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‘Wat is wijsheid?’
Week van de Klassieken 2018 in teken van filosofie
Onder de noemer ‘Wat is wijsheid? Denken in de klassieke wereld’ pakt de elfde
editie van de Week van de Klassieken (5-15 april 2018) uit met een bomvol
programma voor jong en oud, leek en academicus. In het hele land zijn er
activiteiten die filosofie en filosofen van het antieke Rome en Griekenland wel
heel dichtbij brengen. Zo zijn er rondleidingen, lezingen, voorstellingen met
theater en poëzie, boekpresentaties en debatten. Voor kenners en scholieren
zijn er de jaarlijkse quizzen en wedstrijden. Cultuurhistoricus David Rijser
schreef het themaboekje ‘Het portiek van de buren’. Hij toert met daarmee
tijdens de Week langs diverse locaties. Alle activiteiten staan op
www.weekvandeklassieken.nl (vanaf februari 2018).
Tijdens de Week van de Klassieken zijn er activiteiten in het hele land. Zo zijn er
verhalenvertellers, rondleidingen, debatten en lezingen over klassieke filosofen.
In Amsterdam zijn er SPUI25 twee evenementen: tijdens de jaarlijkse themaavond van het Allard Pierson Museum, Athenaeum Boekhandel en Roma Aeterna
gaat het debat over ‘filosofie en macht’. Ook is er in SPUI25 een avond over de
vroegste Griekse filosofen zoals Heraclitus en Anaximander, georganiseerd door
Athenaeum Boekhandel en het Nederlands Klassiek Verbond. Het Allard Pierson Museum organiseert een tweetal
kleine tentoonstellingen met (vroeg)moderne boeken, prenten en middeleeuwse manuscripten, die de klassieke
filosofie centraal stellen. Naast gipsen bustes van Socrates en Plato zijn er gravures en prenten, gebaseerd op hun
filosofieën.
In het noorden van het land organiseren Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen een gezamenlijk programma met
o.a. een lezing bij Tresoar in Leeuwarden op dinsdag 10 april. Filosoof René ten Bos, de Denker des Vadersland, leidt
de discussie na afloop. In Groningen zit hoogleraar Grieks Ineke Sluiter (Universiteit Leiden) op diezelfde avond bij de
universiteit de thema-avond ‘Van wie is de oudheid?’ voor.
In het Rijksmuseum van Oudheden staan in de weekenden theatervertellingen en speedrondleidingen voor jong en
oud op het programma, in de Griekse en Romeinse zalen. Ook is er aandacht voor dichtkunst en theater. Theater
Stuiter geeft op zondag 8 april een familievoorstelling over de levensvragen van het Romeinse meisje Julia en
theatergroep Aluin speelt op zaterdag 7 april tijdens de landelijk finale van de ‘Klassieke Olympiaden’. Tijdens deze
vertaalwedstrijden Latijn en Grieks van het Nederlands Klassiek Verbond strijden de drie beste scholieren van het
land om de prijzen. Op woensdag 11 april is er een avondvullend programma ‘Aristoteles op toneel: de Poëtica in de
praktijk’ met o.a. lezingen en scenes uit de tragedie ‘Antigone’.
Voor liefhebbers van de Latijnse taal is er in Leiden de ‘Dies Latinus’ (donderdag 12 april), georganiseerd in
samenwerking met Addisco Onderwijs. De ‘Dies Latinus’ staat in het teken van de schoonheid van het Latijn en de
relevantie ervan in de 21ste eeuw. Er zijn rondleidingen in het Latijn en lezingen over de geschiedenis van de taal.
Op diverse locaties gaat cultuurhistoricus en classicus David Rijser in gesprek met publiek over wat de denkers uit de
Griekse en Romeinse wereld dachten en hoe zij over denken dachten. Daarover schreef Rijser ook het themaboekje
voor de Week ’Het portiek van de buren’ (Uitgeverij AUP). Omniboek stelt tijdens de Week een gratis ebook
beschikbaar.
De Week van de Klassieken 2017 gaat op donderdagmiddag 5 april van start in het Rijksmuseum van Oudheden met
de Ken-Uw-Klassieken Pubquiz. Meer dan 40 teams strijden om de eeuwige roem en heffen gezamenlijk het glas. De
finale van de Grote Ken-je Klassieken-Quiz voor de beste gymnasiasten van Nederland en Vlaanderen is op vrijdag 20
april. Op zaterdag 14 april kiest het Nederlands Klassiek Verbond tijdens de jaarlijkse ledenvergadering de winnaar
van de ‘NKV-Homerusprijs’. Die prijs gaat naar de auteur van het boek dat het beste een brug slaat tussen de Klassieke
Oudheid en het heden.
De Week van de Klassieken wordt georganiseerd door het Rijksmuseum van Oudheden, Tresoar, het Allard Pierson
Museum, Athenaeum Boekhandel en het Nederlands Klassiek Verbond. De Week wordt mede mogelijk gemaakt door
Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Labrys Reizen, Amsterdam University Press, Uitgeverij Ambo | Anthos,
Omniboek en Uitgeverij Van Oorschot. Mediapartners zijn Filosofie Magazine, Geschiedenis Magazine, NEMO

Kennislink en Trouw. De Week komt tot stand dankzij bijdragen van Uitgeverij Hermaion, Lampas, de Vereniging
Classici Nederland, Vereniging Vrienden van het Gymnasium, Roma Aeterna, Addisco Onderwijs, Hereditas Nexus ea.
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Noot voor de redactie: Het programma vindt u op www.weekvandeklassieken.nl (vanaf februari 2018).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rijksmuseum van Oudheden, afdeling PR, Marketing en
Communicatie, Selkit Verberk, telefoon 071-5 163 164, communicatie@rmo.nl
Voor informatie over de afzonderlijke activiteiten kunt u contact opnemen met de andere musea en partners:
 Allard Pierson Museum (Amsterdam), Marleen Smit, E.M.Smit@uva.nl
 Nederlands Klassiek Verbond, info@nkv.nl
 Tresoar (Leeuwarden), Hans Laagland, 058-7 89 07 89, info@tresoar.nl (t.a.v. Hans Laagland)
Themaboekje: ‘Het portiek van de buren. Verbeeldingen van denken in de Oudheid’, door David Rijser, €2,99,
Amsterdam University Press 2018, ISBN 978946298845

