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 VLOT-lezing Milia multa basiorum 

 

Op woensdag 9 november 2022 geeft Tom Ingelbrecht voor de VLOT de 
online lezing Milia multa basiorum. 2000 jaar Latijnse zoengedichten. 
Deze lezing schetst de belangrijkste lijnen en hoogtepunten uit de ge-
schiedenis van het Griekse, maar vooral Romeinse en Neolatijnse zoen-
gedicht: we overschouwen de diverse tendensen, types en topoi van het 
genre, situeren de voornaamste vertegenwoordigers en kleuren dit bonte 
palet in met een bloemlezing van verzen in Nederlandse vertaling. In dit 
veelzijdige overzicht is een bijzondere plaats weggelegd voor enkele lang 
vergeten dichters uit de Lage Landen. Meer info 

 
 
 Folder Latijn: iets voor jou? opnieuw beschikbaar 

 

Met vele tienduizenden verkochte exemplaren is onze promotiefolder La-
tijn: iets voor jou? intussen een ‘klassieker’ geworden in het Vlaamse on-
derwijslandschap. Ook dit schooljaar kan hij besteld worden door alle 
scholen die dat wensen. De uiterste besteldatum is 31 oktober 2022. 
Meer info 

 
 
 Nieuwe folder Grieks: iets voor jou? beschikbaar 

 

Tien jaar na de promotiefolder voor Latijn stelt de VLOT vanaf het school-
jaar 2022-2023 ook een promotiefolder voor Grieks ter beschikking van 
alle scholen, waarin wordt uitgelegd wat er van het vak Grieks precies 
mag worden verwacht. De inhoud en de vorm van de folder voor Grieks 
sluiten aan bij de folder voor Latijn. De tekst en de lay-out werden hele-
maal op maat gemaakt van onze doelgroep: kinderen van het eerste leer-
jaar secundair onderwijs die al een jaar Latijn achter de rug hebben. Het 
resultaat is een moderne, aantrekkelijke en verstaanbare folder. Hij telt 6 
pagina’s (A5-formaat) en wordt volledig in kleur gedrukt. De uiterste be-
steldatum is 31 oktober 2022. Meer info 

 
 

http://www.vlot-vzw.be/nascholing
http://www.vlot-vzw.be/folderlatijn
http://www.vlot-vzw.be/foldergrieks


 Evenement History in Concert 

 

Op zaterdag 24 september 2022 organiseren de Canon van Nederland en 
het Rijksmuseum van Oudheden samen History in Concert - Editie ‘De Ro-
meinse Limes’. Het evenement vindt plaats in het Rijksmuseum van Oud-
heden in Leiden (NL) en brengt de geschiedenis van de Romeinse grens in 
Nederland voor het voetlicht door middel van verschillende optredens, 
speedlezingen en interviews. Het evenement wordt geproduceerd in sa-
menwerking met poppodium Gebr. de Nobel en met hulp van concertor-
ganisator Friendly Fire. Meer info 

 
 
 Gallo-Romeins Weekend 

 

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 vindt de vijftiende editie van het 
Gallo-Romeins Weekend plaats in Wervik. Het is een tweejaarlijks evene-
ment waarbij de ijzertijd en de Romeinse tijd weer tot leven komen door 
gebruik te maken van re-enacting en living history. Meer info 

 
 
 Lezing Roman Wall Blues 

 

Op woensdag 5 oktober 2022 organiseert het Masereelfonds in CC Loke-
ren de lezing Roman Wall Blues. Een reis langs de grenzen van het impe-
rium door Luc Devoldere. Classicus en hoofdredacteur van het tijdschrift 
Ons Erfdeel Luc Devoldere zou de grenzen van het Romeinse Rijk afreizen 
en noteren wat hij ziet, van de muur van Hadrianus in Engeland/Schot-
land, langs de Rijn en de Donau naar de Zwarte Zee. Door Turkije, Syrië, 
Irak, Jordanië, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije naar Marokko. En dat met 
het oog op het schrijven van een boek over grenzen die bepalen en be-
perken, die identiteit geven en uitsluiten, beschermen en hypothekeren. 
Info en inschrijvingen: lokeren@masereelfonds.be. 

 
 
 Tentoonstelling Byblos 

 

Op 14 oktober 2022 opent in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 
(NL) de grote tentoonstelling Byblos. ’s Werelds oudste havenstad. De 
rijke geschiedenis van Byblos, gelegen aan de kust van het huidige Liba-
non, begint rond 6500 v.C. met een eenvoudig vissersdorpje, dat uitgroeit 
tot een welvarende stad. Rond 3000 v.C. speelde Byblos een ongekende 
rol in het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten als eerste inter-
nationale zeehaven ter wereld, door o.a. de handel in cederhout. Egypte-
naren, Assyriërs, Babyloniërs, Feniciërs, Grieken en Romeinen lieten er 
hun sporen na. De tentoonstelling presenteert zo’n 600 topstukken uit 
o.a. het Nationaal Museum van Beiroet, het Louvre en het British Mu-
seum. Meer info 

 
 
 
 
 

http://www.rmo.nl/uw-bezoek/activiteiten/history-in-concert
http://www.galloromeinsweekend.be/
mailto:lokeren@masereelfonds.be
http://www.rmo.nl/byblos


 Voorstelling Schande, schaamte, schuld 

 

Op vrijdag 21 oktober 2022 nodigt het NKV Antwerpen verteller Paul 
Groos weer uit om te komen optreden in het Cultureel Ontmoetingscen-
trum Sint-Andries in Antwerpen. Paul Groos heeft gewerkt aan een 
nieuwe Ovidiusvoorstelling met verhalen over geheimen, leugens en be-
drog. Daarin verwerkt hij wat minder bekende (maar wel leuke) verhalen 
uit Ovidius, zoals de verhalen over Cornix, Corvus en Coronis, met eraan 
verbonden dat van Erichthonius en Aglauros, maar ook het verhaal van 
Battus, dat van Semele en de geboorte van Dionysus, en misschien nog 
wel wat meer. Er zijn voorstellingen om 10.00, 12.00 en 14.00 uur. Info 
en inschrijvingen: vivianevandenbroucke@gmail.com. 

 
 
 Tentoonstelling Sterven in schoonheid 

 

Van 20 november 2022 tot 26 maart 2023 presenteert het Drents Mu-
seum in Assen (NL) de tentoonstelling Sterven in schoonheid over Pompeii 
en Herculaneum, twee Romeinse steden die in 79 n.C. vernietigd werden 
door een uitbarsting van de Vesuvius. De tentoonstelling vertelt dit dra-
matische verhaal, maar gaat vooral over de mensen die in deze twee ste-
den woonden en werkten. Wie waren zij en hoe leefden ze voordat de 
vulkaan uitbarstte? Hun verhaal wordt verteld aan de hand van bijzon-
dere objecten uit de collecties van de Italiaanse musea waar het Drents 
Museum mee samenwerkt. Deze collecties bevatten unieke topstukken, 
waaronder een aantal objecten die nog nooit eerder getoond zijn. Meer 
info 

 
 
 Latijn en Grieks voor volwassenen 

 

Wie als volwassene kennis wil maken met of zich opnieuw wil laven aan 
de eruditie van de Grieken en de Romeinen, zal ongetwijfeld aan zijn trek-
ken komen bij Domus Classica, dat Latijn en Grieks achter de traditionele 
onderwijsmuren vandaan wil halen om ze opnieuw open te stellen voor 
het brede publiek. Dat publiek zijn volwassenen met of zonder voorkennis 
van de klassieke talen, want de cursussen kunnen op elk niveau gevolgd 
worden. De lessen starten midden september en vinden plaats in het cen-
trum van Gent (Campus Boekentoren). De inschrijvingen lopen tot één 
week voor de aanvang van de eerste les. Meer info 

 
 
 Centrum voor Historische Talen 

 

In 2019 werd het Centrum voor Historische Talen (CHT) opgericht, een 
onafhankelijke vzw die als bedoeling heeft de kennis over en de studie 
van historische talen en taalvormen te bevorderen. Naast de cursus Latijn 
voor beginners en een lezingenreeks zijn er vanaf 2022 ook cursussen 
naamkunde, dialectologie en paleografie. Meer info 

 
 

mailto:vivianevandenbroucke@gmail.com
http://www.drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/sterven-schoonheid
http://www.drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/sterven-schoonheid
http://www.huisvooroudetalen.be/
http://www.historischetalen.be/


 Gratis naar Rijksmuseum van Oudheden 

 Vanaf het schooljaar 2022-2023 kunnen schoolgroepen gratis naar het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (NL). Dat geldt voor alle leerlingen 
en voor het hele educatieve aanbod: van museumlessen en interactieve 
rondleidingen tot workshops en livestreamprogramma’s over de oude 
culturen van Egypte, de klassieke wereld, het Nabije Oosten en Nederland 
in de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Meer info 

 
 
 Nieuw schooljaar 

 

De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen wenst alle leerkrachten La-
tijn en Grieks een vlotte start van het nieuwe schooljaar, gemotiveerde 
en geïnteresseerde leerlingen, veel succes en een grote voldoening bij het 
aanleren van de mooiste vakken die er bestaan. 

 

http://www.rmo.nl/onderwijs

