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Inleiding

Viva Vox 1, jaargang 10
In dit nummer lijkt het af en toe om kleine groepen te draaien. Marco
Doek heeft heimwee naar zijn kleine Grieksklas, die mij en meneer Bakker
welbekend is, en de huidige derde klas is een groepje van zeven, waarvan u/je ook
een portret in dit nummer kunt vinden.
Maar alles draait nu om kleine groepen, een groot genot in het klaslokaal, maar voor
veel mensen een beperking, die afgedwongen moet worden. We zitten in
gedeeltelijke lockdown, misschien wordt het nog wel erger, niemand die het nu al
weet.
In de oudheid kon je als eenling uit je stad en land verbannen worden als het niet
over een halszaak ging, maar de staat je om andere redenen iets te verwijten had.
De redenaar en politicus Cicero kan daarover meepraten, hij werd van alles
afgesneden, zijn gezin en collega’s, alles alleen bereikbaar via brieven. Voor die tijd
ging dat best goed, maar het was bepaald geen WhatsApp…
Hij probeerde zichzelf te troosten met het schrijven van filosofische werken, en dat
was dan voornamelijk het vertalen van Griekse filosofen naar het Latijn, waarbij hij
vooral lette op de praktische toepassing van filosofische wijsheden. Vooral het Grieks
van de Stoïcijnen dankt veel Latijnse termen aan Cicero. De Stoïcijnse leer is vooral
bekend vanwege het ‘onderdrukken van emoties’, maar het gaat er vooral om dat je
je er niet door laat leiden, dat je berust in zaken die je toch niet kunt veranderen.
Cicero was zich daarvan bewust, maar was toch intens verdrietig om de dood van
zijn dochter, dus emoties waren niet verboden!
Het ging hem, net zoals veel andere scheppende mensen, om het hebben van een
uitlaatklep als de andere middelen tekortschieten, als je niet meer kunt doen wat je
altijd deed. Hij zette dit om in prachtige filosofische werken, best lastig om te lezen op
school, maar geweldig als je de strekking begrijpt! Op school gaan de dingen niet
helemaal zoals we gewend zijn, maar we maken er het beste van, en hier hebt u dan
de nieuwe Viva Vox om dat te laten zien.
Machteld Koning
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C3A / G3A op vrijdagmiddag het 8e uur in lokaal 104
Goedemiddag, -morgen, of -avond lezers van de Viva Vox. Wij zijn Mike van Elp en
Marco Lemminga, en wij zitten in het derde jaar van het gymnasium.
Mevrouw Brünner heeft ons gevraagd om een stukje te schrijven over onze
‘mannenvrijdagmiddag’.
Onze groep bestaat namelijk uit louter acht leden: Tibo, Jurgen, Frank, Beer, Björn,
Marco, Mike en we moeten natuurlijk meneer Bakker niet vergeten, allemaal
mannen/jongens. Wat ooit begon als een chaotische groep, gevuld met meiden en
jongens, is uitgedund naar een klein, maar zeker hecht, groepje mannen.
Elke vrijdagmiddag, het achtste uur, hebben wij een les Latijn. Nou ja les? Het is
eerder het samenkomen van mannen die leuke verhalen delen, melige grappen
maken en ja, soms een zinnetje of twee vertalen..
Net zoals in het oude Griekenland waar de mannen samenkomen om te filosoferen,
en wijn te drinken. Alleen mogen we nu geen thee meer drinken. Maar alle gekheid
op een stokje, we leren natuurlijk wel aardig veel en dat doen we op een gezellige en
leuke en gezellige manier!

Afb.1 Met de klok mee: vooraan in het midden Dhr. Bakker, Marco, Mike, Björn, Beer,
Tibo, Jurgen en Frank.
Marco Lemminga en Mike van Elp
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Oud-leerling Marco Doek studeert geschiedenis. Hoe kijkt hij terug op CS
Vincent van Gogh Lariks en wat vindt hij van zijn studie geschiedenis.
Mijn naam is Marco Doek en ik ben negentien jaar. Het
is al weer een poosje geleden dat ik op de middelbare
school zat, toch voelt het niet zo lang doordat corona
nogal effect heeft gehad op mijn kalender-gevoel.
Na mijn gymnasiumdiploma ben ik geschiedenis gaan
studeren aan de universiteit van Groningen. Door corona
heb ik maar driekwart jaar daadwerkelijk in Groningen
gezeten, maar ik heb ook daarna tijdens de online lessen
nieuwe dingen geleerd. Ik heb voor de opleiding
geschiedenis gekozen, omdat ik altijd al interesse heb
gehad in alle aspecten van geschiedenis
Afb.2 Marco Doek
in het Colosseum
en ik hier ook weinig moeite mee had. Ik ben niet op
in Rome.
kamers gegaan, omdat ik dat zonde van het geld vond.
Voor al mijn vakken moest ik namelijk naar het centrum
van Groningen, dus ik kon lopend van het station naar de universiteit lopen. Mijn
reistijd is ook maar veertig minuten heen en veertig terug. Daarnaast is het ook wel
fijn dat je bezig kunt met van alles en nog wat zonder je zorgen te hoeven maken
over het koken.
Ik heb in mijn eerste jaar al mijn studiepunten gehaald en het leukste vak vond ik
vroegmoderne geschiedenis, dit is de tijd tussen 1500 en 1776. Ik heb ook een
mooie lezing bijgewoond die gegeven werd door iemand die als IRA-lid gevangen
had gezeten in Noord-Ierland. Voor mijn tweede jaar heb ik gekozen voor de richting
van politieke geschiedenis. Ook ben ik van plan om volgend jaar een half jaar
Europese talen of theologie te gaan studeren in Ierland. Ik wil graag in Ierland
studeren, omdat ik de Ierse geschiedenis en cultuur heel erg interessant vind en ik
graag de mensen daar wil ontmoeten. Zowel Europese talen en cultuur als theologie
sluiten goed aan op de studie geschiedenis.
Tijdens mijn studie heb ik veel profijt gehad van mijn gymnasiumopleiding, zo kon ik
de Griekse en Latijnse teksten lezen bij vakken als Klassieke en Middeleeuwse
geschiedenis. Ook heeft het mij een andere manier van teksten te analyseren
geleerd wat zeer handig is voor het lezen van veel dikke boeken om een onderzoek
te schrijven. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd op het Vincent van Gogh en
moet toegeven dat ik de gymnasiumvakken soms een beetje mis. Vooral het kleine
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Grieks klasje van de bovenbouw was erg gezellig, omdat we slechts met vijf
personen, inclusief meneer Bakker in de vierde en vijfde en mevrouw Koning in de
zesde, waren. Maar ook de grotere groep van Latijn van mevrouw Don mis ik.
Gelukkig heb ik nog wel enigszins contact met sommigen. Ik had het erg gezellig op
het Vincent van Gogh en merk dat ik hier meer geleerd heb dan sommige andere
mensen van mijn opleiding op andere middelbare scholen hebben geleerd.
Ik vond de overgang tussen de middelbare school en de universiteit niet heel
moeilijk, maar het kan wel vrij druk worden tegenwoordig. Zo zou ik nu eigenlijk bezig
moeten zijn met twee grote onderzoeken die ik over zeven weken af moet hebben.
Maar het grootste probleem is op het moment toch corona. Ik kan nu namelijk niet
even gezellig met vrienden in Groningen zitten en ik kan ook niet voor onderzoek
naar het Groninger archief of de Universiteitsbibliotheek.
Marco Doek
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Een ode aan de Romereis
Helaas gaan door corona veel dingen niet door. Zo ook de Romereis. Nou heb ik als
zittenblijver het privilege om vorig jaar al te zijn geweest en oh wat hebben we het
leuk gehad! Namens de Bende van Vijf een ode aan de Romereis.
Met de uiterst optimistische instelling van mevrouw Koning en met
achtergrondmuziek van Tijmens harmonicakunsten waren we snel genoeg in Rome.
De eerste dag kwamen we er snel achter dat we – ondanks een temperatuur van
maar 35 graden – heuse pelgrimstochten zouden wandelen in Rome, geleid door
onze persoonlijke en zeer gepassioneerde Romereisgids mevrouw Koning! Het was
dan wel warm, maar gelukkig hadden we de drinkwaterfonteintjes om ons op de been
te houden. De eindbestemming van die dag: het Colosseum! Sommigen waren
enigszins teleurgesteld dat het een hoop stenen was (ik weet dan niet helemaal wat
je anders zou verwachten van een bouwwerk uit de eerste eeuw…), maar over het
algemeen vonden mensen dit toch aardig indrukwekkend!
Naast de zuil van Trajanus (die door ons omgedoopt is tot de staaf van Trajanus.
Waarom weet niemand meer…) was het Vaticaanmuseum toch het hoogstandje van
de Romereis!
Het was dan wel een hele kunst voor meneer van Herk om iedereen het museum
door te krijgen (vooral het rollend verkeer was wat moeilijk). Bij de Sint Pieter stond
mevrouw Koning vrolijk met ons een lolletje te trappen, om vervolgens bijna van een
afstapje te vallen en lachend ‘Och jee, god straft meteen jongens!’ uit te roepen (toch
wel het hoogtepunt van de Romereis).
Toch zonde dat het dit
jaar niet door kan gaan!
Want wat was het toch
leuk :) We zijn bij
ontelbaar veel dingen
geweest tijdens onze
pelgrimstochten. Daaruit
blijkt dan toch wel weer:
de reis is belangrijker
dan de bestemming!
Yours sincerely,
De Bende van Vijf
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Criteria voor een aantal Latijnse schrijvers
Van jongs af aan vond ik schrijven al heel erg leuk. Deze column die ik heel het jaar
mag vullen naar mijn eigen inzicht is dan ook een soort van dream come true. Ik zal
ook even wat over mijzelf vertellen: ik ben Naomi, ik zit op dit moment in VWO-6 en
ik heb in de bovenbouw gekozen voor EM met Latijn, filosofie en Chinees.
Het lastige begon toen ik toch zat na te denken over waar ik deze column mee wil
vullen, er zijn genoeg onderwerpen die wat extra aandacht verdienen, maar het moet
ook wel relevant en vermakelijk zijn voor jullie, de lezers. Daarom wil ik jullie graag
meenemen langs een paar Latijnse schrijvers die ik heb behandeld en mijn mening
over die schrijvers, die uiteraard op sommige punten licht overdreven kan zijn. Voor
ik hiermee begin wil ik wel graag mevrouw Don (mijn docent Latijn) een groot
compliment geven voor haar originaliteit, ze komt altijd met een nieuw idee om de
Latijnse teksten te behandelen en dat is ook één van de redenen dat ik jullie nog kan
vertellen over teksten die ik twee jaar geleden voor het laatst heb gezien. En ook mijn
dank aan mijn klas Latijn die mij hebben geholpen met een mening vormen over de
schrijvers.
Beoordelingscriteria:
Inhoud – het onderwerp van de teksten, het verhaal
Moeilijkheidsgraad – vertalen en begrijpen
Levensles – wat er kan worden geleerd van de tekst
Lengte van de zin – hoe langer, hoe beter
Originaliteit – komt de schrijver met een nieuwe stijl/nieuwe woorden?
Seneca (filosoof Stoa)
Inhoud ★★★★
Moeilijkheidsgraad ★★★
Levensles ★★★★★
Lengte van de zin ★★★★
Originaliteit ★★
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Korte toelichting: Seneca is één van mijn persoonlijke favorieten, omdat hij
filosofische stukken schrijft over dingen die ook nu nog relevant zijn. Een voorbeeld
hiervan is de De brevitate vitae, waarin hij de kortheid van het leven beschrijft. Zijn
oplossing voor het bestrijden van de zinloosheid van het bestaan is filosoferen.
Ovidius
Inhoud ★★★★★
Moeilijkheidsgraad ★★★★★
Levensles ★★★★
Lengte van de zin ★★★
Originaliteit ★★★★
Korte toelichting: Ovidius is een epos schrijver en zijn verhalen zijn met stip het
leukste uit dit lijstje. Hij beschrijft allerlei bekende mythen in zijn eigen bijzondere stijl,
wat het lezen van Ovidius soms wel ingewikkeld maakt. Als zijn mysterieuze
taalgebruik je ligt en je erg van mythen houdt dan is hij echt erg leuk!
Tacitus
Inhoud ★★★★
Moeilijkheidsgraad ★★★
Levensles ★★★★★
Lengte van de zin ★★
Originaliteit ★★★
Korte toelichting: Tacitus is een geschiedschrijver en wij hebben zijn stukken over de
strijd tussen de Germanen en de Romeinen gelezen. Ik vind zijn verhalen interessant
omdat ik ook geïnteresseerd ben in de geschiedenis en de manier waarop Romeinen
keken naar oorlog en de dood.
Naomi Scholte, G6
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Marcus Tullius Cicero
Marcus Tullius Cicero (106 v. Chr. tot 43 v. Chr.) was een Romeins redenaar,
politicus, advocaat en filosoof en wij, G6, behandelen zijn werken dit jaar als
examenstof.
Cicero werd geboren in Arpinum, in een rijke familie van landeigenaren, de Tullii. De
politieke posities werden in die tijd vooral bezet door rijke families en hoewel zijn
familie rijk was, hebben ze nooit grote politieke invloed gehad in het Romeinse rijk.
Cicero, die al van jongs af aan een politieke ambitie koesterde, groeide op met een
afkeer van de rijkere en beroemdere families in Arpinum.
Voor Cicero was een succesvolle militaire carrière een goede manier om door te
dringen tot de Romeinse politiek, omdat Cicero merkwaardig genoeg niet voldoende
achtergrond had om een politieke carrière te beginnen (hij behoorde tot de equites,
terwijl een politieke carrière lange tijd voorbehouden was aan de senatorenstand),
maar Cicero had een sterke afkeer van oorlog. De familie van zijn echtgenote
Terentia, met wie hij rond 80 v. Chr. trouwde, heeft hem gesteund bij zijn politieke
carrière.
Cicero betrok een positie als quaestor (een gekozen publieke vertegenwoordiger, die
toezicht hield op de schatkist en financiën van de Romeinse Republiek, maar ook op
het leger en de officieren) in West-Sicilië rond 75 v. Chr. en begon een succesvolle
carrière als advocaat. Hij had het motto aangenomen dat ooit een keer aan Achilles
werd toegeschreven: “altijd de beste te zijn en de rest te overtreffen”.
Dat is wie Cicero dus is. Wij behandelen nu een rechtszaak waarin Cicero verdediger
was van de verdachte in de zaak. De verdachte was Sextus Roscius uit Ameria, zoon
van Sextus Roscius de Oudere. In 81 v.Chr. werd hij beschuldigd van vadermoord
wat destijds onacceptabel was. Sextus Roscius was, net als Cicero, een inwoner van
het Romeinse platteland. Toen zijn vader in Rome na een diner met vrienden werd
vermoord, eigenaar van maar liefst 16 landgoederen, werd hij door Lucius Cornelius
Chrysogonus, een machtige Griek en een door de dictator Sulla vrijgelaten slaaf, aan
de proscriptielijst (een lijst met vogelvrij verklaarden, vijanden van Sulla) toegevoegd.
Dit lijkt illegaal te zijn gebeurd, aangezien de officiële einddatum voor de proscriptie
(1 juni 81 v.Chr.) al was verstreken. Op de openbare veiling van zijn landgoederen
die daarop volgde, kocht Chrysogonus zelf de familieboerderijen die een waarde
hadden van meer dan 6 miljoen sestertiën voor een geringe 2000 sestertiën. Kort
daarna spande Chrysogonus samen met twee familieleden van de overledene, Titus
Roscius Capito en Titus Roscius Magnus, om de jongere Sextus Roscius te
beschuldigen van de moord op zijn vader, aldus Cicero.
Erucius, de aanklager, vormde zijn zaak rond het cui bono principe: aangezien
Sextus Roscius het meest zou profiteren van de moord op zijn vader, moet hij wel de
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meest waarschijnlijke verdachte zijn, en moet hij iemand anders hebben ingehuurd
"om de daad voor hem te doen". In zijn eerste grote rechtszaak heeft Cicero het
proces volledig omgedraaid: hij beweerde dat de twee Ameriaanse familieleden,
Capito en Magnus, de vader van Sextus hebben vermoord en vervolgens met
Chrysogonus hebben samengewerkt om de landgoederen illegaal te verwerven.
Cicero betoogde dat degenen die ervoor kozen zich aan te sluiten bij Chrysogonus,
in de overtuiging dat ze de adel daarmee zouden steunden, het bij het verkeerde
eind hadden, omdat zijn corruptie een smet op de Republiek was. "Want de zaak zal
er beter op worden gemaakt door weerstand te bieden aan elke waardeloze man. De
waardeloze fans van Chrysogonus, die denken dat zijn zaak en die van hen identiek
zijn, raken zelf beschadigd door zich af te scheiden van een dergelijke groot goed."
(Cicero, PSRA 142).
Uiteindelijk werd Sextus van Ameria vrijgesproken van de moordaanklacht, Het is
waarschijnlijk dat hij zijn land weer in bezit heeft gekregen.
Het is een, naar mijn mening, interessante zaak en ik vind het best leuk om te lezen
hoe Cicero door zijn redevoering opbouwt. Hij heeft een duidelijke structuur in zijn
redevoeringen en gebruikt veel verschillende strategieën om het volk en de heren
rechters te overtuigen van zijn standpunt. Dat zijn ook strategieën die we nu nog
steeds zien, in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Mevrouw Don vertelde ons dat we
dat wel zullen gaan merken nu we zijn begonnen aan Cicero, dus ik ga er zeker op
letten!
Denisa Grootbleumink, G6
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Klassieke kalender najaar 2020
Wegens corona zijn veel activiteiten afgelast of gaan beperkt door. Ook geldt voor de
activiteiten die in het nieuwe jaar gepland dat het nog niet duidelijk is of die door
kunnen gaan. Daarom alleen een paar museumtips:
Heerlen,
Thermenmuseum

Vanaf 10 Beleef 400 jaar Romeins baden
oktober
Toelichting op de site:
Nieuwe, hyperrealistische expositie brengt je
2000 jaar terug in de tijd
Stap 2000 jaar terug in de tijd en waan je in
een Romeins badhuis. Zie het met eigen ogen
in een nieuwe, ultra-realistische expositie rond
het thema ‘400 jaar baden’. ‘Ster van de show’
is het recentelijk volledig gerestaureerde
Romeinse badhuis; het oudste gebouw van
Nederland en volgens velen de Nachtwacht
van de Nederlandse archeologie.

Leiden, ROM

Nu te
zien

Romeinen langs de Rijn
FAMILIETENTOONSTELLING | Ontdek hoe
mensen tweeduizend jaar geleden leefden
langs de limes, de Romeinse grens. In de
tentoonstelling kun je van alles zien, doen en
ontdekken over het leven van alledag langs de
Nederlandse Rijn.

En natuurlijk kun je, naast de bovenstaande musea,
altijd in de musea in Nijmegen (Het Valkhof) en in
Amsterdam (Allard Pierson Museum) terecht bij de
vaste collectie met tal van interessante zaken rond de
klassieke oudheid. Nou ja, altijd: wel eerst reserveren
Coronae causa!
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