
Bijlage NKV-Lezingen 

9 oktober 
DR. ANTON J.L. VAN HOOFF 
Cicero en Seneca: troost in de filosofie (bij het eindexamen Latijn 2018)  
Het lot van Cicero en Seneca vertoont veel overeenkomsten. Alle twee weten ze – in een heel 
verschillende politieke situatie - als ‘provincialen’ door hun welsprekendheid op te klimmen tot de 
maatschappelijke top. Maar beide homines novi staan in hun laatste levensperiode politiek aan de 
zijlijn. Dan zoeken ze troost in de wijsbegeerte, die ze tevoren voornamelijk gebruikten om op het 
publiek indruk te maken. Cicero ‘vertaalt’ de Griekse filosofie in letterlijke zin door Latijnse termen te 
scheppen – zo maakt hij het woord het woord ‘kwaliteit’. Inhoudelijk romaniseert hij de philosophia 
door in zijn dialogen Romeinse prominenten de wijsheid te laten vertolken. Seneca munt vooral uit als 
taalvirtuoos. In zijn ethische brieven aan Lucilius ontpopt hij zich als een filosofische columnist. Door 
zijn ‘mooie’ zelfdoding wordt hij de Romeinse Socrates. 
 

11 december 
MEVR. R. (ROSANNE) HOENDERDOS, MA EN DHR. R. (RIEMER) VAN DER VEEN, MA 
Dionysus: vereerd en verguisd  
Van alle goden uit de Oudheid spreekt Dionysus nog wel het meest tot de verbeelding. In 2018 is de 
Imago-kalender geheel gewijd aan de talloze wijzen waarop deze enigmatische god is afgebeeld. Voor 
het eerst dit jaar wordt daarom een duolezing georganiseerd speciaal gewijd aan het 
kalenderonderwerp. In deze lezing staat de portrettering van Dionysus in Athene en Rome centraal. 
De afkomst van de god, zijn verering in Athene en de tragedie die geheel aan hem is gewijd, de 
Bacchae, worden voor de pauze besproken. Na de pauze wordt de doorwerking van de Dionysuscultus 
in het Romeinse Rijk behandeld. Hierin wordt ingegaan op het senaatsbesluit van 186 v.Chr., de 
Bacchanalia van Livius en de beeldvorming van Dionysus in de Romeinse kunst. Tot slot zal de ambigue 
relatie tussen de Dionysuscultus en het christendom aan de orde komen. 
 

14 februari 

DR. R.L. (ROGIER) VAN DER WAL 

Hoe win je de verkiezingen? Scherpe adviezen van Quintus Cicero 

In maart 2018 zijn er in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent in de aanloop 

daarnaartoe verkiezingskoorts, en die was er in de Oudheid natuurlijk ook al. Toen Marcus Tullius 

Cicero in 64 v. Chr. consul wilde worden kreeg hij van zijn broer Quintus een brief met scherpe 

adviezen hoe hij de verkiezingen kon winnen. Voor wie zich wil laten verkiezen heeft Quintus een 

aantal nog altijd bruikbare tips en trucs, maar zijn adviezen bieden ook een mooi tijdsbeeld. Ook 

wordt in deze lezing aandacht besteed aan de kwestie van de (on)echtheid en aan de loopbanen van 

de broers Cicero. 

 

31 mei 
Dr. Jelle Abbenes 
Archeologie en literatuur over Thebe  
Het net-heropende archeologisch museum van Thebe (Griekenland) biedt ons een fantastische 
gelegenheid om de eeuwenoude rivaliteit tussen de Mykeense centra Thebe en Orchomenos te 
evalueren, die vele bladzijdes van Pausanias’ werk bestrijkt. Tevens een korte bespreking van de vele 
andere archeologische schatten in Boiotië. 
 


