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REDACTIONEEL

Beste collega’s

’t Is weer voorbij die mooie zomer ... Ik hoop van harte dat jullie voldoende rust en energie hebben kunnen
putten uit de voorbije vakantiemaanden om met een fris enthousiasme het nieuwe schooljaar aan te vatten.

Ook wij, de ploeg van de V.L.O.T., hebben niet stilgezeten. De studiedag, die zal plaatsvinden op woensdag
2 maart 2011 in Lokeren, krijgt stilaan vorm. Het thema voor dit jaar, gekozen uit de lange lijst van de vele
suggesties die jullie ons gaven tijdens vorige studiedagen, is ‘activerende werkvormen’. Meer details verne-
men jullie in het volgende nummer van Prora.  In afwachting kunnen we begin oktober al even genieten tij-
dens een workshop van lekkere Romeinse hapjes.

Zoals vroeger reeds gezegd willen we dit jaar verder kijken dan Vlaanderen. Zo is men in Nederland vorig
schooljaar begonnen aan een grondige evaluatie van het onderwijs in de klassieke talen. Het eindrapport
verscheen deze zomer en we houden jullie via ons tijdschrift graag op de hoogte van de laatste ontwikkelin-
gen. De situatie van het onderwijs in de klassieke talen is niet helemaal dezelfde als de onze, maar de pro-
blemen en frustraties waarmee onze Nederlandse collega’s kampen, zijn zeer herkenbaar.

Voorts hebben we gewerkt aan een nieuwe enquête over onze werking. Op de studiedagen vernamen we al
op welke vlakken we goed en minder goed bezig zijn, maar we willen graag iedereen de kans geven om zijn
oordeel te vellen. Daarom organiseren we deze nieuwe bevraging (de vorige dateert immers al van 2003). De
enquête vinden jullie op onze website en kan digitaal ingevuld worden.

We hopen op een voldoende respons, zodat we een duidelijk beeld krijgen van wat jullie van onze werking
vinden en vooral waarin we nog tekortschieten. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

Lieve Van Gerwen
Voorzitter

Enquête voor de leden

De V.L.O.T. wil graag uw mening kennen over haar werking. Uw opmerkingen en suggesties zijn van
grote waarde om het beleid eventueel bij te sturen en af te stemmen op de wensen van de leden.
Daarom willen we u vragen deze enquête zo concreet mogelijk in te vullen. De verzending gebeurt
volledig anoniem. U vindt de enquête op onze website:

www.vlot-vzw.be/login/leden/enquete

http://www.vlot-vzw.be/login/leden/enquete
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DIDACTIEK

Hermaphroditus op de voet gevolgd
Tekstgrammatica in de klas

Caroline Kroon

Inleiding1

Zowel in Vlaanderen als in Nederland is de didactiek van de klassieke talen de laatste jaren in volle
beweging en zijn verschillende pogingen ondernomen om de leesvaardigheid van de leerlingen te verhogen.
Zowel het leerplan secundair onderwijs voor de klassieke studiën eerste graad van het Vlaams Verbond van
het Katholiek Secundair Onderwijs (2011) als het tussenrapport van de Nederlandse Verkenningscommissie
Klassieke Talen (2009) wijzen in dit kader op het belang van grammaticaonderricht dat is geschoeid op een
moderne, wetenschappelijke leest. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de zogeheten
valentiegrammatica en tekstgrammatica. De verwachting bestaat dat een systematische introductie van deze
onderdelen van de ‘nieuwe grammatica’ in het onderwijs van de klassieke talen de leerlingen beter in staat
zal stellen om taalfenomenen te analyseren en te begrijpen, en om op efficiënte wijze en met meer begrip
authentieke Griekse en Latijnse teksten te lezen.

Voor een voorbeeld van de manier waarop de principes van de valentiegrammatica omgezet kunnen
worden naar een methodiek voor het leren begrijpen en aanvoelen van zinsstructuur in de eerste graad
verwijs ik graag naar het artikel van Panhuis (2010, p. 2-10). De tekstgrammatica is een onderdeel dat vooral
in een volgende fase van het curriculum met vrucht geïntroduceerd kan worden, wanneer de leerling allengs
wordt geconfronteerd met langere en meer complexe authentieke teksten. De afgelopen jaren is er voor het
Grieks en Latijn veel taalkundig onderzoek verricht vanuit een tekstgrammaticale invalshoek, waarbij de
Nederlandse universiteiten een voortrekkersrol hebben gespeeld. In het kader van de vraag wat losse zinnen
tot effectieve samenhangende teksten maakt, is veel gekeken naar de tekststructurerende functie van
tijdgebruik in narratieve teksten, naar de rol die partikels spelen in het communicatieproces, en naar
anaforische  verwijzing  (de  manier  waarop  er  wordt  verwezen  naar  entiteiten  in  de  tekst  die  al  uit  het
voorafgaande bekend zijn). De inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd, vinden inmiddels voorzichtig
hun  weg  naar  de  grammaticaboeken.  Ik  verwijs  hiervoor  naar  de Latijnse grammatica van  Panhuis  uit
1998/22005 en de Latijnse syntaxis van Kroon uit 2007, die beide een gedeelte wijden aan tekstsamenhang.

In dit artikel wil ik aan de hand van het Hermaphroditusverhaal in Ovidius’ Metamorphoses laten zien hoe bij
de lectuur van de derde graad (vergelijkbaar met de Nederlandse bovenbouw) gebruikgemaakt kan worden
van tekstgrammaticale analyses en inzichten. In mijn bespreking beperk ik mij grotendeels tot het
tekstgrammaticale fenomeen van de anaforische verwijzing. Voorbeelden van analyses van tekstpassages
waarin het  tekststructurerende gebruik van tijden centraal  staat,  zijn  te  vinden in  Kroon 2000 (analyse van
een brief van Plinius) en Adema 2006 (analyse van een passage uit Vergilius’ Aeneis, boek 4). Een voorbeeld
van een tekstgrammaticale analyse op basis van het gebruik van tekststructurerende partikels is Kroon 2007
(p. 143-151, analyse van een passage uit Sallustius’ Bellum Iugurthinum).

1 Dit artikel is een sterk verkorte versie van een voordracht gehouden bij de 74e Postuniversitaire Studiedag
‘Kortenberg’ in Leuven (november 2009, thema Taal en tekst, taal in tekst).
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Anaforische referentie

Tekstsamenhang berust op een complex samenspel van verschillende factoren. Een van die factoren wordt
aangeduid met de term ‘anaforische verwijzing’ of ‘anaforische referentie’. Anaforische referentie is een
vorm van lineaire tekstsamenhang die wordt gecreëerd door het voorkomen van ketens van verwijzingen
naar  dezelfde  zaak  of  persoon,  bijvoorbeeld  de  hoofdpersoon  Hermaphroditus  in  Ovidius’  verhaal  van
Hermaphroditus en Salmacis.

Net als andere talen beschikt het Latijn over een aantal verschillende uitdrukkingsmiddelen om te verwijzen
naar een zaak of persoon die al bekend is uit de voorafgaande context. Het specifieke taalmiddel dat wordt
gekozen voor zo’n anaforische verwijzing lijkt sterk te worden bepaald door de mate waarin de referent al
uit  het  voorafgaande  bekend  verondersteld  mag  worden.  Als  de  referent  nieuw  is  in  de  tekst  wordt  er
doorgaans naar verwezen met een zwaar referentieel middel, dus bijvoorbeeld een eigennaam, een specifiek
zelfstandig naamwoord of een complexere omschrijving. Hiermee wordt dan, om een computermetafoor te
gebruiken, een file aangemaakt  in  het  hoofd  van  de  lezer,  waarin  de  voorlopige  identiteit  van  de  referent
wordt opgeslagen. De referent is daarmee potentieel beschikbaar geworden voor verder gebruik in de tekst.
Als hij in de volgende zin inderdaad terugkeert, volstaat een minder zwaar referentieel middel. In het Latijn
is dat doorgaans een vorm van het anaforische pronomen is of het demonstratieve pronomen hic, of van het
anaforisch gebruikte relatieve pronomen qui. Als de referent ook in de zinnen hierna een prominente rol
blijft spelen, kan hij in het Latijn onuitgedrukt blijven, zeker als hij de syntactische functie subject heeft (wat
meestal het geval zal zijn). We spreken dan van nulverwijzing of ellips.

Als voorbeeld van een typische Latijnse referentiële keten kan het volgende bekende fragment uit het begin
van Caesars De bello Gallico dienen. In de eerste zin wordt naar een nieuw personage verwezen door middel
van diens eigennaam, Orgetorix. Deze referent wordt voortgezet in een tweede zin door middel van het
anaforische pronomen is. In zin 3 kan de topicale keten dan vervolgens worden voortgezet met een
nulverwijzing, persuasit, wat een zin oplevert zonder expliciet subject.

Caesar, De bello Gallico 1, 2, 1
(zin 1) Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix.
(zin 2) Is M. Messala et M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati

persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent ...
(zin 3) Id hoc facilius iis persuasit Ø, quod undique loci natura Helvetii continentur.

Tot slot kan ook het demonstratieve pronomen ille nog anaforisch worden gebruikt. Het gaat hierbij om een
vrij zware vorm van verwijzing, waarbij ille zijn deiktische betekenis van ‘die daar verder weg’ nog enigszins
behouden lijkt te hebben. Ille wordt in aaneengesloten monologische teksten namelijk meestal gebuikt als er
wordt  teruggekeerd  naar  een  persoon  of  zaak  die  ook  aanwezig  en  beschikbaar  is,  maar  die  tijdelijk  even
‘verder weg’ in de aandacht van verteller en publiek was. Ille verwijst dan dus naar ‘de ander’.

Anaforische referentie en tekststructuur in Ovidius’ Hermaphroditusverhaal

Als we nu gaan kijken naar de manier waarop Ovidius in het verhaal van Hermaphroditus en Salmacis naar
de hoofdpersoon Hermaphroditus verwijst, dan levert ons dat een aantal interessante aanwijzingen op voor
de  structuur  van  de  tekst  als  geheel.  De  hoofdpersoon  wordt  –  niet  voor  niets  –  in  het  verhaal
geïntroduceerd door middel van een zeer uitvoerige omschrijving: ‘zoon van Mercurius en de goddelijke
Aphrodite’ (v. 288), waarna in de volgende verzen (v. 289-291) nog enkele identificerende eigenschappen
van deze referent worden genoemd, die voor het verdere verhaal niet onbelangrijk zullen blijken te zijn.
Daarmee is de referent als het ware ‘klaargezet’ om in de verdere tekst gebruikt te gaan worden:
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Ovidius, Metamorphoses 4, 288-298 (Nederlandse vertaling: Marietje d’Hane-Scheltema 1993)

(introductie)
Mercurio puerum diva Cythereide natum
Naides Idaeis enutrivere sub antris,
cuius erat facies, in qua materque paterque
cognosci possent; nomen quoque traxit Ø ab illis.

(narratieve passage 1: voorgeschiedenis)
Is tria cum primum fecit quinquennia, montes
deseruit patrios Idaque altrice relicta
ignotis errare locis, ignota videre
flumina gaudebat Ø, studio minuente laborem.

(narratieve passage 2: ‘zoom’)
Ille etiam Lycias urbes Lyciaeque propinquos
Caras adit; videt Ø hic stagnum ...

Een zoon van Hermes en de goddelijke Aphrodite
werd grootgebracht door nimfen in de grotten van de Ida.
Zijn vader én zijn moeder waren in zijn uiterlijk
heel goed herkenbaar; ook zijn naam ontving hij van beiden:

Hermaphroditus. Toen hij zestien jaar was, trok hij weg
uit ’t bergland van zijn jeugd, hij liet zijn ‘voedster’ Ida achter
om onbekende streken op te zoeken, onbekende
stromen te zien; zijn reislust maakte zware tochten licht.

Zo kwam hij ook in Lycië; toen bij de Cariërs,
buren van Lycië, en daar ontdekte hij een vijver ...
[volgt beschrijving vijver]

Deze  eerste  vier  verzen  vormen  als  het  ware  een  introductie  en  staan  niet  in  een  vertellende,  maar  in  een
rapporterende modus. De vertellende modus begint in feite pas in v. 292, met het anaforische pronomen is.
Zoals we in het Caesarvoorbeeld zagen, is naast hic en qui ook het pronomen is een gebruikelijk middel om
na het klaarzetten van de referent nu ook daadwerkelijk iets over deze referent te gaan zeggen: in technisch
taalkundige termen zeggen we dat de referent hiermee tot topic van de tekst  wordt  gekozen.  Dat  in  v.  292
voor het anaforische pronomen is wordt  gekozen  en  de  keten  niet  gewoon  wordt  voortgezet  met
nulverwijzingen (we hadden immers al de nulverwijzing traxit Ø in v. 291), is een belangrijk
structuursignaal: van de vierregelige introductie waarin de file Hermaphroditus  is  aangemaakt  (d.m.v.  de
keten omschrijving-qui-Ø),  gaan we nu over  naar  het  feitelijke  verhaal,  waarvan Hermaphroditus  voorlopig
de topic is. De structuur van de tekst is dus gelaagd.

Het  verhaal  dat  start  in  v.  292  kent  vooralsnog  twee  delen,  die  ik  hierboven  heb  aangeduid  als  narratieve
passage 1 en narratieve passage 2. Passage 1 bevat een stukje voorgeschiedenis, waarin in rap verteltempo
een grote hoeveelheid tijd en ruimte wordt overbrugd. Vanaf v. 296 start dan de scène waar het de verteller
vooral  om  te  doen  is,  de  ontmoeting  van  Hermaphroditus  en  Salmacis  en  de  gebeurtenissen  die  daaruit
voortvloeien. In feite hebben we in narratieve passage 1 en 2 te maken met twee heel verschillende
vertelwijzen. Voor het stukje voorgeschiedenis wordt een vertelwijze gebruikt waarbij de verteller qua tijd
en ruimte op afstand staat  en vanuit  zijn  eigen ‘hier  en nu’  terugkijkt  op gebeurtenissen in  een niet  nader
bepaald verleden. In een dergelijke vertelwijze staan de opeenvolgende gebeurtenissen die het verhaal
verder brengen gewoonlijk in het perfectum, zoals ook hier (deseruit in v. 292). Dit is een presentatiewijze die
heel geschikt is voor het vertellen van de voorgeschiedenis van een verhaal en om tussentijdse versnellingen
in te lassen.

Voor de scène die begint in v. 296 wordt daarentegen een vertelwijze gebruikt waarin de verteller
pretendeert dat er geen afstand is tussen hemzelf (als vertellende instantie) en het verhaal: de gebeurtenissen
spelen zich als het ware af voor het geestesoog van de verteller en zijn publiek. Kenmerkend voor deze
vertelwijze is het gebruik van het historisch presens in plaats van het perfectum, en het optreden van een
vertraging in het verteltempo: de verteltijd en de vertelde tijd liggen in deze vertelmodus veel dichter bij
elkaar. Door het presens videt (en misschien moeten we ook adit al als een presens opvatten) worden we hier
als het ware na de voorgeschiedenis nu de scène ingetrokken, een narratieve techniek die ook wel ‘zoom’
wordt genoemd, of  ‘tracking forward’: van veraf kijken we nu van dichtbij naar de gebeurtenissen.
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Deze overgang in vertelmodus, die samenvalt met een overgang in de structuur van het verhaal (van
voorgeschiedenis naar scène), wordt hier niet alleen gesignaleerd door een wisseling in tijdgebruik, maar
ook door de opvallende manier waarop naar de hoofdpersoon Hermaphroditus wordt verwezen: niet met
een nulverwijzing, zoals we misschien verwacht zouden hebben in deze ononderbroken topicale keten, maar
met een veel zwaarder middel, ille. De deiktische waarde van ille (‘op afstand van spreker en hoorder’) lijkt
hier nog mee te spelen. Ille reflecteert de afstand tussen beide verhaalwerelden (de voorgeschiedenis en het
hic et nunc van de scène/de verteller en zijn publiek). Deze afstand maakt dat de referent Hermaphroditus in
v. 296 als het ware van afstand ‘opgediept’ moet worden. De keuze voor ille, naast een verandering van het
tijdgebruik,  draagt  dus  bij  aan  het  ‘zoom’-effect  en  benadrukt  aldus  een  belangrijke  breuk  in  de  structuur
van de tekst.

Nu Hermaphroditus in v. 296 bij  wijze van spreken als acteur op de set is gearriveerd, en ook de vijver als
plaats van handeling is beschreven, verschuift de aandacht van de verteller naar de andere hoofdpersoon,
Salmacis. Ook zij krijgt eerst een uitgebreide introductie (v. 302-315), waarna in v. 316 de twee afzonderlijke
referentiële ketens voor het eerst bij  elkaar komen en Hermaphroditus en Salmacis voor het eerst samen in
één vers worden genoemd:

Ovidius, Metamorphoses 4, 302-316 (Nederlandse vertaling: Marietje d’Hane-Scheltema 1993)

Nympha colit, sed nec venatibus apta nec arcus
flectere quae soleat nec quae contendere cursu,
solaque Naiadum celeri non nota Dianae.
Saepe suas illi fama est dixisse sorores:
‘Salmaci, vel iaculum vel pictas sume pharetras,
et tua cum duris venatibus otia misce.’
Nec iaculum sumit Ø nec pictas illa pharetras,
nec sua cum duris venatibus otia miscet Ø,
sed modo fonte suo formosos perluit Ø artus,
saepe Cytoriaco deducit Ø pectine crines
et quid se deceat spectatas consulit Ø undas;
nunc perlucenti circumdata corpus amictu
mollibus aut foliis aut mollibus incubat Ø herbis;
saepe legit Ø flores. Et tum quoque forte legebat Ø,
cum puerum vidit Ø visumque optavit Ø habere.

Er woont een nimf die niet om jagen geeft, die niet gewend is
de boog te spannen of om ’t hardst te rennen; van de nimfen
is zij de enige die door de jagende Diana
nooit wordt gezien. Haar zusters – zegt men – hadden
vaak geroepen:
‘Toe, Salmacis, pak eens een speer, hang ook een kleurige
pijlkoker om, breek met je luiheid door eens flink te jagen!’
Zij grijpt geen speer, hangt geen gekleurde pijlkoker om
en wil niet met haar luiheid breken door eens te jagen,
maar poedelt graag haar fraaie leden in haar eigen bron,
kamt keer op keer haar lokken met een kam van buxushout
en kijkt dan in de waterspiegel wat het beste staat,
en dikwijls hult zij zich in fijn doorschijnende gewaden,
strekt zich dan uit in ’t zachte gras, op zachte bladeren
en vaak ook plukt ze bloemen ... Op een dag, tijdens het
plukken,
zag zij die jongen en dat zien riep haar begeerte op.

Na  Hermaphroditus  is  nu  dus  ook  Salmacis  op  de  set  gearriveerd,  waarna  verwijzingen  naar
Hermaphroditus en Salmacis elkaar gaan afwisselen. De verwijzingen naar Hermaphroditus in het vervolg
van het verhaal zijn min of meer zoals verwacht: voornamelijk nulverwijzingen als de aandacht gedurende
enige  tijd  op  Hermaphroditus  gericht  blijft,  en ille op  de  momenten  waarop  de  aandacht  van  de  verteller
terugkeert van Salmacis naar Hermaphroditus.

Als de analyse op deze manier wordt voortgezet, valt er aan het eind van het verhaal, als de samensmelting
van Hermaphroditus en Salmacis een feit is, nog iets aardigs te constateren. Waar het middel van de
eigennaam  gewoonlijk  aan  het  begin  van  een  referentiële  keten  wordt  gebruikt,  zoals  ook  in  bovenstaand
voorbeeld uit Caesar het geval was met de naam Orgetorix, is het bij de keten van verwijzingen naar
Hermaphroditus precies omgekeerd: opvallend genoeg valt de naam van de hoofdpersoon pas voor het
eerst aan het eind van de keten, als het verhaal bijna is afgelopen.
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Ovidius, Metamorphoses 4, 380-383 (Nederlandse vertaling: Marietje d’Hane-Scheltema 1993)

Ergo ubi se liquidas, quo vir descenderat, undas
semimarem fecisse videt mollitaque in illis
membra, manus tendens, sed iam non voce virili
Hermaphroditus ait: ...

Hermaphroditus, merkend dat de bron waar hij als man
was ingedoken, hem tot halve man gemaakt heeft en
tot halve vrouw, smeekt, met zijn handen hemelwaarts en met
geen echte mannenstem meer: ...

Het kan niet anders dan dat hier literair-retorische motieven in het spel zijn: pas op dit moment van totale
versmelting krijgt de naam Hermaphroditus zijn volle betekenis, en dat is ongetwijfeld de reden waarom de
dichter het noemen ervan tot het laatst heeft uitgesteld. Het retorische effect dat het gebruik van de
eigennaam hier heeft, wordt nog versterkt doordat hij de laatste positie inneemt in de complexe syntactische
structuur van de zin, en tegelijkertijd op een prominente eerste positie van het vers staat.

In de klas

Door leerlingen een inventarisatie te laten maken van de middelen waarmee er naar Hermaphroditus wordt
verwezen in dit verhaal, en ze te laten nadenken over de keuzes die daarbij steeds worden gemaakt, krijgen
ze dus niet alleen meer vat op de structuur van het verhaal, maar ook op een aantal narratologische en
literair-retorische technieken van Ovidius. Bij een dergelijke analyse kan het werken met een Nederlandse
spiegelvertaling meer bieden dan alleen vertaalhulp. Als de Latijnse tekst bijvoorbeeld naast de – overigens
voortreffelijke – literaire vertaling van Marietje d’Hane-Scheltema wordt gelegd en de leerlingen wordt
gevraagd om in beide teksten de keten van verwijzingen naar Hermaphroditus te volgen (bijvoorbeeld met
behulp van een markeerstift), dan zal het ze ongetwijfeld opvallen dat d’Hane-Scheltema het spel met het
uitstellen van de eigennaam Hermaphroditus heeft gemist. Zij laat in haar vertaling de naam
Hermaphroditus al vallen in v. 292 (in de introductie van het verhaal, zie het eerst geciteerde fragment
hierboven) en herhaalt hem ook nog een keer in v. 368, waar Ovidius zelf het patronymicum Atlantiades
gebruikt:

Ovidius, Metamorphoses 4, 368-370 (Nederlandse vertaling: Marietje d’Hane-Scheltema 1993)

Perstat Atlantiades sperataque gaudia nymphae
denegat; illa premit commissaque corpore toto
sicut inhaerebat, ...

Toch blijft Hermaphroditus koppig, hij onthoudt de nimf
de lusten die zij najaagt. Klemmend met haar hele lichaam
waar ze hem maar omklemmen kan, ...

Een dergelijke opdracht maakt dan meteen ook duidelijk voor de leerlingen waarom we de teksten nog
steeds in het origineel lezen en een vertaling nooit het origineel kan vervangen. Ook andere interessante
verschillen tussen het Latijn van Ovidius en de vertaling van d’Hane-Scheltema kunnen bij deze opdracht
worden betrokken, zoals de presentatiewijze die Ovidius en d’Hane-Scheltema kiezen in de eerste vier
verzen van het verhaal. Een tekstgrammaticale analyse op basis van tijdgebruik en anaforische referentie laat
zien dat de eerste vier verzen van Ovidius een in zichzelf besloten geheel vormen dat nog geen deel
uitmaakt van het eigenlijke verhaal. In plaats van een narratieve vertelwijze is hier sprake van een
rapporterende vertelwijze, waarin de verteller bij wijze van introductie op zijn verhaal bepaalde feiten
meedeelt. In de vertaling van d’Hane-Scheltema, die enutrivere vertaalt met een onvoltooid verleden tijd
(‘werd  grootgebracht’),  komen  we  als  lezers  echter  onmiddellijk  in  de  verhaalwereld  terecht.  Waar  de
camera bij d’Hane-Scheltema al draait, staat die bij Ovidius nog uit.
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Homo homini lupus (?)
Een citaat buiten zijn context

Dirk Panhuis

Vaak hoort of leest men ergens de zegswijze homo homini lupus, ‘de mens is een wolf voor de medemens’.
Daarmee wordt dan bedoeld dat de mens, als een intrinsiek slecht wezen, op eigenbelang uit is ten koste van
een ander. Deze zegswijze wordt zo vaak herhaald dat men zou gaan geloven dat die op een algemene gel-
digheid kan bogen, of nog erger, dat men zich daar dan maar bij moet neerleggen als bij een onveranderlijke
en onontkoombare natuurwet.  Als  we echter  naar  de herkomst  van die  zegswijze  in  haar  context  gaan kij-
ken, ontdekken we toch ook nog wel iets anders. De hernieuwde lezing van zo’n zinnetje (dat tweemaal uit
zijn context is gehaald) en een kritische kijk op een vanzelfsprekendheid maken ook deel uit van opvoeding
en onderwijs.

Een bloemlezing

Als men die zegswijze op Google intikt, krijgt men onmiddellijk ca. 244 000 voorbeelden. De kwaliteit van de
citaten is uiteraard zeer uiteenlopend: van sloganeske platitudes tot serieuze studies. Bovendien is niet
iedereen het helemaal eens met die zegs- en zienswijze. Enkele voorbeelden:

‘Wat blijkt: een economie kan de grootste ter wereld zijn, dat wil niet zeggen dat economische ordening voor beschaving
zorgt en anarchie uitsluit. Onder het vernislaagje van de economie geldt nog steeds homo homini lupus ‘De ene mens
is de andere mens een wolf.’ (8/12/2009)

‘In de hypothese die jij hier schetst, waarbij mensen elkaars fundamentele bestaansrecht en recht op vrijheid niet langer
meer eerbiedigen, komen we terecht in het scenario van de algehele strijd: de "homo homini lupus"-samenleving (de
wolfpack-situatie waar de hiërarchie bepaald wordt door het recht van de sterkste). Da's terug naar de oertijd, hoewel ik

http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/nieuws/tussenrapport_enquete
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aanneem dat zelfs in de meest primitieve samenlevingsvormen de mens al had geleerd dat het niet meteen rendeert om
bij elk conflict mekaar de kop in te slaan.’ (2004)

‘Lees er de geschiedenis, ook de financiële geschiedenis, op na en je zult, met mij, moeten vaststellen dat ethiek alleen een
dun laagje vernis is, waaronder een kwaadaardig beest schuilt. Homo homini lupus, dàt is de (trieste) waarheid. Op
Wall Street lachen ze zich een breuk met mensen die het woord 'eerlijkheid' nog in de mond durven te nemen. Word
wakker, Morpheus.’ (18/4/2010)

‘The Latin proverb homo homini lupus ’man is a wolf to man’ is a libel on the wolf, which is gentle to other wolves.’
(Geoffrey Gorer)

In een artikel over de vier locomotieven die het economisch herstel van de Italiaanse bedrijven op gang moe-
ten trekken, schrijft Corrado Passera op 10 januari 2010 over de derde locomotief (op Google): ‘Third is social
cohesion, upon which the competitiveness of firms and of the overall system, the propensity for growth and for invest-
ment in the future is heavily dependent. This way of seeing things is very different from social Darwinism and the
‘homo homini lupus’ idea underpinning the most extreme liberalist ideologies that have enjoyed much success in re-
cent years. Social cohesion is in turn the end product of multiple mechanisms that mitigate social hardship, provide mu-
tuality insurance against risks and ease fears of the present and future.’

‘Ik krijg bijna de tranen in m'n ogen van zoveel idealisme of naïviteit (afhankelijk van je invalshoek ...). Vergeef me mijn
cynisme, maar iemand anders zei het hier al: er zullen altijd meningsverschillen blijven, en een deel hiervan zal altijd
met wapens opgelost worden. De mens is intrinsiek slecht: Homo Homini Lupus ‘De mens is tot de mens als een wolf’
(Thomas Hobbes).’ (5/2/2009)

‘It seems that the old Hobbean insight ‘homo homini lupus’ holds still true.’ (2002)

‘If the Goddess of love, Venus, is – according to Kagan – the symbol of Europe, guided by Kant’s philosophy of Perpet-
ual Peace, then Mars, the God of war symbolizes America, which perceives the world as being full of hostile and aggres-
sive elements, according to Hobbes’ view that homo homini lupus est.’ (Professor Adam Daniel Rotfeld, Deputy
Minister of Foreign Affairs, Poland. 24 April 2003.)

En  op  27  maart  2010  om  7.59  uur  deed  de  omroeper  op  de  VRT,  Radio  1,  de  volgende  aankondiging: ‘De
mens is een wolf voor een ander, vooral als het om veel geld gaat. De film “Wolf” is vanaf zaterdag in de bioscoop.’

Enkele tendensen

De Latijnse zegswijze lijkt voor velen een vanzelfsprekendheid: ‘zo is het nu eenmaal’. Velen weten niet
waar die zegswijze vandaan komt. Als men wat verder googelt, komt men wel bij Plautus terecht en soms bij
de referentie naar Plautus, Asinaria 495, maar vindt men nauwelijks enige context. Zelfs de volledige zin bij
Plautus  wordt  vaak  niet  geciteerd.  Ook  krijgt  men  de  indruk  dat homo homini lupus een al lang bestaand
diepzinnig spreekwoord van de Romeinen is, terwijl het ‘maar’ een rake zin uit een komedie is.

Thomas Hobbes

Zoals blijkt uit de laatste drie hierboven vermelde citaten op Google denken velen dat de zegswijze uitslui-
tend op de Engelse filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) terug te voeren is. Deze schrijft inderdaad in de De-
dication and preface van zijn werk De cive (1651)1:

‘Pontius Telesinus1 ... (in that famous encounter which he had with Sylla) cryed out, That Rome her selfe, as well as
Sylla, was to be raz’d; for that there would alwayes be Wolves and Depraedatours of their Liberty, unlesse the Forrest
that lodg’d them were grubb’d up by the roots.

1 Hobbes schreef dit werk in het Latijn in 1642 en publiceerde het in 1651 in het Engels.
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To speak impartially, both sayings are very true; That Man to Man is a kind of God2; and that Man to Man is an
arrant3 Wolfe. The first is true, if we compare Citizens amongst themselves; and the second, if we compare Cities.’

In dit citaat valt het op dat Hobbes de mens als goddelijk ziet in zijn relatie met de medeburger, en dat voor-
al de staten wolven zijn. In de politieke filosofie van Hobbes (De cive en Leviathan) is iedereen in de natuur-
toestand vrij omdat er geen wetten zijn. Door geweld en vooral door list en bedrog kunnen mensen zich ver-
rijken zonder zelf te moeten werken. Zo ontstaat er een ononderbroken oorlog van allen tegen allen. Slechts
uit zelfbehoud ziet de mens soms af van geweld, mits anderen dat ook doen, waardoor vrede en veiligheid
tot stand komen. Via een sociaal contract wordt het gebruik van geweld de uitsluitende bevoegdheid van de
vorst. Van dat hele gedachtegoed van Hobbes blijft dus vaak niets meer over dan die drie fameuze Latijnse
woorden die los van hun context worden geciteerd.

Plautus, Asinaria

Maar ook Hobbes’ zinnetje zelf is uit zijn oorspronkelijk verband gerukt. In Plautus’ komedie Asinaria, ‘Het
ezelsgeld’, komt een buitenlandse handelaar naar het huis van Demaenetus om aan de beheerder (een slaaf)
Saurea twintig minae te betalen voor een aantal reeds geleverde ezels. De handelaar kent wel Demaenetus
persoonlijk, maar niet Saurea. De slaven Libanus en Leonides hebben het plan opgevat om die twintig minae
in handen te krijgen. Leonides zal zich voordoen als Saurea. Bij het huis van Demaenetus treft de handelaar
Libanus en Leonides (alias Saurea) aan. Ondanks de mooie praat van Libanus en Leonides wil de handelaar
eerst met Demaenetus spreken om zeker te zijn dat het geld aan die Leonides/Saurea mag worden overhan-
digd. Leonides doet heel verongelijkt en beweert een eerlijke, betrouwbare persoon te zijn. De handelaar re-
ageert: ‘Misschien, maar toch ga je mij er niet toe brengen om jou, een onbekende, dit geld toe te vertrouwen.
Een wólf, dat is de mens voor zijn medemens, geen mens, wanneer hij niet weet wat voor iemand hij is.’ (Lu-
pus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit.) (Asinaria 494-495)

Op basis van wat er eerder in die komedie is gebeurd, kan de toeschouwer al raden wat er nu zal gebeuren.
Leonides neemt de handelaar mee naar Demaenetus, die inderdaad bevestigt dat Leonides de beheerder
Saurea is. Demaenetus wil namelijk dat de twintig minae via Leonides en Libanus  in handen komen van zijn
losbandige en verliefde zoon die met een koppelaarster een exclusief huurcontract van één jaar over een
hoertje wil afsluiten! En dat alles buiten weten van de echte beheerder en vooral van Demaenetus’ vrouw.
Deze hilarische komedie loopt wel niet goed af voor Demaenetus.

Het  verschil  in  woordvolgorde  tussen  de  zin  van  Hobbes  (homo homini lupus)  en  de  zin  van  Plautus  is  ge-
makkelijk te verklaren. Hobbes wil iets zeggen over de mensheid of kortweg de mens (homo): dat is het the-
ma of gespreksonderwerp waarmee hij begint, de medemens (homini) is een tweede thema. Het derde zins-
deel lupus4 is het rhema, nl. wat hij over die twee thema’s te zeggen heeft. De zinsdelen staan dus in de nor-
male thema-rhema-volgorde (van gegeven/bekend element naar het nieuwe/gewichtigste element). De han-
delaar bij  Plautus daarentegen is al geprikkeld door de lange, onaangename discussie met Libanus en Leo-
nides. Hij vertrouwt het zaakje niet en wil het geld niet aan een onbekende geven. Zijn emotief rhema (wat
hem hoog zit en wat hij  er als gewichtigste woord eerst uitflapt) is lupus. Daarna moet hij er natuurlijk aan
toevoegen waarover hij het heeft, wat zijn thema is, nl. homo (‘de mens’) en ook homini (‘voor de medemens’).
Tot slot voegt hij er voor alle duidelijkheid nog eens expliciet aan toe wat de mens níet is: non homo (weer een
rhema). De speciale volgorde van de zinsdelen is hier dus: emotief rhema – thema 1 – thema 2 – rhema. Een
vertaling als ‘De mens is een wolf voor de medemens, geen mens’ enz. geeft de Latijnse emotieve communi-
catieve structuur niet goed weer in zijn context. Het emotief rhema lupus kan in het begin van de vertaling

1 Pontius Telesinus was de leider van de Samnieten tijdens de burgeroorlog. Op 1 november 82 v.C. werden
hij en zijn soldaten verslagen en afgeslacht bij de Porta Collina door Sulla.

2 Vrij  naar  Seneca (Ad Lucilium 95, 33): ‘Homo, sacra res homini, iam per lusum ac iocum occiditur.’ (‘De mens,
iets heiligs/onschendbaars voor de mens, wordt nu al voor de sport en de grap gedood.’)

3 Arrant: ‘doortrapt’.
4 Dit gezegde bevat geen koppelwerkwoord est in de Latijnse uitgave van Hobbes, De Cive 1642.
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het best nadrukkelijk vooraan worden gezet of door een gekloofde zin worden weergegeven: ‘’t Is een wólf
dat ...’1

Naar een beter begrip

De volledige zin zoals die door Plautus is geschreven, geeft, beter dan Hobbes’ zinnetje (vaak zelf al buiten
context geciteerd), weer hoe de menselijke verhoudingen zouden kunnen zijn. Een belangrijke factor is of de
mensen (o.a. als economische partners) elkaar kennen. Als mensen en staten via allerlei banden en verban-
den interactief zijn en elkaar goed kennen, dan kunnen mensen echt mensen zijn: ze zullen dan vriendelijk
zijn als de wolven onder elkaar, zoals gezegd in het vierde hierboven geciteerde citaat. Bekendheid en cohe-
sie tussen de mensen zijn remedies tegen de fragmentatie van de maatschappij, het individualisme en het fa-
talisme.

Als men blijft uitgaan van het hopeloze geloof dat homo homini lupus est, dan functioneert dat zinnetje zelfs
niet als waarschuwing, maar zou het kunnen leiden tot een selffulfilling prophecy, nl. dat de wolven als
vanzelfsprekend inderdaad de grootste en lekkerste hapjes blijven krijgen. Want er bestaan inderdaad geld-
wolven. De laatste tijd heten ze vaak ‘verpakkers van rommelkredieten’ en ‘speculanten’. De vraag is of on-
der invloed van een aantal sterke lupi de  inkomenskloof  blijft  groeien en de armoede nationaal  en wereld-
wijd blijft toenemen of dat men stopt te geloven in een verlammende vermeende natuurwet.

Ubi es? Qua te regione requiram?

Het gebeurt helaas geregeld dat een nummer van Prora door de Post wordt teruggestuurd naar de re-
dactie omdat het onbestelbaar is. De bestemmeling blijkt dan verhuisd te zijn, maar wij hebben dik-
wijls geen nieuw adres of enige andere contactinformatie. Daarom willen we erop aandringen om in
geval van een verhuizing uw nieuwe adres door te geven (leden@vlot-vzw.be). Schrijf ook in voor on-
ze elektronische nieuwsbrief (www.vlot-vzw.be/nieuwsbrief),  zodat we u in zo’n geval tenminste via
e-mail kunnen contacteren om naar uw nieuwe adres te informeren. Het is al te jammer dat collega’s
hun lidgeld hebben betaald, maar dat wij hen ons tijdschrift niet meer kunnen toesturen.

Hierbij  ook een concrete  oproep.  Kent  iemand het  nieuwe adres  of  andere contactinformatie  van het
onderstaande ‘verdwenen’ lid?
– David Janssens, Dupontstraat 90, 1030 Schaarbeek

1 Over woordvolgorde, zie D. Panhuis, Latijnse grammatica, Antwerpen, Garant, 2e uitgave, 2005, hfst. 18.

mailto:leden@vlot-vzw.be
http://www.vlot-vzw.be/nieuwsbrief
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ACTUALITEIT

Overzicht van het aantal leerlingen dat tijdens het
schooljaar 2008-2009 klassieke talen volgde in Vlaanderen

Lieve Van Gerwen

Op het einde van het schooljaar 2008-2009 verschenen er in de pers verschillende artikelen over het groeiend
aantal leerlingen dat in Vlaanderen voor klassieke talen koos. Daarom besloot ik eens na te kijken in de sta-
tistieken van het Vlaams Ministerie van Onderwijs hoeveel leerlingen in het bewuste schooljaar Latijn en/of
Grieks volgden. Hieronder vindt u de cijfers uit het statistisch jaarboek. Dat kan geraadpleegd worden op de
website onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken. Zoals u zal merken, zijn de leerlingen in het eerste
leerjaar A helaas niet opgesplitst in degenen die Latijn volgen en degenen die daar niet voor kozen. Na het
droge cijfermateriaal trek ik nog een aantal conclusies en geef enkele persoonlijke bedenkingen mee. Reacties
hierop zijn steeds welkom!

Aantal leerlingen ASO in Vlaanderen (2008-2009)

1e graad 2e graad 3e graad

1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar

59 015 56 244 32 322 30 450 28 007 26 386

Aantal leerlingen Grieks in Vlaanderen (2008-2009)

1e graad 2e graad 3e graad

2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar

Grieks --- 140 168 --- ---
Grieks-Latijn 2 416 908 854 391 411
Grieks-M.T. --- --- --- 8 11
Grieks-Wet. --- --- --- 57 66

Grieks-Wisk. --- --- --- 239 260

Aantal leerlingen Latijn in Vlaanderen (2008-2009)

1e graad 2e graad 3e graad

2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar

Latijn 9 933 7 771 7 470 --- ---
Grieks-Latijn 2 416 908 854 391 411
Latijn-M.T. --- --- --- 1 909 2 031
Latijn-Wet. --- --- --- 1 260 1 303

Latijn-Wisk. --- --- --- 2 145 2 217
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Verhouding jongens-meisjes (2008-2009)

1e graad 2e graad 3e graad

2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar 1e leerjaar 2e leerjaar

Grieks J 1 134 481 475 254 314
Grieks M 1 282 567 547 433 434

Latijn J 4 561 3 460 3 212 2 093 2 336
Latijn M 5 372 4 311 4 254 3 221 3 626

Percentage leerlingen die klassieke talen volgden (2008-2009)

Grieks: 5 929 leerlingen van de 173 409 leerlingen in het ASO of 3,4 %
Latijn:  41 019 leerlingen van de 173 409 leerlingen in het ASO of 23,6 %

Enkele conclusies en aanvullende opmerkingen

• We mogen zonder overdrijven stellen dat ca. 20 à 25 % van de ASO-leerlingen één of twee klassieke talen
studeren.

• De meisjes zijn in alle graden en zowel voor Grieks als voor Latijn in de meerderheid.
• De meest populaire richtingen in de derde graad zijn Grieks-Latijn voor Grieks en Latijn-Wiskunde voor

Latijn.
• De minst populaire richting is bij Grieks duidelijk Grieks-Moderne Talen (19 leerlingen verspreid over

heel Vlaanderen) en bij Latijn (afgezien van Grieks-Latijn) Latijn-Wetenschappen (met toch nog meer dan
2500 leerlingen in heel Vlaanderen).

• Bij de overgang naar een nieuwe graad schakelt er altijd een aanzienlijke groep leerlingen over naar een
afdeling zonder klassieke talen. De redenen zijn naar eigen ervaring zeer verscheiden. Na de eerste graad
blijkt de studie vaak te zwaar. Tijdens de tweede graad wil de interesse voor de grammatica of de moei-
lijkheid bij het vertalen van teksten weleens het enthousiasme doen afnemen. Of men begint op te zien
tegen het vele studiewerk. Na de tweede graad duikt ook de twijfel op of men in het licht van latere stu-
dies niet beter voor meer wetenschappen kiest i.p.v. ‘nutteloze’ oude en dode talen. Het is voor de leer-
kracht dan niet altijd even gemakkelijk om daar tegen in te gaan!

Dit artikel geeft slechts enkele hoofdlijnen weer. In het statistisch jaarboek staan nog vele interessante cijfers
die  ons een schat  aan informatie  geven over  het  onderwijs  in  Vlaanderen.  Ik  hoop dat  dit  zeer  bescheiden
overzicht een aanleiding kan vormen om zelf eens te gaan grasduinen in de statistieken.

De toestand van de klassieke talen in Nederland

Lieve Van Gerwen

In januari 2009 werd door het Nederlandse onderwijsministerie de Verkenningscommissie Klassieke Talen
geïnstalleerd. De opdracht van de commissie was het doorlichten van de vastgestelde problemen bij de vak-
ken Latijn en Grieks en het voorbereiden van een advies aan de staatssecretaris. Deze problemen situeerden
zich vooral bij het vak Latijn en hadden te maken met een dalend peil van het niveau en dalende motivatie
bij  de  leerlingen.  Bovendien  kwam  de  positie  van  de  vakken  Grieks  en  Latijn  ter  discussie  binnen  het  on-
derwijsministerie.
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Op 1 oktober 2009 verscheen een tussenrapport. Daarna volgde een veldraadpleging over dit tussenrapport
met een digitale enquête en regionale bijeenkomsten. De resultaten van deze raadpleging verschenen in het
voorjaar van 2010. Na de verwerking van deze resultaten verschijnt in de zomer van 2010 een eindrapport
waarin het advies van de commissie aan de staatssecretaris wordt geformuleerd.

Het volledige tussenrapport kan men online terugvinden op de volgende website:
www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/nieuws/tussenrapport_enquete

Concrete vraagstelling

1 Wat is de doelstelling van het VWO (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs)?
2 Wat is de bijdrage van het onderwijs in de klassieke talen tot deze doelstelling?
3 Wat is de verhouding tussen taal en cultuur in het onderwijs in de klassieke talen?

1 De doelstelling van het VWO

• algemene maatschappelijke voorbereiding
• persoonlijke vorming
• voorbereiding op hoger onderwijs
• voorbereiding op actief burgerschap en sociale integratie
• kennismaking met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten

2 De bijdrage van het onderwijs in de klassieke talen

• het nadenken over de verhouding tussen individu en maatschappij
• het nadenken over de betekenis van burgerschap
• het bekijken van de Europese geschiedenis vanuit een historisch perspectief, vanuit verwevenheid van

taal en cultuur
• het verwerven van academische vaardigheden zoals het leren langzaam lezen, het maken van een precie-

ze analyse, nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen

3 De verhouding tussen taal en cultuur

• taal is een onderdeel van cultuur en de studie van taal leidt tot een beter begrip van cultuur als geheel
• studie van cultuur moet de omgang met de teksten vergemakkelijken
• de complexe grammatica  is  een goede aanleiding om aandacht  te  besteden aan taal  als  een systeem om

tot communicatie te komen
•  de  schat  aan  verhalen,  de  beeldhouwkunst,  bouwkunst  ...  kan  wel  los  van  de  taalstudie  doorgegeven

worden

Diagnose van de problematiek

De problematiek speelt zich op verschillende terreinen af:

1 De maatschappij

• de moeilijkheid om de maatschappelijke relevantie van klassieke talen uit te leggen
• een gymnasiumdiploma is een ‘statussymbool’ geworden; voor vele ouders hoeven Latijn en Grieks daar

in de toekomst niet echt bij (gymnasia bieden nu enkel opleidingen met Grieks en/of Latijn aan)

http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/nieuws/tussenrapport_enquete
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2 De scholen

• er is vooral een probleem in niet-gymnasiale scholen die ook Latijn en Grieks aanbieden en waar niet veel
begrip is voor de hoeveelheid uren en de inspanning die klassieke talen vragen

3 De docenten

• te weinig in aantal, dus vaak onbevoegd personeel of uren die niet ingevuld kunnen worden
• het beschikbaar didactisch materiaal sluit niet genoeg aan bij het uitbreiden en verdiepen van didactische

bekwaamheden

4 De leerlingen

• in niet-gymnasiale scholen is de uitstroom groot als gevolg van motivatieproblemen
• de vakken staan bekend als moeilijk, met veel huiswerk
• de doelstelling van het vak is voor hen vaak onduidelijk
• een gebrek aan elementaire kennis van de grammatica vanuit de basisschool maakt het vak extra moeilijk

5 De vakinhoud

• een onheldere positie tussen taal en cultuur
• Wat is de meerwaarde van een gymnasium?

6 Het examen

• zeer zwakke resultaten voor Latijn (niet voor Grieks) op het eindexamen, die demotiverend werken
• vooral het vertalen van een niet-behandelde tekst blijkt vaak onhaalbaar, en daar staan de meeste punten op
• andere vaardigheden en kennis komen te weinig aan bod in het centraal examen

Naar een oplossing

Oplossingen worden in het tussenrapport geformuleerd uitgaande van twee aspecten:

1 De omgang met klassieke talen, de positie in  de school en de uitstraling in de maatschappij

• klassieke talen moeten de studie van andere vakken verrijken en uitbreiden
• concreet voorbeeld: door studie van de grammatica kunnen leerlingen voorbereid zijn op de grammatica-

le studie van andere talen

2 De visie op de inhoud van de vakken, de didactiek en de examens

• in de onderbouw (eerste drie jaar van het secundair onderwijs): Latijn en Grieks worden aangeboden met
nadruk op taalstudie met de nodige grammatica

• in de bovenbouw (laatste drie jaar van het secundair onderwijs): een nieuw vak GLTC (Griekse en Latijn-
se Taal en Cultuur) i.p.v. Latijn en Grieks; in dit vak is het vak KCV (Klassieke Culturele Vorming) volle-
dig geïntegreerd

• omvang van het nieuwe vak: 600 uren Latijn en/of Grieks en 160 uren KCV
• originele teksten worden gebruikt, maar het grootste deel van de tijd met een Nederlandse vertaling erbij
• de nodige aandacht moet gaan naar cultuur en reflectie op de maatschappij
• een thematische aanpak geniet de voorkeur
• naast het nieuwe vak GLTC (vanaf de 4e klas) worden Grieks en Latijn in de 5e en 6e klas als twee keuze-

vakken aangeboden van 480 uren, waarin het lezen van originele teksten meer ruimte zal krijgen
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• er moet voldoende aandacht worden besteed aan taalinzicht, taalbeheersing en taalreflectie; naast vorm-
leer en syntaxis gaat het hierbij ook om communicatieve aspecten van de taal; ook retorica, argumentatie-
theorie en stilistiek spelen een rol

• aanbevelingen voor het examen: een niet-behandelde proefvertaling is voor leerlingen die enkel GLTC
volgen niet de enige en de beste manier om taal- en tekstbegrip te toetsen; andere mogelijkheden zijn het
laten vergelijken van originele teksten en vertalingen, het schrijven van een eigen essay n.a.v. een origine-
le tekstpassage, vragen over taalbeheersing gelieerd aan interpretatie of aan culturele kernbegrippen ...;
voor de leerlingen die het keuzevak Latijn en Grieks volgen, houdt men vast aan de niet-behandelde
proefvertaling als onderdeel van het eindexamen

Conclusie van het tussenrapport

De verkenningscommissie adviseert de invoering van een nieuw vak GLTC in het VWO (Voortgezet Weten-
schappelijk Onderwijs, vergelijkbaar met het ASO). GLTC omvat 760 uren en behelst de bestudering van de
Grieks-Romeinse  oudheid  aan  de  hand  van  originele  teksten  en  met  intensief  gebruik  van  vertalingen.  De
commissie adviseert tevens de invoering van een keuzevak Latijn en Grieks in het VWO. Ieder keuzevak be-
slaat 480 uren en behelst de bestudering van originele Latijnse en Griekse teksten met nadruk op een litera-
tuurwetenschappelijk, taalwetenschappelijk en filologisch perspectief. Het tekstbegrip, dat wordt getoetst
door de vertaling van een niet-behandelde tekst, is hierbij een expliciet leerdoel.

Reactie op het tussenrapport

Er kwamen vele bedenkingen en bezwaren naar voor. Ze kunnen in een drietal punten worden samengevat:

•  Het  vak  GLTC  wordt  door  vele  docenten  te  moeilijk  en  te  ambitieus  gevonden.  Velen  twijfelen  aan  de
mogelijkheid om binnen het bestek van 760 uren zowel Grieks als Latijn als Cultuur op niveau aan te bie-
den. Vandaar het voorstel om het vak op te splitsen in GTC en LTC en dus het aantal lesuren te verdub-
belen.

• In deze vakken GTC en LTC moeten originele teksten centraal staan. Het is wel aanbevolen om de vele
mogelijkheden van het werken met vertalingen meer te benutten.

• De toetsing van een stuk niet-behandelde originele tekst moet deel blijven uitmaken van het eindexamen.

Het eindrapport

Het eindrapport zal verschijnen tijdens de zomer van 2010. Daarvan brengen we u graag verslag uit in een
volgend artikel.
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BOEKENWIJZER

Een directe weg naar het lezen van ...

Bespreking door Joeri Facq

De voorbije jaren is zowat de hele Griekse en Latijnse literatuur in het Nederlands vertaald. Dat is een goede
zaak om de ‘klassieken’ levendig te houden en het grote publiek – ook wie geen Grieks en/of Latijn heeft ge-
studeerd  –  kennis  te  laten  maken  met  de  antieke  letterkunde.  Maar  toch: traduttore traditore. Een vertaling
geeft het oorspronkelijke werk nooit precies weer. Daarom heeft de Nederlandse stichting Panta Menei zich
tot doel gesteld om het literaire erfgoed van de ‘grote’ auteurs voor iedereen – ongeacht zijn genoten oplei-
ding – toegankelijk te maken in de originele taal. In de reeks Een directe weg naar het lezen van ... zijn o.a. het
eerste boek van Homerus’ Odyssee, Sophocles’ Koning Oedipus en het evangelie van Marcus verschenen.

Na een inleidend woord komt eerst de lectuur en de uitspraak van het Grieks aan bod. Wie niet vertrouwd is
met het Griekse alfabet verneemt hierin hoe de verschillende letters worden uitgesproken en vindt er een
aantal leesoefeningen. Ook de spiritus en de iota subscriptum worden vermeld. In het boek over Homerus
ontbreekt in de inleiding helaas een woordje over de accenten (dat is in de boeken over Sophocles en Marcus
wel opgenomen). Bij Homerus en Sophocles is er ook geen lijst met gebruikte afkortingen. In de boeken van
de auteurs die in verzen schrijven, is er nog een pagina over de dactylische hexameter (Homerus) en de jam-
bische trimeter (Sophocles), waarin heel kort het systeem van het metrum wordt uitgelegd. Koning Oedipus
bevat tevens een inleiding tot de Attische tragedie.

Daarna volgt de eigenlijke tekst. Die bestaat uit het Grieks, een transcriptie in Latijns alfabet (niet bij Sopho-
cles, bij Homerus tot vers 43, bij Marcus tot hoofdstuk 5 – daarna wordt die weggelaten) en een woord-voor-
woordvertaling (bij Homerus verdwijnt ook die na 105 verzen, bij Sophocles en Marcus blijft die tot het ein-
de). Hoewel het niet de essentie is van de lectuur, is het jammer dat de Griekse tekst in het Homerusboek
geen accenten heeft, toch een van de typische kenmerken van het Grieks (in het Sophoclesboek en in het
Marcusboek worden die wel netjes weergegeven).

Onder en naast de Griekse tekst staan allerlei toelichtingen bij de lectuur. Het kan gaan om de vertaling van
bepaalde woorden, de grammaticale ontleding van woordvormen of een uitleg over de structuur van de zin.
Heel vaak wordt er daarbij verwezen naar het grammaticale overzicht achteraan in het boek. Aanvankelijk
zijn die aantekeningen zeer uitgebreid, maar naarmate de lectuur vordert (en de taalkennis van de lezer dus
toeneemt), worden ze steeds beperkter. De bedoeling is in elk geval dat de lezer zich geheel zelfstandig de
Griekse tekst eigen kan maken. Elk stukje tekst wordt afgerond met een werkvertaling (zeg maar een ‘letter-
lijke’ vertaling) en een literaire vertaling (gemaakt door een professionele vertaler).

Achteraan in het boek is een zogenaamde ‘rompgrammatica’ opgenomen (niet bij Sophocles), waarin de be-
langrijkste verbuigingen en vervoegingen worden besproken. In het Homerusboek is die grammatica vooral
gericht op de concrete vormen die in de gelezen tekst voorkomen, terwijl het Marcusboek meer schematisch
te werk gaat. Naast het grammaticale overzicht is er in het boek over Homerus ook een alfabetische woor-
denlijst met alle woorden die in het eerste boek van de Odyssee voorkomen, hun betekenis en de plaats(en) in
de tekst waar ze worden gebruikt. De partikels worden in een afzonderlijke lijst vermeld.

De boeken over Homerus en Marcus hebben als extra een bijgevoegde cd. In het geval van Homerus bevat
die de uitspraakoefeningen uit de inleiding en de volledige tekst die wordt voorgelezen. Bij het boek over
Marcus staan op de cd een hoorcollege over het betreffende evangelie en enkele voorgelezen fragmenten.
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Rogier Eikeboom
Homerus: Odyssee boek 1
Damon, Budel, 2004
Hardcover, 160 blz.
ISBN 978 90 5573 513 6
€ 26,90

www.damon.nl

Henk Courtz / Rogier Eikeboom
Marcus, de evangelist
Damon, Budel, 2006
Hardcover, 232 blz.
ISBN 978 90 5573 665 2
€ 29,90

www.damon.nl

Reinoutje Artz / Hans Albertz / Stans Jeurissen / Rogier Eikeboom
Sophocles: Koning Oedipus
Panta Menei, 2008 (2e druk)
Paperback, 234 blz.
ISBN 978 90 77265 06 2
€ 19,50

www.pantamenei.nl

Boëthius: De vertroosting van de filosofie

Bespreking door Joeri Facq

De Romeinse senator Anicius Manlius Severinus Boethius (geboren ca. 476 n.C.) stamde uit een aanzienlijke,
politiek actieve familie en bekleedde een belangrijke positie aan het hof van de Ostrogotische koning Theo-
dorik in Ravenna. Hij hield zich vooral bezig met het vertalen en becommentariëren van de werken van on-
der meer Plato en Aristoteles, waarmee hij grote invloed had in de middeleeuwen. Van hem zijn ook andere
wetenschappelijke en christelijke geschriften bewaard. In 523 n.C. werd hij evenwel verdacht van hoogver-
raad, veroordeeld wegens (al dan niet vermeende) samenzwering tegen de koning en gevangengezet. In af-
wachting van zijn terechtstelling, die in 524 n.C. plaatsvond, schreef hij in de gevangenis zijn beroemdste en
meest gelezen werk, De consolatione philosophiae, waarvan honderden manuscripten bestaan en dat in meer
talen werd vertaald dan om het even welk ander boek (na de Bijbel). Het boek is een dialoog tussen Boethius
zelf en de verpersoonlijkte Philosophia, die de gevangene komt troosten voor zijn dood.

Ook dit boek is een uitgave van de Nederlandse stichting Panta Menei. Na een korte inleiding over de au-
teur en het werk is de Latijnse tekst van de poëtische passages opgenomen, voorzien van een werkvertaling
en een literaire vertaling. De prozateksten worden in het Nederlands samengevat. In tegenstelling met de
hierboven beschreven uitgaven van Panta Menei in de reeks Een directe weg naar het lezen van ... bevat dit
boek weinig of geen (grammaticale) aantekeningen bij de tekst. Evenmin is er een taalkundige inleiding of
een grammaticaal overzicht. Er is vaak wel aandacht voor de versmaten, waarvan Boethius er vele verschil-
lende gebruikt. De lezer kan dus met behulp van de Nederlandse vertaling kennismaken met de originele
Latijnse tekst.

http://www.damon.nl/
http://www.damon.nl/
http://www.pantamenei.nl/
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R.F.M. Brouwer / R. Eikeboom
Boëthius: De vertroosting van de filosofie
Panta Menei, 2009 (3e druk)
Paperback, 144 blz.
ISBN 978 90 77265 05 5
€ 18,50

www.pantamenei.nl

Lustrum

Bespreking door Lieve Van Gerwen

Robert Harris studeerde in Cambridge en werkte als journalist, onder meer bij de BBC en The Observer. Lus-
trum is na Imperium het tweede deel in een drieluik over de figuur van Cicero. In het eerste deel van de trilo-
gie, Imperium, beschreef Harris door de ogen van Cicero’s secretaris Tiro de jaren 79 tot 63 v.C. We volgden
Cicero in zijn steile opgang doorheen de cursus honorum tot aan het hoogtepunt: de consulaatsverkiezing in
het jaar 64 v.C., die hij ook won.

Het tweede deel, dat toepasselijk de naam Lustrum draagt, bekijkt de jaren 63 tot 58 v.C. Op een zeer span-
nende manier wordt de lezer binnengeleid in de samenzwering van Catilina. Ruim de helft van het boek
volgen we Cicero stap voor stap in zijn strijd tegen deze revolutionair. Harris geeft zeer boeiend gestalte aan
deze opstand die  Rome aan de rand van de afgrond bracht.  De figuur van Cicero komt echt  tot  leven.  De
grote redenaar, de ijdeltuit, de twijfelaar, de liefdevolle vader en plichtsbewuste echtgenoot, alle aspecten
van Cicero zijn aanwezig en tot in het detail uitgewerkt. En we leren niet alleen Cicero van naderbij kennen,
maar ook zijn echtgenote, zijn uitgever Atticus, zijn broer Quintus evenals vele historische figuren zoals de
ijdele Pompeius, de losbandige Clodius en zijn wulpse zus, de strenge Cato ... te veel om op te noemen.

Heel het werk getuigt van een zeer degelijke historische kennis, zowel van de Romeinse politiek als van het
dagelijkse leven in de grootstad. Zo geeft de triomftocht van Pompeius een mooie beschrijving van de bete-
kenis  van dit  gebeuren voor  de Romeinen,  maar  ook voor  de slachtoffers.  U hoort  het,  ik  ben een fan van
Robert Harris.

Eén kleine kritische noot: op het tweede deel heeft de uitgever, weliswaar in kleine druk, toegevoegd dat het
gaat om een literaire thriller. Dit dekt volgens mij niet volledig de lading. Ik zou deze trilogie eerder be-
schouwen als een (literaire) historische roman. Van een thriller verwacht ik eerder een iets bloedstollender
en spannender intrige.

Samenvattend: een uitstekend, vlot geschreven boek dat Cicero weerom tot leven brengt en ook voor een ge-
interesseerde leerling van het zesde jaar zeker het aanprijzen waard is.

Robert Harris
Lustrum
De Bezige Bij, Amsterdam, 2009
Paperback, 400 blz.
ISBN 978 90 234 5632 2
€ 19,90

www.uitgeverijcargo.nl

http://www.pantamenei.nl/
http://www.uitgeverijcargo.nl/
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KLASSIEKE AGENDA
Samengesteld door André Vancutsem

agenda@vlot-vzw.be

Nascholing

Toelichting nieuwe leerplannen Latijn eerste graad. Org.: Pedagogische Begeleiding Mechelen-Brussel. Ur-
sulinen, Hoogstraat 35, 2800 Mechelen; 23/9/2010 van 16.00 tot 18.00 uur. Sint-Jan Berchmansinstituut, Be-
gijnhofstraat 3, 2870 Puurs; 30/9/2010 van 16.00 tot 18.00 uur. Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1, 3320
Meldert; 7/10/2010 van 16.00 tot 18.00 uur. Begeleiding: Geert Hellemans. Info: www.nascholing.be.

Nazomerconferentie VCN. Org.: Afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Rijksuniversiteit Groningen.
Hotel Dennenhoeve, Elspeterweg 14, 8071 PA Nunspeet (NL). 25/9 en 26/9/2010. Vergilius’ Aeneis (Ruurd
Nauta); Katabasis (Jan Bremmer); Aan de andere kant van het graf. Neolatijnse verkenningen in de onderwereld
(Zweder von Martels); workshops rond het thema Actualisatie filosofische teksten (Chrisbert  van  Mourik  en
Remco Regtuit); Jacques Offenbach, Orpheus in de onderwereld; Herodotos als bron (Annette Harder en Sara Wij-
ma); Perzen over Perzen (Jona Lendering). Info: www.oudheid.nl.

Onbekend is onbemind. Omne ignotum pro magnifico est (Tacitus, Agricola 30). Org.: Eekhoutcentrum.
K.U.Leuven Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. 16/10/2010. Openingsreferaat: Vergelijking tus-
sen politieke principes in het Rome van Cicero en nu (Koert Debeuf). Werkwinkels: De ‘Ars amatoria’ van Ovidius.
Hoe in een lessituatie in te bouwen? (Tom Ingelbrecht); Didactische mogelijkheden van Velzeke; Kritisch-historische
duiding van de figuren Cicero, Caesar, Cato, Crassus en Marcus Antonius vanuit de reeks ‘Rome’ (Herbert Verreth);
Tekstmogelijkheden bij Lucianus (M. Berger); Eigenaardige en onbekende teksten over monsters en dergelijke (B. Ge-
vaert); De onbekende Erasmus met nadruk op zijn visie op goede manieren, galanterie ... (Jeanine De Lantsheer);
Mindmapping met grammatica als thema. Het gebruik van een digitaal bord in de les (Liselot Vanderhaeghen). Info:
www.eekhoutcentrum.be.

Studiedag Klassieke Talen en KCV. Vrije Universiteit Amsterdam. 19/11/2010 van 10.00 tot 16.00 uur. Info:
www.onderwijscentrum.vu.nl.

Alexander de Grote: oude geschiedenis, nieuwe bronnen. Org.: CNO. UA-Stadscampus, Antwerpen.
27/11/2010 van 9.30 tot 12.30 uur. Docent: Jona Lendering. Info: www.ua.ac.be.

Cursussen en congressen

Tacitus, Annales 1: leeskring. NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge.
Tweede dinsdag van de maand van 14.15 tot 16.15 uur. Info: cecile.vanassche@telenet.be.

Latijnse kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10 en 19/10/2010 van 10.00
tot 11.30 uur. Begeleiding: Marcel Cock. Info: www.ccdewerf.be.

Verbondsdag NKV. Evangelisch-Lutherse Kerk, Stadserf 3, Breda (NL). 25/9/2010 van 10.00 tot 17.00 uur.
Het colloquium van 11.00 tot 12.30 uur handelt over Julianus de Afvallige (H.  Teitler,  K.  Demoen en D.  den
Hengst). Randactiviteiten. Info: www.nkv.nl.

mailto:agenda@vlot-vzw.be
http://www.nascholing.be./
http://www.oudheid.nl./
http://www.eekhoutcentrum.be./
http://www.onderwijscentrum.vu.nl./
http://www.ua.ac.be./
mailto:cecile.vanassche@telenet.be
http://www.ccdewerf.be./
http://www.nkv.nl./
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O Fortuna! Tweemaal Carmina Burana. Org.: Amarant. DeSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 27/9/2010
van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. 30CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 28/9 van 10.00 tot 12.30
en van 14.00 tot 16.30 uur. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent; 6/10 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30
uur. Hendrik Vanden Abeele intoduceert dit 13e-eeuwse manuscript, vooral bekeken vanuit muzikale hoek.
André De Groeve zorgt voor een verrassende kijk op Carl Orffs meesterwerk uit 1936. Inleiding op het con-
cert in het Gentse Kuipke op 6/10/2010. Info: www.amarant.be.

De draad van Ariadne: een tocht doorheen de Griekse wereld. Org.: Amarant. De Werf, Molenstraat 51,
9300 Aalst. 28/9, 5/10,12/10, 19/10, 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11 en 7/12/2010 van 19.00 tot 21.30 uur. Docent:
Klaas Vansteenhuyse. Deze cursus geeft een overzicht van de alleroudste nederzettingen in deze regio tot
aan de komst van de Romeinen. Achtereenvolgens worden behandeld: de eerste landbouwnederzettingen,
de Cycladische cultuur, de Myceense en minoïsche culturen, het ontstaan van de stadstaat, de Griekse kolo-
nisatie van de Middellandse Zee en het conflict met de Feniciërs, de Gouden Eeuw van Athene en de groei-
ende rol van de natie Griekenland. Als een draad van Ariadne lopen door deze chronologische onderverde-
ling thema’s zoals de ontwikkeling van de Griekse godenwereld, taal en schrift, de verschillende bestuurs-
vormen of de aanwezigheid van Grieken in andere gebieden. Info: www.amarant.be.

Latijn: opfrissen en lezen. NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 28/9, 12/10,
26/10, 9/11, 23/11 en 7/12/2010, 11/1, 25/1, 1/2, 15/2, 8/3, 22/3, 5/4 en 26/4/2011 (verlenging in mei en juni mo-
gelijk). Begeleiding: G. Blomme. Info: www.nkv.nl.

Politiek en intrige bij de Romeinen: Julius Caesar, Augustus, Hadrianus en Septimius Severus. Org.:
Amarant. CC, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol; 5/10, 12/10, 19/10 en 26/10/2010 van 19.30 tot 22.00 uur. De Cirk,
Zebrastraat 34, 9000 Gent; 6/10, 13/10, 20/10 en 27/10/2010 van 10.00 tot 12.30 uur. Museum van Deinze en de
Leiestreek, Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze; 6/10, 13/10, 20/10 en 27/10/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Do-
cent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

Cicero, brieven Ad Atticum en Ad Familiares: leeskring. NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14,
2000 Antwerpen. 6/10, 13/10, 10/11, 1/12 en 8/12/2010, 12/1, 2/2, 9/2, 2/3, 23/3 (of 30/3), 6/4, 27/4 en 4/5/2011.
Begeleiding: H. Oudermans. Info: www.nkv.nl.

De gangmakers van de westerse beschaving: cultuur en kunst van de Grieken en Romeinen. Org.: UVT
Davidsfonds. Campus Sancta Maria, Glorieuxlaan, 9600 Ronse. 6/10, 13/10, 20/10, 27/10 en 10/11/2010 van
14.00 tot 16.00 uur. Docent: Arnold Provoost. Info: www.davidsfonds.be.

Desiderius Erasmus (1466-1536): portret van een christen-humanist. Org.: Amarant. CC, Kunstlaan 5, 3500
Hasselt. 9/10/2010 van 10.30 tot 13.00 en van 14.30 tot 17.00 uur. Docent: Stefan Joosten. Info:
www.amarant.be.

Plunderaars, veroveraars of beschavers? Romeinen in de lage landen. Org.: UVT Davidsfonds. OCP, Pol-
derbos 20, 9840 De Pinte. 12/10, 19/10, 26/10, 2/11 en 9/11/2010 van 14.00 tot 16.15 uur. Docent: Hugo Thoen.
Tevens bezoek aan de archeologische collectie van de Universiteit Gent. Info: www.davidsfonds.be.

Een vergeten beschaving: een cultuurhistorische benadering van de Etrusken. Org.: Amarant. Academie
Lier, Koepoortstraat 1, 2500 Lier; 14/10, 21/10, 28/10, 18/11 en 25/11/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 22/10, 29/10, 12/11, 19/11 en 26/11/2010. Do-
cent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be.

Geesten en goden uit de oudheid: inleiding tot de religie van de Romeinen. Org.: UVT Davidsfonds. Zaal
van Eyck, Koning Albertlaan 23, 3680 Maaseik. 15/10, 22/10, 29/10, 19/11, 26/11 en 3/12/2010 van 14.00 tot
16.00 uur. Docent: Hans Hauben. Info: www.davidsfonds.be.
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Rome: ontstaan, bloei en ondergang van een wereldrijk. Org.: UVT Davidsfonds. Gallo-Romeins Museum,
Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 22/10, 29/10, 12/11, 19/11, 26/11 en 3/12/2010 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent:
Leon Mooren. Info: www.davidsfonds.be.

Griekse kring. De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 26/10, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11 en 7/12/2010 van 10.00 tot
11.30 uur. Info: www.ccdewerf.be.

Alexander en Darius. NKV Amsterdam. Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411, 1012 Amster-
dam (NL). 30/10/2010 van 10.00 tot 16.30 uur. Sprekers: Amélie Kurth, Wout van Bekkum, Gabrielle van den
Berg,  Robert  Bosschart,  Daan den Hengst,  Wouter  Henkelman,  Eric  Moormann en Bert  van der  Spek.  Een
dag over de confrontatie tussen Alexander de Grote en zijn Perzische tegenstrever Darius en de sporen die
zij van Macedonië tot Babylon en Alexandrië hebben nagelaten. Aandacht voor geschiedenis, archeologie,
beeldende kunst en literatuur, vanuit oostelijk en westelijk perspectief, van de oudheid tot heden.

Amazones: zin en onzin. Org.: Amarant. Raadhuis, Dorp, 3920 Lommel. 2/11 en 9/11/2010 van 19.30 tot
22.00 uur. Docent: Guy Stevens. Info: www.amarant.be.

Van lot tot noodlot: een taboe in een maakbare wereld? Org.: Amarant. MHKA, Leuvenstraat 32, 2000
Antwerpen; 16/11, 23/11, 30/11 en 7/12/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. 30CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven;
18/11, 25/11, 2/12 en 9/12/2010 van 10.00 tot 12.30 uur. Docent: Katharina Haemers. Niet alleen in de Griekse
tragedies, maar in de hele literatuur van de oudheid wordt aan het lot een belangrijke rol toegekend. Het
staat boven de goden. Het verhaal van Oedipus leert dat de mens zijn lot niet kan ontlopen. Het mag niet
verward worden met noodlot, want het gaat niet om een negatieve kracht. Het lot is blind, amoreel en wis-
pelturig, een bedreiging voor de mens, die houvast en zekerheid zoekt. Maar het beantwoordt ook de vraag
naar de zin van het bestaan. De voorzienigheid Gods, de moderne wetenschap en de technische wonderen
hebben in de westerse traditie het lot als werkelijkheid geschrapt. Oude verhalen kunnen ons eraan herinne-
ren dat de mens gebonden is aan zijn beperkt zijn. Info: www.amarant.be.

De Etrusken, leermeesters van de Romeinen. Org.: UVT Davidsfonds. Heilig-Grafinstituut, Baron Dufour-
straat, poort A, 2300 Turnhout. 24/11, 1/12 en 8/12/2010 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Koen Wylin. Info:
www.davidsfonds.be.

Griekenland van Mycene tot Byzantium. NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000 Leuven. 4/12/2010
van 9.45 tot 16.15 uur. Griekenland in de Myceense tijd (Ilse Schoep); Isocrates en Xenophon over Griekenland (Ste-
fan Schorn); Hellenistisch en Romeins Griekenland (Katelijn Van Dorpe); Verscheurd tussen Griekse idealen en Pax
Romana: Griekenland in de letterkunde van de 1e-2e eeuw n.C. (Geert Roskam); Byzantijns Athene, de moeder van al-
le wijsheid (Peter Van Deun); Het antieke Griekenland vanuit moderne ogen (Herbert Verreth). Info: www.nkv.nl.

Lezingen

Erasmus origineel. Org.: Masereelfonds. CC ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. 17/9/2010 om 20.00
uur. Spreker: Joris Tulkens. Volgende thema’s worden aangesneden: Erasmus’ bijdrage tot de vernieuwing
van de kerk en tot het humanisme, Erasmus’ ziektebeeld, Erasmus en zijn vermeende bondgenootschap met
Luther, Erasmus’ vermeende homoseksualiteit en Erasmus’ humor. Info: www.masereelfonds.be.

Het ontstaan van de Griekse tragedie: een metabletische benadering. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018
Antwerpen. 20/9/2010 van 13.30 tot 16.00 uur. Spreker: Guido Dekeyser. Info: www.elcker-ik.be.

Vrouwen in de renaissance. Org.: Masereelfonds. Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-Node.
30/9/2010 om 20.00 uur. Spreker: Kathleen Leys. Info: www.masereelfonds.be.
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Antieke heiligdommen: plaatsen van herinnering, energie en overgang. NKV Vlaams-Brabant. MSI, Eras-
musplein, 3000  Leuven. 5/10/2010 om 20.00 uur. Spreker: Hans Hauben. Info: www.nkv.nl.

Deus ex machina: wetenschap en techniek in de Grieks-Romeinse wereld. Org.: Spraakwater. Gallo-
Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 14/10/2010 om 20.00 uur. Spreker: Anton J.L. van Hooff.
Info: www.galloromeinsmuseum.be.

La médecine de l’Egypte gréco-romaine révélée par les papyrus. Org.: Association Alexandre le Grand.
Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 15/10/2010 om 19.30 uur. Spreker: Hélène Marganne.
Info: www.alexandrelegrand.be.

Lucanus’ Pharsalia. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge;
19/10/2010 om 20.00 uur. Muziekcentrum, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 21/10/2010 om 20.00 uur.
Spreker: Tom Ingelbrecht. Info: www.nkv.nl.

Au-delà des colonnes d’Hercule: les Anciens à la conquête de l’Atlanique. Roma asbl. Musée Archéologi-
que, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. 27/10/2010 om 20.00 uur. Spreker: Carine Mahy. Info: www.roma-
asbl.be.

Cleopatra in de film en in de strip. NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-
en Letterkunde, Onderstraat 75, 9000 Gent. 27/10/2010 om 20.00 uur. Spreker: Herbert Verreth. Info:
users.telenet.be/nkv.

Jeugd in de oudheid. NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 27/10/2010 om
20.00 uur. Spreker: Christian Laes. Info: www.nkv.nl.

Herodotus en het begin van de geschiedschrijving. NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg
27, 8000 Brugge; 16/11/2010 om 20.00 uur. Muziekcentrum, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 18/11/2010
om 20.00 uur. Spreker: Guido Schepens. Info: www.nkv.nl.

Het Etruskisch, een mysterie. NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000 Leuven. 16/11/2010 om 20.00
uur. Spreker: Koen Wylin. Info: www.nkv.nl.

Het Romeinse Rijk onder druk: het legerkamp van Oudenburg en de kustverdediging langs de Noord-
zee. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 18/11/2010 om 20.00 uur.
Spreker: Sofie Vanhoutte. Info: www.galloromeinsmuseum.be.

Du côté de Pénélope: la femme et le mariage dans la Grèce antique. Org.: Association Alexandre le Grand.
Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 19/11/2010 om 19.30 uur. Spreker: Odile Cavalier. In-
fo: www.alexandrelegrand.be.

Jeugd in de oudheid. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letter-
kunde, Onderstraat 75, 9000 Gent. 24/11/2010 om 20.00 uur. Spreker: Christian Laes. Info:
users.telenet.be/nkv.

Promenade dans Rome à la suite de Stendhal, Chateaubriand, Goethe ... Org.: Roma asbl. Musée Archéo-
logique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. 24/11/2010 om 20.00 uur. Spreker: David Colling. Info: www.roma-
asbl.be.

Wat je altijd al wou vragen aan de schim van Achilles. NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14,
2000 Antwerpen. 24/11/2010 om 20.00 uur. Spreker: K. Demoen. Info: www.nkv.nl.
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Tentoonstellingen

Méroé, un empire sur le Nil. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75058 Paris Cedex 01 (FR). Tot
6/9/2010. Info: www.louvre.fr.

César, le Rhône pour mémoire: 20 ans de fouilles dans le fleuve à Arles. Musée  de  l’Arles  Antique,
Presqu’île du Cirque Romain, 13637 Arles (FR). Tot 19/9/2010. Info: www.arles-antique.org.

De oudheidkundige collecties Frits Lugt en Helene Kröller-Müller. Rijksmuseum van Oudheden, Rapen-
burg 28, 2301 EC Leiden (NL). Tot 19/9/2010. Deze bevatten o.a. Griekse vazen en Romeins glas. Info:
www.rmo.nl.

Intailles et camées: l’Antiquité en miniature. Musée des Beaux-Arts, Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-
le-Saunier (FR). Tot 19/9/2010. Info: www.juramusees.fr.

Le fabuleux destin de Nonio. Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausan-
ne (CH). Tot 26/9/2010. De Helveet Nonio vertelt het verhaal van Lousonna. Info: www.lausanne.ch.

De Rome à Arles, en passant par Anderitum. Salle d’Exposition Permanente des Fouilles Archéologiques de
Javols, 48130 Javols (FR). Tot 30/9/2010. Info: www.archeologie-javols.org.

Bunte Götter: die Farbigkeit antiker Skulptur. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE).
Tot 3/10/2010. Info: www.smb.spk-berlin.de.

Palais en puzzle. Musée Romain, Avenue Jomini 16, 1580 Avenches (CH). Tot 3/10/2010. Over de opgravin-
gen van een luxueus gebouw dat toebehoorde aan een rijke Helvetische familie. Info: www.aventicum.org.

Zeitwende im Alpenvorland: die einheimische Bevölkerung unter römischer Herrschaft. Niederbayeri-
sches Archäologie-Museum, Oberer Stadtplatz 20, 94405 Landau a.d. Isar (DE). Tot 3/10/2010. Info:
www.archaeologie-bayern.de.

Magie et sorcellerie dans l’Antiquité. Musée Archéologique Départemental, Rue de la Libération 13, 53160
Jublains (FR). Tot 8/10/2010. Info: www.lamayenne.fr.

Mémoires d’Orient: du Hainaut à Héliopolis. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100,
7140 Morlanwelz. Tot 17/10/2010. Info: www.musee-mariemont.be.

Toga und Tunika: Kleider machen Römer - Palla und Stola: Kleider machen Römerinnen. Archäologi-
sches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5, 79098 Freiburg im Breisgau (DE). Tot 17/10/2010. Info:
www.freiburg.de.

Grands dieux! Les divinités de Vallon et leurs histoires. Musée Romain Vallon, Carignan, 1565 Vallon
(CH). Tot 24/10/2010. Info: www.museevallon.ch.

Les tablettes astrologiques de Grand et autres découvertes réalisées au fond des puits. Musée Départe-
mental d’Art Ancien et Contemporain, Place Lagarde 1, 88026 Epinal (FR). Tot 31/10/2010. Info:
www.archeologia.be/agenda.

Pérégrinations dans l’Empire Romain: des aquaralles de Jean-Claude Golvin et des objets. Parc Archéolo-
gique Européen, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim (FR). Tot 31/10/2010. Info:
www.archeo57.com.
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Quoi de neuf, docteur? Médecine et santé à l’époque romaine. Musée Romain, Rue Maupertuis, 1260 Nyon
1 (CH). Tot 31/10/2010. Info: www.mrn.ch.

Dieux du ciel! L’irruption de l’espace. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse (FR). Tot
1/11/2010. Info: museesaintraymond.toulouse.fr.

Des jeux du stade aux jeux du cirque. Cedarc/Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 5670 Treignes. Tot
14/11/2010. Info: users.skynet.be/cedarc.

Fundgeschichten: Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4,
50667 Köln (DE). Tot 14/11/2010. Info: www.museenkoeln.de.

Kuba und die klassische Antike. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17, 4056 Basel (CH). Van 17/9 tot 14/11/2010.
Deze tentoonstelling belicht de Cubaanse classicistische architectuur en beeldhouwkunst uit de 19e en 20e
eeuw, de klassieke collectie Lagunillas uit het Nationaal Museum en de aanwezigheid van klassieke motieven
in de Cubaanse literatuur. Info: www.skulpturhalle.ch.

L’amphithéâtre de Grand: une épopée archéologique.  Espace d’Exposition de l’Amphithéâtre,  Site  Gallo-
Romain, Rue de la Mosaïque 4, 88350 Grand (FR). Tot 14/11/2010. Info: www.vosges.fr/site_grand.

Les Gaulois font la tête. Bibracte, Mont Beuvray, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray (FR). Tot 14/11/2010. Info:
www.bibracte.fr.

Römische Ziegel. Limesmuseum Aalen, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Tot 14/11/2010. Info:
www.museen-aalen.de.

Si Grand m’était contée. Espace  d’Exposition  de  la  Mosaïque,  Site  Gallo-Romain,  Rue  de  la  Mosaïque  4,
88350 Grand (FR). Tot 14/11/2010. Info: www.vosges.fr/site_grand.

Alles geritzt: Botschafte aus der Antike. Wittelsbacher Museum, Unteres Stadttor, 86551 Aichach (DE). Tot
28/11/2010. Info: www.archaeologie-bayern.de.

Sans chemise, sans pantalon: histoires de costumes antiques. Musée et Sites Archéologiques, Chemin
Haussé 13, 14930 Vieux (FR). Tot 28/11/2010. Info: www.musees-basse-normandie.fr.

Der Barbarenschatz, den Römern geraubt. Museumszentrum, Waldstraße 44-46, 2130 Mistelbach (AT). Tot
30/11/2010. Info: www.barbarenschatz.at.

Splendeurs et éternités des civilisations de la Méditerranée: Egypte - Etrurie - Grèce - Rome. Musée Lan-
guedocien, Rue Jacques Coeur 7, 34000 Montpellier (FR). Tot 5/12/2010. Info: www.musee-
languedocien.com.

La navigation gallo-romaine autour du pavois de Tardinghen. Château-Musée, Rue de Bernet 2, 62200 Bou-
logne-sur-Mer (FR). Tot 6/12/2010. Info: www.musenor.org.

Au fil de l’eau: usages et acheminement de l’eau en Gaule romaine. Espace Gallo-Romain, Rue de Naza-
reth 2, 7800 Ath. Tot 24/12/2010. Info: www.ath.be.

Am Fussse der Akropolis: historisches Griechenland in der Reisefotografie des 19. Jahrhunderts. Reiss-
Engelhorn-Museen, Museum Zeughaus, 68159 Mannheim (DE). Tot 30/12/2010. Info: www.rem-
mannheim.de.
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Zwischen Kelten und Germanen: Nordbayern und Thüringen im Zeitalter der Varusschlacht. Römermu-
seum, Martin-Luther-Platz 3, 91781 Weissenburg (DE). Van 3/9 tot 30/12/2010. Info: www.archaeologie-
bayern.de.

Le monde gréco-romain, maquettes d’Auguste Pelet, aquarelles de Jean-Claude Golvin. Musée Archéolo-
gique, Boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes (FR). Tot 31/12/2010. Info: www.nimes.fr.

Starke Frauen - im kleinen Format: Frauendarstellungen auf Münzen von der Antike bis zur Gegenwart.
Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE). Tot 31/12/2010. Info: www.smb.spk-berlin.de.

Uit zorg - voor de doden. Provinciaal Archeologisch Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. Tot 31/12/2010.
Een overzicht van de begrafenisritus in onze streken vanaf de prehistorie tot in de Merovingische tijd. Info:
www.pam-velzeke.be.

Archéopub: la survie de l’Antiquité dans les objets publicitaires. Musée des Tumulus, La Chapelle, 79800
Bougon (FR). Tot 2/1/2011. Info: www.deux-sevres.com.

MegaGrieken. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 3/1/2011. Op deze
kindertentoonstelling ontdekt men wat men in onze samenleving terugvindt van de klassieke Griekse oud-
heid. Info: www.rmo.nl.

Le blé, l’autre or des Romains. Musée de Bavay, Rue des Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). Tot 18/1/2011. In-
fo: www.musenor.org.

Les grands monuments de Lutèce: le premier projet urbain de Paris. Crypte Archéologique, Parvis Notre-
Dame 7, Place Jean-Paul II, 75004 Paris (FR). Tot 28/2/2011. Info: www.carnavalet.paris.fr.

Voyages au coeur des théâtres antiques de la Méditerranée. Musée d’Art et d’Histoire, Rue Madeleine
Roch, 84100 Orange (FR). Tot 28/2/2011. Info: www.theatre-antique.com.

De onsterfelijke Alexander de Grote: de mythe, de waarheid, zijn reis, zijn erfenis. Hermitage, Amstel 51,
1001 GR Amsterdam (NL). Van 18/9/2010 tot 18/3/2011. Info: www.hermitage.nl.

Alexanders erfenis: Grieken in Egypte. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam
(NL). Van 17/9/2010 tot 20/3/2011. Info: www.allardpiersonmuseum.nl.

Mode im Wandel der Zeit. Belginum, Archäologiepark, 54497 Morbach-Wederath (DE). Tot in de lente van
2011. Info: www.belginum.de.

De Etrusken. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Van 8/10/2010 tot
24/4/2011. Info: www.kmkg.be.

Tricastin devenu romain. Salle de l’Archidiacre, Place Castellane, Saint-Paul-Trois-Châteaux (FR). Tot
28/5/2011. Info: www.musat.fr.

Berlins verborgener Olymp in Mannheim: die Rückkehr der Götter. Reiss-Engelhorn-Museen, 68159
Mannheim (DE). Tot 13/6/2011. Info: www.rem-museen.de.

Eaux de l’Antiquité à nos jours. Musée Archéologique, Place José Coto 4, 13800 Istres (FR). Tot 30/12/2011.
Info: www.ouestprovence.fr.
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Toneel

DegrotemonD. SKaGen. KaHo Sint-Lieven, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas. 9/9, 10/9 en 11/9/2010 om
20.00 uur. Het is een sublieme hommage aan 2500 jaar redevoeren. Valentijn Dhaenens illustreert in deze
monoloog de macht en kracht van het woord aan de hand van een welgekozen selectie bekende en minder
bekende toespraken.  Van Lumumba tot  Bush,  van Socrates  tot  Goebbels,  van Patton tot  Boudewijn,  tot  de
zattenonkelspeech, de preek, de oorlogsverklaring, het vaarwel, het eindpleidooi, de overwinningsspeech,
de grafrede ... Info: www.ccsint-niklaas.be.

Vliegen tot de hemel (Michaël De Cock). ’t Arsenaal, Brussels Jazz Orchestra en Gerda Dendooven. CC De
Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 12/9/2010. Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven;
25/9/2010 om 17.00 uur. 8+. Bewerking van de verhalen van Ovidius, waarbij het verhaal van de Minotaurus
centraal staat. Frank Vaganée componeerde hierbij muziek voor het Brussels Jazz Orchestra. Gerda Den-
dooven illustreert live op scène dit heldenverhaal. Info: www.30cc.be.

Les Grecs (Homère - Eschyle - Euripide). Théâtre de la Place des Martyrs, Martelarenplein 22, 1000 Brussel.
Gebaseerd op de cyclus rond de Trojaanse oorlog. Het eerste deel La guerre - les femmes wordt opgevoerd tus-
sen 15/9 en 25/9/2010; het tweede deel Les meurtres - les dieux wordt opgevoerd tussen 28/9 en 9/10/2010; het
eerste en tweede deel worden beurtelings opgevoerd tussen 12/10 en 29/10/2010; een integrale uitvoering
van de twee delen is voorzien op 17/10, 24/10, 30/10 en 31/10/2010. Info: www.theatredesmartyrs.be.

Hippoliet. Het Ongerijmde. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel; 11/10/2010. CC Ter Vesten,
Gravenplein 2, 9120 Beveren-Waas; 12/10 om 14.00 uur en 13/10 om 10.30 uur. CC, 2170 Merksem; 22/10 om
20.15 uur. CC De Ploter, Kerkstraat 4, 1742 Ternat; 28/10 om 20.30 uur. CC, Tielt-Winge; 6/11. CC ’t Getouw,
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol; 18/11 om 13.30 uur. CC De Kollebloem, Kloostehof 2, 2870 Puurs; 19/11 om
14.00 uur. CC Ansold, Landergemstraat 1 B, 8570 Anzegem; 26/11 om 20.00 uur. CC De Bogaard, Capucie-
nessenstraat 8, 3800  Sint-Truiden; 30/11 om 13.45 uur. De geschiedenis van Phaedra en Hippolytus. Info:
www.huubcolla.be.

Muziek en ballet

Daphnis et Chloé (Maurice Ravel). Brussels Philharmonic. Flagey, Heilig-Kruisplein, 1050 Brussel.
12/9/2010 om 11.00 uur. Volgende werken staan eveneens op het programma: Adagio uit Symfonie nr. 10 (G.
Mahler), Danse sacrée et profane (C.  Debussy)  en Lieder eines fahrenden Geselle (G. Mahler). Info:
www.klarafestival.be.

L’Orfeo (naar Claudio Monteverdi). Muziektheater Transparant. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge.
19/9/2010 om 20.00 uur. Info: www.transparant.be.

Fragmenten uit Orpheus en Eurydice (C.W. von Gluck). Choeur de Chambre de Namur. Paleis voor Schone
Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 24/9/2010 om 20.00 uur. Staan verder op het programma: de Ou-
verture tot Demophon (Luigi Cherubini), Symfonie nr. 2 (Ferdinand Hérold) en Mis nr. 6 (Franz Schubert). Info:
www.bozar.be.

Orphée. José Montalvo en Dominique Hervieu. Palais des Beaux-Arts, Place du Manège, 6000 Charleroi. 29/9
en 30/9/2010 om 20.30 uur. Dansspektakel op muziek van Claudio Monteverdi, Christoph Gluck en Philip
Glass. Info: www.charleroi-culture.be.

Carmina Burana (ballet). CC Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22, 3200 Aarschot. 1/10/2010 om 20.00 uur. Info:
www.ccgasthuis.be.

http://www.ccsint-niklaas.be./
http://www.30cc.be./
http://www.theatredesmartyrs.be./
http://www.huubcolla.be./
http://www.klarafestival.be./
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http://www.ccgasthuis.be./
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Carmina Burana (Carl Orff). Festival van Vlaanderen. Koor Universiteit Gent, Hogeschool Gent en Artevel-
dehogeschool, De Belgische Kamerfilharmonie. ’t Kuipke, Citadelpark, 9000 Gent. 6/10/2010 om 20.00 uur.
Info: www.festivalgent.be.

Céphale et Procris ou L’amour conjugal. Les Agrémens.  Salle  Philharmonique,  Boulevard Piercot  25,  4000
Liège. 22/11/2010 om 17.00 uur. Info: www.opl.be.

Carmina Burana (Carl Orff). Brussels Choral Society en Brussels Philharmonic Orchestra. Paleis voor Scho-
ne Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 25/11/2010 om 20.00 uur. Info: www.bozar.be.

Evenementen

Thementag Latein lebt. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 5/9/2010.
Latein Mutter vieler Sprachen; Latein spielt Verstecken. Latijn  is  a.h.w.  een getuige van de tijd  waarin het  werd
gesproken. Ook de sporen die het in moderne talen heeft nagelaten, zijn een bron voor onze kennis van het
verleden. Info: www.saalburgmuseum.de.

OMD - De vuurelementen. Provinciaal Archeologisch Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 11/9 en
12/9/2010. Vuur is het element waaraan de meeste aandacht wordt besteed. Zo zullen de pottenbakkersoven
en de glasoven terug in werking worden gesteld. Daarnaast wordt er ijzer gesmolten en brons gegoten. Ook
andere materialen worden vurig bewerkt. Er wordt ook voedsel en drank bereid, er wordt gerookt, gestookt,
gebakken en geroosterd. Er is zelfs een zoutziedersoven actief. Ook de andere elementen worden niet verge-
ten. Aarde is nodig voor het bouwen van de oven en vormt het basiselement voor aardewerk en glas. Lucht
is nodig om al deze ovens gaande te houden en water om alles af te koelen. Zaterdagavond/-nacht is er een
heus vuurfeest met diverse vurige acts en een grote brandstapel. Info: www.pam-velzeke.be.

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 7 augustus 2010. Voor aanvullende informatie of even-
tuele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden).

http://www.festivalgent.be./
http://www.opl.be./
http://www.bozar.be./
http://www.saalburgmuseum.de./
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