποίων	ὕπο;
	 ἄγετε	τὸν	ἁβρὸν	δή	ποτ᾽ἐν	Τροίᾳ	πόδα,
	 νῦν	δ᾽ὄντα	δοῦλον,	στιβάδα	πρὸς	χαμαιπετῆ
	 πέτρινά	τε	κρήδεμν᾽,	ὡς	πεσοῦσ᾽ἀποφθαρῶ
	 δακρύοις	καταξανθεῖσα.	τῶν	δ᾽εὐδαιμόνων
510	 μηδένα	νομίζετ᾽εὐτυχεῖν,	πρὶν	ἂν	θάνῃ.

500 ἡ	σύμβακχος + dat. medebacchante van; Cassandra is in 
een vorig gedeelte opgekomen gekleed als 
priesteres van Apollo. Zij had ook zieners-
gaven, maar werd nooit door iemand geloofd.

501 οἵαις … συμφοραῖς  Cassandra, dochter van Hecabe en Priamus, 
wilde maagd blijven, maar werd als 
oorlogsbuit toegedeeld aan Agamemnon, 
met wie ze dan ook het bed moest delen.

 τὸ	ἅγνευμα,	ἁγνεύματος maagdelijkheid
502 πότε (in vraagzinnen) toch
 ἡ	Πολυξένη Polyxena, dochter van Hecabe en Priamus. 

Zij is als maagd geofferd op het graf van 
Achilles, maar Hecabe weet dat nog niet. 
Het publiek wel: dramatische ironie.

503 ὡς hoe (van uitroep)
 ἄρσην,	ἄρσενος mannelijk
 θῆλυς,	θήλεια,	θῆλυ vrouwelijk
 ἡ	σπορά afstammeling
504 ὠφελέω helpen
505 τί	δῆτα…; waarom toch?
 ὀρθόω overeind zetten
 ὀρθοῦτ᾽ Hecabe spreekt tot het koor van Trojaanse 

vrouwen
 ὕπο hier: postpositie; zie taaleigen 6
506 πότε en ἐν	Τροίᾳ beide te verbinden met ἁβρὸν
 ἁβρός zacht

3. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193
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507 δοῦλος van een slaaf (bijvoeglijk naamwoord)
 ἡ	στιβάς,	στιβάδος bed van stro
 χαμαιπετής,	χαμαιπετοῦς op de grond liggend
508 πετρινός rotsachtig, van rotsen
 τὸ	κρήδεμνον hier: (een) kussen
 ἀποφθείρομαι aor. ἀπεφθάρην sterven
509 καταξαίνω verteren

OPDRACHT 10 tekstbegrip
Euripides legt in r. 509-510 Hecabe een bekend thema in de mond. Hoe zou je 
dit het best kunnen verwoorden? Kies uit één van de volgende mogelijkheden en 
licht je keuze toe:

a Denk niet dat iemand voor zijn dood gelukkig kan zijn.
b Het leven in het hiernamaals is vast gelukkiger dan het aardse leven.
c Pas als iemand dood is, kun je weten of hij gelukkig was.
d Het aardse leven is ook voor iemand die het goed heeft geen pretje.

OPDRACHT 11 interpretatie
Hecabe bedoelt haar laatste regels vooral voor zichzelf, maar het publiek kent het 
verhaal en weet wel beter. Voor wie zou deze gedachte nog meer kunnen gelden?

OPDRACHT 12 actualisatie
Een klaagzang, zoals Hecabe die in r. 466-510 houdt, komt op ons misschien wat 
theatraal over. In onze Westerse cultuur wordt zelfbeheersing bij verdriet en lij-
den vaak gewaardeerd. Zo’n opsomming van ellende en het erover klagen zouden 
veel mensen in ons land vreemd en ongepast vinden. Maar in de klassiek-Griek-
se cultuur zou een beheerste reactie eerder gevoelloos en onmenselijk gevonden 
worden. Het was voor de oude Grieken heel normaal om op zo’n openlijke ma-
nier hun ellende te verkondigen en te verwerken. Misschien lucht het uiten van je 
verdriet op deze wijze ook wel op. 

a Verzamel uit het nieuws, televisieprogramma’s of uit je omgeving voorbeelden van 
reacties op verdriet die vergelijkbaar zijn met die van Hecabe of juist het tegen-
overgestelde. Beschrijf van beide gevallen één voorbeeld en vertel hoe de mensen 
daar hun verdriet uiten.

b Wat vind jij: is het gepaster om je ellende voor jezelf te houden of kun je beter je 
hart luchten als je verdriet hebt? Waarom vind je dat?
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5. De wanhoop van Hecabe (ca. 1784), tekening van de Franse schilder Pierre Peyron.

1158-1193: Dodenklacht voor Astyanax door Hecabe 
Je snapt het al: in deze tragedie komt niet alleen het lot van de Trojaanse vrou-
wen naar voren, maar ook het lot van Astyanax. Door zijn identiteit, als zoon van 
de belangrijkste strijder voor Troje, als erfgenaam van de troon, vormt Astyanax 
een bedreiging voor de Grieken. Dit jongetje, hooguit een peuter nog, zou weleens 
zijn volk (en zijn familie) kunnen willen wreken, als hij volwassen is geworden. 
Om dat te voorkomen besluiten de Grieken hem te doden door hem van de stads-
muren af te gooien. De bode Talthybius heeft in het direct voorafgaande aan He-
cabe verteld hoe Andromache als ‘oorlogsbuit’ al vertrokken is met Neoptolemus, 
de zoon van Achilles, en hoe zij Talthybius heeft gesmeekt haar zoontje te laten 
begraven door zijn grootmoeder Hecabe, in het schild van zijn gesneuvelde vader 
Hector. Talthybius wordt op dit moment begeleid door soldaten die het lijkje van 
Astyanax dragen op het schild van zijn vader. Wat nu volgt is een dodenklacht 
van Hecabe voor de gestorven Astyanax, waarin ze haar verontwaardiging over 
de wreedheid van de Grieken en het lot van haar kleinzoon uit.

3. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193
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e. 1156-1166 Grieken, jullie zijn bang

 Leg het ronde schild van Hector op de grond,
 een afschuwelijke en niet plezierige aanblik voor mij om te zien.
1158		 ὦ	μείζον᾽ὄγκον	δορὸς	ἔχοντες	ἢ	φρενῶν,
	 τί	τόνδ᾽,	Ἀχαιοί,	παῖδα	δείσαντες	φόνον
1160	 καινὸν	διειργάσασθε;	Μὴ	Τροίαν	ποτὲ
	 πεσοῦσαν	ὀρθώσειεν;	οὐδὲν	ἦτ᾽ἄρα,
	 ὅθ᾽,	Ἕκτορος	μὲν	εὐτυχοῦντος	ἐς	δόρυ,
	 διωλλύμεσθα	μυρίας	τ᾽ἄλλης	χερός,
	 πόλεως	δ᾽ἁλούσης	καὶ	Φρυγῶν	ἐφθάρμενων
1165	 βρέφος	τοσόνδ᾽ἐδείσατ᾽·	οὐκ	αἰνῶ	φόβον,
	 ὅστις	φοβεῖται	μὴ	διεξελθὼν	λόγῳ.

1158 ὦ … ἔχοντες … Ἀχαιοί O, jullie, Grieken, die … hebben
 ὁ	ὄγκος trots
 δορός en φρενῶν genitivi objectivi bij ὄγκον
 τὸ	δόρυ,	δορός de speer
 ἢ hoe vertaal je ἢ ook alweer na een comparativus?
 αἱ	φρένες,	φρενῶν verstand
1159 τί … διειργάσασθε; ‘Hoe is het mogelijk dat jullie … gepleegd 

hebben?’
 τόνδ᾽… παῖδα lijdend voorwerp bij δείσαντες 
 δείδω bang zijn voor
1160 καινός heeft hier een dubbele betekenis: nieuw (namelijk 

na alle doden die jullie al op je geweten hebben) en 
ongehoord

 μή	+ opt. (soms) om te voorkomen dat…?
 ποτέ verbinden met ὀρθώσειεν
1161 ὀρθώσειεν het ingesloten onderwerp is ὁ	παῖς (Astyanax)
 ὀρθόω oprichten
 οὐδὲν	ἦτ᾽ἄρα vertaal het imperfectum hier als: ‘jullie zijn dus 

achteraf niets waard’
1162-5  Vertaalaanwijzing: de twee zinnen die van ὅτε afhangen (een zin met μὲν 

en een met δ᾽) staan wel grammaticaal, maar niet inhoudelijk op een lijn. 
Logischer is het in de vertaling de zin met δ᾽(inclusief de bijbehorende genitivi 
absoluti) direct te laten afhangen van ὅθ᾽ (‘aangezien jullie … bang geworden 
zijn voor…’) en de zin met μὲν (inclusief de bijbehorende genitivi) daaraan 
ondergeschikt te maken (‘terwijl wij ook al omkwamen, toen Hector…’)
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De strekking van Hecabe’s woorden hier is dat de Grieken weliswaar veel mensen 
hebben omgebracht toen de strijd nog gaande was en er sterke tegenstanders waren, 
maar nu die strijd achter de rug is zo bang zijn geworden voor zo’n klein kind dat ze 
nu ook dat ombrengen.
1162 ὅθ᾽ (= ὅτε) aangezien
 ἐς	δόρυ verbinden met εὐτυχοῦντος; vertaal: ‘in de oorlog’
1163 διωλλύμεσθα  = διωλλύμεθα 
 ἡ	χείρ,	χερός hier: leger
 μυρίας	ἄλλης	χερός ‘de rest van het zeer grote leger’; vul aan: 

εὐτυχοῦσης
1164 ἁλίσκομαι, aor. ἑάλων ingenomen worden
 ἔφθαρμαι perf. van φθείρομαι
1165 τὸ	βρέφος,	βρέφους (klein)kind
 τόσοσδε zo’n klein
 ἐδείσατ᾽ aor. ingressivus (geeft begin van de handeling aan): 

‘jullie zijn bang geworden’
 αἰνέω prijzen
1165 φόβον vul aan: τούτου
1166 μὴ + part. conditioneel: ‘als (hij) niet’
 διεξέρχομαι uitvoerig onderzoeken

OPDRACHT 13 tekstbegrip
a Welke karaktertrek van de Grieken geeft Hecabe in r. 1158?
b Wat is het verband tussen de karaktertrek en de vraag die ze stelt in r. 1159-60?
c Waarom veracht Hecabe de Grieken volgens deze passage? 
d Wat lijkt de achterliggende reden voor haar verachting (volgens r. 1165-6)?

OPDRACHT 14 themavraag
Probeer je de keuze van de Grieken eens voor te stellen: je hebt je grootste vijand 
verslagen, al hun strijders zijn dood, en je staat op het punt terug naar huis te 
gaan, met hun vrouwen als kersverse slavinnen. Er is verder alleen nog één jon-
getje in leven, een prinsje, dat ooit misschien wraak zou kunnen nemen voor de 
nederlaag van zijn stad. Wat zou jij doen: het jongetje meenemen en op jouw ma-
nier opvoeden of het van de muur gooien? Of iets anders?

3. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193



Trojaanse vrouwen Vrouwen en kinderen als slachtoffers in oorlog 34

OPDRACHT 15 oorlogsmisdaden
Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben de Duitsers een bloedbad aangericht 
in het neutrale België. In augustus 1914 marcheren 750.000 soldaten de grens 
over, slachten burgers af en branden steden plat. Deze oorlogsmisdaden kwa-
men merkwaardig genoeg voort uit angst: de soldaten van ’s werelds sterkste 
leger waren bang voor de Fransen die hen via België in de rug konden aanvallen. 
(Bron: historianet.nl)

a Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de situatie van de Duitsers, zo-
als hierboven beschreven, en die van de Grieken aan het eind van de Trojaanse oor-
log?

Na de Tweede Wereldoorlog kregen veel oorlogsmisdadigers de doodstraf, die 
vaak werd omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Tegenwoordig worden 
oorlogsmisdadigers, en andere personen die worden verdacht van misdaden te-
gen de menselijkheid of genocide, vervolgd door het Internationaal Strafhof in 
Den Haag.

b Wat zouden mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt vinden van 
het feit dat de doodstraf werd omgezet in levenslang? En wat vind jij ervan?

c Vind je dat mensen die oorlogsmisdaden plegen uit angst een mildere straf zouden 
moeten krijgen? Waarom wel of niet?
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f. 1167-1179 Het ongelukkige lot van Astyanax

	 ὦ	φίλταθ᾽,	ὥς	σοι	θάνατος	ἦλθε	δυστυχής.
	 Εἰ	μὲν	γὰρ	ἔθανες	πρὸ	πόλεως,	ἥβης	τυχὼν
	 γάμων	τε	καὶ	τῆς	ἰσοθέου	τυραννίδος,
1170	 μακάριος	ἦσθ᾽ἄν,	εἴ	τι	τῶνδε	μακάριον·
	 νῦν	<δ᾽>	αὔτ᾽ἰδὼν	μὲν	γνούς	τε	σῇ	ψυχῇ,	τέκνον,
	 οὐκ	οἶσθ᾽,	ἐχρήσω	δ᾽οὐδὲν	ἐν	δόμοις	ἔχων.
	 Δύστηνε,	κρατὸς	ὥς	σ᾽ἔκειρεν	ἀθλίως
	 τείχη	πατρῷα,	Λοξίου	πυργώματα,
1175	 ὅν	πόλλ᾽	ἐκήπευς᾽	ἡ	τεκοῦσα	βόστρυχον
	 φιλήμασίν	τ᾽ἔδωκεν,	ἔνθεν	ἐκγελᾷ
	 ὀστέων	ῥαγέντων	φόνος,	ἵν᾽αἰσχρὰ	μὴ	στέγω.
	 ὦ	χεῖρες,	ὡς	εἰκοὺς	μὲν	ἡδείας	πατρὸς
	 κέκτησθ᾽,	ἐν	ἄρθροις	δ᾽ἔκλυτοι	πρόκεισθέ	μοι.

1167 ὡς … δυστυχής hoe ongelukkig (predicatief)
1168 ἔθανες irrealis (zie de hoofdzin die begint in r. 1170)
 πρό + gen. ter verdediging van 
 ἡ	ἥβη jongvolwassenheid
1169 τε verbindt ἥβης en γάμων, beide genitivi bij τυχὼν, 

net als τυραννίδος
 ἰσόθεος 2 goddelijk
1170 μακάριος gelukkig
 εἴ	τι	τῶνδε	μακάριον vul aan: ἐστίν
1171 αὒτ᾽ = ταῦτα; dit verwijst naar  ἥβης	γάμων	τε	καὶ	τῆς	

ἰσοθέου	τυραννίδος
 ἰδών en γνούς deze participia kun je het best concessief opvatten: 

hoewel… (Astyanax zag alles wel om zich heen en 
bij anderen)

 σῇ	ψυχῇ ‘met je kinderlijke geest’
1172 οἶδα hier: werkelijk kennen
 ἐχρήσω 2e ev. ind. aor. van χράομαι (+ dat. gebruik maken 

van); vul aan: αὐτοῖς (nl. de dingen die Astyanax 
om zich heen zag)

 οὐδέν sterke ontkenning: totaal niet
1173 δυστήνος ongelukkig
 ὡς … ἀθλίως ‘op wat voor afschuwelijke manier’
 κρατός gen. van κάρα hoofd; verbinden met βόστρυχον
 κείρω	τι	τινά iets afsnijden bij iemand

3. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193
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1174 τείχη	πατρῷα onderwerp bij ἔκειρε; (nl. doordat 
Astyanax met zijn hoofd langs de muren 
schuurde)

 Λοξίου	πυργώματα bijstelling bij τείχη	πατρῷα
 ὁ	Λοξίας  Loxias (bijnaam van Apollo; Apollo had 

volgens het verhaal de muren van Troje 
helpen bouwen)

 τὸ	πύργωμα,	πυργώματος vestingmuur
1175 ὅν	πόλλ᾽	ἐκήπευς᾽	ἡ	τεκοῦσα …  het antecedent van deze betrekkelijke
 φιλήμασιν	τ᾽ἔδωκεν bijzin is βόστρυχον 
 πολλά vaak
 κηπεύω verzorgen
 βόστρυχον lijdend voorwerp bij ἔκειρε (r. 1173)
 ὁ	βόστρυχος haar
1176 τὸ	φίλημα,	φιλήματος kus
 δίδωμι + dat. overladen met
 ἔνθεν verwijst naar de wonden door de val op 

het hoofd van Astyanax
 ἐκγελάω + gen. grijnzend tevoorschijn komen uit
1177 τὸ	ὀστοῦν bot
 ῥαγέντων part. aor. pass. gen. mv. onz. van ῥήγνυμι; 

bijvoeglijke bepaling bij ὀστέων; vertaal: 
gebroken

 ὁ	φόνος bloed
 αἰσχρός hier: gruwelijk
 στέγω verborgen houden
1178 ἡ	εἰκών,	εἰκόνος (acc. mv. εἰκούς) overeenkomst
 πατρός ‘met (de handen van) je vader’
1179 κέκτημαι perf. van κτάομαι; vertaal het perfectum 

met: bezitten
 ἐν	ἄρθροις verbinden met ἔκλυτοι
 τὸ	ἄρθρον gewricht
 ἔκλυτοι predicatief
 ἔκλυτος verslapt
 πρόκειμαι liggen voor
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OPDRACHT 16 tekstbegrip
a In de eerste regels bespreekt  Hecabe onder welke omstandigheden Astyanax ‘ge-

lukkiger’ zou zijn gestorven. Leg deze omstandigheden in je eigen woorden uit.
b Hoe zwakt Hecabe haar uitspraak daarna toch weer af? 
c Hecabe’s beschrijving in r. 1171-7 is zowel gruwelijk als intiem. Hoe komt dit?

OPDRACHT 17 actualisatie
In de inleiding van deze module heb je kunnen lezen over Joodse kinderen in 
de Tweede Wereldoorlog die vanwege hun identiteit werden omgebracht. In de 
Griekse tekst zie je dat ook Astyanax een slachtoffer is geworden vanwege zijn 
identiteit als Trojaan van koninklijken bloede. Iets vergelijkbaars speelt  tegen-
woordig in ons land bij de zogenaamde IS-wezen. 
Lees het onderstaande nieuwsbericht  en bespreek deze kwestie in groepjes of 
met de klas. Met wie zijn jullie het eens: Machiel de Graaf of Stef Blok? Waarom? 
Hoe zouden de Rechten van het Kind (zie inleiding) in deze kwestie een leidraad 
kunnen zijn?

Gevaar voor samenleving?
Het al dan niet repatriëren van IS-strijders, hun vrouwen en hun kinderen, ligt 
uitermate gevoelig in de Tweede Kamer. De grootste angst is dat het terughalen 
van kinderen betekent dat ook hun ouders naar Nederland terugkeren. En dat de 
kinderen zelf ook zijn geradicaliseerd en een gevaar vormen voor de Nederlandse 
samenleving.
Volgens Machiel de Graaf (PVV) bestaat dat gevaar ook bij deze jonge weeskinde-
ren. „Je weet nooit hoe ze zich ontwikkelen”, zei hij. „ Ze zijn toch met de verkeer-
de ideeën opgevoed.” Blok (minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, VVD) vond 
dat onzinnig. Volgens hem gaat het om „kinderen die op geen enkele manier 
geïndoctrineerd kúnnen zijn”. Toch eiste De Graaf dinsdag de garantie van de 
minister dat „het hierbij blijft”(er waren namelijk in het geheim twee weeskinderen 
naar Nederland gehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië) en dat er „helemaal 
niemand meer terugkomt.” Blok herhaalde dat het een uitzonderlijke actie betrof, 
waarop De Graaf – net buiten het gehoor van de microfoon – de minister toebeet 
een „sukkel” te zijn. Kamervoorzitter Arib maande de PVV-er, die al klaar was 
met zijn betoog, tot rust.
Bron: NRC.nl, 11 juni 2019 (cursivering onze toevoegingen)

3. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193
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g.1180-1193 ‘ik begraaf jou in plaats van jij mij’

1180	 ὦ	πολλὰ	κόμπους	ἐκβαλών	φίλον	στόμα,
	 ὄλωλας,	ἐψεύσω	μ᾽,	ὅτ᾽ἐσπίπτων	πέπλους,
	 Ὦ	μῆτερ,	ηὔδας,	ἦ	πολύν	σοι	βοστρύχων
	 πλόκαμον	κεροῦμαι,	πρὸς	τάφον	θ᾽ὁμηλίκων
	 κώμους	ἐπάξω,	φίλα	διδοὺς	προσθέγματα.
1185	 σὺ	δ᾽οὐκ	ἔμ᾽,	ἀλλ᾽ἐγὼ	σὲ	τὸν	νεώτερον,
	 γραῦς	ἄπολις	ἄτεκνος,	ἄθλιον	θάπτω	νεκρόν.
	 Οἴμοι,	τὰ	πόλλ᾽	ἀσπάσμαθ᾽	αἵ	τ᾽	ἐμαὶ	τροφαὶ
	 ὕπνοι	τ᾽ἐκεῖνοι	φροῦδά	μοι.	Τί	καί	ποτε
	 γράψειεν	ἄν	σοι	μουσοποιὸς	ἐν	τάφῳ;
1190	 Τὸν	παῖδα	τόνδ᾽	ἔκτειναν	Ἀργεῖοί	ποτε
	 δείσαντες;	αἰσχρὸν	τοὐπίγραμμά	γ᾽	Ἑλλάδι.
	 ἀλλ᾽	οὖν	πατρῴων	οὐ	λαχὼν	ἕξεις	ὅμως
	 ἐν	ᾗ	ταφήσῃ	χαλκόνωτον	ἰτέαν.

1180 πολλὰ vaak
 κόμπους	ἐκβάλλω opscheppen
 φίλον	στόμα ‘met je lieve mond’
1181 ὄλωλας,	ἐψεύσω  asyndeton
 ὄλλυμαι sterven
 ψεύδομαι + acc. liegen tegen
 ὅτ᾽ἐσπίπτων	πέπλους… de persoonsvorm in deze bijzin is ηὔδας 

(r. 1182)
 ἐσπίπτω + acc. zich aandrukken tegen
 ὁ	πέπλος gewaad; mv.: kleren
1182 ὦ	μῆτερ ‘grootmoeder’
 αὐδάω zeggen
 ἦ écht
 πολύν … πλόκαμον (1183) een grote lok (acc.)
 ὁ	βόστρυχος haar
1183 κείρομαι  fut. κεροῦμαι bij zichzelf afknippen
 πρὸς	τάφον ‘naar uw graf’
 ὁ	ὁμῆλιξ,	ὁμήλικος leeftijdsgenoot; hier: vriend
1184 ὁ	κῶμος groep
 ἐπάγω brengen
 τὸ	πρόσφθεγμα,	προσφθέγματος afscheidsgroet
1185 σὺ	δ᾽οὐκ	ἔμε vul aan: θάπτεις
 τὸν	νεώτερον hoewel je jonger bent
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1186 ἡ	γραῦς oude vrouw
 ἄπολις,	ἀπόλιδος zonder vaderstad
 ἄτεκνος 2 zonder kinderen
 ἄθλιον	νεκρόν predicatief bij σε
1187 οἴμοι ach
 τὸ	ἄσπασμα,	ἀσπάσματος omhelzing
 αἵ	τ᾽	ἐμαὶ	τροφαὶ nl. voor jou
 ἡ	τροφή (vaak mv.) zorg
1188 ὕπνοι	ἐκεῖνοι dat samen in bed liggen (Hecabe doelt 

hier op al die keren dat ze bij Astyanax 
waakte terwijl hij sliep)

 φροῦδος 2 verdwenen
1189 ὁ	μουσοποιός de dichter 
1190 Τὸν	παῖδα t/m δείσαντες (1191) dit is de tekst van het grafschrift dat een 

dichter volgens Hecabe zogenaamd zou 
schrijven voor Astyanax

1191 αἰσχρὸν	τοὐπίγραμμά	γ᾽	Ἑλλάδι vul aan: ἐστίν
 τὸ	ἐπίγραμμα,	ἐπιγράμματος opschrift
1192 ἀλλ᾽οὖν maar, hoe dan ook…
 οὐ	λαχών het part. (vanwege ὅμως) hier vertalen 

met: hoewel…
 λαγχάνω aor. ἔλαχον + gen. krijgen
 πατρῴων gen. onz. mv. bij λαχὼν: ‘de bezittingen 

van je vader’
1193 ἐν	ᾗ (ταφήσῃ) het antecedent is χαλκόνωτον	ἰτέαν
 ταφήσῃ 2e ev. ind. fut. pass. van θάπτω
 χαλκόνωτος 2 met bronzen rug/bodem
 ἡ	ἰτέα (van wilgenhout gevlochten) schild

OPDRACHT 18 tekstbegrip
a Hoe brengt Hecabe in r. 1180-4 indirect naar voren dat, menselijkerwijs gespro-

ken, de dood van een kleinzoon niet vooraf zou moeten gaan aan de dood van zijn 
grootmoeder?

b In r. 1190-1 benoemt Hecabe de lafheid van de Grieken. Citeer de zin uit het begin 
van de dodenklacht waarin ze hier ook al over spreekt. Wat valt je op?

c Wat bedoelt Hecabe in r. 1192 met ‘de bezittingen van je vader’, die Astyanax niet 
krijgt? Wat krijgt hij wel en waarom is dat een troost?

3. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193
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OPDRACHT 19 themavraag
In het slot van haar dodenklacht maakt Hecabe een fictief grafschrift voor Asty-
anax, waarin de paradox van zijn dood nog eens wordt benoemd: hij was maar 
een kind, maar toch is hij gedood door de Grieken die hem vreesden (r. 1190-1). 
Het wrange van dit alles is dat Astyanax helemaal geen echt grafschrift krijgt, en 
dat deze toespraak en een naamloos graf de enige dingen zijn die hem in herin-
nering roepen. 
Stel nu dat jij een graf voor Astyanax mocht maken, hoe zou dat er dan uitzien? 
Wat zou je er als grafschrift op zetten?

OPDRACHT 20 actualisatie
Astyanax kon alleen worden herdacht met een naamloos graf en een begrafenis. 
Tegenwoordig worden oorlogsslachtoffers elk jaar opnieuw herdacht tijdens de 
herdenking op 4 mei en zijn er behalve graven ook veel monumenten die opge-
richt zijn ter herdenking van de slachtoffers (zie hiervoor ook de modules over 
Marathon en Thermopylae). Er bestaat ook een website met verhalen van oor-
logsslachtoffers: oorlogsgravenstichting.nl. Hierop  zijn alle 180.000 namen te 
vinden van mensen die door de Oorlogsgravenstichting in Nederland geregis-
treerd staan als oorlogsslachtoffer: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven 
verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of gewelddadige conflicten daarna.

a Ga naar de bovengenoemde website en zoek eens op een naam, straat of woon-
plaats. Wat vind je allemaal?

b Kies één verhaal dat je aanspreekt en schrijf hier een kort stukje over. Wat heeft 
deze persoon meegemaakt? Hoe wordt hij of zij herdacht? Waarom heb je dit ver-
haal gekozen?

c Deel jouw gekozen verhaal met je klasgenoten en voer hierover een gesprek met 
elkaar. Wat hebben al jullie verhalen met elkaar gemeen en waarin verschillen ze? 
Zijn er ook overeenkomsten met het verhaal van Astyanax en Hecabe?

OPDRACHT 21 Alexander de Grote in Troje
In mei 334 v. Chr. viel Alexander de Grote (de beroemde Macedonische koning) 
Azië binnen. Hij kwam allereerst aan in Troje, waar hij de Homerische helden 
herdacht, die hij beschouwde als zijn voorvaderen. Alexander heeft waarschijn-
lijk veel betekend voor de nagedachtenis van Troje, want volgens archeologen zijn 
in deze tijd de grafheuvels op de Trojaanse vlakte hersteld. De Griekse auteur 
Plutarchus schrijft in zijn biografie van Alexander het volgende over diens bezoek 
aan Troje:
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‘Toen hij (= Alexander) naar Troje was gegaan, offerde hij aan Athena en bracht 
hij een plengoffer aan de helden. Nadat hij het grafmonument van Achilles rijke-
lijk met olie had bestreken en er met zijn vrienden naakt een hardloopwedstrijd 
bij had gehouden, zoals de gewoonte is, legde hij er een krans neer, terwijl hij 
hem (= Achilles) gelukkig prees omdat hij tijdens zijn leven een trouwe vriend had 
en na zijn dood een grote verdediger (= Patroklos). Terwijl hij daar rondliep en de 
stad bewonderde, vroeg iemand hem of hij de lier van Alexander (= Paris) wilde 
zien. Hij zei dat die lier hem niet kon schelen, maar dat hij de lier van Achilles 
zocht, waarmee die de roem en de daden van de dappere mannen bezong.’
Plutarchus Leven van Alexander 15.4-5

a Welke handelingen voert Alexander uit om Achilles en de andere Homerische hel-
den te herdenken?

b Welke van deze handelingen zie je ook vandaag de dag nog bij herdenkingen?
c Waarom zou Alexander het graf van Astyanax of een van de andere Trojanen niet 

bezoeken?
d Welke aanwijzingen geeft de tekst (nog meer) voor Alexanders voorkeur voor Grie-

ken boven Trojanen?

6. Alexander de Grote bezoekt het graf van Achilles (1649)  
door de Nederlandse schilder Aert Jansz.

3. De tekst: Euripides Trojaanse vrouwen 466-510 en 1158-1193
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4  Herdenken van  

slachtoffers: vrouwen 

en kinderen in oorlog

OPDRACHT 22 Teksten over kinderen in oorlogssituaties
Euripides’ Trojaanse vrouwen is een literaire tekst over een historische oorlogs-
situatie, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor een kind. Misschien wel de 
beroemdste tekst die veel inzicht geeft over het leven van een kind in de Tweede 
Wereldoorlog is het dagboek van Anne Frank, ook al had ze zelf dat doel niet op 
die manier voor ogen. Haar dagboek is vertaald in 70 talen en is daarmee het 
meest vertaalde Nederlandse boek aller tijden. 

a Kun je een verklaring geven voor de enorme populariteit van Annes dagboek, ook 
nog in deze tijd? 

b Stel dat Astyanax een dagboek bijhield tijdens het einde van de Trojaanse oorlog. 
Wat zou hij dan hebben geschreven, bijvoorbeeld op de dag van de nederlaag?

In 2017 verscheen het toneelstuk ‘Losing our children to Islamic State’ van Gillian 
Slovo. Dat stuk vertelt verhalen van kinderen en jongeren die door Islamitische 
Staat worden gerekruteerd om mee te doen in de strijd in Irak en Syrië.

c Wat vind je ervan dat er een toneelstuk is gemaakt over kinderen die worden inge-
zet in de strijd? Licht je antwoord toe.

d Denk je dat literaire teksten geschikt zijn om oorlog (en slachtoffers) te herdenken 
en om mensen daarover aan het denken te zetten? Waarom?
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OPDRACHT 23 Trauma en verwerking
Ninah Tiemersma, studente Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, deed in 2018 
onderzoek naar PTSS (posttraumatische stressstoornis) bij vrouwen in Griekse 
tragedies. Ze zocht in tragedies van Euripides naar woorden die verwezen naar 
waanzin en verdriet en legde verbanden met wat wij tegenwoordig PTSS zouden 
noemen. 

a Denk je dat Hecabe en de Trojaanse vrouwen uit Trojaanse vrouwen een aandoe-
ning als PTSS zouden kunnen overhouden aan wat ze hebben meegemaakt? Leg je 
antwoord uit.

Ninah zelf heeft haar persoonlijke trauma verwerkt in een toneelvoorstelling 
over hoe de literatuur uit de klassieke oudheid haar heeft geholpen. De helen-
de werking van kunst wordt ook toegepast door de stichting War Child. Deze 
stichting werd opgericht in de jaren ‘90 van de vorige eeuw en verzorgt talloze 
projecten voor kinderen die in oorlog moeten leven of dit hebben moeten doen. 
De projecten van War Child liggen op het gebied van bescherming en onderwijs, 
maar hebben ook heel vaak met kunst en andere creatieve activiteiten te maken. 
De volgende quote is op hun website te vinden: ‘Een kind in oorlog heeft zo veel 
meer nodig dan schoon drinkwater, voldoende eten en een dak boven het hoofd.’ 
(Mark Jordans, hoofd Research & Development bij War Child)

b Wat vind jij het belangrijkst om kinderen in oorlog te bieden? Licht je antwoord 
toe.

c Wat zou een reden kunnen zijn dat kunst en creativiteit helpen bij het verwerken 
van een trauma?
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5  Terugkoppeling  

en afsluiting

OPDRACHT 24 Euripides’ bedoeling
In deze module heeft Euripides ons lang na zijn dood laten nadenken over de 
oorlog en de onschuldige slachtoffers. We kunnen hemzelf helaas niet meer in-
terviewen en weten dus niet zeker wat hij met zijn stuk beoogde. We weten dat de 
Trojaanse vrouwen geschreven is in 415 v. Chr., in de tijd van de Peloponnesische 
oorlog (431-406), waarin Sparta en Athene tegenover elkaar kwamen te staan en 
de Atheners zelf al veel te lijden hadden gehad onder de oorlog. In 415 waren er in 
de politiek in Athene verschillende opvattingen: enerzijds was er in 421 besloten 
tot vrede met Sparta, al bleek die vrede meer een papieren kwestie te zijn, en an-
derzijds werd er (weer) toegegeven aan de expansiedrift van Athene. In 416 werd 
er bijvoorbeeld een strafexpeditie ondernomen tegen het eiland Melos, dat zich 
niet wilde aansluiten bij het Atheense imperium. Daarbij werden alle mannen 
gedood en de vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt. 

a In de inleiding op de tekst (op p.18) heb je al nagedacht over Euripides’ bedoeling 
met Trojaanse vrouwen. In hoeverre zijn je verwachtingen uitgekomen? Heeft hij 
volgens jou meer gedaan dan alleen het lot van de Trojaanse vrouwen vertellen?

b Vind je het waarschijnlijk dat Euripides zijn polisgenoten wilde wijzen op de keer-
zijde van de aanvankelijke roem van Athene? Waarom wel of niet?
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OPDRACHT 25 toneelstuk 

Schrijf als afsluiting van deze module een scène van een toneelstuk (of het hele 
script!) waarin de hoofdpersoon iemand van jouw leeftijd is die in de Tweede We-
reldoorlog (of een andere oorlogssituatie) iets meemaakt of heeft meegemaakt. 
Laat één of meer van de volgende onderwerpen voorbij komen: kinderrechten, 
onrecht vanwege identiteit, slavernij of mensenhandel, oorlogsmisdaden, her-
denken van slachtoffers, verwerken van trauma, van geluk naar ongeluk.

7. Astyanax wordt uit de armen van zijn moeder Andromache getrokken  
en van de muur gegooid.



CAESAR

Jij verdient het om  
aangevallen te worden!  

Vind ik. 

Caesar, Lucanus, de Duitsers en de Britten over de 

vraag of en wanneer een oorlog gerechtvaardigd is.

Marianne Streekstra



1. Julius Caesar te paard (1587-89) door Adriaen Collaert.  
De tekening is in het beheer van het Metropolitan Museum of Art.
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1 Inleiding 

In deze module staat de vraag centraal: ‘hoe moet je terugkijken op (de redenen 
voor) een oorlog?’ Hierbij ga je je bezighouden met vragen die vallen binnen twee 
verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen hebben echter wel met elkaar te 
maken. Het eerste onderwerp is de feitelijke legitimiteit van oorlogen.  Wanneer 
heeft iemand het recht om een oorlog te starten? Wie bepaalt wanneer een oorlog 
gerechtvaardigd is? De andere vragen waar je je mee bezig gaat houden hebben 
te maken met de beeldvorming rondom een oorlog: de manier waarop het ver-
loop en de uitkomst van een oorlog worden beschreven en gepresenteerd. Wat 
doet de informatie die men (het volk, de mensen) krijgt over een oorlog met het 
beeld dat over een oorlog bestaat? Wie presenteert deze informatie? Hoe weet je 
of deze informatie betrouwbaar en waar is? Is degene die de informatie verstrekt 
aan de winnende hand of de verliezende? Wat zijn de doelen van de persoon of 
de instantie die de informatie geeft? Is de informatie achteraf, vooraf of tijdens 
de oorlog verstrekt? Hoe wordt de andere partij weergegeven in deze informatie? 
Binnen het onderwerp beeldvorming is het begrip propaganda van groot belang. 
 Aan de hand van de vragen binnen deze twee onderwerpen en aan de hand 
van een aantal bronnen over de Tweede Wereldoorlog, de Gallische Oorlogen, en 
de Burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius, ga je een mening vormen over wat 
voor jou legitimeringsgronden van een oorlog zouden kunnen zijn en hoe beeld-
vorming en informatieverstrekking hier een positieve of negatieve impact op 
hebben.

“Ja, maar, hij begon!” 
Je hebt vast al wel eens de naam ‘Julius Caesar’ voorbij horen komen. Misschien 
heeft je docent al van alles over hem verteld, ken je hem uit Asterix en Obelix, als 
iemand die een relatie heeft gehad met Cleopatra, of misschien ken je hem als 
de eerste alleenheerser van Rome. Caesar is degene die er niet voor terugdeinst 
om te vechten voor wat hij wil. Hij is degene die na zijn strijd in Gallië verwik-
keld raakt in een burgeroorlog met zijn mede-Romein Pompeius. De uitkomst 
hiervan (spoiler-alert) is dat de tijd van de Republiek ten einde komt en de weg 
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vrijgemaakt wordt voor het keizerrijk waarvan de geadopteerde zoon van Julius 
Caesar, Octavianus, als keizer Augustus de eerste keizer zal zijn. 
 De overgang van Republiek naar Keizertijd zorgt voor veel discussie onder 
de Romeinen. De ene Romein is blij dat de burgeroorlogen voorbij zijn en dat er 
een tijd van vrede is aangebroken, en neemt het feit dat er nu feitelijk een alleen-
heerser is voor lief. De andere Romein had liever niet gezien dat er een eind aan 
de Republiek was gekomen, omdat het bestuur onder de Republiek beter was. De 
burgeroorlog is hierbij een belangrijke gebeurtenis. De manier waarop een Ro-
mein naar de uitkomst van de oorlog keek, bepaalde ook voor een groot deel de 
visie op de burgeroorlog zelf. Een vergelijkbare situatie waarbij er een wisseling 
van bestuursvorm optreedt die voor tegenovergestelde visies zorgt, vindt plaats 
vlak voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. 
 Op 9 november 1918 wordt in Duitsland namelijk keizer Wilhem II afgezet. 
Duitsland is door deze revolutie, die gezien het moment in tijd heel toepasselijk 
de Novemberrevolutie wordt genoemd, niet langer een monarchie, maar wordt 
in plaats daarvan een republiek. De socialisten en de liberalen komen in de rege-
ring terecht, de conservatieve partijen hebben het niet langer voor het zeggen. Dit 
heeft verstrekkende gevolgen voor hoe er teruggekeken wordt op het einde van de 
Eerste Wereldoorlog...
 Na het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt Duitsland verantwoordelijk 
gehouden voor de oorlog en moet het door het doen van herstelbetalingen de 
schade aan de andere landen goed maken. De grenzen van het Duitse grondge-
bied worden ingeperkt, de wapens die Duitsland had worden afgepakt, het aantal 
soldaten dat in het leger mag plaatsnemen wordt verkleind. Al deze maatregelin-
gen tegen Duitsland zijn afgesproken in het Verdrag van Versailles, om te voorko-
men dat Duitsland nogmaals een bedreiging zou vormen. Hierdoor komt Duits-
land vervolgens terecht in een grote recessie. Door de wereldwijde economische 
crisis in de jaren twintig krijgt Duitsland het nog moeilijker. Financieel gezien 
wordt het voor Duitsland steeds lastiger om te herstellen, en om de schuld af te 
betalen, en het krijgt daarnaast te kampen met werkloosheid. Deze zaken samen 
leiden tot een grote ontevredenheid bij het Duitse volk. 
 Ten tijde van dit alles is er een verhaal blijven leven dat Duitsland de Eerste 
Wereldoorlog had kunnen winnen. Dit verhaal wordt ook wel de ‘dolkstootlegen-
de’ genoemd. Wat is de dolkstootlegende? Twee dagen nadat keizer Wilhelm II 
was afgezet, riep de nieuwe regering op tot een staakt-het-vuren. Om de eigen 
verantwoordelijkheid voor de desastreuze nederlaag te ontkennen, hielp de Duit-
se legerleiding de zogenoemde dolkstootlegende de wereld in: het verhaal dat als 
de conservatieve partijen het nog voor het zeggen hadden gehad, een staakt-het-
vuren nooit zou hebben plaatsgevonden. Het verlies van de Eerste Wereldoorlog 
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had namelijk volgens de legende niet aan de uitgeputte manschappen of wapens 
gelegen, maar Duitsland had verloren omdat het überhaupt op was gehouden 
met vechten: hoe kun je winnen als je ophoudt? Dat er ook nog een vredesver-
drag was getekend door deze nieuwe regering, kwam voor veel Duitsers als een 
schok. Propaganda had de Duitsers lang doen geloven dat Duitsland nog steeds 
aan de winnende hand was geweest in de oorlog. Het was dan ook eenvoudig om 
nu te suggereren dat Duitsland zich ‘ineens’ had overgegeven. De conservatieve 
partijen suggereerden dat hen van achteren ‘een mes in de rug’ was gestoken: 
een messteek die gegeven was door de eigen, nieuwe, liberale Duitse regering. 
Het was hun schuld geweest dat Duitsland de oorlog had verloren. Het was nu 
ook hun schuld dat Duitsland in een dergelijk grote crisis verkeerde als het deed. 
 In het kader van deze negatieve gedachten ten opzichte van de nieuwe demo-
cratische Duitse regering was het uiteindelijk mogelijk voor Hitler om veel men-
sen op zijn hand te krijgen en al gauw Führer te worden. 
 De reden voor het starten van de Tweede Wereldoorlog heeft veel te maken 
met Lebensraum - Hitler wil meer ruimte om te leven, hij wil meer ruimte voor 
het Duitse volk creëren. Hier komt bij kijken dat, als er meer ruimte voor de 
Duitsers is, er meer grond is om te verbouwen en er dus ook meer voeding be-
schikbaar is om de Duitse monden te voeden. Het aspect van meer rijkdom en 
macht verkrijgen zit dus ook zeker in de redenen om een oorlog te starten in de 
Tweede Wereldoorlog. De Duitsers en het Arische ras zullen binnen dit gebied 
de overhand moeten hebben en als Übermensch fungeren. Joden, zigeuners, ge-
handicapten, homoseksuelen - Untermenschen - zullen moeten verdwijnen. De 
eerdergenoemde dolkstootlegende wordt gebruikt om aanhang te vergaren en de 
joden de schuld te geven, om een zondebok aan te wijzen.
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2. Poster verspreid in 1920 door De Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, een vereniging voor de 
Joodse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog mee hadden gevochten. 

OPDRACHT 1 Joods perspectief
Hitler gaf de Joden de schuld van de dolkstootlegende: hij was ervan overtuigd 
dat zij degenen waren die binnen de Duitse regering opgeroepen hadden tot een 
staakt-het-vuren, dat zij bovendien niet hadden meegevochten voor het vader-
land en het vaderland hadden laten stikken. Bekijk afbeelding 1.

a Wat vinden de Joden van deze beschuldigen als je kijkt naar de afbeelding? 
b Op wat voor manier proberen de Joden zich te verdedigen van het verwijt dat zij 

niets hadden gedaan voor Duitsland?
c Wat is het verschil tussen de Joden en Hitler wanneer zij de Eerste Wereldoorlog 

herdenken?
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2  Dolkstootlegende  

bij de Romeinen

In het voorgaande zijn verschillende visies op de Eerste Wereldoorlog de revue 
gepasseerd. Je hebt gezien en nagedacht over wat voor gevolgen beeldvorming en 
de manipulatie van de publieke opinie over een oorlog in het verleden kan heb-
ben voor het politieke krachtenveld van het heden. In het kader hiervan keren we 
nu terug naar de Romeinen en de verschillende visies die zij hadden op de bur-
geroorlog tussen Caesar en Pompeius. 

Caesar en Lucanus 
Je gaat kijken hoe deze oorlog vanuit verschillende posities werd beschreven en 
herdacht – en wat de gevolgen van de verschillende visies op deze oorlog waren. 
De burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius komt in veel verschillende literaire 
werken aan bod. Twee ervan worden in deze module behandeld. Eén is geschre-
ven door Caesar zelf: De Bello Civili. Een ander werk is het epos van Lucanus: 
Pharsalia, ook wel bekend onder de naam Bellum Civile. 
De Bello Civili geeft ons een kijkje in het hoofd van een Romeinse generaal: Cae-
sar zelf heeft een commentaar geschreven op de oorlog die hij heeft gevoerd. De 
keuzes die hij heeft gemaakt presenteert hij via dit werk op een bepaalde manier 
aan het Romeinse volk. Het was voor Caesar van groot belang om via zijn oor-
logscommentaar de Romeinen op de hoogte te houden, omdat hij zich vanwege 
zijn campagne in Gallië niet in Rome bevond. 
Naast Caesar analyseer je hoe de andere auteur, Lucanus, vanuit zijn positie de 
oorlog belicht en erop terugkijkt. Op deze manier krijg je een beeld van de ver-
schillende perspectieven van waaruit deze oorlog herdacht wordt. In het bijzon-
der zal er gekeken worden naar de ‘legitimatiegronden’ van de oorlog - wat wil 
zeggen dat je zult kijken naar de antwoorden die je mogelijk zou kunnen geven 
op de vraag: waarom mag iemand een oorlog aangaan met iemand anders? Wel-
ke redenen heeft hij daarvoor, die deze actie zouden kunnen rechtvaardigen? 
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De burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius
De passage die je uit Caesars De Bello Civili gaat lezen, gaat over de slag bij 
Pharsalus. Deze slag vond plaats in 48 v. Chr., het jaar waarin de twee Romein-
se generaals, Caesar en Pompeius, tegenover elkaar kwamen te staan. Romeins 
burger tegen Romeins burger. In 49 v. Chr. was Pompeius voor Caesar uit Rome 
gevlucht naar Griekenland, maar nu was het zover gekomen dat Caesar zich in 
Griekenland tegenover Pompeius op de vlakte bij Pharsalus bevond. De tactiek 
van Pompeius was in eerste instantie geweest om Caesar niet rechtstreeks aan 
te vallen, maar om hem in plaats daarvan bezig te houden, te vertragen, met het 
doel Caesars leger uit te hongeren en te vermoeien. Pompeius werd er echter toe 
overgehaald om Caesar toch te confronteren. Caesars positie was vanaf het begin 
af aan zwak: het leger van Pompeius was groter en sterker. Toch wist Caesar de 
strijd te winnen, wat ervoor zorgde dat hij meer steun kreeg vanuit Rome. Veel 
Romeinen hadden voor de slag bij Pharsalus Pompeius gesteund, maar Caesars 
overwinning had voor een ommezwaai gezorgd. Pompeius vluchtte na de slag 
naar Egypte, maar werd daar vermoord door Ptolemaeus XIII, die het hoofd van 
Pompeius naar Caesar stuurde in de hoop hem als bondgenoot te krijgen. Dit 
gebaar schoot bij Caesar in het verkeerde keelgat - Pompeius was zijn vijand ge-
weest, maar ook een oude vriend en zijn schoonzoon. Bovenal was Pompeius een 
Romein en Caesar wilde aan de Romeinen laten zien dat hij Pompeius vergeven 
zou hebben, dat hij zijn clementia zou kunnen tonen. Net zoals hij andere Ro-
meinen die onder Pompeius hadden gevochten, vergevingsgezind was geweest; 
Brutus bijvoorbeeld. Al tijdens de slag gaf Caesar aan dat elke Romein gespaard 
zou worden op de voorwaarde dat deze zich niet zou verzetten. Dit bleek effectief. 
Caesar was uiteindelijk degene die de slag won, maar in hoeverre kun je winnen 
als je tegen een medeburger hebt gevochten? Caesar laat zich in deze passage 
uit over zijn visie op deze burgeroorlog; hij laat weten hoe hij aankijkt tegen het 
vechten tegen een andere Romein.

De stijl en het taaleigen van Caesar
Vanaf dit punt ga je teksten van Caesar vertalen en vragen over deze teksten be-
antwoorden om inzicht te krijgen in zijn visie op de burgeroorlog. Voor het verta-
len zijn er aantekeningen gegeven om je op weg te helpen. In deze aantekeningen 
vind je de betekenis van woorden en hulp bij zins- en grammaticale constructies. 
Voordat je begint met het vertalen, zijn er een aantal algemene punten die opval-
len aan de teksten van Caesar.

1.   Objectiviteit: Caesar schrijft over zichzelf in de derde persoon. Hij doet het hier-
mee op het eerste gezicht lijken alsof niet hijzelf, maar alsof iemand anders een 



54 Caesar Jij verdient het om aangevallen te worden! Vind ik. 

zakelijk verslag schrijft over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de 
Burgeroorlog en de Gallische Oorlogen. Het gevolg is dat de bril waardoor Caesar 
de wereld bekijkt samen met Caesars daden verstopt lijken te worden onder een 
ogenschijnlijk objectief verslag. 

2.  Brevitas: Caesar probeert ook door zijn beknopte schrijfstijl een zekere mate van 
objectiviteit en zakelijkheid te bereiken. Hij gebruikt veel participiumconstructies 
en laat esse veelvuldig weg. Ook schrijft hij veel samengestelde zinnen om het ver-
band tussen alle gebeurtenissen uit te drukken, met in de hoofdzin telkens de kern 
van de gebeurtenis.  

3.   Woordvolgorde: Caesar is erg zorgvuldig in de plaatsing van zijn woorden. Sowieso 
is de volgorde waarin woorden staan van groot belang in het Latijn, omdat woor-
den in het Latijn vanwege de naamvallen vrijer in een zin geplaatst kunnen wor-
den. Wanneer er dan voor een bepaalde woordvolgorde gekozen wordt, heeft dit 
betekenis. Er kan bijvoorbeeld nadruk komen op een bepaald gegeven, omdat een 
auteur ervoor kiest om het woord vooraan in de zin te plaatsen. Of er bestaan nu-
ances in de tekst die pas opvallen wanneer de woordvolgorde goed bekeken wordt. 

4.   Indirect commentaar: Caesar geeft vaak niet een mening over iets door expliciet 
te zeggen wat hij vindt, maar hij laat zijn mening impliciet doorschemeren aan de 
hand van kleine nuances in de zin van woordkeuze of woordvolgorde. Zie ook het 
vorige punt. 

Bij de Latijnse passages over de Burgeroorlog staan er in de bijlage in de docen-
tenhandleiding tekstindelingen waarbij de Latijnse tekst idee voor idee gepresen-
teerd wordt. Je kunt er ook voor kiezen om met behulp van deze indeling BC 3.90 
en 3.91 te vertalen. Zou jij voor een andere indeling kiezen om de tekst idee voor 
idee te presenteren?
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 BC 3.90 Vredesverzoeken

  Exercitum cum militari more ad pugnam cohortaretur suaque in eum perpetui temporis 
officia praedicaret, imprimis commemoravit: testibus se militibus uti posse, quanto studio 
pacem petisset; quae per Vatinium in colloquiis, quae per Aulum Clodium cum Scipione 
egisset, quibus modis ad Oricum cum Libone de mittendis legatis contendisset. Neque se 

5.   umquam abuti militum sanguine neque rem publicam alterutro exercitu privare voluisse. 
Hac habita oratione exposcentibus militibus et studio pugnae ardentibus tuba signum dedit.

1 exercitum cum  lees: cum exercitum
 cum welke twee coniunctivi zijn afhankelijk 

van cum in r. 1?
 co-hortor, -hortari  indringend moed inspreken, aanvuren
 eum verwijst naar exercitum
 perpetui temporis vertaal als bijvoeglijke bepaling: 

voortdurend 
2 prae-dico, -dicare vermelden, benadrukken; het lijdend  

voorwerp volgt na de dubbele punt
 imprimis bijw.  in de eerste plaats, vooral 
 testibus predicatief: als getuigen
 utor, uti  met welke naamval gaat utor? 
3 petisset ... egisset ... contendisset waarom wordt een coniunctivus 

gebruikt?
3-4 quae ... egisset De constructie van de vorige zin wordt 

voortgezet
  lees: in colloquiis en egisset in beide 

quae-zinnen
 Vatinius, -i Vatinius, onderbevelhebber van Caesar
 Clodius, -i Aulus Clodius, op de hand van Caesar, 

om te onderhandelen met Scipio om 
vrede te sluiten, zonder succes.

 Scipio, -ionis Scipio, op de hand van Pompeius
 Oricum, -i Oricum, Griekse kolonie in Illyrië, 

huidige Albanië. Caesar komt zelf 
naar Oricum om met de Pompeiaanse 
vlootcommandanten Libo en Bibulus te 
spreken over vredesonderhandelingen.  
Libo kwam echter alleen en gaf aan geen 
invloed te hebben in de oorlogsplannen, 
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dat deze allemaal onder het bevel van 
Pompeius vielen.

 Libo, -onis Lucius Scribonius Libo
4 egisset najagen
 mittendis  Wat voor soort woord is dit? Congrueert 

het? Zo ja...? Zo nee... ?
4-5 Neque se ... t/m privare voluisse Nog steeds afhankelijk van 

commemoravit
5 ab-utor, -uti  misbruiken, in combinatie met militum  

sanguine: nodeloos vergieten
 alteruter, -utra, -utrum  één van beiden, één of een ander
 privo, privare + abl.  beroven (van)
6 hac ... oratione In welke naamval staan de woorden hac 

... oratione? Waarom deze naamval? 
6 exposcentibus militibus 
 ... ardentibus In welke naamval staan de woorden  

exposcentibus militibus ... ardentibus? 
Waarom deze naamval?

OPDRACHT 2 tekstbegrip 

a Aan welke dingen herinnert Caesar zijn leger? 
b Waarom zou Caesar deze dingen zeggen? Wie gaan deze tekst lezen?
c Wat is de consequentie ervan dat Caesar alleen met Libo kan spreken?
d Wat zegt de gebeurtenis in Orcium over de wil bij Caesar om vrede te sluiten? Wat 

zegt dit over de wil bij Pompeius?
e Wat wil Caesar hiermee laten zien, denk je?
f Neque se umquam  ... exercitu privare voluisse Wat betekenen deze woorden van 

Caesar? 
g Neemt Caesar met deze woorden de schuld op zich of schuift hij deze van zich af?
h Exposcentibus militibus et studio pugnae ardentibus Wat benadrukken deze woor-

den over de soldaten, en dus over de aanval van Caesar?
i Je bent een Romeins burger en krijgt deze tekst te lezen: wat vind je ervan?
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OPDRACHT 3 Caesar vs. Lucanus 

Vergelijk de regels uit Caesar met de volgende regels uit boek 1 van Lucanus’ Bel-
lum Civile aan de hand van de vragen onder deze tekstpassage: 

a Wie wordt bedoeld met ille uit r. 203?
b Hoe past de uitspraak ‘ille erit ille nocens, qui me tibi fecerit hostem’ binnen de re-

denen om een oorlog te legitimeren?
c Zoek in het woordenboek op wat ‘moras’ betekent.
d Nu je weet wat ‘moras’ betekent; wat wordt bedoeld met ‘moras solvit’? Wil Caesar 

juist wel of juist niet graag de oorlog starten in deze tekst? Let hierbij ook op het 
vervolg van de tekst. Met andere woorden: is hij degene die de schuld heeft aan de 
oorlog?

e Komt deze tekst overeen met Caesars eigen beschrijving in zijn De Bello Civili over 
zijn daden en over het willen aangaan van een oorlog?

200 Roma, fave coeptis; non te furialibus armis  
Rome, ondersteun wat ik ben begonnen; ik val je niet aan met razende wapens
persequor; en, adsum victor terraque marique

 Kijk, hier ben ik, Caesar, overwinnaar op land en zee,  
Caesar, ubique tuus - liceat modo, nunc quoque - miles.

 En waar ook (overal) – als je het toestaat, nu ook, - je soldaat.  
ille erit ille nocens, qui me tibi fecerit hostem.’

 Hij, hij zal de schuldige zijn, die mij tot jouw vijand heeft gemaakt.’  
inde moras solvit belli tumidumque per amnem

 Waarvandaan hij de ‘moras’ van de oorlog losmaakte en hij droeg door de opgezwollen stroom
205 signa tulit propere: 
 de tekenen met haast:
 ...
 Caesar, ut adversam superato gurgite ripam
 Caesar, toen hij de andere oever raakte nadat hij de stroom overwonnen had, 

attigit, Hesperiae vetitis et constitit aruis,
 bleef staan op de verboden velden van Hesperia (Italie),
225  ‘hic’ ait ‘hic pacem temerataque iura relinquo;                  
 Hier, zei hij, hier laat ik vrede achter en het aangedane recht 

te, Fortuna, sequor. procul hinc iam foedera sunto; 
 Jou, Fortuna, volg ik. De verdragen moeten nu ver weg zijn;  

credidimus satis <his>, utendum est iudice bello.’
 Ik heb daarop lang vertrouwd, nu moet er gebruik worden gemaakt van oorlog als rechter.
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Mechanismen voor oorlogslegitimatie
Anne Morelli heeft in haar werk Elementaire principes van oorlogspropaganda 
tien mechanismen beschreven waarop oorlogspropaganda zich beroept. Tien 
manieren om een oorlog te legitimeren, om het ‘eigen’ volk ervan te overtuigen 
dat een oorlog goed is, dat deze gerechtvaardigd is. In de volgende passage be-
schrijft ze het eerste mechanisme:

“Arthur Ponsonby wees er al op dat staatsmannen van alle landen, zeker sinds de 
moderne tijd, alvorens de oorlog te verklaren of op het moment dat ze een oorlogsver-
klaring aflegden, vooraf steeds plechtig benadrukten dat ze geen oorlog wilden. Oor-
log met al zijn gruwelen wordt immers zelden a priori op gejuich onthaald en het 
staat dus beter zich een vredelievend imago aan te meten. [...] 

 De Tweede Wereldoorlog was geen uitzondering op de regel. Het kan ons 
nauwelijks verwonderen dat onze geallieerden hun gehechtheid aan de vrede on-
derstreepten. Met verbijstering nemen we nota dat het voor de asmogendheden 
(Duitsland-Italië-Japan) niet anders was. Zo is het bijvoorbeeld leerrijk om even de 
Amerikaanse en Japanse films van bioscoopjournaals naast elkaar te leggen uit de 
periode december 1941, toen beide landen ten oorlog trokken. Admiraal Tojo en pre-
sident Roosevelt houden bij deze gelegenheid bijna letterlijk dezelfde redevoering. Ze 
noemen zich pacifisten en oorlogstegenstanders. [...]1

 In een brief van 27 augustus 1939 verzekert Hitler de voorzitter van de Franse 
ministerraad, Edouard Daladier, van zijn wil tot vrede [...]: ‘Als oud-strijder ken ik 
net als u de verschrikking van de oorlog. Als gevolg van deze mentaliteit en ervaring 
heb ik mij eveneens loyaal ingespannen en elke conflictoorzaak tussen onze beide 
volkeren uit de weg te ruimen.’ [...] Tegelijkertijd schrijft Hitler ook naar de Britse 
regering haar te overtuigen van zijn vredelievende bedoelingen. Hij benadrukt nog 
een keer dat ‘de regering van het Reich oprecht een entente wenst, een samenwer-
king en een Brits-Duitse vriendschap.’”2 

1  Morelli, A. Elementaire principes van oorlogspropaganda. Vertaald door W. De Neuter. (Berchem: 
Uitgeverij EPO, 2003): 11-12.
2  Morelli, A. Elementaire principes van oorlogspropaganda, 14.
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OPDRACHT 4 universele mechanismen
a Hoe blijkt het eerste mechanisme, het uitspreken dat oorlog niet gewenst is, ten 

tijde van de Tweede Wereldoorlog?
b Wat zeiden de, vanuit ‘ons (Nederlands)’ perspectief, aanvallers (de Duitsers) over 

de oorlog? Wat zeiden de Amerikanen (die ‘ons’ bevrijd hebben) over het aangaan 
van een oorlog? Verschilt hun visie? 

c Wie wordt volgens de propaganda als de schuldige aan de Tweede Wereldoorlog 
gepresenteerd in de tekst hierboven, en dus als degene die niet ‘legitiem’ bezig is?

d Kun je zeggen dat ook de eerder gelezen passage van Caesar (BC 3.90) binnen het 
eerste mechanisme valt om een oorlog te legitimeren? Leg je antwoord uit. 

e Wat maakt deze oorlog voor een Romein lastig te legitimeren? En waarom is het 
dus juist zo noodzakelijk voor Caesar om deze oorlog te legitimeren?

BC 3.91 Oproep tot vechten

7 evocatus, -i m  oorlogsveteraan die opgeroepen 
wordt om opnieuw te vechten

 superiore anno het jaar ervoor
 primus pilus centurio met de hoogste rang 
 singularis, -e hier: uitzonderlijk
8 Hic signo dato Wat is dit voor constructie?
 sequor, sequi volgen
9 manipulares mei qui fuistis lees: vos qui manipulares mei 

fuistis 
 et vestro imperatori quam constituistis lees: et date vestro imperatori operam
 operam date quam constituistis 
 con-stituo, stituere, stitui, stitutum afspreken, beloven
 unum predicatief vertalen

 Erat C. Crastinus evocatus in exercitu Caesaris, qui superiore anno apud eum primum 
pilum in legione X duxerat, vir singulari virtute. Hic signo dato, “sequimini me,” inquit, 
“manipulares mei qui fuistis, et vestro imperatori quam constituistis operam date. Unum 

10.  hoc proelium superest; quo confecto et ille suam dignitatem et nos nostram libertatem 
recuperabimus.” Simul respiciens Caesarem, “faciam,” inquit, “hodie, imperator, ut aut vivo 
mihi aut mortuo gratias agas.” Haec cum dixisset, primus ex dextro cornu procucurrit, atque 
eum electi milites circiter CXX voluntarii eiusdem cohortis sunt prosecuti.
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10 quo confecto in welke naamval staan deze 
woorden? 

 ille suam dignitatem vul aan: recuperabit
11 re-cupero, cuperare heroveren, terugkrijgen, 

herwinnen
 facio, facere hier: ervoor zorgen dat (: ut)
 vivo congrueert met mihi, net als 

mortuo in r. 12
12 griatias ago + dat dank betuigen
 primus predicatief vertalen
 cornu vleugel (van het leger)
13 circiter ongeveer

OPDRACHT 5 tekstbegrip
a Zijn de woorden van Crastinus effectief? Uit welke Latijnse woorden haal je dat?
b Hoe spoort Crastinus de manschappen aan?
c Vermoedelijk stond Caesar op het slagveld bij Crastinus toen deze woorden gezegd 

werden. Denk je dat Crastinus de woorden echt zo heeft uitgesproken?
d In het kader van zakelijkheid, zie ook Caesars taaleigen, hoe doet deze passage 

afbreuk aan de zakelijke weergave van de oorlog?
e Lees je antwoorden op vraag a en b bij opdracht 2 bij de tekstpassage 3.90 terug. 

Met de informatie op deze vraag in je achterhoofd: waarom zou Caesar hier de 
woorden van Crastinus opnemen? Hoe zou je deze woorden kunnen interpreteren?

f Ille suam dignitatem ... nostram libertatem recuperabimus Geef een toelichting bij 
deze twee opbrengsten.

g Dacht iedereen er zo over? Zou Lucanus kunnen geloven in een Romeinse dolk-
stootlegende? 
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OPDRACHT 6 Caesar vs. Lucanus 

Vergelijk ‘nostram libertatem’ uit opdracht 5 met de regels 1.1-14 uit Lucanus’ Bel-
lum Civile aan de hand van de vragen die onder de volgende tekstpassage staan:

 Bella per Emathios plus quam civilia campos,
 Ik bezing oorlogen op de Emathische velden erger dan burgeroorlogen 
 iusque datum sceleri canimus, populumque potentem 
 En ik bezing legitimering die gegeven is aan de misdaad, en het machtige volk 
 in sua victrici conversum viscera dextra,  
 Dat zich met de rechterhand van een winnaar tegen haar eigen ingewanden gekeerd heeft
 cognatasque acies, et rupto foedere regni 
 en over slaglinies die met elkaar verwant waren,
 dat, nadat een machtsverbond (verdrag van Caesar, Crassus en Pompeius – 
 hun driemanschap) is verbroken, 
5 certatum [esse] totis concussi viribus orbis
 er gevochten is met alle krachten van de geschudde wereld tot gemeenschappelijke schuld
 in commune nefas, infestisque obvia signis
 tot gemeenschappelijke schuld, en [ik bezing] vaandels tegenover vijandige vaandels
 signa, pares aquilas et pila minantia pilis.
 Adelaars gelijk aan elkaar en dreigende speren tegenover speren. 
 Quis furor, o cives, quae tanta licentia ferri?
 Wat is deze waanzin, o burgers, wat is deze zo grote bandeloosheid van het zwaard?
 Gentibus invisis Latium praebere cruorem?
 Om aan gehaat volk Latijns bloed te geven/presenteren?
10  Cumque superba foret (=esset) Babylon spolianda
 Toen zowel het arrogante Babylon beroofd had moeten worden van Italische trofeeën 
 Ausoniis umbraque erraret Crassus inulta, 
 als de schim van Crassus nog ongewroken ronddwaalde 
 bella geri placuit nullos habitura triumphos?
 beviel het oorlogen  te voeren die zonder triomfen zouden zijn?
 Heu, quantum terrae potuit pelagique parari
 Ach, hoeveel van de aarde en van de zee kon worden verkregen
 hoc quem civiles hauserunt sanguine dextrae, ...
 met dit bloed dat burgerlijke handen hebben vergoten ...
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a Met welke woorden wordt de burgeroorlog allemaal aangeduid?
b Zoek op wie Crassus was en wat zijn rol was binnen de (totstandkoming van de) 

burgeroorlog.
c Waar hadden de Romeinen de aandacht op moeten richten, in plaats van op elkaar, 

volgens Lucanus?
d Wat is volgens Lucanus de prijs die voor de oorlog betaald moet worden? 
e Wat voor visie heeft Lucanus op de oorlog? Kan er volgens hem een winnaar uit 

de bus komen? Wat wordt er verloren? Betrek hier eventueel ook je antwoord op 
vraag g bij van opdracht 5 over tekstpassage DBC 3.91. 

f Achterhaal waarom Lucanus deze visie op de oorlog heeft door te onderzoeken wie 
hij was en waar/in wie hij in geloofde. Gebruik de recensie van Piet Gerbrandy van 
25 augustus 2006 getiteld ‘Onthutsend gedicht’ in De Groene Amsterdammer op 
Rob Brouwer: Lucanus’ Bellum Civile uitgelezen van de Primavera Pers, te raadple-
gen via: https://www.groene.nl/artikel/onthutsend-gedicht.

  

g Schrijf een korte samenvatting van de Bellum Civile met de rollen van Caesar en 
Pompeius daarbinnen en de rol van de Republiek op basis van de twee tekstpassa-
ges van Lucanus die je nu hebt gezien (max. 200 woorden).

3. Verfpaneel met de slag bij Pharsalus (rechts) en moord op Pompeius (links) door Apollonio di  
Giovanni (ca. 1455-1460). Het paneel is nu in beheer van het Art Institute Chicago. 
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3  Nu het om ‘de ander’ 

gaat, kunnen we eerlijk 

zijn in onze motieven

De burgeroorlog die Caesar heeft gevoerd is mede mogelijk gemaakt door zijn 
overwinningen in de Gallische Oorlogen. Dankzij deze Oorlogen had Caesar 
namelijk geld, macht en vertrouwen gewonnen. Ook van deze Oorlogen heeft 
Caesar een uitgebreid verslag geschreven, genaamd De Bello Gallico, tevens het 
bekendere werk van Caesar. Caesar begint zijn commentaar meteen met een 
beschrijving van de status quo. Gallië is opgedeeld in drie provincies3 en in de 
provincie waar de Helvetiërs wonen zijn er migratieplannen, onder leiding van 
Orgetorix, in de vorm van een volksverhuizing.4 Orgetorix had, zo beschrijft Cae-
sar in zijn commentaar, echter plannen die verder gingen dan slechts de Helve-
tiërs te verplaatsen: hij wilde over heel Gallië heersen.5 De Helvetiërs, die overi-
gens vanwege hun continue strijd tegen de Germanen over grensgebied als zeer 
dapper worden beschouwd door Caesar, weten in eerste instantie niets van deze 
plannen af. Toch gaan ze akkoord omdat ze groot in aantal zijn, daarnaast roem 
in de oorlog willen en menen dat ze te dapper zijn voor hun kleine gebied. Wan-
neer de Helvetiërs echter achter de plannen van Orgetorix komen, besluiten ze 
hem te veroordelen,6 maar ze besluiten vervolgens wel ook alsnog hun volksver-
huizing door te zetten.7 De route van deze verhuizing zou zich voltrekken door de 
Romeinse provincie. Dit was voor Caesar aanleiding om in te grijpen.8 De Helve-
tiërs vallen in hun tocht verschillende stammen aan, onder andere ook bondge-

3 DBG 1.1.
4 DBG 1.2.
5 DBG 1.2.
6 DBG 1.4.
7  DBG 1.5.
8 DBG 1.7. 
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noten van de Romeinen. Bij de rivier de Saône, waar de Helvetiërs twintig dagen 
nodig hadden om deze over te steken en Caesar slechts één, gaan de Helvetiërs 
met Caesar in gesprek.9 Caesar toont in dit gesprek aan dat hij een vredelieven-
de generaal is - hij toont zijn clementia - ondanks dat de leider van de Helvetiërs 
weinig tactvol is en agressief overkomt. Hij zal vrede sluiten, als de Helvetiërs de 
schade die ze hebben veroorzaakt bij de andere stammen goed maken.10 

OPDRACHT 7 de Helvetiërs
a Wat voor redenen hebben de Helvetiërs om hun volksverhuizing toch door te zet-

ten wanneer Orgetorix uit het zicht is verdwenen? 
b Bovenstaande is een samenvatting van het begin van het oorlogscommentaar. Zie 

je het eerste mechanisme van oorlogspropaganda ook terug in de gebeurtenissen 
die Caesar beschrijft?

c Wekt de beschrijving die Caesar doet vertrouwen in hem als generaal of juist niet? 
Leg je antwoord uit. 

OPDRACHT 8 speech 
Bekijk de toespraak van Ronald Raegan van 14 april 1986 via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=T5fOq9PYp8A&featu-
re=emb_logo

a Hoe zie je propaganda in deze toespraak terug?
b Hoe gaan Raegan en Caesar om met agressie bij de vijand?
c Hoe kun je de overeenkomsten of juist verschillen verklaren?
d Zou Crastinus blij zijn met deze toespraak als Caesar een soortgelijke toespraak 

had gegeven? 

9 DBG 1.13. 
10 DBG 1.14. 
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OPDRACHT 9 is er aan alle voorwaarden voldaan?
Lees de volgende website-pagina: https://www.amnesty.nl/encyclopedie/recht-
vaardige-oorlog. 

a Hugo de Groot heeft een zestal voorwaarden opgeschreven waaraan moet worden 
voldaan om gerechtvaardigd een oorlog te beginnen, in navolging van de al be-
staande ideeën rondom een Bellum Iustum die de Romeinen hadden. Volgens de 
Romeinen waren oorlogen bijvoorbeeld gerechtvaardigd als een vijand agressief of 
onbeschaafd was, wanneer hij niet toe wilde geven. Wanneer er grenzen of bond-
genoten verdedigd dienden te worden was een oorlog gerechtvaardigd.11 Op de uit-
werking van Hugo de Groot zijn moderne maatstaven gegrond.

 In hoeverre zou Caesar nu gelegitimeerd zijn om een oorlog te starten met de Hel-
vetiërs? Aan welke voorwaarden zou hij voldoen?

b Op welke punten zou Caesar de waarheid verdraaid kunnen hebben om anderen te 
doen geloven dat hij wel aan een aantal voorwaarden heeft voldaan? 

Gallische stammen
Caesar krijgt in het zesde oorlogsjaar, na zijn tocht naar Brittania, te maken met 
andere Gallische stammen. Voordat hij beschrijft wat er militair gezien gebeurt, 
weidt hij uit over het volk zelf. Het Romeinse publiek vond een dergelijke beschrij-
ving altijd erg interessant. Van deze beschrijving vertaal je de zogenoemde ‘Druïden-
passage,’ omdat dit voor het begrijpen van oorlogslegitimatie ook van belang is. 

Voordat je deze passage leest, neem eerst, wederom uit het werk van Anne Morel-
li, een ander mechanisme binnen oorlogspropaganda door:

“Met alle mogelijke middelen moet de vijandelijke leider gediaboliseerd worden. Hij 
moet worden voorgesteld als het beest met wie moet worden afgerekend, de laatste 
der dinosauriërs, de gek, barbaar, helse crimineel, slager, verstoorder van de vrede, 
vijand van de mensheid, monster... Van dit monster gaat alle kwaad uit. Het doel 
van de oorlog wordt dan de gevangenneming van het monster. Hem tegen de vlak-
te krijgen, betekent automatisch de terugkeer van de moraal en de beschaving. In 
sommige gevallen kan dit portret gerechtvaardigd lijken, maar we mogen evenwel 
niet uit het oog verliezen dat dit monster heel vaak iemand is geweest waarmee we 
normaal omgingen voor het conflict zelf en in sommige gevallen zelfs na de over-
winning of na de nederlaag.” 12

11 H. Brouwer, A., Hooff, van, V. Hunink en P. Verhoeven. Hij Caesar. De rapporten over de Gallische 
Oorlog als politiek verhaal. (Lunteren: Hermaion, 2000): 51.
12 Morelli, A. Elementaire principes van oorlogspropaganda, 31-32.
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OPDRACHT 10 een ander mechanisme
a Welk mechanisme omschrijft Morelli hier? 
b  Lees de tekst op de website (zie link hieronder) en noteer de redenen voor de oor-

log in een tabel: enerzijds de officiële redenen die Caesar aanvoert om oorlog te 
voeren (zie ook de inleiding op hoofdstuk 3 van deze module), en anderzijds zijn 
persoonlijke motieven voor de oorlog. 

 https://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/britannia/ 
miscellanea/caesar.html

DBG. 6.13 Inleiding op de Galliërs en de machtige Druïden

 In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. 
15.  Nam plebes paene servorum habetur loco, quae nihil audet per se, nullo adhibetur  

consilio. Plerique, cum aut aere alieno aut magnitudine tributorum aut iniuria potentiorum 
premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus: in hos eadem omnia sunt iura, quae dominis 
in servos. Sed de his duobus generibus alterum est druidum, alterum equitum. Illi rebus 
divinis intersunt, sacrificia publica ac privata procurant, religiones interpretantur: ad hos 

20.  magnus adulescentium numerus disciplinae causa concurrit, magnoque hi sunt apud eos 
honore. Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, et, si quod 
est admissum facinus, si caedes facta, si de hereditate, de finibus controversia est, idem 
decernunt, praemia poenasque constituunt; si aliqui aut privatus aut populus eorum decreto 
non stetit, sacrificiis interdicunt. Haec poena apud eos est gravissima. Quibus ita est

25.  interdictum, hi numero impiorum ac sceleratorum habentur, his omnes decedunt, aditum 
sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incommodi accipiant, neque his petentibus ius 
redditur neque honos ullus communicatur.
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14 aliquo numero esse van belang zijn 
 genus, generis n  klasse, groep
15 loco lett: op de plaats (van) (als ... )
 adhibeo, adhibere + dat. betrekken (bij) 
16 aes alienum n schuld(en)
17 premuntur 3 woorden zijn afhankelijk van premuntur:   

aere alieno, magnitudine en iniuria 
 se dicare zich overgeven aan 
19 inter-sum, esse deelnemen (aan)
 pro-curo, curare verzorgen
 religio, -ionis f hier: zaken die met religie te maken hebben
21 con-stituo, stituere beslissen (over) 
 quod = aliquod 
22 si de hereditate vul aan: controversia est
 hereditas, -atis f erfenis 
 idem lees: iidem 
23 praemium, -i n geld, beloning, hier: schadevergoeding
23/24 inter-dico, dicere hier: toegang ontzeggen (tot)
25 habeo, habere hebben, hier: houden (als), rekenen (tot),   

onderwerp van habentur: hi 
 numerus, -i m  getal, positie 
26 sermo, -onis f gesprek
 ne + conj. opdat niet
 incommodi gen. bij (ali)quid: ‘iets van schade’ 
 his petentibus abl. abs.
27 ius reddere recht spreken
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DBG. 6.14 Vervolg op de Druïden

28 prae-sum, esse + dat. aan het hoofd staan (van) 
28-29 hoc mortuo abl. abs., hoc slaat hier terug op unus uit r. 28
29 aut ... aut ...  In deze zin worden twee opties gegeven voor  

opvolging:
  1. si qui ex reliquis exellit dignitate, (is) 

succedit
  2. si sunt plures pares, (novus) suffragio 

druidum adlegitur
 qui = aliquis
 ex-cello, cellere  uitblinken (in)
 suffragium, -i n stemming
30 con-tendo, tendere  strijden over
31 Carnutes, um m pl.  De Carnutes waren een Gallische stam die 

rond de Loire woonden.
 habeo, habere  hebben, hier: houden (als), beschouwen als
32 controversia, ae f  geschil
33 pareo, parere + dat. gehoorzamen 
33-34 Disciplina ... existimatur N.c.I.
33 reperta vul aan: esse (I van de N.c.I., net als translata  

(esse))
35 discendi Wat voor soort woord is dit? Congrueert het? 

Zo ja...? Zo nee... ? In welke naamval staat het 
en waarom deze naamval?

 His autem omnibus druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet auctoritatem. Hoc 
mortuo aut, si qui ex reliquis excellit dignitate succedit, aut, si sunt plures pares, suffragio 

30.  druidum adlegitur. Nonnumquam etiam armis de principatu contendunt.
 Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, 

considunt in loco consecrato. Huc omnes undique, qui controversias habent, conveniunt 
eorumque decretis iudiciisque parent. Disciplina in Britannia reperta atque inde in Galliam 
translata esse existimatur, et nunc, qui diligentius eam rem cognoscere volunt, plerumque 

35.  illo discendi causa proficiscuntur. 
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DBG. 6.15 De andere machtige stam bij de Galliërs 

36 usus, -us m  noodzaak
 fere bijna
37 adventus, -us m komst 
 quotannis jaarlijks
 uti = ut 
 inferrent onderwerp zijn de Galliërs
37 illatas  ppp van inferre, brengen, introduceren
  vul aan: iniurias en eis
38 pro-pulso, pulsare afweren, terugdrijven 
 versor, versari zich bezighouden met, deelnemen aan
 eorum ut quisque est genere  lees: ut quisque eorum amplissimus est 
 copiisque amplissimus genere copiisque 
 ut quisque ... ita + superlativus hoe meer iemand ... des te meer 
39 amplissimus naamwoordelijk deel van het gezegde: 
  de grootste, onderwerp is quisque 
 ambactus, -i m dienaar, knecht Gallisch woord
 gratia, ae f invloed, aanzien

OPDRACHT 11 tekstbegrip
a Welke dingen zegt Caesar allemaal over de Galliërs?
b Waarom beschrijft Caesar maar twee klassen?
c Wat voor reden tot het aangaan van een oorlog kun je lezen in DBG 6.15? 
d Stelling: Caesar geeft veel informatie over de Druïden met de intentie om de slink-

se opmerking ‘quod fere ante Caesaris adventum quotannis accidere solebat’ niet 
op te laten vallen - de opmerking wordt nu als het ware gezegd tussen neus en lip-
pen door. Ben je het eens of oneens met de stelling? Leg uit waarom.

 Alterum genus est equitum. Hi, cum est usus atque aliquod bellum incidit (quod fere ante 
Caesaris adventum quotannis accidere solebat, uti aut ipsi iniurias inferrent aut illatas 
propulsarent), omnes in bello versantur, atque eorum ut quisque est genere copiisque 
amplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque habet. Hanc unam gratiam 

40.  potentiamque noverunt.
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DBG. 6.16 De Gallische religie

 Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus, atque ob eam causam, qui sunt 
adfecti gravioribus morbis quique in proeliis periculisque versantur, aut pro victimis homines 
immolant aut se immolaturos vovent administrisque ad ea sacrificia druidibus utuntur, quod, 
pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse deorum immortalium 

45.  numen placari arbitrantur, publiceque eiusdem generis habent instituta sacrificia. 
 Alii immani magnitudine simulacra habent, quorum contexta viminibus membra vivis  

hominibus complent. Quibus succensis circumventi flamma exanimantur homines. Supplicia 
eorum qui in furto aut in latrocinio aut aliqua noxia sint comprehensi gratiora dis 
immortalibus esse arbitrantur; sed, cum eius generis copia defecit, etiam ad innocentium 

50.  supplicia descendunt. 

41 admodum zeer, buitengewoon
 qui sunt ...  qui sunt adfecti gravioribus morbis en qui in 
  proeliis periculisque versantur zijn het onder-
  werp van aut ... immolant aut se immolaturos 

vovent
42 versor, versari zich bevinden, verkeren in
43 immolaturos vul aan: esse - wat voor soort infinitief is dit dus?
44 utor, uti + abl. gebruiken - welke woorden staan in een   

ablativus vanwege utuntur?
 pro vita hominis nisi  lees: nisi hominis vita reddatur pro vita hominis
 hominis vita reddatur 
45 numen, numinis n  goddelijke macht, goddelijke wil 
 placo, placare tevreden stellen 
 publice van staatswege
46 immanis, -e  enorm
 contexta ppp bij membra, viminibus legt uit hoe deze   

membra contexta zijn 
47 quibus succensis abl. abs., quibus verwijst naar de simulacra
 supplicia A van de A.c.I.
48 furtum, -i n diefstal
 latrocinium, i n  beroving
 noxia, -ae f  misdaad, vergrijp
49 copia, -ae f  voorraad
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OPDRACHT 12 tekstbegrip
a Wat doen de Galliërs volgens Caesar met misdadigers?
b Waarom doen de Galliërs dit volgens hem? Wat menen zij? 
c Leg uit wat het effect is van etiam in r. 49. Zie ook Caesars taaleigen. 
d Op basis van wat je tot dusver hebt gelezen van Caesars commentaar op de  

Gallische Oorlogen: is er sprake van het ‘diaboliseren’ van de vijand? Leg je  
antwoord uit. 

4. Een illustratie uit de 18e eeuw van de simulacra. Deze illustratie is afkomstig uit A Tour in Wales
geschreven door Thomas Pennant. 
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DBG. 6.17 De Gallische goden

 Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacra: hunc omnium inventorem 
artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae  
mercaturasque habere vim maximam arbitrantur. Post hunc Apollinem et Martem et Iovem  
et Minervam. De his eandem fere, quam reliquae gentes, habent opinionem: Apollinem 

55.  morbos depellere, Minervam operum atque artificiorum initia tradere, Iovem imperium 
caelestium tenere, Martem bella regere. Huic, cum proelio dimicare constituerunt, ea quae 
bello ceperint plerumque devovent: cum superaverunt, animalia capta immolant reliquasque 
res in unum locum conferunt. Multis in civitatibus harum rerum exstructos tumulos locis 
consecratis conspicari licet; neque saepe accidit, ut neglecta quispiam 

60. religione aut capta apud se occultare aut posita tollere auderet, gravissimumque ei rei 
supplicium cum cruciatu constitutum est.

51 deum = deorum
 colo, colere  vereren
 huius Mercurius
51-53 hunc Mercurius
52 quaetus pecuniae het verdienen van geld
53 vim man of macht?
 arbitror, arbitrari menen
53-54 ... et Minervam vul aan: colunt
54 fere bijna
55 initium tradere beginselen bijbrengen
54-56 depellere, ... tradere, ...  alle infinitivi zijn deel van een A.c.I. die afhankelijk 
 tenere, ... regere is van habent opinionem
56 huic Mars
57 ceperint Welke modus? Waarom deze?
59 tumulus, i m  berg, heuvel, stapel
 licet het is toegestaan, hier: men kan / het is mogelijk 
59-60 neglecta ... religione abl. abs. 
59 neglego, -ere zich niets aantrekken van
 quispiam iemand
61 supplicium, i n  straf
 cruciatus, -us m marteling, foltering
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OPDRACHT 13 what’s in a name?
a Waarom zou Caesar de Gallische goden aanduiden met Romeinse namen?
b Vervreemdt dit juist of verbroedert het, als je kijkt naar hoe de Romeinen deze  

goden kennen en hoe zij met deze goden omgaan?
c Is er in deze passage ook sprake van oorlogspropaganda? Leg je antwoord uit. 

DBG. 6.19 Na de dood

 Viri in uxores, sicuti in liberos, vitae necisque habent potestatem; et cum paterfamiliae 
illustriore loco natus decessit, eius propinqui conveniunt et, de morte si res in suspicionem 
venit, de uxoribus in servilem modum quaestionem habent et, si compertum est, igni atque 

65.  omnibus tormentis excruciatas interficiunt. Funera sunt pro cultu Gallorum magnifica et 
sumptuosa; omniaque quae vivis cordi fuisse arbitrantur in ignem inferunt, etiam animalia, 
ac paulo supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab eis dilectos esse constabat, iustis 
funeribus confectis una cremabantur.

62 in over
 sicuti = sicut
63 locus, i m afkomst
 propinquus, -a, -um hier gesubstantiveerd: verwant, familelid
 res hier: situatie
 suspicio, -ionis f verdenking
64 servilis, e slaafs; met andere woorden: de vrouw wordt   

verhoord zoals een slaaf verhoord wordt: op de  
pijnbank 

 compertus, -a, um bewijzen, bevestigen
 igni atque omnibus  bepaling van instrument bij excruciatas
 tormentis 
66 sumptuosus, -a, um overdadig
 vivis vivis verwijst naar degenen die nu begraven  

worden. Vertaal predicatief: ‘toen ze nog leefden’ 
67 memoria, ae f tijd
 diligo, diligere  liefhebben
 iustus, -a, -um officieel
68 una + abl.  samen (met) (de overledenen) 
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OPDRACHT 14 betoog 
Schrijf op basis van wat je hebt gelezen uit de DBG en op basis van de volgende 
passage uit een artikel van Vincent Hunink een klein betoog van 200-300 woor-
den over hoe hij de Galliërs afschildert. Denk hierbij terug aan Morelli. Schildert 
hij een positief of negatief beeld? Waarom zou hij een positief beeld geven? Waar-
om een negatief beeld? Let hierbij vooral op de nuances in woordgebruik die Cae-
sar gebruikt om de lezer in zijn mening over de Galliërs te beïnvloeden. Gebruik 
in je betoog voorbeelden uit de Latijnse tekstpassages die je hebt vertaald om je 
argument(en) kracht bij te zetten. 

Woeste barbaren (tekst: Vincent Hunink)

“Caesar kijkt, als gezegd, met Romeinse ogen. Hij beschouwt de primitieve religies 
vanuit het vooroordeel van de beschaafde cultuurdrager tegenover de barbaar. 
Daardoor doet hij deels ook geen recht aan wat hij waarneemt en is wat hij zegt ze-
ker niet volledig betrouwbaar.
 We kunnen nog een stap verder gaan: de informatie die wij als lezers krijgen 
is niet alleen Romeins, maar ook nog eens sterk Caesariaans gekleurd. Al zijn uit-
weidingen dienen namelijk maar één doel: het zo gunstig mogelijk voorstellen van 
zijn zaak. De grimmige religie is maar een van de vele barbaarse facetten van ‘onze 
streken’ die hij naar voren haalt. Regelmatig schildert hij ook de woeste natuur, ge-
typeerd door moerassen, onafzienbare, donkere wouden en angstaanjagende wilde 
beesten. En steeds opnieuw benadrukt hij de onbetrouwbaarheid en het onbesuisde 
gedrag van de Galliërs en de gevaarlijke agressie van de Germanen. Het zijn, kort 
gezegd, allemaal elementen die moeten suggereren: ‘goed dat Caesar in die streken 
Romeins gezag vestigt!’ Niet alle Romeinen waren daar op voorhand van 
overtuigd. Zelfrechtvaardiging was een belangrijk motief van Caesar voor de pu-
blicatie van de Gallische oorlog. We moeten dit dus steeds goed voor ogen houden: 
Caesar heeft er belang bij om zijn tegenstanders zo woest mogelijk voor te stellen.
 Bij nader inzien blijkt de hele passage over de Gallische en Germaanse cultuur 
(6,11-29), waarvan de passages over de godsdienst deel uitmaken, dergelijke speci-
fieke doelen te dienen. Wat het eerst opvalt is dat Caesar haar op een wat vreemde 
plaats zet: niet eerder dan op driekwart van zijn boek. Als je de context erin betrekt, 
blijkt dat hij haar inlast middenin een verslag van een expeditie in Germanië, ten 
oosten van de Rijn. Schrap je vervolgens de cultuurhistorische passage, dan blijft er 
slechts een heel kort militair verslag over, waaruit bovendien blijkt dat de expeditie 
een totale mislukking was: Caesar moest onverrichter zake de Rijn weer oversteken. 
De excurs is duidelijk juist hier ingevoegd om de militaire mislukking te verbloemen 
en rechtvaardigen. Op een praktisch niveau kun je zelfs zeggen: de passage geeft 
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puur getalsmatig aan het verslag van de Germaanse expeditie nog een zeker volu-
me, ze ‘vult goed’.
 Het is jammer dat Caesars tekst meestal alleen gebruikt wordt als oefenstof 
voor Latijnse syntaxis of als bron voor de geschiedenis. Op veel scholen in Neder-
land wordt Caesar trouwens niet eens meer gelezen vanwege het militaire en impe-
rialistische karakter van zijn boeken. Veroveraartje spelen in barbaarse landen vin-
den wij niet langer ‘politiek correct’. Inderdaad staat de Gallische oorlog vol oorlog 
en strijd, en zo men wil, verwerpelijk imperialisme. Maar de tekst kan ook heel goed 
dienen voor een ‘case study’ op een heel ander niveau, dat van de verteltechniek. 
Weinig teksten vertonen, bij een schijnbare objectiviteit, zo’n sterke mate van ver-
tekening door de verteller. Zijn specifieke belangen spelen in haast elke alinea een 
wezenlijke rol. Een grondige tekstanalyse kan deze vertekeningen naar boven halen 
en in kaart brengen. Zoiets is leerzaam voor iedereen die zich met communicatie 
en journalistiek bezighoudt, en eigenlijk voor iedereen die het ideaal van de kritisch 
denkende academicus onderschrijft.”
 Door de vertekeningen die Caesar toepast is zijn Gallische oorlog meer dan een 
historische bron. Het is ook interessante literatuur, die duidelijk maakt wat een 
verteller met woorden kan doen.”13

13 Hunink, V. ‘Caesar en de Gallische goden,’ (Streven 64, 1997) 313-23.
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OPDRACHT 15 Gallisch perspectief
Bij de burgeroorlog hebben we tegengeluiden gezien vanuit Lucanus: Caesar pre-
senteert zijn redenen om een oorlog aan te gaan en wil zo laten blijken dat hij het 
goede doet. Lucanus uit zijn twijfels hierover: hij gelooft er niet in dat er über-
haupt sprake is van ‘het goede’ in deze burgeroorlog. 

a Zijn er tegengeluiden over de Gallische oorlogen?
b Wat voor beeld heb je (daardoor) van de Gallische oorlogen? 
c Zoek op het internet op wie Vercingetorix was (zie afbeelding 4) en wanneer en 

door wie dit standbeeld is geplaatst.
d Waarom heeft deze persoon dit standbeeld toen laten plaatsen?
e Probeert de persoon hiermee het narratief, het verhaal van de Gallische oorlogen te 

veranderen, denk je? Leg je antwoord uit.

5. Foto van het standbeeld van Vercingetorix op de plaats waar Alesia 
 in de tijd van Caesar zou hebben gelegen.

OPDRACHT 16  oorlogspropaganda ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog

a Waar zie je het tweede mechanisme van oorlogspropaganda terug in de Tweede  
Wereldoorlog?

b Waarom kun je de manier waarop het ‘diaboliseren’ ten tijde van de Tweede  
Wereldoorlog gebeurde, niet vergelijken met hoe Caesar omging met de Galliërs?
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4  Herdenken:  

Een nieuwe Caesar? 

Een nieuwe Hitler? 

In de afgelopen hoofdstukken heb je je verdiept in hoe verschillende Romeinen 
terugkeken op de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius. Ook heb je gezien 
hoe er gekeken werd naar de Gallische Oorlogen en wat het probleem is met de 
beeldvorming rondom deze oorlog. Daarnaast heb je kennisgemaakt met (ver-
schil in) beeldvorming en met legitimatie van de Tweede Wereldoorlog aan de 
hand van de Eerste Wereldoorlog. In dit hoofdstuk worden de vorige aan elkaar 
verbonden.

OPDRACHT 17 inleven in Caesar 

Stel: Caesar wordt met een tijdmachine in de Tweede Wereldoorlog geplaatst. 
Wat zou hij van Hitler vinden? Ga hierbij in op wat Caesar zou vinden van Hitlers 
militaire aanpak/strategieën en zijn strategieën op sociaal/ethisch vlak.

Herhaling van het verleden?
Zowel de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius, de Gallische oorlogen en de 
Tweede Oorlog zijn alweer even geleden. Kan geschiedenis zich herhalen? Morel-
li zegt hierover het volgende: 

“Sommige lezers kunnen misschien de mening toegedaan zijn dat de principes van 
de oorlogspropaganda, die we hebben beschreven, destijds inderdaad zijn gebruikt, 
maar zeker vandaag en ook bij toekomstige conflicten niet meer van toepassing 
kunnen zijn. Zij vertrekken echter van de veronderstelling dat wij alerter zouden 
zijn dan onze voorouders en onderschatten het universele karakter van deze princi-
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pes. Hoe onwaarschijnlijk het ons ook mag klinken, men zal ons in de toekomst nog 
om de oren slaan met ‘agressie,’ de strijd tussen ‘goed en kwaad’ en een duivelse, 
vijandelijke leider. De inkt van de wetenschapper zal eens te meer gebruikt worden 
om het bloed van de martelaren te doen vloeien.
 Een beschrijving van de oorlogspropaganda stelt ons uiteindelijk voor een aan-
tal fundamentele vragen:
- zijn wij vandaag even goedgelovig als onze voorouders gisteren? 
- worden deze principes doelbewust toegepast?
- is de waarheid van belang?
- houdt systematische twijfel geen risico’s in? 
 Op deze eerste vraag zou ik antwoorden met ‘ja, maar.’ ‘Ja’ wij geloven vandaag 
even goed valse geruchten als onze voorouders. De leugen over de baby’s in Koeweit, 
die door de Irakese soldaten uit hun couveuses werden gesleurd, moet niet onder-
doen voor het verzonnen verhaal van de Belgische baby’s met afgehakte handjes. 
Beiden hadden recht op ons medelijden. Het grote publiek heeft beide verhalen met 
dezelfde gretigheid geslikt. Vandaag misschien zelfs nog met grotere gretigheid, 
want communicatie behoort inmiddels tot ons consumptiepatroon. Om een oorlog 
te beginnen en voort te zetten is de instemming van de publieke opinie vereist. De 
methoden om te overtuigen en deze instemming te verkrijgen zijn inmiddels veel 
verfijnder. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, zorgen de media in oorlogs-
tijd niet voor een veelheid aan (tegenstrijdige) opinies. Zelfs in een ‘democratie’ be-
staat er een feitelijk monopolie op de productie en de verspreiding van informatie 
en beelden, dat geen ruimte laat voor tegenstrijdige beelden of mogelijke tegenargu-
menten.14 [...] 
 “Als het schorriemorrie - om de brave menigte te overtuigen - de taal hanteert 
die deze mensen willen horen, is dit misschien wel omdat altruïstische argumenten 
overeenstemmen met universele, morele principes. Zelfs de walgelijkste onderne-
ming kan omfloerst worden met nobele en idealistische motieven. De publieke opi-
nie verwacht dat om zichzelf te overtuigen van de gegrondheid van zo’n onderne-
ming. 
 Maar identieke frasen (‘Wij snellen een onderdrukt volk te hulp’) kunnen een 
verschillende realiteit verbergen. Er is uiteraard een verschil om werkelijk bestaan-
de vervolgingen voor eigen doeleinden aan te grijpen of ze louter te verzinnen om 
ze dan als alibi aan te wenden. Het gebruik maken van slachtpartijen is van een 
andere orde dan ze te verzinnen. Maar het blijft moeilijk om achter de woorden de 
waarheid te vatten.”15

14 Morelli, A. Elementaire principes van oorlogspropaganda, 107-108.
15 Morelli, A. Elementaire principes van oorlogspropaganda, 111.
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OPDRACHT 18 herhaling van het verleden?
a Waarom blijkt het zo lastig, historisch gezien, om te voorkomen dat gebeurtenis-

sen uit het verleden zich herhalen? 
b Wat komt volgens Morelli echter zonder meer telkens terug? 

OPDRACHT 19 discussie: een nieuwe oorlog?
Lees de volgende website-pagina: https://lab.nos.nl/projects/Jodenster/index.
html. 

a Waarvan werden Joden uitgesloten in de Tweede Wereldoorlog?
b Waarom werden de Joden aangevallen in de Tweede Wereldoorlog? Wat was de 

heersende propaganda?
c Waarom is het verhaal van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (en daarna 

ook nog) zolang  op de achtergrond gebleven?
d Waarom vertelt Jenny van Wieringen-van Genderingen aan haar kinderen vaak 

haar verhaal? 
e Denk je op basis van de uitspraak van Jenny van Wieringen-van Genderingen dat 

er een oorlog tegen homoseksuele of transgender mensen zou kunnen komen? 
Schrijf hierover een blog in tweetallen: waarbij de een het standpunt inneemt van 
wel, de ander van niet. Overleg met elkaar. Bekijk hiervoor de volgende bron. 

 Op1. ‘Jessie Maya, Arie Boomsma en JeanPaul Paula over de invloed van de co-
ming-out van NikkieTutorials’ (15 januari 2020) via: https://www.youtube.com/
watch?v=mYpr9kKaZjs geraadpleegd op 16 januari 2020. 
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OPDRACHT 20 oorlog, uitsluiting en het internet
Stel: De Tweede Wereldoorlog had plaatsgevonden in een tijd waar het internet 
bestond. 

a Zou dit uitgemaakt hebben in de verspreiding van de dolkstootlegende? 
b Zou dit uitgemaakt hebben in het idee dat Joden verantwoordelijk zouden zijn voor 

de dolkstoot? Voor het buitensluiten van Joden?
c Hoe zou het internet Caesar geholpen kunnen hebben (of juist niet)?
d Wat voor rol speelt het internet in het afwijzen/accepteren van transgender men-

sen? 

6. Buste van Julius Caesar (ca. 1512-1514) door Andrea di Pietro di Marco Ferrucci. 

Het beeld staat in het Metropolitum Museum of Art.
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5 Afsluiting

OPDRACHT 21 Terugkoppeling
a  Vind je dat, gelet op de vormen van oorlogspropaganda die de revue zijn gepas-

seerd, de Duitsers gerechtvaardigd waren om een oorlog te beginnen? 
b Vind je dat, gelet op de vormen van oorlogspropaganda die de revue zijn gepas-

seerd, de geallieerden gerechtvaardigd waren om in te grijpen? 
c Vind je dat Caesar gerechtvaardigd was om een oorlog te beginnen? Beide oorlo-

gen? 
d Waarom moet je niet alleen goed kijken naar wie een tekst over een oorlog heeft 

geschreven, maar ook wat en hoe deze tekst is geschreven?
e Waarom moet je daar tegenwoordig nog beter op letten? 

OPDRACHT 22  Eindoordeel
Vind jij dat de redenen om een oorlog te starten, de aanleidingen die er zijn ge-
weest voor een oorlog, de manieren waarop oorlogen en vijanden zijn afgeschil-
derd herdacht moeten worden? Waarom wel, of waarom niet? Zoek voor deze op-
gave een afbeelding die het best samenvat wat je visie is en licht deze afbeelding 
toe met een tekst: doe alsof je een column schrijft of een caption voor Instagram: 
probeer anderen te overtuigen van jouw visie, probeer te inspireren. 



DE SLAG BIJ 
THERMOPYLAE

Herdenken van helden

Marije van der Steege



1. Standbeeld van Leonidas in Thermopylae
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1  Herdenken  

van helden 

Bij het woord ‘helden’ denk je misschien aan superhelden die de wereld redden, 
zoals Superman of Spiderman, of aan mythologische figuren, zoals Herakles of 
Theseus. Maar denk je ook aan verzets- of volkshelden? Of aan iemand die voor 
jou persoonlijk een held is? Wat maakt al die helden nou helden? Hoe herinne-
ren we helden uit de geschiedenis? En waarom doen we dat eigenlijk? Dat zijn 
vragen die in deze module centraal staan. Je gaat hierover nadenken aan de hand 
van de beschrijving van de Griekse helden van de slag bij Thermopylae door de 
geschiedschrijver Herodotus.

OPDRACHT 1 oriëntatie op het thema
a Wie is/was voor jou een held?
b Wat zijn de eigenschappen van deze persoon die hem of haar voor jou een held 

maken?
c Welke eigenschappen maken Spiderman of Superman tot een held? 
d Welke eigenschappen maken Herakles of Theseus tot een held?
e Vergelijk de antwoorden van b, c en d met elkaar. Wat zijn de verschillen en over-

eenkomsten? Hoe kun je die verklaren?

OPDRACHT 2 actualisatie
a Na de Tweede Wereldoorlog hoorde je veel verhalen over dappere verzetsdaden, 

zoals het verbergen van onderduikers of het bespioneren van de vijand. Waarom 
vertelden mensen die verhalen graag door?
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Op de website van het Historisch Nieuwsblad (2006) worden tien grote Neder-
landse verzetshelden naast elkaar gezet. Het gaat om Hannie Schaft, Louis Bosch 
van Rosenthal, Titus Brandsma, Gerrit Jan van der Veen, Walraven van Hall, 
Pierre Louis d’Aulnis de Bourouill, Jan Meulenbelt, Helena Kuipers-Rietberg, 
Joke Folmer en Frans Goedhart.

b Van wie heb je al eens eerder gehoord? Wat is zijn/haar/hun verzetsdaad? Je kunt 
ook twee van de tien opzoeken in het hele artikel: 

 www.historischnieuwsblad.nl/tweedewereldoorlog/artikelen/tien-grote-neder-
landse-verzetshelden/index.html

In de inleiding bij de tien verzetshelden wordt de heldenstatus van de verzets-
mensen enigszins genuanceerd.
‘De mythologisering en heiligenverering die nu nog steeds bestaan, doen geen 
recht aan de mensen die hun leven in de waagschaal stelden. Zij toonden grote 
moed en namen enorme risico’s, maar waren zelden onaantastbare iconen. De 
roekeloosheid van Wim Speelman, waarmee hij anderen in gevaar bracht, is al-
tijd met de mantel der liefde bedekt. Het feit dat de familie Van Hall tijdens de 
oorlog actief bleef op de Amsterdamse Beurs, een bedrijf dat in de oorlog geen 
fraaie rol speelde, werd welbewust over het hoofd gezien. Het drugsgebruik van 
de spil van het Amsterdamse verzet, Gerrit Jan van der Veen, is nauwelijks be-
kend.
De meeste verzetsmensen die de oorlog hebben overleefd, zijn tegen heroïsering 
van het verzet. Soms omdat het voor hen niets bijzonders was geweest om on-
derduikers te helpen of illegale kranten rond te brengen. Soms omdat ze bang 
zijn voor een hiërarchie van verzetsdaden. Was het moediger om een gewapende 
overval te plegen dan om Joden te verstoppen? Was het belangrijker om geheime 
informatie door te seinen naar Engeland dan om persoonsbewijzen te verval-
sen?’

c Leg in je eigen woorden uit waarom volgens dit artikel de tegenwoordige mytholo-
gisering en heiligenverering van de verzetshelden eigenlijk geen recht doen aan de 
historische personen. 

d Ben je het eens met het artikel wat betreft de mythologisering uit de vorige vraag? 
Waarom wel of niet?

e Wat zijn de twee redenen die verzetsmensen zelf hebben tegen de heroïsering van 
het verzet?
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Als reactie op deze nuancering van de heroïsering, is er ook de roep om de ‘te-
rugkeer’ van de verzetsheld: Marjan Schwegman, directeur van het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), pleit er in een lezing (2008) voor 
dat de Nederlandse verzetsmensen, met hun gebreken, nog steeds als helden be-
schouwd kunnen worden:
‘Wie weet nog wat Gerrit Jan van der Veen precies heeft gedaan? Hannie Schaft 
doet misschien nog een bel rinkelen, maar wie kent Reina Prinsen Geerligs en 
andere dappere vrouwen zoals zij? In het spreken over de Tweede Wereldoorlog 
is het accent verschoven naar de onschuldige slachtoffers. Hoe belangrijk zij ook 
zijn, dit kweekt eenzijdigheid in het beeld van de bezettingstijd.
Voor mij staat vast: de helden en heldinnen moeten terug, maar hoe? Is een ont-
maskerende benadering bij het beschrijven en in kaart brengen van hun levens 
wellicht de oplossing? Moeten hun gebreken breed worden uitgemeten, opdat de 
helden minder aanstootgevend ‘goed’ zijn? Het is niet moeilijk aan te tonen dat 
ook mensen die als held beschouwd werden en worden, onpraktische dromers 
waren of ijdele, autoritaire persoonlijkheden die hun volgelingen behandelden 
als slaven.’
De ingekorte versie van de lezing is te vinden op: www.trouw.nl/nieuws/de-hel-
den-en-heldinnen-uit-de-oorlog-moeten-terug-opinie~b24b5451/

f Als jij in het verzet had gezeten, zou je dan als onaantastbare held willen worden 
herdacht of gewoon als jezelf? Waarom?

OPDRACHT 3 actualisatie
Tegenwoordig kunnen mensen die een bijzondere verdienste hebben geleverd 
aan de samenleving een koninklijke onderscheiding, een ‘lintje’, krijgen.

a Ken jij iemand die een lintje heeft gekregen? Waarvoor?
b Kijk op de website www.lintjes.nl en zoek uit wanneer iemand in aanmerking kan 

komen voor een lintje.
c Zou Superman in aanmerking komen voor een lintje? Of Herakles?
d Probeer het voorstelformulier in te vullen voor de persoon die je genoemd hebt bij 

opdracht 1a.
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2  Herodotus vertelt:  

de slag bij  

Thermopylae

Inleiding op de tekst
De slag bij Thermopylae is een beruchte nederlaag uit de Griekse geschiedenis. 
Het is het begin van de derde (en laatste) Perzische oorlog (480 v. Chr.). Het leger 
van de Grieken probeert de Perzen tegen te houden bij Thermopylae, een nauwe 
pas die doorgang geeft tot Midden-Griekenland. Twee dagen lang lukt dat, maar 
dan worden ze door het verraad van de Griek Ephialtes omsingeld en verslagen, 
ondanks het heldhaftige optreden van 300 achtergebleven Spartanen. Toch weten 
de Grieken de Perzen uiteindelijk te overwinnen: eerst op zee bij Salamis (480 v. 
Chr.) en een jaar later op het land bij Plataeae (479 v. Chr.). 
De Perzische oorlogen waren begonnen naar aanleiding van de Ionische Op-
stand: de Griekse steden aan de westkust van Klein-Azië kwamen in 499 v. Chr. 
in opstand tegen de tirannen die door de Perzen waren aangesteld. De Griekse 
geschiedschrijver Herodotus heeft een omvangrijk geschiedwerk geschreven 
over dit conflict tussen Grieken en niet-Grieken: de Historiën.

Thermopylae, de strijd
Zodra de Perzen onder leiding van hun koning Xerxes in Thessalië aankomen, 
wordt de pas van Thermopylae door het leger van een verbond van Griekse stad-
staten bezet (Historiën 7.206). Een verkenningsgroep van de Perzen treft de Spar-
tanen als vooruitgeschoven wachtpost aan (7.208). De eerste aanvallen, van de 
Meden en de Cissiërs en daarna van de ‘Onsterfelijken’ (het elitecorps van 10.000 
Perzen), mislukken (7.210). Op de tweede dag vechten verschillende Griekse le-
gerafdelingen mee, waarbij ze elkaar afwisselen (7.211). Het zijn vooral de Spar-
tanen (ook wel Lacedaemoniërs genoemd) die de Onsterfelijken weten af te slaan, 
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onder andere door te doen alsof ze zich terugtrekken en dan onverwacht hard 
terug te slaan. Het Perzische leger lijdt zware verliezen. 
 De volgende dag wordt de strijd hervat en de Perzen besluiten om het 
Anopaeapad als sluiproute door de bergen te nemen (7.212, zie afbeelding 2). De 
Griek Ephialtes biedt zich als gids aan om de Perzen over dit pad te leiden (7.213). 
In één nacht trekt een expeditie van Onsterfelijken over het pad en ze overvallen 
de Phociërs in hun slaap, die waren aangesteld als bewakers van het pad (7.215-
218). De Perzen trekken verder en bereiken de kust. Op dat moment weten de 
Grieken al dat de Perzen hen van een andere kant komen aanvallen. De overige 
Griekse troepen trekken zich terug (7.219), maar 300 Spartanen onder leiding 
van hun koning Leonidas blijven zich fel verdedigen en worden uiteindelijk in 
een kansloze strijd verslagen (7.220-225). De tekst van dit hoofdstuk begint op het 
moment dat de Grieken verdeeld raken en gaat verder over de Spartanen die tot 
het laatste moment blijven vechten, en over hoe zij worden herinnerd (7.226-232).
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2. De bewegingen van de Griekse en Perzische legers bij Thermopylae.

Taaleigen Herodotus
Herodotus schreef in het Ionisch dialect, dat werd gesproken aan de westkust 
van Klein-Azië. Het Ionisch bevat een aantal verschijnselen die afwijken van het 
Attisch. De belangrijkste worden hieronder gegeven.

1. Het Ionisch heeft η, ook na ρ, ι en ε, waar het Attisch een lange α heeft: πρῆγμα 
(Attisch: πρᾶγμα); Ἀσίην (Attisch: Ἀσίαν)

2. In het Ionisch blijft de aspiratie vaak achterwege (psilosis): ἀπικνέονται (Attisch: 
ἀφικνοῦνται)

3. In het Ionisch blijft contractie bij εα, εε, εει, εη, εο, εω en αο meestal achterwege: 
καλέει (Attisch: καλεῖ); ἐδέξαο (Attisch: ἐδέξω); ἕπεο (Attisch: ἕπου); εο trekt soms 
samen tot ευ (ἐμεῦ, Attisch: ἐμοῦ)

4. Het Ionisch heeft -σσ- waar het Attisch -ττ- heeft: θάλασσα (Attisch: θάλαττα); 
ἀπαλλάσσεο (Attisch: ἀπαλλάττου)

5. Bij werkwoorden waarvan de stam met een klinker of tweeklank begint, blijft het 
augment vaak achterwege: ἀμείβετο (Attisch: ἠμείβετο)

6. Het participium van εἰμί is ἐών, ἐόντος enz. (Attisch: ὤν, ὄντος enz.)
7. De dativus meervoud van het lidwoord is τοῖσι/τῇσι (Attisch: τοῖς/ταῖς) en de 

o-declinatie heeft ook een dat. mv. op -οισι (Attisch: -οις)
8. πολλός (Attisch: πολύς); πολλόν (Attisch: πολύν/πολύ)
9. σφι = αὐτοῖς/αὐταῖς en σφέας = αὐτούς/αὐτάς
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3  De tekst:  

Herodotus Historiën 

7.219-232

7.219 De Grieken raken verdeeld
De Grieken bij Thermopylae hadden al van de ziener Megistias te horen gekre-
gen, nadat hij de ingewanden van de offerdieren bestudeerd had, dat de dood 
voor hen zou komen bij het aanbreken van de dag. Ook waren er overlopers die 
’s nachts al de omtrekkende beweging van de Perzen aan hen bericht hadden. Er 
kwam nog een derde melding bij, van de verkenners die toen het al licht werd uit 
de bergen naar beneden kwamen rennen. De Grieken overlegden toen met elkaar 
en hun meningen waren verdeeld. Sommigen vonden dat ze hun post niet moch-
ten verlaten, anderen verzetten zich daartegen. Daarna gingen ze uit elkaar. Een 
deel ging weg en verspreidde zich ieder naar zijn eigen stad, anderen stonden 
klaar om daar met Leonidas stand te houden.

7.220 Leonidas blijft
Het gerucht gaat ook dat Leonidas hen zelf heeft weggestuurd uit bezorgdheid 
dat ze zouden sneuvelen, maar dat hij het voor zichzelf en de aanwezige Sparta-
nen niet passend vond om hun post te verlaten, die zij vanaf het begin hadden 
betrokken om de pas te bewaken. Ik ben er ook zelf stellig van overtuigd dat Leo-
nidas, toen hij gemerkt had dat zijn bondgenoten niet bereid waren te vechten en 
niet samen met hem het gevaar wilden trotseren, hun bevolen heeft weg te gaan. 
Maar tegelijkertijd vond hij dat hijzelf dat niet kon doen. Doordat hij daar bleef, 
zou hij grote roem krijgen en de welvarende toestand waarin Sparta verkeerde 
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bleef behouden. Want toen de Spartanen het orakel hadden geraadpleegd over die 
oorlog, meteen na het begin ervan, hadden zij van de Pythia het antwoord gekre-
gen dat er twee mogelijkheden waren: of Sparta zou door de barbaren verwoest 
worden, of hun koning zou sneuvelen. Het orakel gaf hun in hexameters het vol-
gende antwoord:

 Bewoners van Sparta met ruime dansplaatsen, òf jullie grote,
 roemrijke stad wordt door Perzische mannen verwoest, òf niet,
 maar dan zal het gebied van Lacedaemon rouwen om de dood
 van zijn koning uit het geslacht van Heracles. Want noch de kracht
 van stieren, noch die van leeuwen zal hem tegenhouden; hij heeft namelijk
 de kracht van Zeus; en ik zeg dat hij niet zal ophouden, voordat
 hij één van deze twee totaal zal hebben verscheurd. 

Men zegt dat Leonidas de bondgenoten wegstuurde, omdat hij hieraan dacht en 
een goede reputatie wilde vestigen voor de Spartanen alleen. Dat lijkt me waar-
schijnlijker dan dat degenen die vertrokken er wanordelijk vandoor gingen, om-
dat ze onenigheid hadden gekregen.

In 7.221 vertelt Herodotus dat Leonidas de ziener Megistias ook wegstuurt, maar 
dat die toch is gebleven. In 7.222 blijkt dat de Spartanen niet de enigen zijn die ach-
terblijven om weestand te bieden aan de Perzen: de Thespiërs blijven ook (vrijwillig) 
en de Thebanen worden als gijzelaars van de Spartanen gedwongen om te blijven.

OPDRACHT 4 tekstbegrip
Welke drie aanwijzingen krijgen de Grieken in 7.219 dat het mis zal gaan bij 
Thermopylae?

OPDRACHT 5 interpretatie
‘Sommigen vonden dat ze hun post niet mochten verlaten, anderen verzetten zich 
daartegen.’ Dit zal een hele discussie zijn geweest. Bedenk met welke argumenten 
beide partijen hun gelijk zullen hebben verdedigd. In hoeverre spelen eergevoel 
en angst een rol hierbij?
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OPDRACHT 6 tekstbegrip
a Leg uit hoe het orakel in 7.220 een verklaring geeft voor het gedrag van Leonidas.
b Welke voorspelling houdt dit orakel in voor de toekomst?
c Het orakel maakt een vergelijking. Wie is degene met de kracht van leeuwen? En 

wie heeft de kracht van Zeus?
d Waarom lijkt het Herodotus waarschijnlijker dat Leonidas zijn bondgenoten weg-

stuurde dan dat ze na onenigheid vertrokken?

OPDRACHT 7 themavragen
a Later, in paragraaf 7.228, blijkt uit het grafschrift van de ziener Megistias dat hij 

bij de troepen is gebleven en, ondanks de wetenschap dat het slecht zou aflopen, 
met hen ten onder wilde gaan. Wat vind je van zijn beslissing? Dom of heldhaftig? 
Waarom?

b Welke van de volgende kwalificaties vind je, na het lezen van 7.220, het beste van 
toepassing op Leonidas? Leg je keuze uit. 

 1. Vechtjas 2. Gewetenloze opportunist 3. Geniale staatsman 4. Held

OPDRACHT 8 actualisatie
Uit deze twee paragrafen blijkt dat de Spartanen eigenlijk een zinloos offer heb-
ben gebracht: het was van tevoren al duidelijk dat ze de Perzen niet zouden kun-
nen tegenhouden en je zou kunnen zeggen dat ze zijn uitgemoord voor niks.

a Hoe zouden de Spartanen hebben gereageerd op deze stelling?
b De Eerste Wereldoorlog wordt ook vaak gezien als een zinloze oorlog. Waarom?

De Romeinse dichter Horatius schreef in een van zijn Oden (iii.2.13):
Dulce et decorum est pro patria mori  ‘Het is een zoete eer om te sterven voor 

je vaderland.’
De Engelse dichter Wilfred Owen, die meevocht in de loopgraven en een week 
voor het einde van de oorlog is gestorven, heeft deze regel in een van zijn gedich-
ten over de Eerste Wereldoorlog omgedoopt tot ‘oude leugen’.

c Zoek het gedicht ‘Dulce et decorum est’ (1917) van Wilfred Owen op. Wat bedoelt 
de dichter wanneer hij in de laatste strofe zegt dat dit citaat een oude leugen is?
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In een artikel in het Historisch Nieuwsblad (7/2008) staat over de Eerste Wereld-
oorlog:
‘(…) terwijl de Eerste Wereldoorlog een zinloos bloedbad was, waarin onontwik-
kelde of verblinde mensen zich opofferden voor idealen die dat helemaal niet 
waard waren. Misschien vielen er bij sommige van die waarden en idealen wel de 
nodige vraagtekens te plaatsen, maar dat is achteraf wel gemakkelijk oordelen. 
Daarmee verabsoluteert men zijn eigen denkbeelden en legt die op aan mensen 
uit het verleden.’

d Wat vind je van die laatste uitspraak? Mogen wij nu zeggen dat een gevoerde oor-
log zinloos was of niet?

e Zijn de mensen die zich in deze oorlog opofferden volgens jou helden of niet?

3. De tekst: Herodotus Historiën 7.219-232
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7.223 De Perzen vallen aan 
En Xerxes? Nadat hij na zonsopgang plengoffers gebracht had, wachtte hij een 
poosje tot het ongeveer midden op de ochtend was en viel toen aan. Ephialtes had 
hem dat namelijk op het hart gedrukt. De weg naar beneden uit de bergen is na-
melijk korter en die route is veel sneller dan de omweg en de weg omhoog. 
 De barbaren vielen onder leiding van Xerxes aan en de Grieken rond Leon-
idas rukten nu veel meer dan in het begin op naar het bredere deel van de pas, 
alsof ze op hun dood afstormden. Want de beschermende muur werd altijd met 
wachtposten bezet gehouden en degenen, die zich in de vorige dagen steeds te-
rugtrokken naar het smallere deel, namen nu deel aan de strijd. 
 Toen zij buiten de pas slaags raakten, sneuvelde een groot aantal Perzen. Aan 
de achterkant namelijk ranselden de officieren van de afdelingen iedere man met 
de zweep af en joegen hen voortdurend naar voren. Velen van hen vielen hierdoor 
in zee en verdronken, maar nog veel meer werden er levend door hun eigen me-
desoldaten onder de voet gelopen. Niemand schonk er aandacht aan, als iemand 
lag te sterven. 
 Omdat de Grieken door de omtrekkende beweging van de vijand door het ge-
bergte wisten dat ze zouden sterven, legden ze, roekeloos en vol doodsverachting, 
alle kracht waarover ze beschikten aan de dag tegen de barbaren.
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7.224 Ondanks zware verliezen behalen de Perzen de overwin-
ning

3. De tekst: Herodotus Historiën 7.219-232

1	 	Δόρατα	μέν	νυν	τοῖσι	πλέοσι	αὐτῶν	τηνικαῦτα	ἤδη	ἐτύγχανε	κατεηγότα,	οἱ	δὲ	τοῖσι	
ξίφεσι	διεργάζοντο	τοὺς	Πέρσας.	Καὶ	Λεωνίδης	τε	ἐν	τούτῳ	τῷ	πόνῳ	πίπτει	ἀνὴρ	
γενόμενος	ἄριστος	καὶ	ἕτεροι	μετ᾽	αὐτοῦ	ὀνομαστοὶ	Σπαρτιητέων,	τῶν	ἐγὼ	ὡς	ἀνδρῶν	
ἀξίων	γενομένων	ἐπυθόμην	τὰ	οὐνόματα,	ἐπυθόμην	δὲ	καὶ	ἁπάντων	τῶν	τριηκοσίων.	

5	 	Καὶ	δὴ	Περσέων	πίπτουσι	ἐνθαῦτα	ἄλλοι	τε	πολλοὶ	καὶ	ὀνομαστοί,	ἐν	δὲ	δὴ	καὶ	Δαρείου	
δύο	παῖδες,	Ἀβροκόμης	τε	καὶ	Ὑπεράνθης,	ἐκ	τῆς	Ἀρτάνεω	θυγατρὸς	Φραταγούνης		
γεγονότες	Δαρείῳ.	Ὁ	δὲ	Ἀρτάνης	Δαρείου	μὲν	τοῦ	βασιλέος	ἦν	ἀδελφεός,	Ὑστάσπεος	 
δὲ	τοῦ	Ἀρσάμεος	παῖς·	ὃς	καὶ	ἐκδιδοὺς	τὴν	θυγατέρα	Δαρείῳ	τὸν	οἶκον	πάντα	τὸν 
ἑωυτοῦ	ἐπέδωκε,	ὡς	μούνου	οἱ	ἐούσης	ταύτης	τέκνου.

1 πλέοσι dat. mv. van οἱ	πλέονες de meesten 
(zie voor τοῖσι taaleigen 7) 

 τηνικαῦτα op dat moment
 ἐτύγχανε	κατεηγότα (lett. het geval wilde dat waren 

gebroken) ‘waren stuk’
2 διεργάζοντο zie taaleigen 5
 διεργάζομαι doden
 ὁ	πόνος (fase van de) strijd
3 ὁ	Σπαρτιάτης Spartaan
 τῶν = ὧν
4 ἐπυθόμην (tweede keer) vul aan: τὰ	οὐνόματα (maar hoe 

Herodotus aan deze namen komt, 
vertelt hij niet...)

5-9 Καὶ	δὴ	Περσέων t/m ταύτης	τέκνου  bij Herodotus krijgen mannelijke 
eigennamen op -ης een gen. ev. op -εω 
of -έος en de gen. ev. van woorden en 
eigennamen op -εύς is ook -έος

5 ἐν	δὲ	δή waaronder
8 ὃς verwijst naar Artanes uit r. 7
 ἐκδίδωμι uithuwelijken
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OPDRACHT 9 themavragen
a Herodotus maakt in 7.223 een duidelijk verschil in de manier van vechten bij  

beide partijen. Wat is het verschil?
b Leg uit in hoeverre beide partijen volgens jou heldhaftig zijn. 

OPDRACHT 10 themavragen
Herodotus hecht veel belang aan namen. 

a Waaruit blijkt dat in 7.224? Noem ten minste twee dingen.
b Waarom zou hij namen zo belangrijk vinden?
c Herodotus benadrukt dat de gesneuvelde Grieken goed hebben gevochten.  

Citeer twee tekstelementen waarmee hij dit doet.

OPDRACHT 11 actualisatie
Niet alleen Herodotus vindt namen belangrijk, ook de Grieken zelf. Dit blijkt uit 
het monument op het graf van Leonidas, waarop de namen van de 300 Spartanen 
staan. Deze stèlè wordt beschreven door de Griekse reisgidsauteur Pausanias  
(2e eeuw n. Chr.) in zijn Gids door Griekenland:

‘Tegenover het theater staan twee graven. Het ene van Pausanias,1 generaal bij 
Plataeae, het tweede is dat van Leonidas. Het gebeente van Leonidas werd door 
Pausanias vanuit Thermopylae meegenomen veertig jaar na het gevecht. Er staat 
nu een stèlè van hen die de slag bij Thermopylae meemaakten, met de namen en 
de namen van hun vader.’ 
Pausanias, 3.13.1

Namen van slachtoffers op een monument spelen ook een belangrijke rol bij de 
herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

a Zoek een oorlogsmonument bij jou in de buurt waar namen op staan. Wat zijn dit 
voor mensen en waarom worden ze genoemd op dit monument?

b In een nieuwsbericht van 21 oktober 2019 van Omroep Flevoland pleit amateurhis-
toricus Fred Vogels voor het plaatsen van de namen van gesneuvelde geallieerden 
op een oorlogsmonument in Dronten. Zijn argument hiervoor: ‘Mijn credo is: ‘na-
men, namen en nog eens namen’. Want als een naam niet meer wordt genoemd, 
ben je voorgoed verdwenen.’ Ben je het eens met deze uitspraak? Waarom wel of 
niet?  

1  Dit is een andere Pausanias dan de schrijver!
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Een ander voorbeeld van het herdenken van namen is het voorlezen van de 
102.000 namen van de uit kamp Westerbork gedeporteerde Joden, Sinti en Roma. 
Dit ‘gesproken monument’ duurt zes dagen en vijf nachten, en wordt elke vijf 
jaar opnieuw gedaan. Meer informatie kun je vinden op de website kampwester-
bork.nl/de-102-000-namen-lezen.

c Hoe zouden de Grieken reageren als de namen van de 300 Spartanen werden voor-
gelezen?

d Wat zou meer indruk op jou maken, een stenen monument met namen van slachtof-
fers of het voorlezen van 102.000 namen?

e Zou jij mee willen doen aan het voorlezen van de 102.000 namen? Waarom wel of 
niet?

3. De tekst: Herodotus Historiën 7.219-232
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7.225 De laatste tegenstand van de Spartanen wordt gebroken

1	 	Ξέρξεώ	τε	δὴ	δύο	ἀδελφεοὶ	ἐνθαῦτα	πίπτουσι	μαχόμενοι	<καὶ>	ὑπὲρ	τοῦ	νεκροῦ	τοῦ	
Λεωνίδεω	Περσέων	τε	καὶ	Λακεδαιμονίων	ὠθισμὸς	ἐγίνετο	πολλός,	ἐς	ὃ	τοῦτόν	τε	
ἀρετῇ	οἱ	Ἕλληνες	ὑπεξείρυσαν	καὶ	ἐτρέψαντο	τοὺς	ἐναντίους	τετράκις.	Τοῦτο	δὲ	
συνεστήκεε	μέχρι	οὗ	οἱ	σὺν	Ἐπιάλτῃ	παρεγένοντο.	

5	 	Ὡς	δὲ	τούτους	ἥκειν	ἐπύθοντο	οἱ	Ἕλληνες,	ἐνθεῦτεν	ἤδη	ἑτεροιοῦτο	τὸ	νεῖκος·	ἔς	τε	
γὰρ	τὸ	στεινὸν	τῆς	ὁδοῦ	ἀνεχώρεον	ὀπίσω,	καὶ	παραμειψάμενοι	τὸ	τεῖχος	ἐλθόντες	
ἵζοντο	ἐπὶ	τὸν	κολωνὸν	πάντες	ἁλέες	οἱ	ἄλλοι	πλὴν	Θηβαίων.	Ὁ	δὲ	κολωνός	ἐστὶ	ἐν	 
τῇ	ἐσόδῳ,	ὅκου	νῦν	ὁ	λίθινος	λέων	ἕστηκε	ἐπὶ	Λεωνίδῃ.	

	 Ἐν	τούτῳ	σφέας	τῷ	χώρῳ	ἀλεξομένους	μαχαίρῃσι,	τοῖσι	αὐτῶν	ἐτύγχανον	ἔτι	
10	 περιεοῦσαι,	καὶ	χερσὶ	καὶ	στόμασι	κατέχωσαν	οἱ	βάρβαροι	βάλλοντες,	οἱ	μὲν	ἐξ	
	 ἐναντίης	ἐπισπόμενοι	καὶ	τὸ	ἔρυμα	τοῦ	τείχεος	συγχώσαντες,	οἱ	δὲ	περιελθόντες	
	 πάντοθεν	περισταδόν.

2 οἱ	Λακεδαιμόνιοι Spartanen
 ὁ	ὠθισμός gevecht
 ἐς	ὅ totdat
3 ὑπεξειρύω uit de strijd wegtrekken
 τρέπω op de vlucht jagen
 οἱ	ἐναντίοι vijanden
 τετράκις vier keer
3-4 Τοῦτο	δὲ	συνεστήκεε de strijd bleef aan de gang
4 μέχρι	οὗ totdat
 οἱ	σὺν	Ἐπιάλτῃ de (Perzische) troepen met Ephialtes (die via de 

sluiproute zijn gekomen)
5 ἑτεροιόομαι pass. veranderen (van aard)
6 τὸ στεινόν het nauwe gedeelte
7 ἵζομαι zich legeren, verschansen
 ἁλής, -έος gezamenlijk, verzameld
8 ἡ	ἔσοδος hier: (berg)pas
 ὅκου = ὅπου
 ἐπί + dat. voor, ter ere van
9 σφέας zie taaleigen 9; lijdend voorwerp bij κατέχωσαν 
 ἡ	μάχαιρα dolk
9-10 τοῖσι t/m περιεοῦσαι voor zover ze die nog hadden
10 τὸ	στόμα hier: tand
 καταχώννυμι bedelven, bedekken
 βάλλοντες d.w.z. met pijlen of speren
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10-11 οἱ μὲν ... οἱ	δὲ vul aan: σφέας	κατέχωσαν 
11 ἐξ	ἐναντίης frontaal, van de voorkant
 ἐπισπόμενοι part. aor. van ἐφέπομαι, opjagen
 τὸ	ἔρυμα beschutting, bescherming
12 περιέρχομαι ergens omheen gaan, een omtrekkende beweging 

maken
 περισταδόν rondomstaand

OPDRACHT 12 tekstbegrip
a Waarom zou het voor de Grieken zo belangrijk zijn om het lichaam van Leonidas 

veilig te stellen?
b Wat vind je van de tactiek van de Grieken na de aankomst van Ephialtes en de rest 

van de Perzische troepen? Zijn ze nog heldhaftig volgens jou?

OPDRACHT 13 de leeuw van Leonidas
Ter ere van Leonidas hebben de Grieken een standbeeld van een leeuw op de plek 
gezet waar hij gesneuveld is. 

a Wat zijn eigenschappen die normaal gesproken aan leeuwen worden toegeschre-
ven?

b Vind je een leeuw een passend symbool voor koning Leonidas? Waarom wel of 
niet?

c De leeuw is ook een belangrijk symbool voor Nederland. Waar zie je de leeuw terug 
in de Nederlandse cultuur?

d Zijn er in Nederland ook monumenten in de vorm van leeuwen? Zoek uit wat deze 
monumenten herdenken of waar ze voor staan.

3. Later, in 338 v. Chr., wordt ook ter ere van de 
Thebanen die sneuvelden in de slag bij Chaeronea 
(die gevoerd werd tussen de Macedonische koning 
Philippus en de geallieerde Griekse steden) een 
standbeeld van een leeuw neergezet. Dit stand-
beeld is overgeleverd en zou kunnen lijken op dat 
voor Leonidas, dat niet bewaard is gebleven.

3. De tekst: Herodotus Historiën 7.219-232
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OPDRACHT 14 actualisatie
In juni 2019 heeft zwemmer Maarten van der Weijden de Elfstedentocht ge-
zwommen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek: in drie dagen legde hij 
195 km af. Een jaar eerder moest hij opgeven bij 163 km: op die plek in Birdaard 
is een week voor zijn poging in 2019 een standbeeld van Maarten onthuld. Het is 
een beeld van een zwemmer die uit een zee van handen omhoogkomt.

a Maarten zelf wilde geen metershoog beeld van een zwemmer op een sokkel, maar 
wel een gedenkplek voor zijn actie. Wat vind jij: is dit een beeld dat Maarten als 
held en zijn prestatie als heldhaftig laat zien, of moeten we het zien als het vragen 
van aandacht voor de slachtoffers van kanker en het onderzoek naar de ziekte? 

b Hoe zit dit met de leeuw voor Leonidas: was dit een beeld ter ere van de persoon 
Leonidas, of zou het ook een symbool voor het offer van de Spartanen voor de vrij-
heid van Griekenland kunnen zijn?

c Een van de initiatiefnemers van het beeld noemt Maarten ‘geen held, maar wel 
heldhaftig’, terwijl een van de vrijwilligers bij de zwemactie hem een volksheld 
noemt. Met wie ben jij het eens? Waarom?
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7.226 De dappere daden van Diëneces

3. De tekst: Herodotus Historiën 7.219-232

1	 	Λακεδαιμονίων	δὲ	καὶ	Θεσπιέων	τοιούτων	γενομένων	ὅμως	λέγεται	ἀνὴρ	ἄριστος	
γενέσθαι	Σπαρτιήτης	Διηνέκης·	τὸν	τόδε	φασὶ	εἰπεῖν	τὸ	ἔπος	πρὶν	ἢ	συμμεῖξαί	σφέας	
τοῖσι	Μήδοισι,	πυθόμενον	πρός	τευ	τῶν	Τρηχινίων	ὡς	ἐπεὰν	οἱ	βάρβαροι	ἀπίωσι	τὰ	
τοξεύματα,	τὸν	ἥλιον	ὑπὸ	τοῦ	πλήθεος	τῶν	ὀϊστῶν	ἀποκρύπτουσι·	τοσοῦτο	πλῆθος	

5	 	αὐτῶν	εἶναι·	τὸν	δὲ	οὐκ	ἐκπλαγέντα	τούτοισι	εἰπεῖν,	ἐν	ἀλογίῃ	ποιεύμενον	τὸ	τῶν	
Μήδων	πλῆθος,	ὡς	πάντα	σφι	ἀγαθὰ	ὁ	Τρηχίνιος	ξεῖνος	ἀγγέλλοι,	εἰ	ἀποκρυπτόντων	
τῶν	Μήδων	τὸν	ἥλιον	ὑπὸ	σκιῇ	ἔσοιτο	πρὸς	αὐτοὺς	ἡ	μάχη	καὶ	οὐκ	ἐν	ἡλίῳ.	Ταῦτα	μὲν	 
καὶ	ἄλλα	τοιουτότροπα	ἔπεά	φασι	Διηνέκεα	τὸν	Λακεδαιμόνιον	λιπέσθαι	μνημόσυνα.

1 Λακεδαιμονίων t/m  gen. abs. vertalen met concessieve bijzin (vanwege
 γενομένων ὅμως): hoewel…
 οἱ	Θεσπιέες de Thespiërs (inwoners van de stad Thespiae in 

Boeotië)
2 Διηνέκης Diëneces
 τὸν = τοῦτον (subjectsaccusativus van de A.c.I. die 

afhangt van φασὶ)
 τόδε	λέγω	τὸ	ἔπος de volgende uitspraak doen (deze uitspraak volgt 

pas in r. 3 ὡς	πάντα t/m ἐν	ἡλίῳ)
 συμμείγνυμι + dat. slaags raken met
3 οἱ	Μῆδοι (lett. Meden) ‘Perzen’ (De Perzen hebben in de 6e 

eeuw v. Chr. de macht overgenomen van de Meden. 
Als het gaat over de Perzische Oorlogen gebruikt 
Herodotus over het algemeen de benamingen 
‘Meden’ en ‘Perzen’ zonder onderscheid door elkaar.)

 τευ = τινος
 οἱ	Τρηχίνιοι Trachiniërs (inwoners van de stad Trachis in het 

zuiden van Thessalië)
 ἀπίωσι 3e mv. conj. prs. van ἀφίημι
5 τὸν	δ’ … εἰπεῖν hiermee wordt τὸν	τόδε	φασὶ	εἰπεῖν	τὸ	ἔπος uit r. 2 

weer opgepakt
 ἐκπλαγέντα part. aor. pass. van ἐκπλήσσομαι zich verbazen, 

van de wijs laten brengen
 ἐν	ἀλογίῃ	ποιέομαι geen acht slaan op
7 ἔσοιτο opt. fut. van εἰμί
8 τοιουτότροπος dergelijk
 τὸ	μνημόσυνον herinnering, aandenken, gedenkteken
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OPDRACHT 15 themavraag
a Om welke daad wordt Diëneces hier geprezen?
b Vind je dit een echte heldendaad? Waarom wel of niet?

OPDRACHT 16 woorden als gedenkteken
Het woord μνημόσυνον kan zowel een herinnering zijn aan iets als een tastbaar 
aandenken of gedenkteken. Het kan dan gaan om een ding, een persoon of een 
gebeurtenis.

a In hoeverre kunnen volgens jou woorden of uitspraken, zoals die van Diëneces, een 
gedenkteken zijn?

b Kun je iemand noemen uit de Nederlandse geschiedenis die beroemd is geworden 
vanwege zijn of haar dappere uitspraken? Bleef het bij die persoon bij uitspraken of 
zette hij/zij ze ook om in daden?

c Stel dat jij beroemd zou kunnen worden om een bepaalde uitspraak. Zou je dan 
liever bekend worden met heldhaftige of met intelligente woorden? Waarom?
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7.227 andere helden

3. De tekst: Herodotus Historiën 7.219-232

1	 	Μετὰ	δὲ	τοῦτον	ἀριστεῦσαι	λέγονται	Λακεδαιμόνιοι	δύο	ἀδελφεοί,	Ἀλφεός	τε	καὶ	
Μάρων	Ὀρσιφάντου	παῖδες.	Θεσπιέων	δὲ	εὐδοκίμεε	μάλιστα	τῷ	οὔνομα	ἦν	Διθύραμβος	
Ἁρματίδεω.

1 τοῦτον verwijst naar Diëneces uit de vorige paragraaf
 λέγονται men zegt (+ N.c.I.)
1-2 Ἀλφεός	t/m παῖδες Alpheos en Maron, zonen van Orsiphantes
2 τῷ = ᾧ
2-3 Διθύραμβος	Ἁρματίδεω Dithyrambos, zoon van Harmatides

OPDRACHT 17 themavragen
a Met welke woorden duidt Herodotus de heldendaden van deze mannen aan? Citeer 

de twee Griekse tekstelementen. Welke klinkt beter?
b Vergelijk de beschrijving van de helden uit deze paragraaf met die van Diëneces uit 

de vorige paragraaf. Wie vindt Herodotus een grotere held? Hoe blijkt dat uit het 
Grieks?

c Hoe zwakt Herodotus zijn eigen mening over de helden in deze en de vorige para-
graaf enigszins af?

d Bekijk het schilderij hieronder. Wordt Leonidas hier als held afgebeeld of niet? Licht 
je antwoord toe.

4. Leonidas bij Sparta (1814), door Jacques-Louis David
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7.228 inscripties voor gevallen Spartanen

1	 	Θαφθεῖσι	δέ	σφι	αὐτοῦ	ταύτῃ	τῇ	περ	ἔπεσον	καὶ	τοῖσι	πρότερον	τελευτήσασι	ἢ	<τοὺς>	
ὑπὸ	Λεωνίδεω	ἀποπεμφθέντας	οἴχεσθαι,	ἐπιγέγραπται	γράμματα	λέγοντα	τάδε·		 	
					«μυριάσιν	ποτὲ	τῇδε	τριηκοσίαις	ἐμάχοντο

	 	 ἐκ	Πελοποννάσου	χιλιάδες	τέτορες.»
5	 Ταῦτα	μὲν	δὴ	τοῖσι	πᾶσι	ἐπιγέγραπται,	τοῖσι	δὲ	Σπαρτιήτῃσι	ἰδίῃ·	
	 					«ὦ	ξεῖν᾽,	ἀγγέλλειν	Λακεδαιμονίοις	ὅτι	τῇδε
	 	 κείμεθα	τοῖς	κείνων	ῥήμασι	πειθόμενοι.»
	 Λακεδαιμονίοισι	μὲν	δὴ	τοῦτο,	τῷ	δὲ	μάντι	τόδε·
	 					«μνῆμα	τόδε	κλεινοῖο	Μεγιστία,	ὅν	ποτε	Μῆδοι
10	 	 Σπερχειὸν	ποταμὸν	κτεῖναν	ἀμειψάμενοι,
	 μάντιος,	ὃς	τότε	Κῆρας	ἐπερχομένας	σάφα	εἰδὼς
	 	 οὐκ	ἔτλη	Σπάρτης	ἡγεμόνα	προλιπεῖν.»
	 	Ἐπιγράμμασι	μέν	νυν	καὶ	στήλῃσι,	ἔξω	ἢ	τὸ	τοῦ	μάντιος	ἐπίγραμμα,	Ἀμφικτύονές	εἰσί	

σφεας	οἱ	ἐπικοσμήσαντες·	τὸ	δὲ	τοῦ	μάντιος	Μεγιστίεω	Σιμωνίδης	ὁ	Λεωπρέπεός	ἐστι	
15	 κατὰ	ξεινίην	ὁ	ἐπιγράψας.

1 θαφθεῖσι part. aor. pass. van θάπτω
 αὐτοῦ ταύτῃ	τῇ	περ juist op die plek waar (begraven worden op de 

plek waar je was gesneuveld gold voor de Grieken 
als een grote eer, maar het is de vraag in hoeverre 
dit hier mogelijk is geweest – zouden de Perzen de 
gevallen Grieken hebben begraven?)

 πρότερον … ἢ eerder dan dat, voordat (+ A.c.I.)
2 ἐπιγράφω	γράμματα een inscriptie opstellen
3 τῇδε hier
 τριηκόσιοι 300
4 ἡ	Πελοπόννασος de Peloponnesos (een streek in Zuid-Griekenland 

waar, onder andere, Sparta lag)
 τέτορες = τέτταρες vier (De 4000 mannen uit de 

Peloponnesos die hier genoemd worden zijn de 
300 Spartanen en hun hulptroepen die Herodotus 
eerder in 7.202 heeft opgesomd.)

5 ἰδίῃ apart, voor zichzelf
6 ὦ	ξεῖν᾽ zoals vaker gebeurt in grafschriften uit de Oudheid, 

wordt hier een willekeurige, toekomstige reiziger 
aangesproken (meestal wordt gevraagd een 
boodschap door te geven of iemand te herinneren)
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 ἀγγέλλειν vertaal de inf. als imp.
7 κείνων = ἐκείνων (verwijst naar de Spartanen)
 τὸ	ῥῆμα, -ατος,  (lett. woord) hier: bevel
9 κλεινοῖο	Μεγιστία van de beroemde Megistias (de ziener die ook al in 

7.219 is genoemd)
10 ὁ	Σπερχειός Spercheios (rivier in Thessalië)
 κτεῖναν = ἔκτειναν
11 ἡ	Κήρ,	Κηρός  Kèr, doodsgodin
 εἰδώς part. concessief vertalen (+ A.c.P.)
12 ἔτλη hij verdroeg
13 τὸ	ἐπίγραμμα grafschrift, epigram
 οἱ	Ἀμφικτύονες Amphictionen, leden van de Amphictionie 

(religieus verbond van buurstaten rondom een 
bepaald heiligdom; hier wordt de Amphictionie 
van Delphi bedoeld)

14 ἐπικοσμέω eren
 τὸ vul aan: ἐπίγραμμα
15 κατὰ	ξεινίην uit vriendschap
 ἐστὶ ... ὁ	ἐπιγράψας (lett. is degene die heeft opgesteld) ‘heeft 

opgesteld’ (het lijdend voorwerp hierbij is r. 14 τὸ 
(ἐπίγραμμα))

OPDRACHT 18 themavragen
De Griekse inscripties zijn opgesteld voor degenen die zijn begraven waar ze zijn 
gesneuveld.

a Begraven worden op de plek waar je was gesneuveld gold als een grote eer voor de 
Grieken. Hoe zit dat nu? (zie ook de module over Marathon, paragraaf 6.117)

b Beschrijf in je eigen woorden de hoofdgedachte van de drie inscripties uit deze pa-
ragraaf. Wat vonden de opstellers de moeite van het herinneren waard?

c Worden degenen die met deze inscripties worden geëerd voorgesteld als helden? 
Licht je antwoord per inscriptie toe.

OPDRACHT 19 actualisatie
In Edam staat het Egbert Snijder monument, dat in de jaren na de Tweede We-
reldoorlog is opgericht ter nagedachtenis van de twaalf leden van de Knokploeg 
Waterland die zijn omgekomen in hun verzet tegen de bezetter. Het monument 
is vernoemd naar commandant Egbert Snijder, die samen met zijn mede-ver-

3. De tekst: Herodotus Historiën 7.219-232
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zetsman Klaas de Boer op 12 februari 1945 werd gefusilleerd als vergeldingsactie 
voor een aanslag op twee Duitse officieren een dag eerder. Het monument be-
staat uit een beeld van een leeuw die een adelaar verslaat. Op de voorkant van de 
zuil waar het beeld op is geplaatst, staan de namen van de twaalf omgekomen 
verzetsstrijders. Op de achterkant staat het volgende gedicht van P. Spaander:
bedenkt gij, die hier staat en leest,
de onverwoestb’re vrijheidsgeest,
die in een tijd vol nood en leed,
de vrijheidsfakkel branden deed.

a Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met de inscripties voor de gesneuvelde 
Grieken? 

b Hoe kun je de verschillen verklaren?
c De executie van Egbert Snijder vond plaats in Haarlem, maar het monument staat 

in Edam. Vind je het belangrijk dat een monument staat op de plek waar het ge-
beurd is? Waarom?

5. Het Egbert Snijder monument in Edam.  
Meer informatie over het monument kun je vinden op:  

www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/628
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7.229-232 enkelen van de 300 sneuvelen niet in de strijd
(7.229) Men zegt dat het voor twee van de 300, Eurytus en Aristodemus, als ze 
het met elkaar eens waren geworden, mogelijk was om samen veilig naar Sparta 
te gaan, omdat ze door Leonidas vrijgesteld waren van het leger en in Alpeni (= 
stadje in de buurt) lagen met een zeer ernstige oogziekte, of, als ze niet terug wil-
den keren, om met de anderen te sterven. Men zegt dat ze, hoewel het voor hen 
mogelijk was een van beide dingen te doen, het niet eens wilden worden. Omdat 
ze van mening verschilden, had Eurytus, toen hij had gehoord van de omtrekken-
de beweging van de Perzen, geroepen om zijn wapens en hij had ze aangetrok-
ken. Daarna had hij een Heloot (= een slaaf van de Spartanen) bevolen hem naar 
degenen die vochten te brengen. Men zegt dat, toen hij hem gebracht had, de 
Heloot vluchtend ervandoor ging, maar dat Eurytus, gevallen in het strijdgewoel, 
omkwam, en dat Aristodemus moedeloos was achtergelaten. Als Aristodemus nu, 
omdat hij ziek was, alleen terug was gekeerd naar Sparta, of als hun terugkeer 
gezamenlijk was geweest, dan denk ik dat de Spartanen geen enkele wrok jegens 
hen zouden koesteren; maar nu, omdat een van hen was omgekomen en de an-
der niet de intentie had te willen sterven, was het noodzakelijk dat de Spartanen 
erg boos waren op Aristodemus.
(7.230) Sommigen zeggen nu dat Aristodemus zo terug is gekomen naar Sparta 
en met die intentie. Anderen zeggen dat hij, toen hij als gezant uit het legerkamp 
gestuurd was, hoewel het voor hem mogelijk was deel te nemen aan de strijd, 
die al aan de gang was, dit niet wilde. Maar ze zeggen dat hij door onderweg af 
te wachten in leven bleef, en dat zijn medegezant, aangekomen bij de strijd, was 
omgekomen. (7.231) Toen hij was teruggekeerd in Sparta, werd Aristodemus 
schande en onwaardigheid verweten, en hij werd onteerd door de volgende din-
gen te verduren te krijgen: niemand van de Spartanen stak vuur voor hem aan of 
sprak tegen hem. De schande bestond uit dat hij ‘Aristodemus de lafaard’ werd 
genoemd. Maar in de slag bij Plataeae herstelde hij de hele schuld, die hem ver-
weten was.
(7.232) Men zeg dat ook een ander van de 300, die als bode naar Thessalië ge-
stuurd was, deze dingen overleefde, dat hij Pantites heette; en dat hij, nadat hij 
was teruggekeerd naar Sparta, omdat hij werd onteerd, zichzelf ophing.

OPDRACHT 20 themavragen
a Waarom worden Aristodemus en Pantites als lafaards beschouwd?
b Op welke manier komen Aristodemus en Pantites van hun stempel ‘lafaard’ af?
c Voor de Spartanen is elke overlevende van de slag bij Thermopylae een lafaard. 

Wat vind je van deze houding? Geldt dit in alle omstandigheden?

3. De tekst: Herodotus Historiën 7.219-232
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OPDRACHT 21 actualisatie
In deze paragraaf speelt de negatieve beeldvorming van de overlevende Spar-
tanen een centrale rol. Na de Tweede Wereldoorlog werd er ook erg negatief 
gedacht over Nederlandse collaborateurs: mensen die vrijwillig hadden samen-
gewerkt met de Duitse bezetter. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van de 
zogenoemde ‘moffenmeiden’: direct na de bevrijding werden zij kaalgeschoren 
en velen kregen werk- of celstraffen, omdat ze met de Duitse bezetter om waren 
gegaan.

a Zouden de moffenmeiden op gelijke wijze van hun titel af kunnen komen, zoals 
Aristodemus en Pantites van hun stempel ‘lafaard’ afkwamen? Zo nee, waarom 
niet?

b Pas in de jaren ’80 komt er langzaamaan verandering in de beeldvorming van col-
laborateurs en blijkt het verschil tussen ‘goed’ en ‘fout’ in de oorlog niet zo zwart-
wit te zijn. Hoe zou het kunnen dat deze verandering pas zo laat is gekomen?
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4  Herdenken en vieren: 

Thermopylae en nu

OPDRACHT 22 ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ
Op het moderne monument in Thermopylae staat op de sokkel van de midden-fi-
guur ‘ΜΟΛΩΝ	ΛΑΒΕ’ (zie afbeelding 1). Zoek zelf meer informatie over deze be-
kende uitspraak. 

a Vertaal de woorden en breng ze in verband met de strijd in Thermopylae.
b Deze woorden worden tegenwoordig door een ander volk in een andere context 

gebruikt. Zoek uit waarvoor. Wat vind je hiervan?

OPDRACHT 23 heldenstatus
De soldaten die hebben gestreden bij Thermopylae werden en worden door de 
Grieken als helden gezien. Deze heldenstatus is te vergelijken met de status die de 
Nederlandse oorlogsveteranen hebben. Er zijn veel verschillende soorten onder-
scheidingen en eretekens die veteranen kunnen krijgen als blijk van erkenning en 
waardering. Op de website van het ministerie van Defensie vind je veel informatie 
over deze onderscheidingen: www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen. 

a Ken je iemand met zo’n militaire onderscheiding? Welke onderscheiding is dat en 
waar heeft diegene hem voor gekregen?

b Welke onderscheiding denk je dat de Spartanen zouden hebben gekregen, als de 
slag bij Thermopylae in deze tijd zou hebben plaatsgevonden?

De Nederlandse officier Marco Kroon heeft in 2009 de Militaire Willems-Orde, 
de hoogste Nederlandse ridderorde, gekregen voor zijn optreden in Afghanistan. 
Daarna is hij regelmatig op negatieve wijze in het nieuws gekomen en heeft hij 
zelfs een taakstraf gekregen voor het geven van een kopstoot aan een politiea-
gent. In oktober 2019 heeft Kroon hierover gesproken in ’30 MINUTEN RAUW’ 
met Ruud de Wild. Je kunt het artikel lezen of de podcast beluisteren op www.
nporadio2.nl/nieuws/26403/marco-kroon-iemand-doodschieten-is-niet-mooi.
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c In het interview zegt Kroon: ‘Je hebt nu een Willems-Orde, dus je moet in het 
keurslijf lopen.’ Ben je het hiermee eens? Moet een held altijd van onbesproken ge-
drag zijn? Waarom wel of niet?

d Wat vind jij van Marco Kroon: is hij een held of niet? Waarom?

OPDRACHT 24 Thermopylae als keerpunt in de geschiedenis
Sommige historici, zoals de Engelse oudhistoricus Paul Cartledge, beschouwen 
de slag bij Thermopylae als een belangrijk keerpunt in de geschiedenis: als de 
dappere Spartanen niet waren opgekomen tegen de despotische Perzische over-
macht die Griekenland bedreigde, zouden de vrije Grieken niet de grondleggers 
kunnen zijn geworden van onze vrije, rationele Westerse cultuur. Anderen, zoals 
de Nederlandse historicus Jona Lendering, menen dat de verschillen tussen de 
Perzische en Griekse cultuur niet zo zwartwit waren en dat je niet kunt bewijzen 
dat de Westerse cultuur niet zou hebben bestaan zonder de Griekse.

a Met welke groep historici ben jij het eens: is Thermopylae een belangrijk keerpunt 
in de geschiedenis of niet? Licht je antwoord toe.

b Vind jij de Spartanen, die hun leven hebben gegeven voor hun idealen, een goed 
voorbeeld voor onze samenleving? Zijn ze nu ook nog helden voor ons? Waarom?
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 5  Terugkoppeling en  

afsluiting: hoe  

herdenk je een held?

OPDRACHT 25 terugblik
Met welke van de volgende beweringen ben je het (meest) eens, met betrekking 
tot de teksten die je in deze module hebt gelezen? Beargumenteer en licht je ant-
woord toe met citaten uit de tekst.

a Oorlog wordt hier voorgesteld als iets heroïsch, dat helden in staat stelt roem en 
eer te behalen.

b Oorlog is iets wat mensen overkomt en waar ze ongewild het slachtoffer van zijn.
c Oorlog komt voort uit misdadigheid van mensen.

OPDRACHT 26 beschouwing
Schrijf aan de hand van de teksten die je hebt gelezen en eventueel eigen gevonden 
artikelen een beschouwing van 750 woorden waarin één of meer van de volgende 
thema’s aan de orde komen: eer, heldenstatus, verantwoordelijkheidsgevoel, her-
denken, vieren, overwinning, nederlaag, positieve en negatieve beeldvorming.

6. Scène uit de film ‘300’ (2006, Zack Snyder) over de slag bij Thermopylae.



TACITUS

Slagvelden als 
herinneringsplaatsen

Evelyne Vos



2. Gerestaureerde loopgraaf van het slagveld op de 
 Grebbeberg. Je kunt er een rondleiding krijgen.

3. Gerestaureerde wal van de Germanen op het slagveld 
van de Varusslag. Hierachter konden zij zich verschansen 
bij hun aanval op de Romeinse legioenen (Archeologisch 

Park Kalkriese)

1. Monument voor de vermiste gevallenen van de meidagen 1940 op de militaire begraafplaats op de Grebbeberg
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1  Inleiding:  

slagvelden als  

herinneringsplaatsen

1.1 Algemeen
Plekken waar in een oorlog hevig is gevochten en waar veel soldaten zijn gesneu-
veld, vormen voor ons belangrijke herinneringsplekken. We herdenken er, vaak 
jaarlijks, de gevallenen en staan stil bij het feit dat zij hun leven hebben geofferd 
voor onze vrijheid. Juist op de plekken waar we onze oorlogsdoden herdenken, 
voelen we onze nationale verbondenheid des te sterker.
 In heel Europa zijn dergelijke locaties te vinden, vooral uit de beide wereld-
oorlogen van de vorige eeuw. Er liggen graven van gesneuvelde soldaten en er 
staan monumenten, vaak met teksten of namen, die de herinnering aan de vre-
selijke gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld, levend houden. Soms zijn 
er ook restanten van een slagveld bewaard gebleven of gereconstrueerd, als tast-
bare herinnering aan wat daar gebeurde. 

4. De militaire begraafplaats op de Grebbeberg,  
een van de Nederlandse nationale herdenkingsplekken
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In deze module staan slagvelden als herdenkingsplaatsen centraal. Na een inlei-
ding over de betekenis die deze hebben voor onze nationale identiteit, lees je een 
tekst over een van de grootste slagvelden uit de Romeinse geschiedenis. We zoo-
men in op de plek waar in 9 n. Chr. drie Romeinse legioenen door de Germanen 
in de pan werden gehakt. Slechts weinigen overleefden de slag. De tekst is van 
Tacitus, een Romeinse geschiedschrijver uit de 1ste eeuw n. Chr. (ca. 55 – ca. 120). 

Leerdoel
De vormen en rituelen waarmee wij herdenken, zijn voor ons zo gewoon dat ze 
voor alle tijden en plaatsen lijken te gelden, maar is dat wel zo? De confrontatie 
met wat in de oudheid in dit opzicht gebruikelijk was, leert ons om kritisch te kij-
ken naar wat wij vanzelfsprekend vinden. Na lezing van de Latijnse tekst en het 
maken van de bijbehorende opdrachten, kan je een antwoord geven op de vraag 
wat herinneringsplaatsen zoals slagvelden in de oudheid betekenden en welke 
betekenis ze voor ons én voor jouzelf hebben. Maak als orientatie op het onder-
werp eerst de onderstaande opdracht. 

OPDRACHT 1 oriëntatie op het thema
Zoek op https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten een monument op bij jou 
in de buurt. Ga daar naartoe, alleen of met een klasgenoot. Vraag je af wanneer 
het monument op deze plek is neergezet, waarom het juist daar staat en deze 
vorm heeft, wie er worden herdacht en op welke manier.

1.2 De invasie van Normandië in 1944
Op 6 juni 2019 was het 75 jaar geleden dat de invasie van de westerse geallieer-
den op de kust van Normandië plaatsvond. Deze landing werd in 2019 op grootse 
wijze herdacht in aanwezigheid van vorsten, staatslieden en veteranen uit de hele 
wereld. Ter gelegenheid van de 75ste herdenking van D-Day, zoals deze dag is gaan 
heten, was het luchtruim van Normandië voor één keer weer gevuld met oude 
vliegtuigen en op de historische locaties landde weer een aantal originele amfi-
bievoertuigen.
 D-Day vormt het begin van de bevrijding van West-Europa van de Duitse be-
zetters. De slag om Normandië die in de weken daarna plaatsvond, verliep zeer 
moeizaam; er vielen vele duizenden doden. Dit maakt de kust en het binnenland 
van Normandië tot een van de grote slagvelden in de recente geschiedenis van 
West-Europa.
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5. 75 jaar D-Day 2019: in scene gezette landing op de kust van Normandië op 6 juni 2019

OPDRACHT 2  actualisatie
Op de onderstaande foto’s zie je de geallieerde invasie op een van de Normandi-
sche stranden en hetzelfde strand zoals het er nu uitziet. Je zou de tweede foto zo 
kunnen tegenkomen in een vakantiebrochure. Zou jij zelf een dergelijke plek uit-
zoeken voor een strandvakantie? Motiveer je antwoord.

6 en 7. Omaha Beach in 1944 en nu
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1.3 De Grebbeberg bij Rhenen
Ook in Nederland zijn plaatsen waar in de Tweede Wereldoorlog zwaar is ge-
vochten. Een van de bekendste Nederlandse oorlogsbegraafplaatsen is het Mili-
tair Ereveld Grebbeberg. De slag om de Grebbeberg, een onderdeel van de Neder-
landse verdedigingslinie, was de hevigste en bloedigste slag in de meidagen van 
1940. 
Al meteen na de Nederlandse capitulatie op 15 mei 1940 werd op deze plek door 
de Duitse legerleiding een begraafplaats voor Duitse én Nederlandse gesneuvelde 
soldaten ingericht. De begrafenissen werden geleid door zowel protestantse als 
katholieke voorgangers en geestelijken. Na afloop werd samen het Onze Vader 
gebeden en volgde er een eresalvo. Regelmatig vonden er herdenkingen plaats, 
waarbij Duitse én Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren. Al 
tijdens de oorlog trok de militaire begraafplaats veel bezoekers. Er werd gerouwd 
door nabestaanden, maar het werd ook een populaire bestemming voor een dagje 
uit.
Het gezamenlijk begraven en herdenken van voormalige oorlogsvijanden op één 
plek is bijzonder. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de Duitse autori-
teiten dit inzetten als propaganda-instrument. Het paste goed binnen de natio-
naalsocialistische ideologie dat Nederlanders en Duitsers broedervolken zijn. Na 
de oorlog stapte men radicaal af van de gezamenlijke Nederlands-Duitse herden-
king. Alle stoffelijke resten van Duitse soldaten werden overgebracht naar een 
speciale Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn. Daarmee 
werd het slagveld van de Grebbeberg als herdenkingsplek als het ware ‘genatio-
naliseerd’. Voor het herdenken van de Duitse soldaten die hier omgekomen wa-
ren, was er letterlijk en figuurlijk geen ruimte meer.
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OPDRACHT 3 actualisatie
Mogen volgens jou ook omgekomen Duitse soldaten herdacht worden op voor 
Nederlanders belangrijke herinneringsplekken? Mogen ook Duitse autoriteiten 
daarbij aanwezig zijn? Licht je antwoord toe.

8. Nederlandse oud-strijders herdenken hun gevallen kameraden op de Grebbeberg in november 
1940. Foto: Stichting Greb. Op de site van de stichting staan ook foto’s van de Duitse graven op  

de Grebbeberg.
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2  Het terrein van  

de Varusslag:  

een Romeinse  

herinneringsplek? 

2.1 De archeologische bronnen
Ruim tweeduizend jaar geleden leden de Romeinen in Germanië een van de 
grootste en pijnlijkste nederlagen in hun geschiedenis. In 9 n. Chr. werden het 
17de, 18de en 19de legioen van het Romeinse leger door de Germaanse aanvoerder 
Arminius in een hinderlaag gelokt en vernietigend verslagen. De veldtekens wer-
den buitgemaakt, de ergste ramp die Romeinse legioenen kon overkomen.
Het leger was met hulptroepen en een hele stoet vrouwen, kinderen en slaven – 
in totaal zo’n twintigduizend mensen – onderweg geweest naar een winterkamp. 
Vrijwel allen kwamen om, ook de Romeinse legeraanvoerder Varus. Zijn lichaam 
werd door de Germanen in stukken gehakt en het hoofd werd in Rome bij keizer 
Augustus afgeleverd. Deze zou volgens de schrijver Suetonius zo overstuur zijn 
geweest dat hij zijn haar maandenlang niet liet knippen ten teken van rouw en 
regelmatig uitriep: Quintili Vare, legiones redde (Quintilius Varus, geef me mijn 
legioenen terug)! De dag van de nederlaag werd door de keizer tot een dag van 
rouw uitgeroepen.
De nederlaag van Varus is bekend als de slag bij het Teutobergerwoud. Tot ver in de 
20ste eeuw was de exacte locatie ervan niet bekend, maar op basis van muntvond-
sten bestond sinds het eind van de negentiende eeuw al wel het vermoeden dat het 
slagveld gelegen kon hebben bij het huidige Kalkriese, ten noorden van Osnabrück 
in Nedersaksen. In 1987 werd in dit gebied door een amateur-archeoloog opnieuw 
een grote muntschat gevonden. Dat werd de aanleiding tot een grootschalig ar-
cheologisch onderzoek. Daarbij werden behalve munten ook nog andere dingen 
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gevonden, zoals botresten van mensen en dieren, de restanten van een door de 
Germanen aangelegde wal en allerhande attributen die horen bij militaire uitrus-
tingen. Deze vondsten zouden erop kunnen wijzen dat er op deze plek een groot 
militair treffen heeft plaatsgevonden. Inmiddels menen veel onderzoekers dat het 
hier naar alle waarschijnlijkheid om de locatie van de Varusslag gaat.

              
9. Gezichtsmasker van een Romeinse ruiterhelm        10. Munt met merkteken van Varus  

Beide vondsten werden gedaan bij opgravingen in Kalkriese.

2.2 Schriftelijke bronnen: Tacitus
Vóór de ontdekking van mogelijke materiële resten van de Varusslag kon de lo-
catie en het verloop daarvan alleen gereconstrueerd worden op basis van schrif-
telijke bronnen, waarvan de beschrijving van het slagveld door de Romeinse 
geschiedschrijver Tacitus een van de belangrijkste is. Hij vertelt in zijn Annalen 
hoe Germanicus, de neef en adoptiefzoon van keizer Tiberius, in de jaren 14-16 
n. Chr. een strafexpeditie ondernam tegen de Germanen. Het was een represaille 
voor de nederlaag van Varus, na zes jaar nog altijd een open wond in het collectie-
ve bewustzijn van de Romeinen.
Het verhaal van Tacitus dat je nu gaat lezen is een van de belangrijkste bronnen 
die we hebben voor de Varusslag. Bij lezing van de tekst moet je met de volgende 
dingen rekening houden:

1. Tacitus heeft een heel eigen stijl. De zinnen zijn beknopt geformuleerd (brevitas: er 
worden veel woorden weggelaten) en er is een grote variatie in de manier waarop 
dingen worden uitgedrukt (variatio). Tacitus houdt van afwisseling in het gebruik 
van naamvallen en constructies.

2. Tacitus (ca. 55/56 – ca. 120 n. Chr.) schrijft honderd jaar na de slag en is vrijwel 
zeker zelf niet in deze noordelijke streken geweest. Hij kon slechts navertellen wat 
hij aantrof in oudere bronnen, zoals het verloren gegane werk over de Germaan-
se oorlogen van Plinius de Oudere (23/24 –79 n. Chr.). Deze was een aantal jaren 
als militair in Germania gestationeerd geweest en was erbij toen veertig jaar na de 
veldslag nog Romeinen werden bevrijd uit Germaanse krijgsgevangenschap. Het is 
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waarschijnlijk dat Tacitus’ verslag van de strijd via het werk van Plinius teruggaat 
op ooggetuigenverslagen van overlevenden.

3. Het verhaal van Tacitus is geen weergave van de kale feiten, maar geschreven met 
de duidelijke bedoeling om de Germanen als wrede barbaren af te zetten tegen de 
beschaafde Romeinen én om het karakter en gedrag van de nobele Germanicus te 
contrasteren met dat van zijn veel minder deugdzame oom Tiberius. Het verhaal is 
dus door Tacitus gestileerd.

4. De beschrijving van het slagveld als plek des doods (locus horridus) is duidelijk 
vormgegeven volgens een vast literair format voor zulke duistere oorden. Het 
hoeft dus niet een honderd procent waarheidsgetrouwe weergave te zijn van deze 
plek des onheils.

Many Romans, disoriented in the 
confusion of battle, flee to the 

north, and are killed in the nearby 
swamp.

3,5 Km

Large swamp

The Battle of the Teutoburg 
Forest (9 A.D.)

Today's Kalkriese, Germany

Highway  A1

Rhine-Elbe River

Main path

Path deviated from 
the Germans

Kalkriese hill

Embankment 
built by the 

Germans

5000/7000 Germans in the 
forest 7000/10000 Germans on 

the eastern side of the 
Kalkriese hidden in the 

dense forest

5000/7000 Germans in the embankment

The Romans try one last and 
desperate defense and take 
refuge in a makeshift camp 

made of wagons.

The Roman column, made up of 
3 legions (XVII, XVIII and XIX), 6 

infantry cohorts and three 
auxiliary cavalry wings (for a 
total of about 20,000 men), 
stretched in the Teutoburg 

Forest for about 3,5 km.

11. Het slagveld zoals het er mogelijk heeft uitgezien. Je ziet hoe smal de doorgang  
was tussen de heuvelrug en het moeras ten noorden daarvan. Het grote Romeinse leger  

zat als een rat in de val en kon geen kant op.

2.3 Wat direct voorafgaat aan ons verhaal
We stappen in het verhaal op het moment dat Segestes, een leider van de Che-
rusken en een bondgenoot van de Romeinen, zijn dochter aan de Romeinen heeft 
uitgeleverd. Deze Thusnelda was de vrouw van Arminius en verwachtte op dat 
moment een kind van hem. Arminius wordt woedend en probeert een aantal 
Germaanse stammen tegen de Romeinen op te hitsen. Om de vijand te dwars-
bomen treft Germanicus op verschillende plekken tegenmaatregelen. Tijdens de 
militaire campagne die daarop volgt, wordt een bijzondere ontdekking gedaan…
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3  Tekst,  

hulpaantekeningen  

en opdrachten

a. Germanicus doet een bijzondere ontdekking (Annales 1.60)

  Chauci cum auxilia pollicerentur, in commilitium adsciti sunt. Bructeros sua 
urentis expedita cum manu L. Stertinius missu Germanici fudit; interque caedem 
et praedam repperit undevicesimae legionis aquilam cum Varo amissam. 

  Ductum inde agmen ad ultimos Bructerorum, quantumque Amisiam et Lupiam 
5  amnis inter vastatum, haud procul Teutoburgiensi saltu in quo reliquiae Vari 

legionumque insepultae dicebantur. 

1     Chauci de Chauken; Germaanse stam in het huidige 
Noord-Duitsland

 polliceor, polliceri (dep.) beloven
 adsciti sunt               perf. pass. van adsciscere: opnemen
 commilitium hier: (gezamenlijke) troepenmacht, leger
      Bructeri de Bructeren; Germaanse stam in Noordwest-

Duitsland  
 sua hun eigen bezittingen; object bij urentis = urentes 

(r. 2) 
2 uro, urӗre in brand steken 
      fudit perf. van fundere: verjagen, verslaan
      Lucius Stertinius een hoge legerbevelhebber in het leger van 

Germanicus
      expedita manus  een lichtbewapend detachement
      missu + gen. in opdracht van
     caedes, -is hier: het moorden
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3    undevicesimus negentiende
      aquila adelaar 
4   ductum vul aan: est
     agmen, -inis (onz.) leger
      ad ultimos naar de uiterste grenzen
4-5 quantum inter het hele gebied tussen. Lees: quantum inter 

amnes Amisam et Lupiam vastatum (est) 
 Amisia et Lupia de Ems en de Lippe
5 Teutoburgiensis saltus het Teutoburgerwoud. Saltus kan (berg)woud of 

nauwe doorgang betekenen. De betekenis van dit 
woord speelde een rol in de zoektocht naar de  
precieze locatie van de Varusslag.

5-6  Lees: reliquiae … insepultae (esse) dicebantur (N.c.I.)
6 insepultae onbegraven

OPDRACHT 4 tekstbegrip
a Germanicus vindt het slagveld van de Varusslag tijdens een militaire expeditie te-

gen de Germanen. Noteer de Latijnse tekstelementen die met strijd te maken heb-
ben.

b De Chauken en de Bructeri hadden niet eenzelfde relatie met de Romeinen. Licht 
dit toe met behulp van de informatie die de Latijnse tekst je aanreikt.

c Leg uit dat de Romeinen bij hun veroveringsoorlog in Germania gebruik maakten 
van het principe divide et impera. 

 12.

OPDRACHT 5 tekstbegrip en actualisatie
a Bekijk de afbeelding op de munt hierboven. Om wat voor een aquila (r. 3) gaat het 

hier? Waarom was de vondst daarvan voor de Romeinen zo belangrijk?
b Hebben wij vergelijkbare tekens en symbolen? Welke waarde hechten wij daaraan 

en waarom?
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OPDRACHT 6 actualisatie
Tijdens een bezoek van de Nederlandse premier Rutte aan de Amerikaanse pre-
sident Trump op 18 juni 2019 vond een bijzondere plechtigheid plaats. Tijdens 
een speciale ceremonie in het Witte Huis werd een gerafelde Amerikaanse vlag 
met kogelgaten aan de Amerikanen overgedragen. Deze had gewapperd op een 
Amerikaans marineschip tijdens de landing op de kust van Normandië. De vlag 
was in bezit gekomen van de Nederlandse ondernemer en kunstverzamelaar 
Bert Kreuk. Die had hem gekocht op een veiling in Texas, nadat hij bijna zeventig 
jaar als een kostbare schat bewaard was door een voormalige luitenant van Ne-
derlandse afkomst in het Amerikaanse leger.
 Kreuk wilde de vlag graag ‘teruggeven’ aan het Amerikaanse volk onder voor-
waarde dat de Amerikaanse president de vlag in Nederland zou komen ophalen 
als hij in Europa was voor de 75ste herdenking van D-Day. Toen dat uiteindelijk 
niet doorging, werd besloten de vlag terug te brengen naar Amerika. Kreuk sloot 
zijn speech tijdens de overhandiging daarvan in Washington als volgt af:
‘Ik ben erg dankbaar dat president Donald Trump, de opperbevelhebber, dit be-
langrijke vrijheidssymbool en de nalatenschap van helden wil aannemen namens 
het Amerikaanse volk. De vlag is thuis. Ze zijn thuis. Dank u wel.’

a In hoeverre zijn de Romeinse aquila uit de tekst en deze Amerikaanse D-Day-vlag 
te vergelijken? Noem de overeenkomsten.

b De verwikkelingen rond de Romeinse aquila en de Amerikaanse vlag zijn echter 
verschillend. Vergelijk de geschiedenissen van beide voorwerpen. Tot welke con-
clusie kom je?

c Wat gebeurde er met teruggekomen Romeinse veldtekens en wat met de terugge-
geven D-Day-vlag? Wat concludeer je? 

d Wat is jouw mening over de ceremonie rond de Amerikaanse vlag wanneer je deze 
koppelt aan het thema herdenken? Je kunt de plechtigheid geheel of gedeeltelijk 
terugkijken via YouTube (FULL FLAG CEREMONY, FOX 10). Ook elders op het in-
ternet is informatie te vinden.

13. De gehavende D-Day vlag is 
‘terug waar hij hoort’. Links de 
Amerikaanse president Trump 
met Bert Kreuk, rechts vooraan de 
Nederlandse premier Rutte
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b. Germanicus wil het slagveld van de Varusslag bezoeken 
(Annales 1.61)

  Igitur cupido Caesarem invadit solvendi suprema militibus ducique, permoto 
ad miserationem omni qui aderat exercitu ob propinquos, amicos, denique ob 
casus bellorum et sortem hominum. Praemisso Caecina ut occulta saltuum 
scrutaretur pontesque et aggeres umido paludum et fallacibus campis

5 inponeret, incedunt maestos locos visuque ac memoria deformis. 

1 solvo, solvĕre suprema  de laatste eer bewijzen aan; solvendi: welke vorm?
 + dat. 
1-2 permoto … exercitu  welke constructie?
2  Lees:  omni exercitu qui aderat
 miseratio, onis medeleven, medelijden
 propinqui verwanten
 ob + acc. hier: bij de gedachte aan
 denique ja, …
3 Caecina commandant in het leger van Germanicus
 praemisso Caecina  welke constructie?
 occulta  hier: verborgen doorgangen, kloven
 saltus, -us bergwoud, bos
4 scrutor, scrutari verkennen, doorzoeken
 (pontes)que -que verbindt scrutaretur met inponeret (r. 5)
 agger, -eris dam
 umidus drassig; umido paludum = umidis paludibus, 

zoals in het volgende fallacibus campis. Mooi 
voorbeeld van Tacitus’ taaleigen variatio. 

 fallaces campi (mv.) verraderlijk terrein
5 inpono, inponĕre + dat.  bouwen in, leggen over
 deformis = deformes misvormd; lees: locos maestos et deformes visu 

ac memoria
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14. Marmeren borstbeeld van Germanicus. Archeologisch Museum Saint-Raymond, Toulouse

OPDRACHT 7 tekstbegrip
a Wie wordt bedoeld met dux in r. 1?
b Welke reactie riep het plan van Germanicus op bij zijn soldaten? Citeer ook het La-

tijnse tekstelement uit r. 1 t/m 3 waarin dat duidelijk wordt.
c Wat zou de wens van Germanicus om de gesneuvelde soldaten en hun aanvoerder 

de laatste eer te bewijzen in deze omstandigheden kunnen inhouden?
d Wat zouden wij tegenwoordig in een vergelijkbare situatie doen?

OPDRACHT 8 tekstbegrip
Als je de opsomming propinquos t/m hominum (r. 2-3) nader bekijkt, zou er dan 
volgens jou sprake kunnen zijn van een climax? Licht je antwoord toe. Zoek in-
dien nodig op wat dit stijlmiddel inhoudt.
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OPDRACHT 9 tekstbegrip
Praemisso Caecina (r. 3). Waarom deed Germanicus dit? Baseer je antwoord op 
de tekst én op je kennis van de historische achtergrond.

OPDRACHT 10 actualisatie
Bij de manier waarop de soldaten in het leger van Germanicus de plek van het 
slagveld ervaren, speelt ook memoria (r. 5) een rol.

a Wat is volgens jou de betekenis van herinnering bij herdenken en gedenken?
b Is volgens jou visus (r. 5) ook noodzakelijk om te kunnen herdenken?

OPDRACHT 11 actualisatie
In 1976 verbeeldde de Duitse schilder Anselm Kiefer het slagveld van de Varus-
slag op een bijzondere en indringende manier. Bekijk afbeelding 15 goed en be-
schrijf wat je ziet. Wat roept dit schilderij bij jou op?

15. Anselm Kiefer. De plek van de Varusslag (1976). Van Abbemuseum, Eindhoven
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c. Het slagveld: een locus horridus (Annales 1.61)

1 prima castra  onderwerp bij ostentabant (r. 2). Wat is 
het object?

 manus, -us hier: werk, arbeid; verbinden met trium 
legionum

 ambitus, -us omvang
 dimensa principia (onz. mv.) ruim bemeten hoofdkwartier
2-3 accisae iam reliqiae consedisse  Vertaal: Men kon zich goed voorstellen 
 intellegebantur  dat zich (daar) de al geslonken resten (nl. 

van het leger) hadden gelegerd.
  Welke grammaticale constructie staat er 

in deze zin?
 dein verderop
 semirutus half ingestort
 humilis fossa ondiepe gracht
3 albens verbleekt
 ut … ut al naar gelang … of
4 aggeratus op een hoop
 fragmen, -inis (onz.) brokstuk
 artus, -us ledemaat
 simul en ook
 truncus stam
5 antefixus vastgemaakt aan, gespietst op
 lucus (heilig) woud, bos
  barbarae arae  vul aan: stabant
6 primus ordo, -inis de eerste rang
 macto, mactare afslachten.

  Prima Vari castra lato ambitu et dimensis principiis trium legionum manus 
ostentabant; dein semiruto vallo, humili fossa accisae iam reliquiae consedisse 
intellegebantur: medio campi albentia ossa, ut fugerant, ut restiterant, disiecta 
vel aggerata. Adiacebant fragmina telorum equorumque artus, simul truncis 

5  arborum antefixa ora. Lucis propinquis barbarae arae, apud quas tribunos ac 
primorum ordinum centuriones mactaverant.
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16. Lionel Royer. Germanicus op het slagveld van de Varusslag (1896)

OPDRACHT 12 stijlmiddelen
a Om het effect van zijn horrorverhaal nog intenser te maken zet Tacitus stijlmid-

delen in. Leg uit dat er bij het tekstelement ut fugerant, ut restiterant, disiecta vel 
aggerata (r. 3-4) sprake is van parallellie.

b De woordplaatsing van het tekstelement fragmina telorum equorumque artus (r. 4) 
is eveneens opvallend. Welk stijlmiddel is hier gebruikt en wat is het effect daar-
van?

OPDRACHT 13 tekstbegrip
a Uit r. 1 t/m 3 (t/m intellegebantur) valt op te maken dat de strijd in verschillende  

fasen is gevoerd. Licht dit toe met verwijzing naar de Latijnse tekstelementen.
b Maak een schetsje van het slagveld op basis van de informatie die je krijgt in tekst 

c.
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OPDRACHT 14 tekstbegrip
a Beschrijf wat je ziet op het schilderij van Lionel Royer (afbeelding 16): op welke 

punten komt zijn weergave van het slagveld overeen met die in de tekst van Taci-
tus? Zie je ook verschillen?

b  Vergelijk het schilderij van Lionel Royer met dat van Anselm Kiefer (afbeelding 15). 
Noteer drie opmerkelijke verschillen in de manier waarop zij het slagveld van de 
Varusslag weergegeven hebben.

c Het schilderij van Royer dateert uit het eind van de 19de eeuw toen de exacte loca-
tie van de Varusslag nog niet bekend was. Tacitus zelf noemt een plek in het Teu-
toburgiensis saltus (tekst a, r. 5).

 In de discussie over de exacte locatie speelt de interpretatie van het woord saltus 
een rol. Zoek eerst in het woordenboek op welke betekenissen het woord kan heb-
ben en vraag je daarna af welke betekenis het beste past bij de weergave van het 
slagveld door Royer.

OPDRACHT 15 tekstbegrip
Tacitus kiest in r. 6 voor het werkwoord mactare in plaats van het meer neutrale 
caedere. Welk beeld van de vijand van de Romeinen wil hij daarmee oproepen? 
Bekijk de betekenissen van mactare in het woordenboek. Betrek in je antwoord 
ook de informatie die gegeven wordt in Lucis t/m arae (r. 5).

OPDRACHT 16 actualisatie
a Brengt het verslag van Tacitus bij jou als hedendaagse lezer over welk bloedbad 

zich op het slagveld moet hebben afgespeeld?
b Zet het je aan het denken over de casus bellorum en het sors hominum (tekst b, r. 

3)?
c Welke middelen die Tacitus niet had, hebben wij tegenwoordig om oorlogsgeweld 

te verbeelden? Zou dat automatisch een indringender beeld hebben opgeleverd? 
Motiveer je antwoord.

d Ga op zoek naar een concreet voorbeeld van de bij opdracht 16c bedoelde midde-
len.
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d. De verhalen van overlevenden (Annales 1.61)

  Et cladis eius superstites, pugnam aut vincula elapsi, referebant hic cecidisse  
legatos, illic raptas aquilas; primum ubi vulnus Varo adactum, ubi infelici dextera  
et suo ictu mortem invenerit; quo tribunali contionatus Arminius, quot patibula 
captivis, quae scrobes, utque signis et aquilis per superbiam inluserit. 

1 superstes, -itis overlevende
  Zelfs veertig jaar na de slag werden nog enkele 

Romeinse soldaten die de strijd hadden overleefd 
en dus ooggetuigen waren geweest, uit Germaanse 
krijgsgevangenschap bevrijd (Annales 12.27).

 clades, -is ramp, nederlaag
 elapsus  part. perf. pass. van elabi + acc.: ontkomen aan
 refero, referre  vertellen, gevolgd door een A.c.I: cecidisse legatos, 

raptas (esse) aquilas en daarna door een aantal 
afhankelijke vragen. 

  Noteer de vraagwoorden waarmee deze zinnen  
beginnen.

2 primum adiectivum; congrueert dus met?
 adactum Vul aan: sit; perf. pass. van adigere + dat.: een 

wond toebrengen 
 dextera Vul aan: manu
3 ictus, -us steek
 tribunal, -is (onz.) verhoging, podium
 contionor, contionari (de troepen) toespreken; contionatus: vul aan: sit
 Arminius Een Cherusk en de aanvoerder van de Germanen 

bij de Varusslag. Hij had in Rome een militaire 
opleiding gehad en had bij de  Germaanse 
hulptroepen gediend; hij bezat zelfs het Romeinse 
burgerrecht. Dat weerhield hem er echter niet van 
om zich op te werpen als de leider van een groot 
aantal Germaanse stammen, die hij in een anti-
Romeins verbond verenigde. In de latere Duitse 
geschiedschrijving heet hij Hermann.

 patibulum kruis, galg. Vul als persoonsvorm sint aan.  
4 scrobis, is kuil. Waar dienden deze kuilen voor?
 ut hoe
 illusi perf. van illudere + dat: de spot drijven met 
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OPDRACHT 17 tekstbegrip
a Wat wordt concreet bedoeld met vincula elapsi (r. 1)?
b Waarom wordt de rechterhand van Varus infelix (r. 2) genoemd?

OPDRACHT 18 tekstbegrip
a Verklaar de modus van invenerit (r. 3) en inluserit (r. 4).
b Wie is het onderwerp van invenerit (r. 3) en wie van inluserit (r. 4)?
c Bij contionatus moet je een vorm van esse als persoonsvorm aanvullen. Moet dat 

est, erat, sit of esset zijn? Leg je antwoord uit.
d Leg uit dat Tacitus in r. 1 t/m 4 (hic t/m inluserit) variatio en brevitas toepast (zie 

de uitleg op p.120). 

OPDRACHT 19 tekstbegrip en actualisatie
a Wat er destijds op de rampplek was gebeurd, laat Tacitus hier (indirect) vertellen 

door superstites (r. 1). Waarom kiest hij daarvoor?
b Tacitus heeft de verhalen die hij hier optekent, waarschijnlijk niet rechtstreeks van-

de overlevenden die hij als vertellers opvoert gehoord. Hoe zouden deze verhalen 
dan wel bij hem terechtgekomen kunnen zijn? Gebruik de informatie uit de inlei-
ding.

c  Wij hechten grote waarde aan de verhalen van onze oorlogsveteranen. Hadden Ro-
meinse legioensveteranen een vergelijkbare status in de Romeinse samenleving?

OPDRACHT 20 actualisatie
Bij het bezoek van Germanicus aan het slagveld laat Tacitus directe getuigen 
verhalen vertellen over de verschrikkingen die ze voor hun ogen hebben zien ge-
beuren. Dit is een voor de oudheid uitzonderlijke passage, want door Romeinse 
geschiedschrijvers wordt er verder weinig aandacht besteed aan de beschrijving 
achteraf van slagvelden en de verhalen daarover van overlevenden. 
In onze tijd hebben verhalen van ooggetuigen, veteranen en anderszins direct 
betrokkenen een centrale plaats gekregen in de manier waarop wij onze oorlogs-
slachtoffers – gesneuvelde soldaten en anderen die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog omkwamen – gedenken. Wij vonden en vinden het belangrijk dat hún ver-
halen, ook na zoveel jaar nog, doorverteld worden. 



3. Tekst, hulpaantekeningen en opdrachten 133

Nu de oorlog steeds verder achter ons komt te liggen, vindt er met het oog op de 
herdenking op 4 mei steeds vaker een debat plaats over een goede invulling van 
het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. De onderstaande column van Aleid 
Truijens in de Volkskrant van 3 mei 2019 levert een bijdrage aan dit debat. Hier-
onder de ingekorte tekst van de column:

‘Inleven is herdenken: de verhalen over de Holocaust moeten 
we blijven vertellen 
Een paar ooms hadden meegevochten in de eerste oorlogsdagen. Een ander 
vertelde tot gekmakens toe zijn heldenverhaal over de overval op een bonnen-
kantoor. Wij gaapten en rolden met onze ogen. Dit was toch verschrikkelijk lang 
geleden? Wel dertig jaar! Trouwens, ze leefden allemaal nog, die ouwen met hun 
bierbuiken, schuine moppen en Opels Kadett. Zo erg kon het niet geweest zijn. 
Dat het verschrikkelijker kon, wist ik wel. Ook daarom hoorde ik liever geen oor-
logsverhalen. (…) Dat veranderde pas toen ik, verplicht voor school, Het achter-
huis las, het dagboek van Anne Frank. En kort daarna Het bittere kruid van Mar-
ga Minco. Mijn desinteresse sloeg om in paniek: dit konden mensen, heel gewone 
mensen, anderen aandoen. (…)
De Tweede Wereldoorlog is nu bijna tachtig jaar geleden, lang niet lang genoeg 
geleden om erover te zwijgen. Wat mij betreft zetten we er juist een tandje bij met 
herdenken. Dus geen thema als ‘kiezen in vrijheid’ op 4 en 5 mei, gelinkt aan het 
kiesrecht en de verkiezingen, hoe belangrijk ook. Deze meidagen hebben al een 
groots thema: de oorlog van ’40 -’45. Dat is genoeg. Laten we op 4 mei deze doden 
herdenken, de mensen die sneuvelden of die vermoord werden, door een stel 
krankzinnigen, door onmensen met macht. Niet al die andere slachtoffers van 
missies of oorlogen elders, geef die een eigen herdenking. Iedereen herdenken is 
niemand herdenken.’

a Ben je het eens of oneens met het standpunt van Aleid Truijens over de blijvende 
betekenis van verhalen over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog bij 
herdenken op 4 mei?

b Mag je volgens jou op 4 mei ook denken aan slachtoffers van oorlog op andere 
plaatsen en in andere tijden? Of aan overleden familieleden of vrienden?

c Zo ja, hoe kan deze vorm van herdenken een plaats krijgen binnen onze bestaande 
rituelen?

d Welke rol kunnen teksten daar volgens jou bij spelen?
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OPDRACHT 21 actualisatie
In zijn boek over de ondergang van de Nederlandse joden in 1940-1945 schreef Ja-
cob Presser in 1965 dat het zijn morele plicht als historicus was om nog eenmaal 
de stem te laten klinken van hen voor wie dat zelf niet mogelijk was geweest, als 
een aanklacht tegen het vreselijke lot dat hen in de Tweede Wereldoorlog trof.

Is het volgens jou de taak van een geschiedschrijver om, wanneer nog maar wei-
nig mensen in leven zijn die de oorlog hebben meegemaakt, de verhalen door te 
vertellen over de gruwelijkheden daarvan en over de oorlogsslachtoffers die zelf 
nooit hun stem hebben kunnen laten horen? 
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e. Germanicus laat de Romeinse gevallenen in een grafheuvel 
leggen (Annales 1.62)

  Igitur Romanus qui aderat exercitus sextum post cladis annum trium legionum 
ossa, nullo noscente alienas reliquias an suorum humo tegeret, omnis ut 
coniunctos, ut consanguineos, aucta in hostem ira, maesti simul et infensi 
condebant. Primum extruendo tumulo caespitem Caesar posuit, gratissimo 

5 munere in defunctos et praesentibus doloris socius. 

1 exercitus Omdat exercitus wordt gevoeld als 
een meervoud, staat de persoonsvorm 
condebant (r. 4) in het meervoud. Ook 
maesti en infensi (r. 3) staan daarom 
in de nom. meervoud.

 post Lees: post sextum annum cladis
2 ossa  object bij condebant (r. 4); verbinden 

met trium legionum
 nullo ablativus van nemo
 nosco, noscĕre + afhankelijke vraag niet weten of … (an) of 
 alienus vreemd, andermans
 suorum vul aan: reliquias
 omnis = omnes; congrueert met coniunctos 

en consanguinos
 ut (zo)als
3 infensus verbitterd, kwaad
4 caespes, -itis (gras)zode, plag; caespitem verbinden 

met primum
 Caesar Wie wordt hiermee bedoeld?
 gratus welkom, gewenst
 extruo = exstruo, exstruĕre; extruendo: 

welke vorm?
5 munus, eris (onz.) blijk van eerbied, bewijs van eer
 defuncti (mv.) de doden
 socius verbonden met (adiectivum); 

deelgenoot (substantivum); in het 
laatste geval predicatief vertalen.
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OPDRACHT 22 tekstbegrip en actualisatie
a Huninks vertaling van alienas reliquias (r. 2) zou de suggestie kunnen wekken dat 

het om botten van Germanen gaat. Citeer de Latijnse tekstelementen in de volgen-
de regels die deze interpretatie toch onwaarschijnlijk maken. Licht je antwoord toe.

b Op wie hebben alienas reliquias en (reliquias) suorum dan wel betrekking?
c Hoe werden in 1940 op de Grebbeberg de doden begraven? (Zie inleiding, p. 117).
d Hoe denk jij over het gezamenlijk begraven van soldaten die elkaars vijand waren?

OPDRACHT 23  tekstbegrip en actualisatie

a Caesar primum caespitem posuit (r. 4). Vat in je eigen woorden samen welke twee 
beweegredenen Germanicus volgens de tekst had om dit te doen.

b gratissimo t/m socius (r. 4-5). Welk beeld wil Tacitus hier geven van Germanicus 
als aanvoerder van het leger? Waarom schetst hij dit beeld van hem?

c Stel, je bent een Romeinse soldaat onder Germanicus. Wat zou jij ter plekke doen?

OPDRACHT 24 tekstbegrip en actualisatie
a Of Germanicus min of meer bij toeval tot herdenking van de gevallenen overging of 

dat hij het slagveld om die reden doelbewust opzocht, is niet meer te achterhalen. 
Stel, je bent senator in Rome en hebt gehoord wat er met Varus en zijn soldaten is 
gebeurd. Welke opdracht zou jij meegeven aan Germanicus?

b Wie of wat laat Germanicus nu precies herdenken? Gebruik de aanwijzingen die 
tekst e én tekst b je aanreiken. 

c Wat zouden de legerleiding of andere verantwoordelijke personen tegenwoordig in 
een vergelijkbare situatie bij het ontdekken van een rampplek doen?

OPDRACHT 25 een inscriptie lezen
De grafheuvel die Germanicus liet opwerpen, was een massagraf voor de naam-
loze omgekomen soldaten, van wie identificatie niet meer mogelijk was. Onder 
hen was ook officier Marcus Caelius. Voor hem liet zijn broer Publius later een 
gedenkteken oprichten. Het is een cenotaaf, een leeg grafmonument voor een 
dode van wie de botten niet zijn teruggevonden. Het monument is teruggevon-
den bij de Duitse plaats Xanten. Naast Marcus Caelius zijn twee van zijn ook ge-
sneuvelde vrijgelaten slaven (liberti) afgebeeld. De beschadigde inscriptie is als 
volgt gereconstrueerd:
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M(arco) CAELIO T(iti) F(ilio) LEM(onia) BON(onia)
[t] O(rdini) LEG(ionis) XIIX ANN(orum) LIII s(emissis)                 semis, – issis de helft

[ce]CIDIT BELLO VARIANO OSSA
[L(ibertorum)I]NFERRE LICEBIT P(ublius) CAELIUS T(iti) F(ilius)
LEM(onia) FRATER FECIT

a In het hoeveelste legioen was Marcus Caelius officier? Hoe zou jij dit getal  
opschrijven?

b Hoe oud was hij toen hij sneuvelde?
c   Citeer het tekstelement waaruit blijkt dat Marcus Caelius omkwam in de  

Varusslag.
d Citeer het tekstelement waarmee wordt aangegeven dat zijn broer de steen liet 

maken.
e Marcus had een hoge rang en aanzien in het leger. Waaraan zie je dat?

OPDRACHT 26 actualisatie
In onze tijd doen wij er veel moeite voor dat omgekomen soldaten en andere 
slachtoffers van oorlogsgeweld van wie de stoffelijke resten niet teruggevonden 
zijn, ergens een naam krijgen.

a Bedenk daar een recent voorbeeld van. Waarom vinden wij dat zo belangrijk?
b Zoek op hoe wij de niet teruggevonden gesneuvelden van de Grebbeberg herden-

ken.
c Is het volgens jou ook mogelijk om oorlogsslachtoffers de laatste eer te bewijzen 

en te gedenken in een naamloos massagraf? 

17. Gedenkteken voor officier Marcus Caelius. 
Rheinisches Landesmuseum, Bonn
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f. Keizer Tiberius heeft kritiek op Germanicus (Annales 1.62)

  Quod Tiberio haud probatum, seu cuncta Germanici in deterius trahenti, sive 
exercitum imagine caesorum insepultorumque tardatum ad proelia et 

 formidolosiorem hostium credebat; neque imperatorem auguratu et 
 vetustissimis caerimoniis praeditum adtrectare feralia debuisse.  

1 quod relatieve aansluiting. Waarnaar verwijst dit 
woord?

Tiberio  dat. auctoris; met welk woord congrueert T
iberio? 

 seu … sive hetzij … hetzij (omdat)
 traho, trahĕre in deterius in het negatieve trekken = afkraken 
2 imago, inis aanblik

tardo, tardare afremmen, tegenhouden
2-4 credebat + A.c.I. Lees: credebat exercitum tardatum … et 

formidolosiorem … (esse); neque imperatorem 
… (adtrectare) debuisse (credebat)

3 formidolosus bang, angstig
auguratus, -us het ambt van augur. Auguren waren 

priesters die op basis van de vlucht van vogels 
voorspellingen konden doen. Het college 
van auguren, waar Germanicus dus ook toe 
behoorde, stond in Rome in hoog aanzien.

4 caeremonia (onz. mv.) religieuze ceremonieën
 praeditus bekleed met, belast met
 adtrecto, adtrectare lett.: aanraken; ook: zich bezighouden met.
 feralia dingen die te maken hebben met de dood, 

begrafenis. 
  In de oudheid werd gedacht dat degene die een 

dode aanraakte, verontreinigd werd.

18. Munt met de afbeelding van een gesluierde pietas (een bedekt hoofd was een teken van eerbied 
jegens de goden). Het is onbekend wie hier als de godin pietas is afgebeeld. Misschien Tiberius’ 

moeder Livia, of Vipsania Agrippina (overleden in 20 n. Chr.), de eerste vrouw van Tiberius, die deze 
munt liet slaan (21-23 na Chr.)
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OPDRACHT 27 tekstbegrip
a Wat insinueert Tacitus met de woorden cuncta Germanici in deterius trahenti (r. 1) 

over de verhouding tussen Tiberius en Germanicus?
b Is er enige historische grond voor deze uitspraak van Tacitus? Zoek op hoe de ver-

houding tussen oom en neef zich ontwikkelde.
c Hoe objectief is het beeld van de personages die Tacitus beschrijft? 

OPDRACHT 28 tekstbegrip
a Tiberius meent dat het bezoek aan het slagveld bij de soldaten een bepaalde reac-

tie teweeg zal brengen (r. 2-3 exercitum t/m credebat). Formuleer in je eigen woor-
den waar Tiberius volgens de tekst bang voor is.

b Komt datgene wat Tiberius vreest, overeen met de reactie van de soldaten zoals 
beschreven in tekstfragment e? Licht je antwoord toe.

OPDRACHT 29 tekstbegrip
Het tweede bezwaar van Tiberius tegen Germanicus’ optreden op het slagveld 
heeft te maken met de positie van Germanicus als augur (r. 3). Wat is precies het 
punt van Tiberius?

OPDRACHT 30 tekstbegrip
Bij begrafenissen (feralia r. 4), zeker die met een openbaar karakter, moesten bij 
de Romeinen vaste religieuze rituelen gevolgd worden. Die moesten nauwgezet 
en tot in detail uitgevoerd worden, anders kon de verhouding met de goden ver-
stoord raken. Van de leden van de keizerlijke familie, waartoe ook Germanicus 
behoorde, werd natuurlijk bij uitstek verwacht dat zij zulk respectvol gedrag je-
gens de goden (pietas) ten toon spreidden. Staat en godsdienst waren in Rome 
nauw met elkaar verweven.
Doe een klein onderzoekje naar het Romeinse begrip pietas en beantwoord daar-
na de onderstaande vragen.

a Kan Germanicus op het slagveld gebrek aan pietas verweten worden? Verdedig zijn 
handelwijze tegenover de kritiek van Tiberius.

b Wie vertegenwoordigt volgens jou het ‘algemene’ Romeinse gedachtengoed het 
meest: Tiberius of Germanicus? Licht je antwoord toe.
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OPDRACHT 31 actualisatie
In de inleiding op p. 117 las je dat in de ceremonie bij de begrafenis van de doden 
op de Grebbeberg zowel dominees als katholieke priesters een rol speelden.

a Zijn er ook nu nog personen met een geestelijk ambt actief betrokken bij 
herdenkingen op 4 mei? 

b Zo nee, wat zou daarvan de reden kunnen zijn?
c Is er volgens jou een plek voor godsdienst  of godsdienstige elementen in de 

rituelen waarmee wij nu herdenken?
d Ons woord piëteit is afgeleid van het Latijnse woord pietas. Betekent piëteit jegens 

de doden voor ons hetzelfde als voor de Romeinen? Licht je antwoord toe.
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4  Het slagveld,  

Germanicus en  

Arminius: receptie

Misschien vraag je je af wat er na het vertrek van Germanicus en zijn troepen 
met het slagveld van de Varusslag gebeurde. Tacitus vermeldt dat deze een jaar 
later opnieuw een bezoek bracht aan die plek. De nog maar pas aangelegde graf-
heuvel bleek door de Germanen te zijn verwoest. Germanicus besloot om deze 
niet opnieuw op te bouwen. Een in de buurt gelegen altaar ter nagedachtenis aan 
Germanicus’ zeer populaire vader Drusus, die in Germanië was gestorven na een 
val van zijn paard, werd wel door hem hersteld; met zijn legioenen hield hij op 
die plek ter ere van zijn vader een militaire parade. 

OPDRACHT 32 de historische context
Wat valt je op bij het bovenstaande verhaal? Wat zegt dat over de manier waarop 
de Romeinen degenen die omkwamen in een oorlog herdachten en omgingen 
met slagvelden als herdenkingsplek? 

Tijdens zijn veldtocht vond Germanicus ook de tweede vermiste adelaar terug 
– de derde werd pas 25 jaar later uit een moeras gedregd – maar grote overwin-
ningen op de Germanen bleven uit. Al na twee jaar riep Tiberius zijn populaire 
neef terug naar Rome. De oorlog tegen de Germanen werd door de keizer als be-
eindigd verklaard: de nederlaag tegen de Germanen was volgens hem gewroken. 
Bij terugkeer in Rome kreeg Germanicus een luisterrijke triomf en na zijn vroege 
dood in 19 n. Chr. werden er voor hem en zijn vader Drusus naast de tempel van 
Mars Ultor (de Wreker) twee triomfbogen opgericht, als herinnering aan hun bei-
der successen in Germanië. 



142 Tacitus Slagvelden als herinneringsplaatsen

19. Deze herdenkingsmunt werd uitgegeven door Caligula (37 – 41 n. Chr.), de zoon van Germani-
cus. Deze wordt afgebeeld in een triomfwagen achter een vierspan. Op de andere kant van de munt 
maakt Germanicus een gebaar alsof hij zijn troepen toespreekt. De tekst luidt: SIGNIS RECEPT(IS) 

DEVICTIS GERM(ANIS). 

OPDRACHT 33 munten
Wat heeft Germanicus in zijn linkerhand en wat betekent de tekst?

Bij een triomftocht wordt een zegevierende Romeinse veldheer verheerlijkt, met 
als keerzijde dat zijn verslagen vijand daarbij wordt vernederd. Tijdens de triomf 
van Germanicus werden buitgemaakte wapens, voorstellingen van bergen, rivie-
ren en gevechten en ook een groot aantal krijgsgevangenen meegevoerd. Onder 
hen waren ook Thusnelda, de vrouw van Arminius met haar inmiddels geboren 
zoontje en haar broer. Hun vader mocht het schouwspel als eregast gadeslaan…

20. Germaanse krijgsgevangenen in de triomf van Germanicus. In het midden Thusnelda met haar 
zoontje. Carl Theodor von Piloty (1873). Neue Pinakothek, München.
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Voor de Romeinen waren de Germanen en hun aanvoerder Arminius de grote 
vijand, maar omgekeerd was voor de Germanen Arminius de grote held. Ook 
Tacitus had er al oog voor dat zelfs een aartsvijand, als je hem bekijkt vanuit een 
ander perspectief, een held kan zijn. Hij noemt Arminius de Liberator haud du-
bie Germaniae (zonder twijfel de bevrijder van Germania) en prijst hem, omdat 
hij de moed had om de Romeinen uit te dagen op het toppunt van hun militaire 
kracht. 
De nederlaag van Varus, voor de Romeinen een nationaal trauma, werd voor de 
latere Duitsers een verhaal met mythische proporties. Het ging een grote rol spe-
len in de ontwikkeling naar de nationale Duitse eenheidsstaat, die in de 19de eeuw 
vorm kreeg. Arminius, die als eerste de Germaanse volken tegen een gevaarlijke 
vijand verenigd had, kreeg een belangrijke plaats in de Duitse nationale identiteit. 
In 1875 kreeg hij een standbeeld in Detmold in het Teutoburgerwoud. Hieronder 
zie je een afbeelding van het meer dan vijftig meter hoge beeld. Onder de voet van 
Arminius ligt een vertrapte adelaar met daarnaast de fasces (op de afbeeldingen 
niet goed zichtbaar), de tekenen bij uitstek van de Romeinse macht. Het zwaard 
van Arminius wijst in van de richting van het Romaanse (!) Frankrijk.   

         
21                                                                                           22
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5  Terugkoppeling:  

vragen ter afsluiting

Met onze eigen tijd als vertrekpunt en via een klassieke tekst met bijbehorende 
opdrachten heb je in deze module nader kennis kunnen maken met de betekenis 
van slagvelden als herinneringsplek.

OPDRACHT 34

a Benoem de kenmerkende verschillen in de manier waarop de Romeinen met slag-
velden als herinneringsplek omgingen en de manier waarop wij dat nu doen.

b Over welke elementen in de manier waarop wij oorlogsslachtoffers herdenken ben 
je meer gaan nadenken, of zelfs anders gaan denken dan voordat je met deze mo-
dule begon?

c In deze module is het vertrekpunt vanuit de stranden van Normandië en het slag-
veld van de Grebbeberg. Noem twee vergelijkbare plekken in Nederland of daar-
buiten waar soldaten in de strijd tegen de vijand zijn omgekomen of onschuldigen 
zijn omgebracht, of waar mensen op een andere manier het slachtoffer zijn gewor-
den van oorlogsgeweld. 

d Welke herinneringsplek in je eigen omgeving heb je gevonden en/of bezocht bij 
opdracht 1 op p. 115? Wat zei deze plek jou toen je met deze module begon? Welke 
betekenis heeft die nu voor jou bij de manier waarop jij herdenkt? Welk eerbetoon 
zou je brengen? Licht je antwoord toe.

e Wat vind jij van de manier waarop in Nederland slagvelden en andere plekken waar 
de Tweede Wereldoorlog zijn sporen heeft nagelaten, zijn ingericht als herinne-
ringsplekken? Mis je dingen of zou je dingen willen toevoegen?
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Tot slot
Op p. 127 heb je het schilderij bekeken van Anselm Kiefer waarop het slagveld 
van de Varusslag is afgebeeld. Op pag. 146 zie je een litho van de Nederlandse 
schilder, beeldhouwer, dichter en schrijver Armando (1929-2018). In het werk van 
beide kunstenaars spelen het landschap, met name bos en bomen, een grote rol 
bij de verwerking en herdenking van oorlog.

Kiefer, geboren in 1945, laat de Varusslag plaatsvinden in een onheilspellend 
dicht bos. Aan weerszijden van een pad vol bloedsporen staan de namen van 
Varus in het zwart en Arminius (Hermann) en zijn vrouw Thusnelda in het wit. 
De takken vormen een soort macabere triomfboog naar nergens. Volgens Kiefer 
is de mythe van het Germanendom, die zo’n belangrijke rol speelde in de Duitse 
geschiedenis en de vorming van de nationale identiteit, hier in het bos ontstaan. 
De namen van de Duitsers die de Arminius-mythe groot maakten, hangen in de 
bomen. Zulke landschappen vol bomen zijn volgens Kiefer besmet. Zijn schilderij 
kan dan ook worden opgevat als een aanklacht tegen het vele bloedvergieten dat 
het mythische samengaan van Germanen en bossen heeft veroorzaakt, ook in de 
recente Duitse geschiedenis. 

Armando laat in zijn werk zien hoezeer een ogenschijnlijk ‘gewoon’ landschap de 
sporen kan dragen van de afgrijselijke gebeurtenissen die zich daar in de oorlog 
hebben voltrokken. Hij bedacht daarvoor de term ‘schuldig landschap’. Armando 
groeide op in de omgeving van Amersfoort, waar in de Tweede Wereldoorlog een 
Duits concentratiekamp stond. Het kamp werd afgebroken, de bomen die erom-
heen stonden, bleven. Armando’s werk omvat veel van deze ‘schuldige’ bomen. 
Het zijn zoals hij dat zelf uitdrukte ‘stille getuigen van een wreed verleden’. Het 
is wel heel wrang dat bij een grote brand in het Armando Museum in Amersfoort 
een groot deel van diens collectie, waaronder veel eigen werk en werk van Kiefer, 
verloren ging.
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OPDRACHT 35

a Denk na over de relatie tussen landschap, herinneren en herdenken. Wat zou het 
concept van schuldig landschap kunnen betekenen voor de manier waarop wij met 
onze nationale herinneringsplekken omgaan en onze oorlogsslachtoffers herden-
ken?

b Ga terug naar opdracht 2. Kijk je anders naar Omaha Beach en vergelijkbare kusten 
als vakantiebestemming, nu je het concept schuldig landschap kent? 

23. Armando. Der Zaun (1997). Collectie Gemeente Amersfoort.
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Waar vechten we voor?

1. Joodse kinderen en hun verzorgster in de crèche bij de Hollandsche Schouwburg, ca. 1942.

-

Marije van der Steege



1. De grafheuvel van de Atheners bij Marathon.

-
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1  Waar vechten  

we voor? 

Deze module draait om de vragen: waar vechten we voor? Wat is een overwin-
ning waard? Het klinkt misschien logisch om te zeggen: we vechten voor ons 
vaderland, voor onze vrijheid, voor vrede. Een oorlog voor de vrijheid wordt in 
het algemeen gezien als een goede oorlog. Maar is die keuze voor vechten voor de 
vrijheid wel zo gemakkelijk? Zou het niet veel eenvoudiger zijn om mee te wer-
ken dan je te verzetten tegen een overheerser? En wat als de keuze niet aan jou 
is? Is het bijvoorbeeld eerlijk dat er voor soldaten wordt besloten dat ze voor de 
vrijheid moeten vechten en soms zelfs moeten sterven? Is vrijheid een mensen-
leven waard? De vragen en teksten in dit hoofdstuk helpen je op weg om hierover 
na te denken. De centrale tekst van deze module is een passage over de slag bij 
Marathon, verteld door de Griekse geschiedschrijver Herodotus. Eerst maak je 
een paar opdrachten om je te oriënteren op het thema.

OPDRACHT 1 actualisatie
Zoek in kranten of op nieuwswebsites artikelen over recente oorlogen of conflicten.

a Waar zijn deze oorlogen of conflicten om begonnen?
b Kun je nog andere redenen bedenken waar mensen een oorlog om beginnen?
c Wat is volgens jou een goede reden om oorlog te voeren?

OPDRACHT 2 actualisatie
Op 6 juni 1944 landden de westerse geallieerden op de kust van Normandië. Deze 
dag is bekend geworden als D-day en markeert het begin van de bevrijding van 
West-Europa van de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hieronder 
lees je het verhaal van twee soldaten die hebben meegevochten tijdens de invasie 
van Normandië: de één aan de kant van de geallieerden, de ander aan de kant 
van de Duitsers. Zij gingen tijdens de 75e herdenking van D-day (in 2019) terug 
naar de plek van de invasie.
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2.

John Sleep (98), Britse parachutist
Geboren: 26 januari 1921 in Wraysbury, UK.
Woonplaats: Staines, UK.
Privé: 68 jaar getrouwd, zijn vrouw overleden in 2014. Hij heeft een dochter en 
een zoon.
Beroep: leidde een bedrijf in sportmaterialen, was later landschapsarchitect.

‘Ik kon nooit mijn mond houden als ik het ergens mee oneens was, daarom zat 
ik in een strafbataljon toen de invasie begon. Op 10 juni werden we op Sword 
aan land gezet. Het strand was toen al veilig, maar het lawaai van overvliegende 
jachtvliegtuigen was oorverdovend. We voerden zware gevechten met de Duit-
sers. Als we ze krijgsgevangenen maakten, trilden ze over heel hun lijf. Daarom 
boden we ze eerst een sigaret aan om ze te kalmeren. Hun officieren hadden hen 
wijsgemaakt dat we ze zouden doodschieten. Ik ga dit jaar voor de vijfde keer 
terug. Nu zijn de Fransen allervriendelijkst, toen niet. Logisch, want we bombar-
deerden hun huizen en stalen hun gewassen. De beelden van omgekomen bur-
gers staan nog op mijn netvlies. Ik lijd aan PTSS, ’s nachts slaap ik nauwelijks. Ik 
vind het moeilijk om over die tijd te praten, maar jongeren moeten weten wat er 
toen heeft plaatsgevonden. Ze denken dat oorlog een spannend avontuur is, maar 
geloof me: war is stupid.’
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3. 

Erich Bissoir (94), Duitse motorverkenner  
bij een SS-tankdivisie
Geboren: 27 maart 1925, Neustadt an der Weinstrasse, Duitsland.
Woonplaats: Neustadt an der Weinstrasse, Duitsland.
Privé: weduwnaar, heeft een zoon.
Beroep: werd na zijn krijgsgevangenschap in 1949 machinebouwer.

‘Als tieners hadden we in nazi-Duitsland aanvankelijk een prettige jeugd. Dat we 
in de Hitlerjugend geïndoctrineerd werden, beseften we niet. We waren trots; 
ons leger was onoverwinnelijk, leek. Toen ik in 1943 zelf op moest, koos ik voor 
de Waffen SS; dat was dé elite – wie kon, wilde daarbij. Vanuit het Normandi-
sche Acquiny werd mijn twaalfde SS-tankdivisie Hitlerjugend na de invasie naar 
de kust gedirigeerd. We reisden ’s nachts, want overdag heersten de geallieerde 
jachtvliegtuigen. We sliepen nauwelijks. Het was een ongelijke strijd. Wij kregen 
geen luchtsteun en voor elke geallieerde tank die we vernietigden, kwamen tien 
nieuwe. Wij hadden geen reserves. Vaak vonden we kameraden met doorgesne-
den keel; de Britten hadden speciale messen bij zich. Een invasieleger moet snel 
oprukken, het kan niet altijd gevangenen maken. Dat is oorlog. Het gebeurde aan 
beide kanten. Op 10 augustus raakte ik zwaargewond door een tankgranaat en 
kwam ik in een lazaret in Duitsland terecht. Daar werd ik in april 1945 krijgsge-
vangen gemaakt. Pas toen hoorde ik van de oorlogsmisdaden die door het Duitse 
volk zijn gepleegd. Ik schaam me daar diep voor.’
Bron: ‘Deze veteranen vochten 75 jaar geleden op D-Day’, Volkskrant 18 april 2019 
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a Waarom zou de Britse parachutist hebben meegevochten tijdens D-day? En de 
Duitse motorverkenner?

b Welke morele les kun je halen uit het verhaal van de Engelsman? En welke uit dat 
van de Duitser?

c Wiens situatie kun je je het beste voorstellen? Waarom?

OPDRACHT 3 debat
Organiseer een debat (met de klas of in groepjes) over de volgende stellingen:

a Het is belangrijker om te overleven dan om eervol te worden herinnerd.
b Vechten voor de vrijheid klinkt makkelijker dan het is.
c In de oorlog heb je altijd een keuze: collaboratie, verzet of niets doen.
d In een uitzichtloze situatie moet je blijven vechten voor vrede.

Noteer na afloop de belangrijkste argumenten voor en tegen.
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2  Herodotus vertelt:  

de slag bij Marathon

Inleiding op de tekst
De slag bij Marathon is een belangrijke overwinning uit de Griekse geschiedenis: 
de Atheners verslaan, met wat hulp van de Plataeërs, het grote leger van de Per-
zen. Dit gebeurde in 490 v. Chr. tijdens de tweede van de drie Perzische Oorlogen. 
Deze oorlogen waren begonnen naar aanleiding van de Ionische Opstand: de 
Griekse steden aan de westkust van Klein-Azië kwamen in 499 v. Chr. in opstand 
tegen de tirannen die door de Perzen waren aangesteld. De Griekse geschied-
schrijver Herodotus heeft een omvangrijk geschiedwerk geschreven over dit con-
flict tussen Grieken en niet-Grieken: de Historiën.
 De Atheners hadden eigenlijk de hulp van de Spartanen gevraagd, maar zij 
konden pas komen na afloop van de religieuze feesten die ze op dat moment vier-
den. De generale staf van het Atheense leger is daarom verdeeld over de te volgen 
tactiek (Historiën 6.109): moeten ze strijden voor hun vrijheid of de Spartaanse 
versterking afwachten? Ze moeten dus bedenken waar ze voor willen vechten 
en of dat het waard is. Door de overredingskracht van de generaal Miltiades be-
sluiten ze het gevecht aan te gaan (6.110). Dan beschrijft Herodotus de slag bij 
Marathon (6.111-114). Daarna proberen de Perzen Athene nog via de haven te ver-
overen, maar de Atheners slaan de aanval af en de Perzen varen weg (6.115-116). 
Herodotus noemt de verliezen aan beide kanten (6.117) en vertelt over het ramp-
toerisme op het slagveld door de Spartanen die te laat zijn aangekomen (6.120).
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4. De slag bij Marathon: de Grieken (blauw) omsingelen de Perzen (rood) langs de flanken.

Taaleigen Herodotus
Herodotus schreef in het Ionisch dialect, dat werd gesproken aan de westkust 
van Klein-Azië. Het Ionisch bevat een aantal verschijnselen die afwijken van het 
Attisch. De belangrijkste worden hieronder gegeven.

1. Het Ionisch heeft η, ook na ρ, ι en ε, waar het Attisch een lange α heeft: πρῆγμα 
(Attisch: πρᾶγμα); Ἀσίην (Attisch: Ἀσίαν)

2. In het Ionisch blijft de aspiratie vaak achterwege (psilosis): ἀπικνέονται (Attisch: 
ἀφικνοῦνται)

3. In het Ionisch blijft contractie bij εα, εε, εει, εη, εο, εω en αο meestal achterwege: 
καλέει (Attisch: καλεῖ); ἐδέξαο (Attisch: ἐδέξω); ἕπεο (Attisch: ἕπου); εο trekt soms 
samen tot ευ (ἐμεῦ, Attisch: ἐμοῦ)

4. Het Ionisch heeft -σσ- waar het Attisch -ττ- heeft: θάλασσα (Attisch: θάλαττα); 
ἀπαλλάσσεο (Attisch: ἀπαλλάττου)

5. Bij werkwoorden waarvan de stam met een klinker of tweeklank begint, blijft het 
augment vaak achterwege: ἀμείβετο (Attisch: ἠμείβετο)

6. Het participium van εἰμί is ἐών, ἐόντος enz. (Attisch: ὤν, ὄντος enz.)
7. De dativus meervoud van het lidwoord is τοῖσι/τῇσι (Attisch: τοῖς/ταῖς) en de 

o-declinatie heeft ook een dat. mv. op -οισι (Attisch: -οις)
8. πολλός (Attisch: πολύς); πολλόν (Attisch: πολύν/πολύ)
9. σφι = αὐτοῖς/αὐταῖς en σφέας = αὐτούς/zx
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3  De tekst: Herodotus 

Historiën 6.109-120

6.109 Meningsverschil in de Atheense generale staf

1	 	Τοῖσι	δὲ	Ἀθηναίων	στρατηγοῖσι	ἐγίνοντο	δίχα	αἱ	γνῶμαι,	τῶν	μὲν	οὐκ	ἐώντων	
συμβαλεῖν	(ὀλίγους	γὰρ	εἶναι	στρατιῇ	τῇ	Μήδων	συμβαλεῖν),	τῶν	δὲ	καὶ	Μιλτιάδεω	
κελευόντων.	Ὡς	δὲ	δίχα	τε	ἐγίνοντο	καὶ	ἐνίκα	ἡ	χείρων	τῶν	γνωμέων,	ἐνθαῦτα,	ἦν	 
γὰρ	ἑνδέκατος	ψηφιδοφόρος	ὁ	τῷ	κυάμῳ	λαχὼν	Ἀθηναίων	πολεμαρχέειν	(τὸ	

5	 	παλαιὸν	γὰρ	Ἀθηναῖοι	ὁμόψηφον	τὸν	πολέμαρχον	ἐποιεῦντο	τοῖσι	στρατηγοῖσι),	ἦν	 
δὲ	τότε	πολέμαρχος	Καλλίμαχος	Ἀφιδναῖος,	πρὸς	τοῦτον	ἐλθὼν	Μιλτιάδης	ἔλεγε	
τάδε·	Ἐν	σοὶ	νῦν,	Καλλίμαχε,	ἐστὶ	ἢ	καταδουλῶσαι	Ἀθήνας	ἢ	ἐλευθέρας	ποιήσαντα	
μνημόσυνον	λιπέσθαι	ἐς	τὸν	ἅπαντα	ἀνθρώπων	βίον	οἷον	οὐδὲ	Ἁρμόδιός	τε	καὶ	
Ἀριστογείτων	[λείπουσι].	Νῦν	γὰρ	δή,	ἐξ	οὗ	ἐγένοντο	Ἀθηναῖοι,	ἐς	κίνδυνον	ἥκουσι	

10	 	μέγιστον,	καὶ	ἢν	μέν	γε	ὑποκύψωσι	τοῖσι	Μήδοισι,	δέδεκται	τὰ	πείσονται 
παραδεδομένοι	Ἱππίῃ,	ἢν	δὲ	περιγένηται	αὕτη	ἡ	πόλις,	οἵη	τέ	ἐστι	πρώτη	τῶν	
Ἑλληνίδων	πολίων	γενέσθαι.	Κῶς	ὦν	δὴ	ταῦτα	οἷά	τέ	ἐστι	γενέσθαι,	καὶ	κῶς	ἐς	σέ	
τοι	τούτων	ἀνήκει	τῶν	πρηγμάτων	τὸ	κῦρος	ἔχειν,	νῦν	ἔρχομαι	φράσων.	Ἡμέων	τῶν	
στρατηγῶν	ἐόντων	δέκα	δίχα	γίνονται	αἱ	γνῶμαι,	τῶν	μὲν	κελευόντων	συμβαλεῖν,	

15	 	τῶν	δὲ	οὔ.	Ἢν	μέν	νυν	μὴ	συμβάλωμεν,	ἔλπομαί	τινα	στάσιν	μεγάλην	διασείσειν	
ἐμπεσοῦσαν	τὰ	Ἀθηναίων	φρονήματα	ὥστε	μηδίσαι·	ἢν	δὲ	συμβάλωμεν	πρίν	τι	καὶ	
σαθρὸν	Ἀθηναίων	μετεξετέροισι	ἐγγενέσθαι,	θεῶν	τὰ	ἴσα	νεμόντων	οἷοί	τέ	εἰμεν	
περιγενέσθαι	τῇ	συμβολῇ.	Ταῦτα	ὦν	πάντα	ἐς	σὲ	νῦν	τείνει	καὶ	ἐκ	σέο	ἄρτηται·	ἢν	 
γὰρ	σὺ	γνώμῃ	τῇ	ἐμῇ	προσθῇ,	ἔστι	τοι	πατρίς	τε	ἐλευθέρη	καὶ	πόλις	πρώτη	τῶν	ἐν	τῇ	

20	 	Ἑλλάδι·ἢν	δὲ	(τὴν)	τῶν	ἀποσπευδόντων	τὴν	συμβολὴν	ἕλῃ,	ὑπάρξει	τοι	τῶν	ἐγὼ		
κατέλεξα	ἀγαθῶν	τὰ	ἐναντία.
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1 Τοῖσι	δὲ Ἀθηναίων		 In Athene werden elk jaar tien generaals
	 στρατηγοῖσι (στρατηγοί) gekozen. Daarnaast bestond de 

functie van opperbevelhebber (πολέμαρχος) 
waarvoor werd geloot met witte en zwarte 
bonen. Loting gold in Athene als de meest 
democratische methode om functies toe 
te wijzen. Omdat de taak van de gekozen 
generaals in de praktijk steeds belangrijker 
werd, nam de functie van de polemarch in 
belang af. Nu de stemmen van de generaals 
staken, geeft zijn stem de doorslag.

 δίχα (bijw.) (in tweeën) verdeeld
2 συμβάλλω (+ dat.) slag leveren (met), vechten (tegen)
 ὀλίγους	…	εἶναι onderwerp bij de A.c.I is een aan te vullen 

αὐτούς
 οἱ	Μῆδοι (lett. Meden) ‘Perzen’ (De Perzen hebben in de 

6e eeuw v. Chr. de macht overgenomen van de 
Meden. Als het gaat over de Perzische Oorlogen 
gebruikt Herodotus over het algemeen de 
benamingen ‘Meden’ en ‘Perzen’ zonder 
onderscheid door elkaar.)

 ὁ	Μιλτιάδης Miltiades (één van de tien Atheense generaals)
3 κελευόντων vul aan: συμβαλεῖν
 χείρων,	χείρονος (comp.) slechter
3-4 ἦν de eerste zin met γὰρ geeft een verklaring voor
 γὰρ t/m τοῖσι	στρατηγοῖσι		 πρὸς	τοῦτον	ἐλθὼν	Μιλτιάδης	ἔλεγε	τάδε	(r. 6), 

de tweede zin met γὰρ geeft een verklaring voor 
de eerste zin.

4 ἑνδέκατος elfde
 ψηφιδοφόρος stemgerechtigd
 ὁ	κυάμος boon (zie commentaar bij r. 1)
 λαγχάνω, aor. ἔλαχον + inf. (door loting) aangewezen worden om te
 πολεμαρχέω opperbevelhebber zijn
 τὸ	παλαιόν (bijw.) vroeger
5	 ὁμόψηφος met hetzelfde stemrecht als
 ὁ	πολέμαρχος opperbevelhebber
6 ὁ	Καλλίμαχος Callimachus
 Ἀφιδναῖος van Aphidna (een dorp dichtbij Athene)
6-7 ἐν	σοὶ	...	ἐστὶ het is aan jou, het ligt in jouw handen

3. De tekst: Herodotus Historiën 6.109-120
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7 καταδουλόω tot slaaf maken
 ποιήσαντα het participium congrueert met een als 

subjectsaccusativus aan te vullen σε bij 
λιπέσθαι

8 τὸ	μνημόσυνον herinnering, monument
8-9 Ἁρμόδιός	τε	καὶ	Ἀριστογείτων	 Harmodios en Aristogeiton waren de 

‘tirannendoders’ die Athene hebben bevrijd van 
de tiran Hipparchos

9 ἐξ	οὗ	ἐγένοντο (lett. sinds zij werden geboren) ‘sinds hun 
ontstaan’

10 ἢν = ἐάν
 ὑποκύπτω	+ dat. buigen voor
 δέδεκται  (lett. het is aangetoond) ‘het is duidelijk’
 πείσομαι fut. van πάσχω
11 περιγίγνομαι overwinnen
12 Ἑλληνίς, Ἑλληνίδος (vrl.) Grieks
 κῶς = πῶς
 ὦν = οὖν
12-13 ἐς	σέ	...	ἀνήκει (lett. het is tot jou gekomen) ‘het is jouw taak’
13 τὸ	κῦρος, κύρεος beslissende stem
 ἔρχομαι + part. fut. gaan + inf.
15 ἔλπομαί verwachten
 ἡ	στάσις, στάσιος verdeeldheid
 διασείω doen omslaan
16 ἐμπίπτω toeslaan, ontstaan
 τὸ	φρόνημα, φρονήματος houding, stemming
 μηδίζω overlopen naar de Perzen
16-17 τι	...	σαθρὸν (lett. iets ongezonds) ‘een foute gedachte’
17 οἱ	μετεξετέροι sommige(n)
 ἐγγίγνομαι + dat. (lett. ontstaan in) ‘opkomen bij’
 νέμω	τὰ	ἴσα (lett. de gelijke delen geven) ‘zich neutraal 

opstellen’
18 ἡ	συμβολή gevecht
 τείνω	ἐς	+ acc. aankomen op
 ἄρτηται	ἐκ + gen. het hangt af van
19 προστίθεμαι + dat.  zich aansluiten bij
20 ἀποσπεύδω ernstig afraden
 ὑπάρχω het geval zijn, gebeuren
20-21 τῶν t/m ἐναντία lees: τὰ	ἐναντία	τούτων	τῶν	ἀγαθῶν, ἅ	κατέλεξα
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6.110 De beslissing valt
Door deze dingen te zeggen wist Miltiades Callimachus aan zijn kant te krijgen. 
Met de stem van de polemarch erbij werd er beslist om het gevecht aan te gaan. 
Daarna gaven de generaals die vóór de strijd waren geweest, telkens als het hun 
beurt was om het opperbevel voor één dag op zich te nemen, dit opperbevel aan 
Miltiades. Hij nam de functie aan, maar leverde nog geen veldslag, voordat het 
zijn eigen beurt was om het opperbevel op zich te nemen.

OPDRACHT 4 tekstbegrip
a Tussen welke twee meningen zijn de Atheense generaals verdeeld?
b Waarom lijkt de ene mening Miltiades beter? Geef twee argumenten.
c Welk historisch voorbeeld heeft Miltiades in zijn toespraak verwerkt? Wat is zijn  

bedoeling met dit voorbeeld?

OPDRACHT 5 themavragen
a Wat houdt Miltiades voor aan Callimachus om voor te vechten? Citeer twee Griekse 

tekstelementen.
b Als jij Callimachus was, zou je je dan laten overtuigen door Miltiades? Waarom wel 

of niet?
c Denk je dat Callimachus er moeite mee heeft om soldaten op te offeren? Waarom 

wel of niet?

OPDRACHT 6 interpretatie
a Wie is hier eigenlijk aan het woord? Miltiades die vertrouwen heeft in de goede  

afloop of Miltiades die, gestuurd door Herodotus, al weet hoe het afloopt?
b Stel dat het Herodotus is die hier achteraf Miltiades zijn woorden in de mond legt. 

Wat betekent dat dan voor de interpretatie van deze toespraak?

OPDRACHT 7 actualisatie
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield koningin Wilhelmina vanuit Engeland
toespraken op Radio Oranje om het door Duitsland bezette Nederland een hart onder 
de riem te steken. De onderstaande toespraak was op 12 september 1940 te horen.

a Welke overeenkomsten zie je tussen de toespraken van Miltiades en de koningin?
b Welke verschillen zie je? Hoe kun je die verklaren?

3. De tekst: Herodotus Historiën 6.109-120
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5. Koningin Wilhelmina spreekt tot het volk via Radio Oranje

Koningin Wilhelmina op de radio
“De wijze waarop mijn 60ste verjaardag is herdacht en de vele uitingen van aan-
hankelijkheid en medeleven, die mij bereikten, zoowel uit Nederland onder de 
keerkringen als van overal waar Nederlanders vertoeven, die vrijelijk uiting kun-
nen geven aan hun gevoelens, doen mij andermaal mijn toevlucht nemen tot de 
microphoon, teneinde allen persoonlijk mijn diepgevoelden dank te betuigen. (…) 
 De gelukwenschen en betuigingen van aanhankelijkheid en trouw gingen 
gepaard aan de verzekering van bereidheid tot het brengen van elk offer voor de 
bevrijding des Vaderlands en spraken de overtuiging uit: Nederland zal herrijzen, 
Nederland zal weer vrij worden. Zoo heeft deze herdenking zich ontwikkeld tot 
een overweldigende betooging voor het herstel van Neerlands onafhankelijkheid 
en voor de hereeniging in ongestoorde vrijheid van onze gemeenschap van 70 
millioen ingezetenen in het Nederlandsch staatsverband. Dit is een historisch 
feit van blijvende beteekenis. Ware het mogelijk geweest onder de inwoners van 
Nederland en onder de vrije Nederlanders in het buitenland een vrije stemming 
te houden, evenals onder de ingezetenen van Grooter Nederland in Oost en West, 
deze had geen overtuigender en welsprekender uitkomst kunnen opleveren.
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 Allen die aan deze spontane nationale onafhankelijkheidsuiting deelnamen, 
zijn daarmede aan onze landgenooten in het bezette Vaderland tot een grooten 
steun in hun lijden geweest en zullen hun vast vertrouwen in de toekomst nog 
gesterkt hebben. Ik dank u allen namens hen, wien op vaderlandschen bodem 
het zwijgen is opgelegd voor uwe grootsche nationale uiting. Vol geestdrift en 
van heeler harte sluit ik mij bij u aan. Een volk, dat over levenskracht en een 
vasten wil beschikt, kan niet zonder meer door wapengeweld worden ten onder 
gebracht. De wapenspreuk van mijne geliefde Moeder „de palm groeit tegen den 
druk in”, vindt thans hare toepassing; onze nationale polsslag is krachtiger, doel-
bewuster dan te voren. Als een eendrachtig aaneengesloten volk doorstaan wij 
de beproeving. (…) Grootsche uitingen van eenheid en onafhankelijkheidszin, ge-
paard aan dergelijke blijken van nationale offervaardigheid en doortastendheid, 
kunnen niet anders dan ons opheffen boven de moeilijkheden en bekommernis-
sen van het oogenblik en doen ons met vertrouwen de toekomst tegemoet zien, 
welke ons allen onder Gods zegen een vrij en onafhankelijk Nederland zal terug-
geven. In een land met beperkte vrijheid is voor Oranje geen plaats.
Is eenmaal de vrijheid herwonnen, dan wacht ons het werk van den wederop-
bouw.  Gemakkelijk zal dit niet zijn, want het zal daarbij niet eenvoudig gaan om 
een herbouw naar een oud model. Een open oog voor de fouten, die in den loop 
der jaren in ons staatsbestel waren geslopen, zal gepaard moeten gaan aan het 
inzicht en den moed om de veranderingen aan te brengen, die noodig zijn geble-
ken. Ik zie hier een arbeidsveld in het bijzonder voor de jongeren, die, vasthou-
dende aan onzen alouden vrijheidszin, op den bodem van ons roemrijk verleden 
een gebouw zullen hebben op te trekken in overeenstemming met het karakter 
van ons volk, dat aan het Christendom zijn beschaving dankt.
 (…) Aan het einde gekomen van hetgeen ik u wilde mededeelen, wensch ik ten 
besluite een woord, dat zoo vaak voorkwam in de tot mij gerichte telegrammen, 
te herhalen en tot het mijne te maken. Dat woord is: Nederland zal herrijzen! 
Leve het Vaderland!”

De hele toespraak is te lezen en te beluisteren op:

nl.wikisource.org/wiki/Radiotoespraak_Wilhelmina_12_september_1940

3. De tekst: Herodotus Historiën 6.109-120
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6.111 De opstelling van het Atheense leger

1	 	Ὡς	δὲ	ἐς	ἐκεῖνον	περιῆλθε,	ἐνθαῦτα	δὴ	ἐτάσσοντο	ὧδε	οἱ	Ἀθηναῖοι	ὡς	συμβαλέοντες·	
τοῦ	μὲν	δεξιοῦ	κέρεος	ἡγέετο	ὁ	πολέμαρχος	[Καλλίμαχος]·	ὁ	γὰρ	νόμος	τότε	εἶχε	οὕτω	
τοῖσι	Ἀθηναίοισι,	τὸν	πολέμαρχον	ἔχειν	κέρας	τὸ	δεξιόν.	Ἡγεομένου	δὲ	τούτου		
ἐξεδέκοντο	ὡς	ἀριθμέοντο	αἱ	φυλαὶ	ἐχόμεναι	ἀλληλέων·	τελευταῖοι	δὲ	ἐτάσσοντο	

5	 	ἔχοντες	τὸ	εὐώνυμον	κέρας,	Πλαταιέες.	Ἀπὸ	ταύτης	γάρ	σφι	τῆς	μάχης,	Ἀθηναίων	 
θυσίας	ἀναγόντων	ἐς	πανηγύριας	τὰς	ἐν	τῇσι	πεντετηρίσι	γινομένας,	κατεύχεται	ὁ	κῆρυξ	 
ὁ	Ἀθηναῖος	ἅμα	τε	Ἀθηναίοισι	λέγων	γίνεσθαι	τὰ	ἀγαθὰ	καὶ	Πλαταιεῦσι.	Τότε	δὲ	
τασσομένων	τῶν	Ἀθηναίων	ἐν	τῷ	Μαραθῶνι	ἐγίνετο	τοιόνδε	τι·	τὸ	στρατόπεδον	
ἐξισούμενον	τῷ	Μηδικῷ	στρατοπέδῳ,	τὸ	μὲν	αὐτοῦ	μέσον	ἐγίνετο	ἐπὶ	τάξιας	ὀλίγας,	

10	 	καὶ	ταύτῃ	ἦν	ἀσθενέστατον	τὸ	στρατόπεδον,	τὸ	δὲ	κέρας	ἑκάτερον	ἔρρωτο	πλήθεϊ.

1 ἐς	ἐκεῖνον	περιέρχομαι zijn beurt zijn (om voor één dag 
opperbevelhebber te zijn)

 συμβαλέοντες (niet samengetrokken) part. fut. van συμβάλλω 
slag leveren

2 τὸ	κέρας, κέρεος  flank, vleugel
3 Ἡγεομένου	δὲ	τούτου Welke naamval en dus welke constructie? 

τούτου verwijst naar de polemarch 
Callimachus.

4 ἐκδέκομαι volgen, wachten
 αἱ	φυλαί Van oudsher vormden phylen een belangrijke 

indeling van de stadsbevolking. Ze waren 
gebaseerd op afkomst en familie en later op 
geografische indeling.

5 ἐχόμεναι (lett. zich vasthoudend aan) ‘naast’
 εὐώνυμον linker
 ἀπό + gen. sinds
6 πανηγύριας t/m γινομένας nationale feestdagen die eens in de vier jaar 

worden gehouden
6-7 κατεύχομαι … λέγων ik bid zeggend/smekend
7 ἃμα	τε … καί … (lett. tegelijk … en …) ‘zowel … als …’
8 τὸ	στρατόπεδον slaglinie
9 ἐξισόω even breed maken (om omsingeling door een 

breder opgesteld Perzisch leger te vermijden)
 ἐπὶ	τάξιας ὀλίγας enkele rijen diep (gebruikelijk was dat de 

soldaten acht rijen diep stonden opgesteld)
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10 ταύτῃ op die plek
 ῥώννυμι versterken
 πλήθεϊ nl. door extra soldaten

OPDRACHT 8 tekstbegrip
a Zoek uit wat voor nationale feestdagen in r. 6 worden bedoeld. Wat werd hier ge-

vierd? 
b Waarom werden de Plataeërs ook in de gebeden meegenomen?
c Zou je het passend vinden om bij dit soort feestdagen een gewonnen veldslag in 

herinnering te brengen?

3. De tekst: Herodotus Historiën 6.109-120
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6.112 De Atheners nemen het initiatief…

1	 	Ὡς	δέ	σφι	διετέτακτο	καὶ	τὰ	σφάγια	ἐγίνετο	καλά,	ἐνθαῦτα	ὡς	ἀπείθησαν	οἱ	Ἀθηναῖοι	
δρόμῳ	ἵεντο	ἐς	τοὺς	βαρβάρους.	Ἦσαν	δὲ	στάδιοι	οὐκ	ἐλάσσονες	τὸ	μεταίχμιον	αὐτῶν	
ἢ	ὀκτώ.	Οἱ	δὲ	Πέρσαι	ὁρῶντες	δρόμῳ	ἐπιόντας	παρεσκευάζοντο	ὡς	δεξόμενοι,	μανίην	
τε	τοῖσι	Ἀθηναίοισι	ἐπέφερον	καὶ	πάγχυ	ὀλεθρίην,	ὁρῶντες	αὐτοὺς	ἐόντας	ὀλίγους,	καὶ	

5	 	τούτους	δρόμῳ	ἐπειγομένους,	οὔτε	ἵππου	ὑπαρχούσης	σφι	οὔτε	τοξευμάτων.	Ταῦτα	μέν	
νυν	οἱ	βάρβαροι	κατείκαζον·	Ἀθηναῖοι	δὲ	ἐπείτε	ἀθρόοι	προσέμειξαν	τοῖσι	βαρβάροισι,	
ἐμάχοντο	ἀξίως	λόγου.	Πρῶτοι	μὲν	γὰρ	Ἑλλήνων	πάντων	τῶν	ἡμεῖς	ἴδμεν	δρόμῳ	ἐς	
πολεμίους	ἐχρήσαντο,	πρῶτοι	δὲ	ἀνέσχοντο	ἐσθῆτά	τε	Μηδικὴν	ὁρῶντες	καὶ	τοὺς	
ἄνδρας	ταύτην	ἐσθημένους·	τέως	δὲ	ἦν	τοῖσι	Ἕλλησι	καὶ	τὸ	οὔνομα	τὸ	Μήδων	φόβος	

10	 ἀκοῦσαι.

1 Ὡς	δέ	σφι	διετέτακτο Toen zij in slagorde stonden (perf. pass. 
van διατάσσω)

 ὡς	ἀπείθησαν aor. pass. van ἀφίημι (lett. toen zij waren 
weggezonden) ‘toen een teken was 
gegeven’

2 ὁ	δρόμος looppas
 ἵεντο impf. med. van ἵημι, vertaal met: zich 

haasten, afstormen (op)
2-3 στάδιοι	οὐκ	ἐλάσσονες … ἢ	ὀκτώ  niet minder dan acht stadiën (dit is 

ongeveer 1500 meter. Hardlopen in 
volle wapenrusting over deze afstand 
zou te vermoeiend zijn om daarna 
nog vol kracht de strijd aan te gaan. 
Waarschijnlijk werd alleen het laatste 
gedeelte, binnen het bereik van de 
befaamde Perzische boogschutters, in 
looppas afgelegd. Herodotus vindt dit 
echter zo’n opvallend element in de 
Atheense aanval dat hij het er in dit ene 
caput vier maal over heeft.)

2 τὸ	μεταίχμιον de ruimte tussen de legers
3 δρόμῳ	ἐπιόντας A.c.P. bij ὁρῶντες
4 ἐπιφέρω + dat. + acc. iemand verdenken van, iemand iets 

verwijten
 ὀλεθρίος rampzalig (voor de Atheners zelf, zoals 

blijkt uit het vervolg van de zin)
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5 ἡ ἵππος cavalerie, ruiterij
 ὑπάρχω aanwezig/voorhanden zijn
6 κατεικάζω vermoeden
7 ἀξίως	λόγου memorabel, onvergetelijk
 τῶν	ἡμεῖς	ἴδμεν voor zover wij weten
8 ἀνέχομαι + part. het uithouden te
9 ἐσθέω (kleding) dragen
 φόβος (een reden voor) angst/paniek

OPDRACHT 9 tekstbegrip
a Waarom was het belangrijk dat de offers gunstig waren?
b Leg uit wat nu precies zo bijzonder was aan de manier van vechten van de Athe-

ners.
c Waarom zouden de Atheners geen angst (meer) hebben voor de Perzen?

3. De tekst: Herodotus Historiën 6.109-120
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6.113 … en behalen de overwinning…

1	 	Μαχομένων	δὲ	ἐν	τῷ	Μαραθῶνι	χρόνος	ἐγίνετο	πολλός,	καὶ	τὸ	μὲν	μέσον	τοῦ		
στρατοπέδου	ἐνίκων	οἱ	βάρβαροι,	τῇ	Πέρσαι	τε	αὐτοὶ	καὶ	Σάκαι	ἐτετάχατο·	κατὰ	τοῦτο	
μὲν	δὴ	ἐνίκων	οἱ	βάρβαροι	καὶ	ῥήξαντες	ἐδίωκον	ἐς	τὴν	μεσόγαιαν,	τὸ	δὲ	κέρας	 
ἑκάτερον	ἐνίκων	Ἀθηναῖοί	τε	καὶ	Πλαταιέες.	Νικῶντες	δὲ	τὸ	μὲν	τετραμμένον	τῶν	

5	 	βαρβάρων	φεύγειν	ἔων,	τοῖσι	δὲ	τὸ	μέσον	ῥήξασι	αὐτῶν	συναγαγόντες	τὰ	κέρεα		
[ἀμφότερα]	ἐμάχοντο,	καὶ	ἐνίκων	Ἀθηναῖοι.	φεύγουσι	δὲ	τοῖσι	Πέρσῃσι	εἵποντο		
κόπτοντες,	ἐς	ὃ	ἐπὶ	τὴν	θάλασσαν	ἀπικόμενοι	πῦρ	τε	αἴτεον	καὶ	ἐπελαμβάνοντο	τῶν	 
νεῶν.

1 Μαχομένων t/m πολλός De strijd in Marathon duurde lang (waarschijnlijk 
zo’n 4 tot 6 uur)

2 τῇ waar
 οἱ		Σάκαι de Sacen (de Perzische naam voor de Scythen)
 κατὰ	τοῦτο daar
3 ῥήγνυμι doorbreken, een doorbraak bewerkstellingen (de 

Perzen zijn onderwerp)
 ἐδίωκον voeg als lijdend voorwerp toe: hun (directe) 

tegenstanders
4 τὸ	τετραμμένον  het verslagen deel
5 ἔων impf. van ἐάω
7 ἐς	ὃ totdat
 αἴτεον impf. van αἰτέω
 ἐπιλαμβάνομαι + gen. zich meester maken van, zich vastklampen aan
  met welk aspect kun je het imperfectum hier het 

beste vertalen?
 ἀπικόμενοι zie Herodotus’ Taaleigen 2          

OPDRACHT 10 tekstbegrip
Herodotus’ beschrijving van het verloop van de slag is kort en overzichtelijk, 
maar er blijft nog wel een aantal vragen over. Wat was bijvoorbeeld de rol van de 
gevreesde Perzische cavalerie, als die er al bij was? En welke invloed had de ge-
steldheid van het terrein op de strijd (zoals het moerasgebied in het noordoosten 
van de vlakte van Marathon)? En wat was het totaal aantal Griekse en Perzische 
soldaten dat meevocht? Duidelijk is wel dat de Griekse tactiek om een falanx (ge-
sloten slagorde) van hoplieten (zwaarbewapende voetsoldaten) op de vijand af te 
sturen werkte tegen de grote aantallen van de Perzen.
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a Noteer in het Nederlands de vijf fasen van het verloop van de strijd, zoals die in 
6.113 beschreven wordt door Herodotus. Kijk ook of je deze vijf fasen herkent in de 
kaart bij de inleiding op de tekst (zie afbeelding 4).

b Citeer alle vormen van ‘overwinnen’ (νικάω) uit deze paragraaf en noteer bij elke 
vorm het onderwerp. 

c Waarom gebruikt Herodotus het woord ‘overwinnen’ zo vaak, denk je?
d Geef een verklaring voor het feit dat de Grieken een gedeelte van de vluchtende 

Perzen eerst laten gaan, om ze vervolgens te achtervolgen en af te slachten.
e Wat vind je van de werkwijze van de Grieken in de laatste fase van de slag?

OPDRACHT 11 actualisatie
Bekijk de kaart van de situatie op D-day (afbeelding 6) en de kaart van de slag bij 
Marathon (afbeelding 4). Zoek eventueel meer informatie op over de militaire 
tactieken van de Grieken en de geallieerden.

a Als je alleen kijkt naar de opmaak van beide kaarten, welke verschillen vallen je 
dan op?

b Welke overeenkomst zie je met betrekking tot de gebruikte kleuren? Waarom is dit 
opmerkelijk?

c In hoeverre is de manier van oorlog voeren van de oudheid tot nu veranderd?

6. Kaart van de invasieplannen van de geallieerden en de positie van de Duitsers op D-day. 

3. De tekst: Herodotus Historiën 6.109-120
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6.114 … maar niet zonder verliezen

1	 	Καὶ	τοῦτο	μὲν	ἐν	τούτῳ	τῷ	πόνῳ	ὁ	πολέμαρχος	[Καλλίμαχος]	διαφθείρεται,	ἀνὴρ			
γενόμενος	ἀγαθός,	ἀπὸ	δ᾽	ἔθανε	τῶν	στρατηγῶν	Στησίλεως	ὁ	Θρασύλεω·	τοῦτο	δὲ	
Κυνέγειρος	ὁ	Εὐφορίωνος	ἐνθαῦτα	ἐπιλαμβανόμενος	τῶν	ἀφλάστων	νεός,	τὴν	χεῖρα	
ἀποκοπεὶς	πελέκεϊ	πίπτει,	τοῦτο	δὲ	ἄλλοι	Ἀθηναίων	πολλοί	τε	καὶ	ὀνομαστοί.

1 καὶ	τοῦτο	μὲν … τοῦτο		 enerzijds …, anderzijds … (en) verder …; in de
 δὲ … τοῦτο	δὲ  eerste plaats …, verder … (en) verder …
2 Στησίλεως	ὁ	Θρασύλεω Stesilos, de zoon van Thrasylaos
3 Κυνέγειρος	ὁ	Εὐφορίωνος Cynegirus, de zoon van Euphorion (en een broer 

van de tragedieschrijver Aeschylus, die zelf ook 
deelnam aan de strijd).

 τό	ἄφλαστον (versierde) achtersteven (ook in het meervoud)
4 ἀποκοπείς part. aor. pass. van ἀποκόπτω

OPDRACHT 12 monumenten
Ter ere van Callimachus hebben de Atheners op een prominente plek op de Akro-
polis een monument opgericht. Het was 4,5 meter hoog en bestond uit een ge-
vleugelde Nike op een zuil, waarin de volgende inscriptie (in hexameters) stond:

Καλλιμάχος	μ›	ἀνέθεκεν	Ἀφιδναῖος	τ’Ἀθεναίαι
ἀνγελον	ἀθανάτον	hοι	Ὀλύνπια	δόματα	ἔχοσιν
Καλλιμάχος	πολέμαρχος	Ἀθεναίον	τὸν	ἀγο̑να
τὸν	Μαραθο̑νι	πρὸ	Hελένον,	ο[.	.	.]	
παισὶν	Ἀθεναίον	μν[εμα	.	.	.]

Callimachus uit Aphidna heeft mij gewijd aan Athene
boodschapster van de onsterfelijken die wonen op de Olympus
Callimachus de polemarch van Athene die de strijd 
bij Marathon streed voor de Grieken […]
voor de kinderen van de Atheners een monument […]
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Toen de Perzen in 480 na de slag bij Thermopylae de Atheense Akropolis inna-
men, hebben zij dit monument kort en klein geslagen. Fragmenten ervan en van 
de inscriptie zijn teruggevonden en er is een reconstructie van gemaakt die sinds 
2010 in het Akropolismuseum te zien is.

a Waarom is er voor Callimachus een monument opgericht? Kijk naar de gelezen tek-
sten.

b Wat zou Callimachus vinden van het monument dat voor hem is opgericht?
c Wat is je oordeel over de reactie van de Perzen?
d Wat vind je van het feit dat het monument nu is gereconstrueerd en in een museum 

wordt tentoongesteld?

OPDRACHT 13 actualisatie
Tijdens oorlogen en vredesoperaties zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog ruim 
22.000 militairen en gemilitariseerde burgers uit het Nederlandse leger om het 
leven gekomen. Deze gesneuvelden worden in Nederland op verschillende ma-
nieren herdacht, bijvoorbeeld met een monument.

a Een monument kan, zoals bij Callimachus, een standbeeld zijn. Welke vormen kan 
een monument tegenwoordig nog meer hebben?

b Zijn er bij jou in de buurt ook monumenten voor militaire slachtoffers? Herdenken 
die individuele personen of militaire slachtoffers in het algemeen? 

c Wat is voor jou belangrijker: het herdenken van individuele gesneuvelde soldaten 
of het herdenken van oorlogsslachtoffers in het algemeen? Waarom?

In een folder over monumenten van het Veteraneninstituut (2014) wordt het vol-
gende opgemerkt: 
‘De laatste jaren is een manier van herdenken van omgekomen militairen in op-
komst die afwijkt van de klassieke vormen en bovendien een individueler karak-
ter heeft, namelijk het vernoemen van bijvoorbeeld gebouwen, straten of bruggen 
naar omgekomen militairen. Twee voorbeelden hiervan die betrekking hebben 
op in Afghanistan gesneuvelde militairen zijn de Timo Smeehuijzenbrug in Am-
sterdam (2009) en het Korporaal Strikpad in Amersfoort (2010).’ 

3. De tekst: Herodotus Historiën 6.109-120
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d Wat vind je van deze ontwikkeling? Kun je iemand op deze wijze waardig herden-
ken? Mag je bijvoorbeeld je fiets tegen de naam aan zetten, zoals op afbeelding 7?

7. Detail van de brugleuning van de Timo Smeehuijzenbrug in Amsterdam.

In 6.115-116 vertelt Herodotus dat na de overwinning van de Atheners de Perzen 
Athene nog via de haven proberen te veroveren, maar dit mislukt door de snelle re-
actie van de Atheners en de Perzen varen weg.
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6.117 De verliezen aan beide kanten

3. De tekst: Herodotus Historiën 6.109-120

1	 	Ἐν	ταύτῃ	τῇ	ἐν	Μαραθῶνι	μάχῃ	ἀπέθανον	τῶν	βαρβάρων	κατὰ	ἑξακισχιλίους	καὶ	
τετρακοσίους	ἄνδρας,	Ἀθηναίων	δὲ	ἑκατὸν	καὶ	ἐνενήκοντα	καὶ	δύο.	ἔπεσον	μὲν	
ἀμφοτέρων	τοσοῦτοι.

1 κατά + getallen ongeveer
 ἑξακισχιλίους  6.000
2 τετρακοσίους 400
 ἐνενήκοντα 90

OPDRACHT 14 herdenken van gesneuvelden
Volgens de gegevens in deze paragraaf sneuvelden er dus 33 maal zo veel Perzen 
als Atheners. Over het aantal gesneuvelde Plataeërs spreekt Herodotus niet. De 
grafheuvel die ook tegenwoordig nog bij Marathon te zien is, is de plek waar de 
Atheense gesneuvelden zijn begraven (zie afbeelding 1). Bovenop de grafheuvel 
stond in de oudheid een stèlè, waarop de namen van alle 192 gesneuvelden waren 
gebeiteld. Deze grafheuvel markeert waarschijnlijk ook de plek waar het heetst 
van de strijd zich heeft afgespeeld, want in de opgehoopte aarde werden bij op-
gravingen vele Perzische pijlpunten teruggevonden.
De Perzische gesneuvelden zouden door de Atheners begraven zijn in een mas-
sagraf. De Griekse geschiedschrijver Thucydides vertelt dat het als een zeer bij-
zondere eer voor de gesneuvelden beschouwd werd om op de plek zelf begraven 
te worden waar ze ook gevallen waren (De Peloponnesische oorlog 2.34.5). Nor-
maal gesproken werden (oorlogs)doden begraven op de openbare begraafplaats 
net buiten de stadsmuren Athene, langs de weg.
Volgens een antieke traditie schreef de dichter Simonides het grafschrift voor de 
Atheense gevallenen. Hij zou de wedstrijd die hiervoor was uitgeschreven van 
Aeschylus hebben gewonnen met het volgende gedicht:

Ἑλλήνων	προυμαχοῦντες	Ἀθηναῖοι	Μαραθῶνι
χρυσοφόρων	Μήδων	ἐστόρεσαν	δύναμιν.

Voor de Grieken vochten de Atheners in Marathon
en vloerden de macht van de goud-bestikte Meden.
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a In hoeverre zat er verschil tussen hoe de Atheners hun eigen gevallenen en die van 
de Perzen behandelden? Met andere woorden: is een massagraf hetzelfde als een 
grafheuvel?

b Wat zouden de Perzen hebben gevonden van het feit dat de Grieken hun doden in 
een massagraf begroeven?

c Bespreek of de Grieken in het herdenken van de gesneuvelden en het vieren van de 
overwinning vanuit ons perspectief ‘fatsoenlijk’ met hun vijanden omgingen. Be-
trek hierbij je antwoorden op de vorige vragen en het grafschrift van Simonides.

d Als je het grafschrift van Simonides leest, wat is dan het belangrijkste dat de Athe-
ners willen herinneren van de strijd? Waar hebben ze voor gevochten?
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6.120 De Spartanen zijn te laat en doen aan ramptoerisme

3. De tekst: Herodotus Historiën 6.109-120

1 ὁ	Λακεδαιμόνιος Spartaan
 δισχίλιοι 2000
 ἡ	πανσέληνος volle maan (Herodotus heeft eerder (in 6.106) 

verteld dat de Spartanen de Atheners wel wilden 
helpen, maar niet voor de maan vol was ten 
strijde mochten trekken. Hij vertelde er niet bij dat 
dit waarschijnlijk was vanwege de Carnea, het 
belangrijkste religieuze festival van de Spartanen.)

2 καταλαβεῖν om het te halen
 τριταῖοι	ἐκ	Σπάρτης op de derde dag na hun vertrek uit Sparta
3 ὕστερος + gen. te laat voor
 ἱμείρω verlangen, willen
4 μετὰ betrekken bij αἰνέοντες

OPDRACHT 15 interpretatie
a Waarom zouden de Spartanen zo graag de Perzen hebben willen zien?
b De titel van deze passage is ‘De Spartanen zijn te laat en doen aan ramptoerisme’. 

Zoek in kranten of op internet nieuwsberichten over ramptoerisme in Nederland: 
hoe wordt er in het algemeen gereageerd op ramptoerisme-incidenten? 

c Waar zou voor jou de grens liggen? Wanneer is ramptoerisme volgens jou accepta-
bel?

OPDRACHT 16 actualisatie
Tegenwoordig zijn er verschillende redenen om oorlogsgebieden van vroeger 
en nu te bezoeken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan oorlogsjournalistiek of her-
denkingstoerisme. Lees hierover de korte artikelen ‘A Private War toont dat 
oorlogsjournalistiek niet vanzelfsprekend is’ op www.hpdetijd.nl/2019-03-28/
de-journalistiek/ en ‘Herdenkingstoerisme in trek’ op www.75jaarvrijheid.
nl/2424912-herdenkingstoerisme-in-trek-noem-het-geen-oorlogstoerisme.

1	 	Λακεδαιμονίων	δὲ	ἧκον	ἐς	τὰς	Ἀθήνας	δισχίλιοι	μετὰ	τὴν	πανσέληνον,	ἔχοντες	
σπουδὴν	πολλὴν	καταλαβεῖν,	οὕτω	ὥστε	τριταῖοι	ἐκ	Σπάρτης	ἐγένοντο	ἐν	τῇ	Ἀττικῇ.	
Ὕστεροι	δὲ	ἀπικόμενοι	τῆς	συμβολῆς	ἱμείροντο	ὅμως	θεήσασθαι	τοὺς	Μήδους·	
ἐλθόντες	δὲ	ἐς	τὸν	Μαραθῶνα	ἐθεήσαντο.	Μετὰ	δὲ	αἰνέοντες	Ἀθηναίους	καὶ	τὸ	ἔργον

5	 	αὐτῶν	ἀπαλλάσσοντο	ὀπίσω.
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a Wat zijn de verschillen tussen oorlogsjournalistiek en herdenkingstoerisme?
b Waarom wordt oorlogsjournalistiek als belangrijk gezien?
c Wat zouden voor jou redenen zijn om aan herdenkingstoerisme te doen?
d Onder het artikel over herdenkingstoerisme staat de vraag: ‘Mag oorlog amuse-

ment zijn?’, met een link naar een filmpje waarin mensen antwoord geven op deze 
vraag (www.youtube.com/watch?v=gcDEwai6L4M). Wat zou jouw antwoord 
zijn?
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4  Herdenken en vieren: 

Marathon en nu

OPDRACHT 17 jaarlijkse herdenking en viering
Een onderdeel van de inwijding van Griekse jonge mannen (efeben) in de samen-
leving was het bezoeken van oorlogsmonumenten en meedoen aan jaarlijkse 
herdenkingen. Zo legden ze een krans neer en offerden bij de grafheuvel van 
Marathon om de strijders te herdenken die waren gestorven in de oorlog voor de 
vrijheid. Ze deden ook mee aan het festival voor Artemis Agrotera, waar elk jaar 
de overwinning bij Marathon werd gevierd door 500 geiten te offeren (zoals de 
polemarch Callimachus zou hebben beloofd in ruil voor de overwinning).

a Vergelijk de jaarlijkse herdenking en viering van Marathon met onze herdenking 
en viering op 4 en 5 mei. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: wat wordt er herdacht? 
Wie herdenken en worden herdacht? Wat wordt er gevierd? Maak een overzicht 
van overeenkomsten en verschillen.

b Wanneer is voor jou een herdenking/viering geslaagd? 
c Wanneer heeft het volgens jou geen zin meer om te herdenken/vieren?
d Hoe zou je de huidige marathon (atletiekwedstrijd waarbij 42,195 km gelopen 

wordt) kunnen verbinden aan de nagedachtenis van de slag bij Marathon?

8. De Griek Kostas Hatzis liep de marathon van Leiden (19 mei 2019) met een bijzondere boodschap.



176 De overwinning bij Marathon Waar vechten we voor?

OPDRACHT 18  monumenten
Behalve het monument voor Callimachus (zie 6.114) en de grafheuvel voor de ge-
sneuvelde Atheners (6.117), waren er nog meer gedenktekens ter ere van de slag 
bij Marathon. De Griekse reisgidsauteur Pausanias noemt in zijn Beschrijving 
van Griekenland  dat er in Marathon ook grafheuvels zijn voor de Plataeërs en 
voor slaven die voor het eerst meevochten, en een apart monument voor Miltia-
des, ook al stierf hij pas later (1.32).

a Wat vind je ervan dat er voor twee personen aparte monumenten zijn gemaakt, 
terwijl de minder bekende soldaten een gezamenlijke grafheuvel hebben gekregen?

Ook in Nederland zijn er standbeelden of monumenten om oorlog en slachtoffers 
te herdenken. Kies er één uit en zoek er wat meer informatie over op (tip: kijk op 
www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/). 

b Maak een vergelijking tussen het door jou gekozen monument en het monument 
van Callimachus of de grafheuvel van de Atheners: wat zijn de overeenkomsten 
en verschillen? Je kunt hierbij denken aan: wat herdenkt dit monument? Wie heeft 
het monument opgesteld? Wat waren de omstandigheden? Hoe ziet het monument 
eruit? Wat is de waarde voor de voorbijgangers?

9. De grafheuvel van de Plataeërs.
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5  Terugkoppeling  

en afsluiting: waar 

vechten we voor?

OPDRACHT 19 terugblik
a Kijk terug naar je antwoord bij opdracht 1c van de inleiding van dit hoofdstuk. Heb 

je jouw redenen om een oorlog te voeren teruggezien in dit hoofdstuk? Zo nee, wat 
was er anders? Zou je nu hetzelfde antwoord geven?

b Hoe denk je nu over de argumenten bij de stellingen van opdracht 3 uit de inlei-
ding? Als je er anders overdenkt, leg dan uit waar dit door komt.

OPDRACHT 20 essay
Zijn er goede en slechte oorlogen? Hoe dachten Grieken en Romeinen hierover? 
Beantwoord deze vraag in een essay van 750 woorden waarin je gebruik maakt 
van citaten uit de teksten die je gelezen hebt (in dit hoofdstuk en andere) en/of 
teksten die je zelf gevonden hebt.



PAX  
AUGUSTA

Het vieren van  
vrede en vrijheid

Gaatske Kamminga



1. Mausoleum van Augustus, Rome





1. Het vieren van vrede 181

1  Het vieren  

van vrede

Leven in vrede is voor ons, Nederlanders in het begin van de 21e eeuw, heel ge-
woon. Maar voor de generatie die de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding heeft 
meegemaakt, is het nog steeds van grote betekenis. Daarnaast leven wij in een 
wereld, waarin nog altijd plaatsen zijn waar het geen vrede is. Het is dus goed 
om stil te staan bij de vrede waarin wij leven. Belangrijke vragen zijn daarbij: wat 
versta jij onder vrede? Hoe merk je dat het vrede is? Voor wie is het vrede?
 Voordat we gaan kijken naar de Latijnse tekst die de basis van deze module 
is (de Res Gestae Divi Augusti), is het belangrijk ons eerst te oriënteren op het 
thema. Hiervoor vind je hieronder een tweetal opdrachten, waarbij je gevraagd 
wordt naar je eigen mening over het vieren van vrede in onze tijd.

 

2.

OPDRACHT 1 actualisatie
Op afbeelding 2 zie je de aankondiging van het bevrijdingsfestival in Groningen.
Beschrijf het logo van het bevrijdingsfestival: wat zie je en waarvoor staat het?
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OPDRACHT 2 actualisatie
Het begrip vrede wordt op 5 mei niet eens zo vaak genoemd. Er is vooral veel aan-
dacht voor een ander daaraan verwant begrip: vrijheid. 

a Wat betekent vrede voor jou?
b Wat versta jij onder het begrip vrijheid?
c Zijn de begrippen vrede en vrijheid voor jou onder één noemer te plaatsen? Beargu-

menteer je antwoord.
d Vind jij de bevrijdingsfestivals een goede manier om vrede en vrijheid te vieren? 

Waarom wel of niet? Beargumenteer je antwoord.

 
3.

De afgelopen decennia zijn wij steeds meer Europeanen en wereldburgers ge-
worden en minder alleen maar Nederlanders. In Nederland leven wij weliswaar 
in vrede en vrijheid, maar in de wereld en ook in Europa leven er heel veel men-
sen niet in vrijheid en vrede.

e Vind je het -met het oog op Europa en de wereld- te verantwoorden dat wij onze 
vrede en vrijheid zo uitbundig vieren? Beargumenteer je antwoord.
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2  De Res Gestae  

Divi Augustae

Inleiding op de tekst
Na roerige tijden in de Romeinse Republiek met burgeroorlogen, veel corruptie 
en machtsmisbruik en na de moord op Caesar, kwam Octavianus aan de macht. 
Wij kennen vooral zijn erenaam Augustus: de Verhevene. Met hem brak een tijd 
van vrede in Rome en Italië aan en een tijd van morele hervormingen, het op-
richten van vele marmeren monumenten in de stad Rome en propaganda voor 
deze gouden periode in de literatuur. We kennen deze periode als de Pax Augusta 
of Pax Romana: ‘de Augusteïsche vrede, de Romeinse vrede’. Er zijn echter buiten 
Italië tijdens het principaat van Augustus wel veel oorlogen geweest, zoals we ook 
zullen lezen. Interessant is om te kijken hoe de Romeinen omgingen met de over-
wonnen volkeren en hoe zij (de senaat, het Romeinse volk, maar ook Augustus 
zelf) de overwinningen vierden en herdachten. 
Naar aanleiding van de tekst zullen ook enkele bekende gebouwen uit Rome aan 
de orde komen, zoals de Ara Pacis: ‘het altaar van de vrede’.  De tekst ‘Res Gestae 
Divi Augusti’ is een tekstueel monument van Augustus’ hand, dat diende als pro-
paganda voor de Pax Augusta. Deze tekst was in het Romeinse rijk ook verspreid 
op inscripties (in vele Romeinse provincies in het Latijn, maar er is ook een ver-
sie in het Latijn met een Griekse vertaling bekend uit Ankara, het zogeheten mo-
numentum Ancyranum). Nu hangt de tekst ook als een soort grote plaquette op 
een van de buitenmuren van de Ara Pacis in Rome.
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3  De Latijnse tekst: Res 

Gestae Divi Augusti

Inleiding: inhoud van de Res Gestae 

res gestae krijgsdaden
orbis, -is terrarum wereld
subiecit onderwerp is Augustus
impensae uitgaven
incisum part. perf. pass. van incidere: ingraveren
a(h)eneus koperen, bronzen
pila  pilaar, zuil
exemplar kopie, afschrift
subiectum vul aan: est (dit is de persoonsvorm van de 

hoofdzin)

I. De functies die Augustus toegeschoven kreeg

Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terrarum imperio populi Romani subiecit, 
et impensarum, quas in rem publicam populumque Romanum fecit, incisarum in 
duabus aheneis pilis, quae sunt Romae positae exemplar subiectum.

Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per 
quem rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi. [Ob quae] 
senatus decretis honorificis in ordinem suum me adlegit C. Pansa et A. Hirtio consulibus 
consularem locum sententiae dicendae tribuens et imperium mihi dedit. Res publica ne 
quid detrimenti caperet, me propraetore simul cum consulibus providere iussit.
Populus autem eodem anno me consulem, cum consul uterque in bello cecidisset, et 
triumvirum rei publicae constituendae creavit.
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undeviginti  negentien
natus  hier: oud
per quem met behulp waarvan, waarmee
factio, -onis (politieke) partij
rem t/m oppressam verwijst naar de vele burgeroorlogen, voordat 

Augustus aan de macht kwam. 
[ob quae] naar alle waarschijnlijkheid moeten deze woorden 

worden aangevuld
ordo, -inis instituut, kring
C. Pansa…consulibus abl. abs.
consularis, -e tussen de consuls
imperium militaire macht
res publica ne  lees: ne res publica 
iussit  onderwerp: senatus
me propraetore abl. abs.
providere ne erop toezien dat niet

VRAAG 1 incisarum in duabus aheneis pilis
a Welke twee zaken zijn blijkbaar te lezen op deze inscriptie?
b Wie staan in latere tijden (o.a. in Nederland) vaak centraal in militaire inscripties?
c Wat is dus het grote verschil?
d Verklaar dit verschil vanuit het doel van de Res Gestae en het doel van dergelijke 

militaire inscripties.

 
4. De tekst van de Res Gesta Divi Augusti op de Ara Pacis in Rome
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II. De moord op Julius Caesar

Qui parentem meum trucidaverunt, eos in exilium expuli iudiciis legitimis ultus 
eorum facinus et postea bellum inferentis rei publicae vici bis acie.

Qui  sluit aan bij eos
trucido, trucidare vermoorden
exilium ballingschap
iudicium gerechtelijke uitspraak
ultus  part. perf. pass. van ulciscor + acc. wreken, wraak 

nemen voor
inferentis = inferentes

III. Oorlogen, de omgang met overwonnen en het belonen van 
militairen

Bella terra et mari civilia externaque toto in orbe terrarum saepe gessi, victorque 
omnibus veniam petentibus civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci 
potuit, conservare quam excidere malui. Millia civium Romanorum sub sacramento 
meo fuerunt circiter quingenta. Ex quibus deduxi in colonias aut remisi in municipia 
sua stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta, et iis omnibus agros 
adsignavi aut pecuniam pro praemiis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si 
quae minores quam triremes fuerunt.

civilia externaque in binnenland en buitenland (congrueert met 
bella)

victor  predicatief 
venia  genade
tuto bijw. veilig
ignosco, ignoscere vergiffenis schenken
excido, excidere vernietigen
millia … quingenta 500.000
sacramentum militair zeggenschap (de soldaten moesten vaak 

een eed afleggen voor hun legerleider, vandaar de 
heilige term sacramentum)

aliquanto heel wat
municipium gemeenschap, stad
stipendi(i)s emeritis nadat hun krijgsdienst beëindigd was
adsigno, adsignare toewijzen
militia krijgsdienst
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VRAGEN BIJ CAPUT II en III

VRAAG 2 qui parentem meum trucidaverunt, eos (caput II)
a Wie wordt met parentum meum bedoeld?
b Wie zijn eos en wat hebben ze blijkens dit tekstfragment gedaan?
c Welke andere misdaad wordt hen in dit caput toegeschreven en hoe heeft Augus-

tus dat aangepakt? 
d Licht toe hoe de inhoud van dit caput past bij het thema ‘vieren van vrijheid en vre-

de’, de kern van de Pax Augusta en de Res Gestae.

VRAAG 3 bella (caput III)
Licht toe hoe dit caput, terwijl het begint met het woord ‘bella’, toch te rijmen is 
met vrijheid en vrede.

VRAAG 4 vergelijking met Vergilius’ Aeneis VI, 851-853
Vergilius’ Aeneis is een Romeins epos, dat vertelt hoe de Trojaanse held Aeneas 
na de ondergang van Troje een avontuurlijke reis maakt naar het voor hem be-
stemde Italia. Daar zal hij een groot nieuw rijk stichten. Dit epos is geschreven 
tijdens de heerschappij van Augustus en ademt de Pax Augusta. Een bekend ci-
taat hieruit is: 

Tu regere imperio populos Romane memento
haec tibi erunt artes –  pacique inponere morem,
parcere subiectis et debellare suberbos. 

‘Gij, Romein, gedenk uw taak te heersen over de volken – dat zal uw kunst zijn 
– de wet voor de vrede te stellen, te sparen wie werd overwonnen, de trotsen ter-
neer te slaan door de oorlog.’ (vertaling M.A. Schwartz)

Licht toe hoe deze insteek van de Romeinen door Augustus werd uitgevoerd blij-
kens caput III.

VRAAG 5  omgang met eigen soldaten
a Wat geeft Augustus de soldaten na hun krijgsdienst?
b Is dat op te vatten als een eerbetoon of als een vergoeding voor geleverd werk? 

Ondersteun je antwoord met een citaat uit de tekst.
c Wat voor vergoeding of eerbewijzen krijgen soldaten tegenwoordig voor hun werk? 
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XII. Het oprichten van de Ara Pacis Augustae

Cum ex Hispania Galliaque, rebus in iis provincis prospere gestis, Romam redi, 
Ti. Nerone P. Quintilio consulibus, aram Pacis Augustae senatus pro reditu meo 
consacrandam censuit ad campum Martium, in qua magistratus et sacerdotes 
virginesque Vestales anniversarium sacrificium facere iussit.

prosperus, -a, -um voorspoedig, succesvol
ara Pacis Augustae altaar van de Augusteïsche vrede: Augustus’ 

regeerperiode staat bekend als de periode van de 
Pax Augusta ofwel Pax Romana. Ter ere hiervan 
kreeg hij een altaar op het Marsveld. Dit altaar 
is bekleed met reliëfs die de heerschappij van 
Augustus en zijn afkomst verheerlijken. Nu is in 
Rome een museum om de Ara Pacis heen gebouwd 
en staan op één van de muren ook de Res Gestae te 
lezen.

consacro, consacrare wijden
campus Martius Marsveld (vlakte tussen de Tiber, de Quirinalis 

en de Capitolinus, dat na de verdrijving van de 
laatste koning door het volk aan de oorlogsgod 
Mars werd gewijd. Legioenen werden hier gevormd 
en terugkerende legers bivakkeerden hier. In de 
keizertijd werden hier vele openbare gebouwen en 
tempels gebouwd.)

iussit  onderwerp = senatus

XIII. Het sluiten van de de deuren van het heiligdom van Janus 
Quirinus

Ianum Quirinum, quem clausum esse maiores nostri voluerunt cum per totum 
imperium populi Romani terra marique esset parta victoriis pax, cum priusquam 
nascerer, a condita urbe bis omnino clausum fuisse prodatur memoriae, ter me 
principe senatus claudendum esse censuit.

Ianum Quirinum het heiligdom van Janus Quirinus (waarvan de 
deuren dicht waren wanneer er in het hele rijk 
vrede heerste)
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quem clausum…memoriae vertaaltip: vertaal deze bijzinnen als een losse zin en 
vat quem daarbij op als een relatieve aansluiting

parta  part. perf. pass. van pario, parere = verwerven, 
voortbrengen

omnino geheel en al, in totaal
prodo, prodere memoriae (lett. ‘overleveren aan de herinnering’) vermelden

VRAGEN BIJ CAPUT XII en XIII

VRAAG 6 anniversarium sacrificium (caput XII)
a Past de inhoud van dit caput bij onze 4 mei herdenking of bij onze 5 mei viering? 

Beargumenteer je antwoord.
b Welk religieus element zit er in dit anniversarium sacrificium en wat zou daar het 

doel van zijn?

 
5. Ara Pacis, Rome

VRAAG 7 Ianum Quirinum…clausum esse (caput XIII)
a Van welke vredesuiting is hier sprake?

Je zou het hijsen van de vlag op 5 mei in Nederland kunnen vergelijken met het 
fenomeen van het heiligdom van Janus Quirinus. 

b Wanneer wij het voorbeeld van het heiligdom van Janus Quirinus zouden volgen: 
wanneer zouden we dan de vlag moeten hijsen?

c Vind jij dat het herdenken/vieren op 1 specifieke dag, zoals bij ons, meer of minder 
indruk maakt dan het antwoord op vraag b?

d Waarvan is het een teken, wanneer wij, Nederlanders, de vlag halfstok hebben op 
4 mei?

e Wanneer hebben Nederlandse overheidsinstanties naast 4 mei de vlag halfstok?
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XXV. Augustus’ achterban groeit en zelfs senatoren vechten 
voor hem

Mare pacavi a praedonibus. Eo bello servorum qui fugerant a dominis suis et arma 
contra rem publicam ceperant triginta fere millia capta dominis ad supplicium 
sumendum tradidi. Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua, et me belli quo vici ad 
Actium ducem depoposcit; iuraverunt in eadem verba provinciae Galliae, Hispaniae, 
Africa, Sicilia, Sardinia. Qui sub signis meis tum militaverint fuerunt senatores plures 
quam DCC, in iis qui vel antea vel postea consules facti sunt ad eum diem quo scripta 
sunt haec LXXXIII, sacerdotes circiter CLXX.

paco, pacare vreedzaam maken
praedo, praedonis plunderaar, zeerover
servorum triginta fere millia ongeveer 30.000 slaven
ad supplicium sumendum om straf te krijgen
iurare in mea verba (lett. ‘in mijn woorden zweren’) trouw aan mij 

zweren
sponte sua uit vrije wil
Actium de plek waar Augustus in 31 v. Chr. zijn 

legendarische overwinning op Antonius en 
Cleopatra behaalde

depoposci perf. van deposcere: dringend eisen, hevig 
verlangen

Qui  antecedent = senatores 
sub signis meis onder mijn bevel

XXVI. De expansie van het Romeinse gezag

Omnium provinciarum populi Romani, quibus finitimae fuerunt gentes quae non 
parerent imperio nostro, fines auxi. Gallias et Hispanias provincias, item Germaniam, 
qua includit Oceanus a Gadibus ad ostium Albis fluminis pacavi. Alpes a regione ea 
quae proxima est Hadriano mari ad Tuscum pacificavi nulli genti bello per iniuriam 
inlato. Classis mea per Oceanum ab ostio Rheni ad solis orientis regionem usque ad 
fines Cimbrorum navigavit, quo neque terra neque mari quisquam Romanus ante id 
tempus adit. Cimbrique et Charydes et Semnones et eiusdem tractus alii Germanorum 
populi per legatos amicitiam meam et populi Romani petierunt. Meo iussu et auspicio 
ducti sunt duo exercitus eodem fere tempore in Aethiopiam et in Arabiam quae 
appellatur Eudaemon, magnaeque hostium gentis utriusque copiae caesae sunt in acie 
et complura oppida capta. (….)
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quibus finitimae fuerunt gentes quae wanneer de buurvolken van die 
provincies

item  net zo, eveneens
Gades  kolonie in het zuid-westen van Spanje, nu 

Cádiz
Albis  de Elbe
pacare hier: onderwerpen
Hadrianum mare de Adriatische Zee
Tuscum (mare) Tyrrheense Zee
bellum infero, inferre de oorlog verklaren
Cimbri, Charydes, Semnones Germaanse volksstammen
idem tractus dezelfde streek/regio
eudaemon Grieks woord: gelukkig

VRAGEN BIJ CAPUT XXV en XXVI

VRAAG 8  pacavi (caput XXV)
Leg uit dat dit woord essentieel is in de propaganda van Augustus’ activiteiten.

VRAAG 9  senatores plures quam DCC, consules LXXXIII,  
sacerdotes circiter CLXX (caput XXV)

a Wat hebben deze aantallen senatoren, consuls en priesters volgens de tekst ge-
daan?

b Beargumenteer hoe deze mededeling onderdeel is van de propaganda van Augus-
tus’ Pax Augusta.

VRAAG 10 pacavi (caput XXVI)
a Leg uit dat de keuze voor dit Latijnse woord positiever is dan de gekozen vertaling 

‘onderwerpen’. Leg daarnaast uit waarom dit positieve woord gekozen is.
b Wiens perspectief spreekt wel door in de vertaling ‘onderwerpen’?
c Heeft Augustus doorgaans oog voor dat perspectief? Waarom wel of niet?
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VRAAG 11  alii Germanorum populi t/m amicitiam meam et 
populi Romani petierunt. (caput XXVI)

a Wat wordt hier over deze volkeren gemeld?
b Beargumenteer dat de situatie voor de Germanen hier positiever wordt voorgesteld 

dan dat daadwerkelijk aan de orde is. Welk doel heeft deze beschrijving?
c Wat is het verschil met de beschrijving van de situatie in Aethiopia en Arabia in het 

eind van het caput? Welke conclusie kun je hieruit trekken over de opstelling van 
de mensen in Aethiopia en Arabia? Wat zegt het over de denkwijze van Augustus?
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XXVII. Verdere expansie

Aegyptum imperio populi Romani adieci. Armeniam maiorem interfecto rege eius 
Artaxe cum possem facere provinciam, malui maiorum nostrorum exemplo regnum 
id Tigrani regis Artavasdis filio, nepoti autem Tigranis regis, per Ti. Neronem tradere, 
qui tum mihi privignus erat. (…)

cum  vooraan in de zin plaatsen (voegwoord concessief 
vertalen met hoewel)

Triganes zoon van koning Artavasdes en kleinzoon van 
koning Tigranes

Ti. Nero Tiberius Nero (zoon van Livia; zij hertrouwde met 
Octavianus; als keizer Tiberius opvolger van keizer 
Augustus)

privignus stiefzoon

XXVIII. Veteranenkoloniën

Colonias in Africa, Sicilia, Macedonia, utraque Hispania, Achaia, Asia, Syria, Gallia 
Narbonensi, Pisidia militum deduxi. Italia autem XXVIII colonias quae vivo me 
celeberrimae et frequentissimae fuerunt mea auctoritate deductas habet.

Colonias militum veteranenkoloniën
utraque Hispania beide provincies van Spanje (namelijk Hispania 

Citerior en Hispania Ulterior)
Gallia Narbonensis Romeinse provincie in het zuiden van Gallië
Pisidia ligt in klein-Azië
deduco, deducere hier: stichten
vivo me abl. abs.
frequens dichtbevolkt
mea auctoritate deductas sluit aan bij colonias
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XXIX. De teruggekregen veldtekens

Signa militaria complura per alios duces amissa devictis hostibus recepi ex Hispania 
et Gallia et a Dalmateis. Parthos trium exercitum Romanorum spolia et signa reddere 
mihi supplicesque amicitiam populi Romani petere coegi. Ea autem signa in penetrali 
quod est in templo Martis Ultoris reposui.

signum militare veldteken
amitto, amittere verliezen
devinco, devincere verslaan
Dalmatei de Dalmatiërs (volk in de kuststreek van Kroatië)
Parthi  de Parthen (volk uit Midden-Azië)
spolia  buit
supplices congrueert met Parthos, predicatief vertalen
in penetrali quod est in + abl. vertaal: in het binnenste (vertrek) van
Mars Ultor Mars Ultor oftewel De Wreker (zijn tempel was 

gebouwd op het Forum van Augustus)

VRAGEN BIJ CAPUT XXVII, XXVIII en XXIX

VRAAG 12 signa militaria (caput XXIX)
a Het feit dat Augustus deze tekens heeft teruggekregen of heeft opgeëist, betekent 

dat de Romeinen ze eerst verloren hadden. Licht toe hoe de formulering van Au-
gustus (door het ene wel te noemen en het andere niet) de propaganda van de Pax 
Augusta onderstreept.

b Citeer het zinsdeel waaruit je kunt concluderen dat deze tekens voor de Romeinen 
erg belangrijk waren.

c Hebben wij in Nederland ook dergelijke tekens?
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VRAAG 13 Munten
Bekijk onderstaande munten.

a Wat staat er op beide kanten geschreven? Geef ook de Nederlandse vertaling.
b Beargumenteer hoe het bestaan van deze munten de propaganda van de Pax Au-

gusta vergroot.
c Als je caput XXIX leest, besef je dat vrede voor de ene partij vaak het tegenover-

gestelde voor de andere partij betekent. Welke andere partijen worden in dit caput 
genoemd?

            
6 en 7.

XXX. Expansie in Oost-Europa

Pannoniorum gentes, quas ante me principem populi Romani exercitus numquam 
adit, devictas per Ti. Neronem, qui tum erat privignus et legatus meus, imperio 
populi Romani subieci, protulique fines Illyrici ad ripam fluminis Danui. Citra quod 
Dacorum transgressus exercitus meis auspiciis victus profligatusque est, et postea 
trans Danuvium ductus exercitus meus Dacorum gentes imperia populi Romani 
perferre coegit.

Pannonii de Pannoniërs (Pannonia was een Romeinse 
provincie in het Oost-Europa; centraal aan de 
handelsroute tussen de Zwarte Zee en Gallië, 
namelijk aan de Donau)

ante me principem voordat ik princeps was
Ti. Nero Tiberius Nero (zoon van Livia; zij hertrouwde met 

Octavianus; als keizer Tiberius opvolger van keizer 
Augustus)

privignus stiefzoon
profero, proferre (naar voren) verplaatsen
Illyricus Illyrië (Adriatische kuststrook)
citra quod aan deze/onze kant hiervan (nl. van de Donau)
Dacii  Daciërs (een volk in het huidige Roemenië)
profligo, profligare met de grond gelijk maken, in de pan hakken
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XXXIV. Het ontvangen van de eretitel ‘Augustus’

In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per consensum 
universorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus 
populique Romani arbitrium transtuli. Quo pro merito meo senatus consulto 
Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti publice coronaque 
civica super ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi 
senatum populumque Romanum dare virtutis clementiaeque et iustitiae et pietatis 
causa testatum est per eius clupei inscriptionem. Post id tempus auctoritate omnibus 
praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in 
magistratu collegae fuerunt.

exstinguo, exstinguere (lett. blussen) beëindigen 
potior  verwerven
res omnes de hoogste macht
senatus consulto bij senaatsbesluit
vestiti  bekleed (vul aan: sunt)
corona civica burgerkroon (= eikenbladeren-krans, militaire 

onderscheiding)
clupeus schild
Curia Iulia senaatsgebouw op het Forum Romanum
testatum est  er is bewezen/afgekondigd + A.c.I. (waarvan 

senatum populumque Romanum de subjects-
accusativus en quem de objectsaccusativus is)

praesto, praestare (ver) uitsteken boven
in magistratu in de verschillende ambten
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VRAGEN BIJ CAPUT XXX en XXXIV

VRAAG 14 De Pannoniërs en de Daciërs (caput XXX)
a Toon aan dat de expedities tegen de Pannoniërs en de Daciërs zeer eenzijdig be-

licht zijn.
b Vind je dat deze expedities gelezen kunnen worden als propaganda van de Pax Au-

gusta? Waarom wel of niet?

VRAAG 15 Bescheidenheid siert de mens. (caput XXXIV)
a Toon aan de hand van de inhoud van dit caput aan dat Augustus’ bescheiden op-

stelling leidt tot het verkrijgen van de grootste eer.
b Geef een voorbeeld uit onze eigen tijd of uit je eigen leefomgeving, waaruit blijkt 

dat bescheidenheid gebruikt wordt/zorgt voor propaganda.

VRAAG 16 caput XXXIV
a Citeer de vier Latijnse zelfstandige naamwoorden (die refereren aan Augustus’ ka-

rakter en manier van handelen) op basis waarvan Augustus zijn eretitel en andere 
eretekens ontvangen heeft.

b Leg uit dat deze vier zelfstandige naamwoorden ook passen binnen de morele her-
vormingen van Augustus’ Pax Augusta.

c Deze morele hervormingen waren ook nodig na roerige tijden. Welke roerige tijden 
worden bedoeld?

d Citeer uit dit caput een tekstelement, waarin Augustus zijn rol bij het beëindigen 
van deze roerige tijden beschrijft.

e Leg uit dat onze 4 en 5 mei-viering verschoven is van de herdenking van één be-
paalde ‘roerige tijd’ naar een breder perspectief.

f Vind je het terecht dat onze 4 en 5 mei-viering nu in een breder perspectief ge-
plaatst wordt? Motiveer je antwoord.
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XXXV. Nog meer eer voor Augustus

Tertium decimum consulatum cum gerebam, senatus et equester ordo populusque 
Romanus universus appellavit me patrem patriae, idque in vestibulo aedium mearum 
inscribendum et in curia Iulia et in foro Aug. sub quadrigis, quae mihi ex s.c. positae 
sunt, censuit. Cum scripsi haec, annum agebam septuagensumum sextum.

tertius decimus 13e 
equester ordo ridderstand
vestibulum hal
inscribendum vul aan: esse
quadrigae vierspan (wagen met vier paarden ervoor)
ex s.c.  ex senatus consulto
septuagensumus sextus 76e

8. Augustus van Prima Porta: óók propaganda voor Augustus’ politiek en krijgsdaden.
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4  Terugkoppeling  

en afsluiting

Om dit thema af te sluiten en terug te blikken op het thema en de gelezen Latijn-
se tekst heb je de keuze uit onderstaande slotopdrachten. Bij deze slotopdrachten 
maak je binnen het thema ‘vrede en vrijheid’ een vergelijking tussen verschillende 
Romeinse bronnen of een vergelijking van de Res Gestae met de hedendaagse tijd.

Keuze-slotopdrachten:

1. Schrijf een kort essay waarin je de inhoud van de Res Gestae, Vergilius boek VI 
vers 581-583 en onderstaande munt (van de knielende Parth) vergelijkt aangaan-
de de houding van de vijanden en van de Romeinen ten opzichte van de vijanden. 

2. Schrijf een kort essay waarin je de houding van overwonnenen en de houding 
ten opzichte van overwonnen, beschreven in de Res Gestae,  vergelijkt met een 
situatie (houding van overwonnenen en houding ten opzichte van overwon-
nenen) uit de hedendaagse tijd (20e, 21e eeuw).

3. Schrijf een kort essay waarin je de eenzijdigheid van de inhoud van de Res Gestae 
aantoont door in te gaan op onderstaande munt (van de knielende Parth) en door 
ook andere zaken/expedities op te zoeken, waarbij Augustus niet succesvol was.

9. Munt ter gelegenheid van de teruggave van de vaandels door de Parthen. Zilveren denarius  
(19 v. Chr.). Links de godin Feronia; rechts een knielende Parth geeft een veldteken terug:  

CAESAR AVGVSTVS SIGN(A) RECE(PIT)
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