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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Er staan ons vele veranderingen te wachten de komende jaren. Wanneer u dit stukje leest, zijn de hervor-
mingsplannen voor het secundair onderwijs al wijd en zijd verspreid geraakt. Voor de oude talen is de situa-
tie op dit moment, half oktober, allerminst duidelijk. Hoeveel lesuren zullen Latijn en Grieks nog toebedeeld 
krijgen in de eerste graad? We verzoeken de minister in ieder geval om dialoog en meer duidelijkheid dan 
tot nu toe het geval is. 
 
Dat we zeer alert moeten zijn, bewijst een tekst die in de elektronische nieuwsbrief van het GO! verscheen in 
de loop van september. Daarin werd gesteld dat het onderwijs in de klassieke talen een te hoge drempel 
vormt voor vele leerlingen en dus (te) elitair is. Men stelde zelfs de vraag of het geen tijd was deze barrière te 
verwijderen! Gelukkig zijn verschillende lezers, o.a. wijzelf, direct in de pen gekropen om tegen deze ‘aan-
val’ in te gaan. Met succes. Het artikel werd in een volgende nieuwsbrief afgezwakt en de waarde van de 
klassieke talen werd plots wel onderstreept. Waakzaamheid blijft geboden! 
 
In dezelfde week las ik toevallig ook in het blad Vacature een neerslag van een enquête die men had gehou-
den bij 100 CEO’s van de grootste bedrijven in België. Dit resulteerde in een top 10 van geboden die men het 
best onderhoudt als men een succesvolle CEO wil worden. Op nummer 1 stond: studeer Latijn. 50 % van de 
CEO’s studeerde ooit Latijn (of Grieks) en het grootste deel combineerde dat met wiskunde. Op de vraag 
waarom juist deze vakken zo belangrijk zijn bij de voorbereiding op een veeleisende job, antwoordden zij 
dat wiskunde, Latijn en Grieks je leren denken binnen een systeem; ze leren je een vorm van perfectionisme 
aan, een streven naar volledigheid. Een goede CEO kan een uur diepgaand discussiëren over enkele details van één 
dossier om daarna in een vergadering mee de grote strategie op lange termijn uit te tekenen. Dat switchen van denkni-
veaus is typisch voor een CEO, die flexibiliteit is onontbeerlijk. In onze huidige beroepswereld is flexibiliteit het 
sleutelwoord, van arbeider tot kaderlid. En laat dit nu juist een van de punten zijn die oud-leerlingen klas-
sieke talen aanvoeren als een van de verworvenheden van hun klassieke opleiding. Een argument om mee te 
nemen in de komende discussies, niet? We volgen de situatie zo goed mogelijk en houden jullie op de hoog-
te van de laatste ontwikkelingen. 
 
De workshop rond Romeins koken was een voltreffer. We hebben kunnen genieten van heerlijke hapjes en 
kregen voldoende ideeën aangereikt om aan de slag te gaan in de klas. In deze Prora vinden jullie nog een ar-
tikel met nuttige tips en achtergrondinformatie. 
 
Tot slot wil ik jullie namens de V.L.O.T. hartelijk bedanken voor de ingezonden enquêtes. Een meer gedetail-
leerd verslag volgt in een volgende Prora. Jullie houden vooral van onze agenda, de recensies en direct 
bruikbaar lesmateriaal. Te wetenschappelijke of academische artikelen genieten niet onmiddellijk de voor-
keur. We gaan hiermee zeker rekening houden bij de redactie van volgende Prora’s. Maar tevens lanceer ik 
hier nog eens een warme oproep naar materiaal van jullie die in de praktijk staan. Laat het ons delen met el-
kaar en stuur ons ideeën toe, zodat we niet alles zelf uit onze pen moeten zuigen, want die raakt stilaan zon-
der inkt ... 
 
Lieve Van Gerwen 
Voorzitter 
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  VERENIGING 
 
 
 

Oproep tot betaling van het lidgeld 
 

 
 
2010 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat ook uw lidmaatschap van de V.L.O.T. aan hernieuwing toe is. 
Het lidgeld van onze vereniging is sinds jaar en dag onveranderd gebleven: het bedraagt nog steeds 15 euro 
per kalenderjaar en omvat tevens een jaarabonnement op ons tijdschrift Prora.  
 
We  zouden  u  dan  ook  vriendelijk  willen  vragen  uw  lidgeld  voor  2011  over  te  schrijven  op  postrekening  
BE30 0001 7073 0811 (BIC: BPOTBEB1) op naam van V.L.O.T. vzw met vermelding van ‘Lidgeld 2011’. U 
kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde overschrijvingsformulier. U zou onze ledenadministratie 
veel tijdrovend werk besparen indien u uw lidgeld zou betalen tegen ten laatste eind februari 2011. 
 
De V.L.O.T. is de enige vereniging in Vlaanderen die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke talen en 
die leerkrachten Latijn en Grieks concrete ondersteuning wil bieden. We twijfelen er dan ook niet aan dat u 
overtuigd bent van het belang van een vereniging als de V.L.O.T. en dat u, al was het alleen uit solidariteit 
met uw collega-classici, lid wilt blijven van onze vereniging. 
 
Alvast onze hartelijke dank voor uw blijvende steun! 
 
 
 
 

Nascholing ‘Actie! Activerende werkvormen in de klas’ 
 

 
 
Krijgt u soms ook het idee dat u tijdens uw lectuurlessen aan het vastroesten bent in een steeds terugkerend 
lespatroon: inleiding tot de auteur, lectuur van de tekst, controle van het tekstbegrip, inhoudelijke en stilisti-
sche bespreking ...? Met onze nascholing ‘Actie! Activerende werkvormen in de klas’ willen we u een aantal 
ideeën en technieken aanreiken om te zorgen voor afwisseling in uw lessen en om dezelfde onderwerpen of 
lesonderdelen eens op een andere manier aan te pakken. Wij hebben alvast variatie gebracht in onze spre-
kers, want die zijn afkomstig uit de universitaire vakdidactiek, uit de pedagogische begeleidingsdienst en uit 
de lespraktijk van het secundair onderwijs. 
 
Prof. Freddy Decreus, vakdidacticus aan de Universiteit Gent, zal door middel van een tiental voorbeelden 
(teksten en afbeeldingen) de leerlingenreactie en het tekstbegrip centraal plaatsen. Dit resulteert in een aantal 
technieken en werkvormen die op iedere klassieke tekst toepasbaar zijn. Hij gaat na wat leerlingen doen 
wanneer ze interpreteren en zal voorbeelden geven van identiteitsvorming door groepsprocessen. Concreet 
worden een tiental technieken besproken om leerlingenreactie te verbinden met klassieke onderwerpen. 
 
Ann Moens is leerkracht Nederlands en coördinator van het taalbeleid in haar school. Zij toont hoe eenvou-
dige en complexe activerende werkvormen en begeleid zelfstandig leren gebruikt kunnen worden om leer-
lingen actief te betrekken bij het ontdekken van een auteur/teksten. Aan de hand van een concreet voorbeeld 
uit de lespraktijk van het Nederlands, een studiewijzer rond Guido Gezelle, kunnen ideeën gevormd wor-
den voor een transfer naar klassieke teksten. 
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Luc Vernaillen is pedagogisch adviseur klassieke talen in het GO! Hij wil antwoorden op de vraag waarom 
het belangrijk is om een variatie van activerende werkvormen in te zetten en hoe je daarbij te werk gaat. Dit 
wordt besproken aan de hand van concrete voorbeelden voor zowel de component cultuur als de compo-
nent taal. Behandelde werkvormen zijn het puzzelstuk, de carrousel en het checken in duo’s. 
 
Deze nascholing vindt plaats op woensdag 2 maart 2011 in Lokeren. Omwille van de beschikbare infrastruc-
tuur van de Torenzaal is het aantal inschrijvingen beperkt tot 160. 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 

• 13.30 uur: onthaal met koffie/thee 
 

• 14.00 uur: verwelkoming (Lieve Van Gerwen, voorzitter V.L.O.T.) 
 

• 14.05 uur: ‘De leerling als centrale spil in de continuïteit van het klassieke’ (Freddy Decreus) 
 

• 14.55 uur: ‘Activerende werkvormen in de klaspraktijk’ (Ann Moens) 
 

• 15.45 uur: pauze met koffie/thee en gebak 
 

• 16.05 uur: ‘Dode talen levendig maken’ (Luc Vernaillen) 
 

• 16.55 uur: slotwoord (Lieve Van Gerwen) 
 

• 17.00 uur: einde 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Datum/uur:   woensdag 2 maart 2011 van 14.00 tot 17.00 uur 
 
Locatie:    Cultureel Centrum Lokeren, Torenzaal, Torenstraat 1, 9160 Lokeren 
 

      (wegbeschrijving op www.vlot-vzw.be/nascholing) 
 
Deelnameprijs:  • € 15 voor leden van de V.L.O.T. 
      • € 20 voor niet-leden van de V.L.O.T. 
      • € 5 voor studenten (met studentenkaart) 
 

      (ter plaatse te betalen – syllabus, nascholingsattest en drank/gebak inbegrepen) 
 
Inschrijvingen:  www.vlot-vzw.be/nascholing 
 
 

BELANGRIJKE OPMERKING 
 

Bij elke nascholing die we organiseren, moeten we vaststellen dat een aantal mensen zich inschrijven 
die uiteindelijk niet komen opdagen. Sommigen verwittigen op voorhand, anderen laten helemaal 
niets van zich horen. Bij onze recente workshop Romeins koken, waaraan slechts 40 mensen konden 
deelnemen, heeft maar liefst een vierde van de ingeschreven deelnemers zijn kat gestuurd (van hen 
slechts enkelen met een verontschuldiging). Niet alleen maken wij op die manier kosten voor voorzie-
ne deelnemers (syllabus, koffie, gebak ...), terwijl daar geen inkomsten tegenover staan, maar ook en 
vooral wordt bij  een beperkt aantal beschikbare plaatsen aan andere mensen de kans ontnomen om 
deel te nemen (bijna altijd moeten we geïnteresseerden teleurstellen omdat de nascholing volzet is). 
We verwachten dan ook dat wie zich inschrijft zich ertoe verbindt om effectief aanwezig te zijn en in 
geval van verhindering ten laatste drie dagen voor de nascholing te verwittigen. Met dank voor jullie 
medewerking en begrip! 
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Algemene vergadering 
 

 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen organiseert op zaterdag 19 maart 2011 haar jaarlijkse algemene 
vergadering. Naast de traditionele agendapunten als het inhoudelijk en financieel jaarverslag en de goed-
keuring van de financiën en de begroting moet er deze keer ook een nieuwe raad van bestuur worden be-
noemd. Omdat het niet de bedoeling is dat de bestuurders zichzelf verkiezen, hopen we op een talrijke aan-
wezigheid van onze leden,  die  we hierbij  van harte  uitnodigen.  Uiteraard willen we ook tijd  maken om te  
luisteren naar de opmerkingen en suggesties van onze leden. Voor het bestuur zijn we trouwens nog op 
zoek naar energieke en enthousiaste collega’s die zich geroepen voelen om de fijne ploeg die het dagelijks 
bestuur van de V.L.O.T. voor zijn rekening neemt te vervoegen. Kandidaten kunnen zich melden bij de 
voorzitter per brief of per e-mail (zie de gegevens in de colofon). 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 

• 10.00 uur: onthaal met een drankje 
 

• 10.30 uur: algemene vergadering: 
     – inhoudelijk jaarverslag 2010 
     – financieel jaarverslag 2010 
     – goedkeuring financieel jaarverslag en kwijting aan de bestuurders 
     – goedkeuring begroting 2011 
     – verkiezing raad van bestuur 
     – gedachtewisseling over het beleid van de vereniging 
 

• 11.30 uur: aperitief aangeboden door de V.L.O.T. 
 

• 12.00 uur: gezamenlijke maaltijd (facultatief – op eigen kosten – te reserveren) 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Datum/uur:   zaterdag 19 maart 2011 van 10.30 tot 12.00 uur 
 
Locatie:    Hotel New Flandres, Stationsplein 5, 9100 Sint-Niklaas 
 

      (wegbeschrijving op www.vlot-vzw.be/vergadering) 
 
Deelnameprijs:  volledig gratis (met uitzondering van de facultatieve maaltijd) 
 

      (exclusief voor de leden van de V.L.O.T.) 
 
Inschrijvingen:  www.vlot-vzw.be/vergadering 
 
 

V.L.O.T.-WEBSITE: EEN KENNISMAKING? 
 

Niet iedereen is op de hoogte van de inhoud van onze website (www.vlot-vzw.be), zo blijkt uit onze 
enquête. Behalve alle mogelijke informatie over onze vereniging, ons tijdschrift Prora en onze activitei-
ten vindt u er ook gratis promotiemateriaal voor Latijn en Grieks, een overzicht van de klassieke talen 
in het Vlaams onderwijs, leerlingenaantallen, internetlinks, zoekertjes (vragen en aanbiedingen), vaca-
tures (voor zover de scholen ons die melden) en alle contactgegevens van de V.L.O.T. Daarnaast is er 
ook een login voor leden met aanvullingen bij de klassieke agenda in Prora, bijlagen bij de artikelen in 
Prora en een databank met niet-behandelde teksten. Materiaal voor deze login is overigens nog steeds 
heel welkom (webmaster@vlot-vzw.be). 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

Dulcia domestica: Romeins koken bij u thuis 
 
 

Annelies Van Wittenberghe 
 
 
Culinaire geschiedenis en wat het voor u kan betekenen 
 
Het is  leerkrachten klassieke talen vaak te  doen om leerlingen te  laten proeven van een andere cultuur,  ze  
zin te laten krijgen naar meer, een antieke cultuur opnieuw levensecht te laten worden. Culinaire geschiede-
nis is een manier om dat ook letterlijk te doen. Wanneer u uw leerlingen Romeinse hapjes laat maken, zult u 
zien dat er vragen loskomen over sociale verhoudingen en de economische realiteit. Aten de Romeinen vaak 
vlees? Konden alle Romeinen de recepten van Apicius lezen? Waren het vooral vrouwen die achter het for-
nuis stonden? Hadden de Romeinen al spaghetti? Romeins koken is een perfecte manier om leerlingen iets 
bij te brengen over antieke cultuur via een heel activerende werkvorm. 
 
Toon mij je bord en ik zeg je wie je bent 
 
Olympische goden voeden zich met nectar en ambrozijn, de vrijers van Penelope kunnen geen genoeg krij-
gen van de barbecues in het koninklijk paleis van Ithaca en de gasten bij Trimalchio staan versteld van de 
spectaculaire verrassingen die hun gastheer hun voorschotelt. Eten is in het verleden, net zoals nu, een ma-
nier om een identiteit te definiëren. De volgende twee recepten mogen dat duidelijk maken. Het eerste is van 
Cato  de  Oudere,  opgetekend  in  zijn  werk  over  de  landbouw.  De  gestrenge  Cato  was  niet  uit  op  culinair  
spektakel en promootte de gezonde Romeinse boerenkost. Hij heeft dit recept voor kaaskroketjes opgete-
kend om producten van de boerderij te verwerken en te kunnen verkopen op de markt. Het tweede recept 
van Apicius is een recept voor struisvogel met dure ingrediënten die uit het Nabije Oosten aangevoerd 
moesten worden, zoals peper of dadels uit Carië. Een recept dat duidelijk voor rijke Romeinen met een ver-
fijnde smaak is geschreven. 
 

Globos sic facito 
 

Caseum eum alica ad eundem modum misceto. Inde quantos voles facere facito. In ahenum caldum unguen indito. 
Singulos aut binos coquito versatoque crebro duabus rudibus, coctos eximito, eos melle unguito, papaver infriato, ita 
ponito. (Cato, De re rustica 79) 
 
Kaaskroketjes maak je zo 
 

Meng eenzelfde hoeveelheid griesmeel met ricotta. Neem de hoeveelheid die je nodig hebt. Verwarm olie 
in een koperen ketel. Frituur er één of twee tegelijkertijd. Draai ze geregeld om met twee lepels. Neem ze 
uit het vet als ze klaar zijn. Besprenkel met honing, besprenkel met sesamzaad en dien op. 

 

In struthione elixo 
 

Piper, mentam, cuminum assum, apii semen, dactilos uel caryotas, mel, acetum, passum, liquamen et oleum modice, 
et in caccabo facies ut bulliat, amulo obligas, et sic partes struthionis in lance perfundis, et desuper piper aspargis. 
Si autem in condituram coquere uolueris, alicam addis. (Apicius 210) 
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Saus bij gekookte struisvogel 
 

Peper, munt, geroosterde komijn, selderijzaad, gewone dadels of dadels uit Carië, honing, azijn, passum 
(zoete rode wijn), vissaus en wat olie; breng aan de kook in en pan, bind met zetmeel en giet het zo over 
de stukken struisvogel in een opdienschaal en strooi er peper over. Als je het vlees in de saus wilt garen, 
voeg dan griesmeel toe. 

 
Enkele minder bekende bronnen 
 
Er zijn heel wat bronnen bewaard waarin er melding wordt gemaakt van feestmalen of drinkgelagen waar er 
hapjes worden geserveerd. Ik geef u een paar minder bekende voorbeelden. Misschien kunt u deze teksten 
in het Grieks of in vertaling in de les bespreken in combinatie met historische hapjes? 
 
Een  tekst  uit  400  v.C.  beschrijft  het  banket  van  Philoxenus,  een  drinkgelag  in  aristocratische  middens  in  
Griekenland of Sicilië, opgetekend door Philoxenus van Cythera. Het is een lofdicht op culinaire genoegens. 
Het water komt de lezer in de mond bij de gebakken tonijn, jonge vogeltjes in pasteikorst, in honing 
geglaceerde garnalen, knapperige koekjes, en lekkernijen met kaas en sesam. (Athenaeus 685d, 146f, 642f) 
 
In een andere tekst beschrijft Archestratus alle gastronomische genoegens van het Middellandse Zeegebied 
in poëzievorm. Hij was een Siciliaan, reiziger en culinair recensent avant la lettre. Wat opvalt is dat sommige 
mediterrane streekgerechten in 2400 jaar nog niet veranderd zijn. Een recept dat bij hem is opgetekend: 
 

De allerbeste manier waarop je met deze vis (bonito) moet omgaan, is vijgenbladeren te gebruiken en 
verse oregano (niet zoveel) en geen kaas of andere flauwekul. Gewoon lekker in vijgenbladeren verpak-
ken die je met een touw aan de bovenkant dichtmaakt, en dan verstop je het pakje onder de hete as en je 
houdt de gaartijd goed in de gaten. Niet te lang laten bakken. Haal de vis uit het prachtige Byzantium als 
je goede wilt hebben; als hij van elders komt, is hij ook nog wel te genieten. Hoe verder van de Dardanel-
len, hoe slechter hij wordt. (Archestratus 13, 4) 

 
Bij Athenaeus is het relaas van de bruiloft bij Caranus bewaard gebleven, een feestmaal uit de Macedonische 
tijd. Wat opvalt aan deze tekst is de overvloedige hoeveelheid vlees en de vele geschenken die aan de gasten 
werden gegeven. Deze gulheid was typisch voor de edelen aan het Macedonische hof. 
 

Vervolgens werd opgediend wat men eerder een kostbare schat dan een maaltijd zou noemen! Het was 
een  zilveren  schaal,  met  een  behoorlijke  rand  van  goud,  zo  groot  dat  er  een  heel  gebraden  varken  op  
paste, en nog een flinke knaap ook; die lag daar op zijn rug te pronken met alle lekkere dingen waarmee 
zijn karkas was gevuld: meegebakken lijsters en nachtegalen, met eidooiers overgoten. Hierna werden 
geroosterde oesters en jakobsschelpen geserveerd, op aparte borden. Hierna dronken we wat en kreeg 
ieder van ons een gestoofd geitje op een zilveren schaal, met gouden lepels. (Athenaeus 28a) 

 
Het kookboek van Apicius 
 
Het kookboek van Apicius is onze belangrijkste bron voor Romeinse culinaire geschiedenis. Het stamt uit de 
1e of 2e eeuw n.C. en bevat bijna 500 recepten, die geordend zijn per thema. Er zijn bijvoorbeeld hoofdstuk-
ken over vis, over vlees, over groenten. Je krijgt handige tips om voedsel te bewaren en om bedorven etens-
waren weer lekker te doen smaken. Het is geschreven door een zekere Marcus Gavius Apicius, over wie we 
voor de rest niets weten. De recepten in het kookboek zijn soms heel uitgebreid, soms heel summier, wat 
doet vermoeden dat het om een compilatie gaat. Merk bijvoorbeeld het verschil op tussen deze recepten om 
voedsel te bewaren en de uitgebreide recepten voor wild. 
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Callum porcinum vel bubulum et unguellae coctae ut diu durent 
 

In sinapi ex aceto, sale, melle facta mittis ut tegantur et, quando uolueris, utere: miraberis. (Apicius 10) 
 
Om varkens- of runderzwoerd of gekookte poten lang goed te houden 
 

Zorg dat ze bedekt worden door mosterd, gemaakt met azijn, zout en honing en gebruik ervan wanneer 
je maar wilt: je zult versteld staan. 

 

In phoenicoptero 
 

Phoenicopterum eliberas, lauas, ornas, includis in caccabum, adicies aquam, salem, anethum et aceti modicum. Di-
midia coctura alligas fasciculum porri et coriandri, ut coquatur. Prope cocturam defritum mittis, coloras. Adicies in 
mortarium piper, cuminum, coriandrum, laseris radicem, mentam, rutam, fricabis, suffundis acetum, adicies cary-
otam, ius de suo sibi perfundis. Reexinanies in eundem caccabum, amulo obligas, ius perfundis et inferes. Idem faci-
es et in psittaco. (Apicius 232) 
 
Saus bij flamingo 
 

Stroop de flamingo, was, bind op, doe in een pan, voeg water toe, zout, dille en een beetje azijn. Halver-
wege de kooktijd bind je een bosje prei en koriander bij elkaar en laat je dat meekoken. Tegen het einde 
van de kooktijd doe je er defritum bij om het te kleuren. Doe in de vijzel peper, koriander, duivelsdrek, 
munt, wijnruit, wrijf fijn, giet er azijn bij,  voeg dadels uit Carië toe, overgiet met kooknat. Doe het terug 
in dezelfde pan, bind met zetmeel, giet de saus erover en dien op. Dezelfde saus kun je ook maken voor 
papegaai. 

 
Vaak worden de hoeveelheden en verhoudingen niet weergegeven, soms is het gewoon een opsomming van 
de ingrediënten. Het is geschreven in eenvoudig Latijn. Een aantal recepten lijken sterk op ‘moderne’ gerech-
ten: zo vind je recepten voor erwtensoep (Apicius 186) en verloren brood (Apicius 298). Andere recepten zijn 
moeilijker te maken: relmuizen of flamingo kun je niet bij de slager kopen. De recepten die erin worden 
beschreven, kwamen bij de gegoede burgerij op tafel. Alleen zij konden zich die exquise ingrediënten 
veroorloven. De naam Apicius is nog altijd een synoniem voor ‘verfijnde smulpaap’. Er bestaan bijvoorbeeld 
nog altijd restaurants met die naam. 
 
De gustibus 
 
Idealiter is culinaire geschiedenis een manier om mensen te enthousiasmeren voor de oudheid. Wie de oud-
heid maar niets vindt, past zijn mening misschien aan wanneer hij een lekker Romeins hapje proeft. Wan-
neer dit hapje bijzonder vreemd zou smaken, zou het het verhoopte effect missen. Elke cultuur heeft zo zijn 
smaakreferentiepatroon, en er zijn redenen om aan te nemen dat Romeins eten ‘wie es gewesen ist’ niet bij-
zonder in de smaak zou vallen. Sommige smaakmakers, zoals assafoetida of garum, worden niet meer 
courant gebruikt. Assafoetida of duivelsdrek is een bittere venkelwortel die afkomstig is uit Indië, maar die 
een bijzonder penetrante geur en smaak heeft. In het kookboek van Apicius wordt die bijvoorbeeld gecom-
bineerd met meloen (Apicius 85). Garum is een saus gemaakt van gefermenteerde vis, die bijzonder courant 
was in de Romeinse keuken en te vergelijken is met Thaise vissaus. Garum wordt ook aan zoete gerechten 
toegevoegd, zoals aan een soort chutney van abrikozen (Apicius 170). 
 
De ingrediënten 
 
Wie in de 21e eeuw Romeinse gerechten wil klaarmaken, zal er rekening mee moeten houden dat sommige 
ingrediënten onvindbaar of verboden voor menselijke consumptie zijn. Sommige dieren, zoals relmuizen, 
papegaai of murenen, zijn beschermd, en sommige kruiden, zoals wijnruit, mogen niet gebruikt worden in 
etenswaren. In apotheken kun je ze wel nog krijgen. 
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Romeinse ingrediënten moeten er soms ook heel anders hebben uitgezien en gesmaakt. Gepasteuriseerde 
melk bestond niet, en de oranje wortel is een product van de Hollandse tuinbouw in de 16e en 17e eeuw. We 
kunnen er dus niet van uitgaan dat alles wat we in de supermarkt kopen de Romeinse ingrediënten zal be-
naderen. 
 
Ten slotte is het ook niet altijd evident om de ingrediënten te vertalen. Wanneer er sprake is van cederappels 
(een citrusvrucht met bijzonder dikke schil), heeft men het dan over de schil (die nu gekonfijt wordt gegeten) 
of over het vlees? Zijn boleti gewone champignons of eekhoorntjesbrood? Zijn betas de bietjes zelf of het loof? 
Het klaarmaken van Romeins eten is in mijn opvatting ook meer een interpretatie dan een minutieus recon-
strueren van een gerecht van 2000 jaar geleden. 
 
De Romeinse maaltijd 
 
Wie zelf een Romeinse maaltijd op tafel wil toveren, kan in het kookboek van Apicius te rade gaan. Vermits 
de recepten summier worden beschreven en dit toch enig culinair talent vergt, wordt er hier een volledig 
Romeins menu voorgesteld. Romeinen aten eerst een gustatio, een gang met smaakmakertjes en gezoete wijn. 
Daarna werd een prima mensa geserveerd, een aantal vis-, vlees- en groenteschotels. Je kunt dit vergelijken 
met de Indische of Chinese manier van eten. De maaltijd werd afgesloten met een secunda mensa, een soort 
dessert met gebak, fruit en noten. 
 
Gustatio: conditum paradoxum 
 

Ingrediënten: 1 fles halfdroge witte wijn, 175 g heldere honing, peper, 1 laurierblad, een mespunt saffraan-
poeder, 3 dadels. 
 

Breng een kwart van de wijn met de honing en de kruiden aan de kook. Laat drie minuten doorkoken en laat 
afkoelen. Voeg daarna de resterende wijn toe. 
 
Gustatio: Lucaanse worstjes 
 

Ingrediënten: 200 g varkensgehakt, 30 g pijnboompitten, 1 ei, kruidenpaneermeel, peper, lavaszaad, 10 jene-
verbesjes, komijn, verse peterselie, vissaus. 
 

Maal de kruiden fijn in een vijzel. Meng het gehakt, de kruiden, het paneermeel en de pijnboompitten en 
maak er kleine balletjes van. Bak in een hete koekenpan. 
 
Prima mensa: stoverij van everzwijn 
 

Ingrediënten: 300 g everzwijnstoofvlees per persoon, 2 l rode wijn, 500 ml wildfond, 2 ajuinen, 200 g spek, 3 
wortels, 2 stelen selder, een boterham met mosterd, peper, lavas, een handvol verse munt, een beetje vissaus, 
10 dadels, geroosterde pijnboompitten. 
 

Laat het vlees eerst een nacht in de rode wijn weken. Haal het eruit en dep droog. Bewaar de wijn. Braad het 
vlees aan in een hete koekenpan. Neem het vlees eruit als het mooi bruin is, bak daarna het spek samen met 
de fijngesnipperde uien. Bestrooi het vlees met bloem en leg het in een grote pot. Voeg de wijn en de wild-
fond toe. Snij de korsten van de boterham, bestrijk met de mosterd en voeg toe. Kruid het stoofvlees met pe-
per, lavas, munt en vissaus. Laat een uur pruttelen. Snij dan de dadels in kleine stukjes en laat nog een half 
uur stoven. Voeg net voor het serveren de geroosterde pijnboompitten toe. Garneer met verse munt. 
 
Secunda mensa: patina van peren 
 

Ingrediënten: 400 g rijpe peren in stukjes, 100 g bloem, 2 dl melk, 4 eieren, komijn, peper, vissaus. 
 

Schil de peren en snij in dobbelsteentjes. Kluts de eieren en meng met de bloem en de melk. Kruid dit meng-
sel met komijn en een beetje peper en vissaus. Vet een bakvorm in en stort de peren daarin. Overgiet met het 
eiermengsel. Bak drie kwartier in een oven van 220 graden. 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Dido bij Vergilius en Ovidius 
 
 

Merel Waeyaert 
 
 
In het kader van de onderzoekscompetentie Latijn koos een leerling uit 6 Latijn-Wiskunde voor een vergelijking tussen 
de Didofiguur bij Vergilius (Aeneis) en bij Ovidius (Heroides). Hieronder volgt het corpus van het bijbehorende rap-
port. Het leek ons interessant genoeg voor publicatie, omdat leerkrachten vaak kiezen voor de Dido en Aeneas-episode en 
een uitbreiding van deze lessen met Ovidius tegemoetkomt aan de doelstelling om leerlingen bewust te maken van de ei-
sen van een literair genre en de gevolgen daarvan. 
 
Inleiding 
 
Toen ik  vorige zomer een vertaling van Ovidius’  Heroides las, werd ik onmiddellijk getroffen door de vele 
gelijkenissen tussen Ovidius’ en Vergilius’ Dido. Dit leek mij een onderwerp dat boeiend genoeg is om nader 
op in te gaan. In dit werkstuk zal ik eerst het karakter van Dido schetsen zoals weergegeven door de twee 
auteurs, waarna ik deze visies zal vergelijken en de grootste verschillen aantonen. Vervolgens zal ik andere 
verschillen en punten van aandacht onderzoeken, zoals het genre dat is gebruikt. Uiteindelijk zal ik proberen 
een antwoord te geven op de vraag of Ovidius een imitatio of een aemulatio op Vergilius heeft geschreven. 
 
1 Dido inhoudelijk 
 
1.1 Bij Vergilius 
 
Venus vertelt aan Aeneas (1, 321 e.v.) hoe Dido in Libië (Noord-Afrika) is terechtgekomen. Dido hield ziels-
veel van haar eerste man, Sychaeus. Ze was door haar vader als meisje aan hem uitgehuwelijkt. Als na zijn 
dood  zijn  geest  aan  haar  verschijnt,  volgt  ze  zijn  raad  op  en  vlucht,  een  verborgen  schat  met  zich  meene-
mend. Samen met haar volgelingen komt ze aan in Libië, waar ze een nieuwe stad sticht. 
 
Als Aeneas in Carthago aankomt, heeft hij de kans om de koningin vanop een afstand te bestuderen (1, 496 
e.v.).  Daarbij vergelijkt Vergilius haar met Diana. Dido spreekt recht over haar volk als de Trojanen aanko-
men en om hulp vragen (sinister detail:  ze doet dat bij  de tempel van Juno, die Aeneas ten onder wil zien 
gaan). Ze luistert naar de schipbreukelingen en biedt hun haar vriendschap aan, belovend om hen te steunen 
en zoekacties voor Aeneas op touw te zetten. Daarna stapt de Trojaanse leider uit de beschermende wolk die 
zijn moeder had opgeroepen en roemt de koningin voor haar gastvrijheid. Dido’s antwoord is dat zij, door-
dat zij zelf heeft geleden, ongelukkigen probeert te helpen. 
 
Bij het feestmaal dat Dido voor haar gasten opricht, duikt echter Amor op, verkleed als Ascanius. De god, in 
opdracht van Venus, wist alle gedachten aan Sychaeus uit en zorgt dat de koningin verliefd wordt op Aene-
as, hoewel wordt vermeld dat ze de verliefdheid al is ontwend. Vervolgens verdwijnt Dido twee boeken uit 
het zicht, terwijl Aeneas zijn verhaal doet. Toch is zij in het vierde boek de onbetwistbare hoofdpersoon. Het 
boek begint met de bekentenis van haar liefde aan haar zuster Anna. Hoewel ze toegeeft dat Aeneas haar 
hart heeft veroverd, is ze van plan trouw te blijven aan haar gestorven man. Anna ziet dat anders: ze voert 
aan dat Dido niet eeuwig kan blijven rouwen, zeker niet als ze van iemand houdt. Een ander argument is het 
koninkrijk dat ze moet beschermen en opbouwen, waarvoor hulp nodig zal zijn. Dit is genoeg: de koningin 
is overtuigd. 
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Vergilius beschrijft hoe ze zich als een waanzinnige gedraagt, ten prooi aan haar hartstocht. Ze dwaalt door 
de  stad,  struikelt  over  haar  woorden  en  wil  constant  bij  Aeneas  zijn.  De  volgende  passage  van  belang  be-
schrijft de jacht, de storm en het ‘huwelijk’ tussen Dido en Aeneas. ‘Huwelijk’, want Vergilius duidt het aan 
in niet mis te verstane bewoordingen: Dido bedriegt zichzelf en het zal slecht aflopen. 
 
Die  gevolgen blijven door Fama,  de roddel,  niet  lang uit.  Mercurius  komt in  opdracht  van Jupiter  naar  de 
aarde om Aeneas aan te sporen te vertrekken. De Trojaan wil onmiddellijk vertrekken, maar treft zijn voor-
bereidingen niet zonder spijt (Vergilius spreekt van dulcis ... terras,  4,  281).  In  zijn  voordeel  moet  gezegd  
worden dat hij van plan is de situatie aan Dido uit te leggen, maar dat zij al door Fama is gewaarschuwd. Ze 
confronteert Aeneas (als een razende bacchante: bacchatur, 4, 301) en houdt een hartstochtelijke toespraak. Ze 
herhaalt Anna’s argumenten en voegt er nog een paar andere aan toe, onder meer dat zijn vertrek meer aan-
vaardbaar zou zijn geweest als ze een kind van hem zou hebben gehad. Daarop antwoordt Aeneas orato-
risch, enkele argumenten van haar bestrijdend. Dit komt strak en gevoelloos over, wat misschien haar reactie 
verklaart. Ze gooit hem beledigingen en bedreigingen naar het hoofd, houdt met zichzelf een halve mono-
loog en vlucht vervolgens. 
 
Als Aeneas zijn vloot klaarmaakt, kijkt Dido toe vanaf haar burcht. Anna wordt naar hem toegestuurd, met 
de smeekbede om te wachten op gunstiger weer, zodat Dido aan haar verdriet kan wennen. Dit is vergeefs: 
de goden hebben de held doof gemaakt. De koningin besluit daarop om zelfmoord te plegen. 
 
Ze brengt haar plan meesterlijk ten uitvoer. Anna geeft ze de opdracht een priesteres met magische krachten 
te laten komen die haar moet helpen om Aeneas te vergeten. Ook wordt een brandstapel opgericht met alles 
wat de held heeft achtergelaten. In dit deel wordt Dido’s waanzin benadrukt: haar haren zijn los, ze dwaalt 
rond als een geest, meent haar gestorven man te horen en praat tegen zichzelf. 
 
Wanneer ze merkt dat Aeneas ’s nachts is vertrokken, vervloekt ze hem hartstochtelijk en stormt naar de op-
gerichte brandstapel. Daar maakt haar woede plaats voor berusting. Ze kijkt terug op haar leven en noemt 
zichzelf gelukkig, ware het niet voor Aeneas. In haar laatste woorden spreekt ze de hoop uit dat hij voor 
eeuwig gekweld zal worden door het beeld van het vuur van de brandstapel. Dan stort ze zich op zijn 
zwaard. 
 
Algemeen kan ik zeggen dat Vergilius de bedoeling had een zwakke, maar koninklijke vrouw af te beelden. 
Op vele momenten is Dido onbeheerst, zelfs waanzinnig, gek van liefde. Dit in tegenstelling tot Aeneas, die 
treurt omdat hij moet vertrekken, maar zijn plicht boven zijn eigen geluk stelt. Vergilius spreekt over het al-
gemeen met mededogen, maar toch hoofdschuddend: de vrouw had beter moeten weten, maar ze kon het 
niet helpen. De schrijver maakt ook duidelijk dat hun relatie gedoemd is te mislukken: we zien Dido voor 
het eerst bij  de tempel van Juno, er zijn onheilstekenen bij de nacht in de grot ...  Dit alles is in tegenstelling 
tot haar verleden en haar laatste momenten: daarin toont ze een kalme, sterke vrouw te zijn. Ze heeft in haar 
eentje een stad gesticht en haar laatste woorden zijn haast stoïcijns. 
 
Dido beheerst boek vier: ze maakt Aeneas bij momenten overbodig. Haar sterke persoonlijkheid wordt goed 
in de verf gezet, en hoewel de liefde haar waanzinnig maakt, valt de balans toch positief uit. Dido is een 
vrouw om niet te vergeten. 
 
1.2  Bij Ovidius 
 
De eerste 8 verzen zijn een inleiding: Dido laat Aeneas weten dat deze brief het laatste is wat hij ooit nog van 
haar zal zien. Daarbij verwijst ze naar zwanen, die volgens de mythe voor hun dood nog eenmaal een won-
dermooi gezang laten horen (uit Phaedo van Plato). Ook schrijft ze dat ze niet van plan is hem te overhalen 
om te blijven: een voornemen dat ze niet houdt. 
 
Haar eerste aanval en argument draait om steden en land (v. 11-22): ze vraagt zich af wat Aeneas bezielt. 
Waarom zoekt hij een nieuw land terwijl ze hem Carthago aanbiedt? Ze wijst erop dat hij niet eens weet 
waar Italië ligt, en dat zelfs als hij daar ooit aankomt, het onwaarschijnlijk is dat hij er zal wonen: niemand 
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staat zijn land aan een wildvreemde af. Daartegenover zet ze Carthago: een jonge stad, sterk, die helemaal 
de zijne kan zijn. 
 
Met de opmerking dat zelfs als hij slaagt, hij nooit iemand zal vinden die van hem houdt zoals zij doet, be-
gint ze een korte monoloog (v. 23-36). Haar liefde beschrijft ze als een ziekte en ze vermeldt dat ze Aeneas 
niet kan haten: hoe meer ze over hem klaagt, hoe meer ze van hem houdt. Dit deel sluit ze af door Venus en 
Amor, Aeneas’ moeder en broer, te smeken om hem, als ze hem niet van haar kunnen laten houden, tenmin-
ste te laten blijven. 
 
Daarna wordt haar toon bitterder (v. 37-62): ze noemt zichzelf bedrogen en, het woord weer tot hem rich-
tend, noemt hem een onmens (letterlijk: geboren uit bergen, eiken, wilde dieren, de zee). Dit doet haar den-
ken aan de onrustige zee, waarna ze hem verwijt dat hij zo snel bij haar vandaan wil, dat hij de dood wil ris-
keren. Ze herinnert hem eraan dat hij weet hoe verraderlijk en gevaarlijk de zee kan zijn en zegt hem dat die 
extra gevaarlijk is voor leugenaars: de zee zou hen durven straffen. Dat geldt bovenal voor ontrouwen in de 
liefde: Venus was immers ontstaan uit zeewater. 
 
Toch  wil  ze  hem  niet  dood:  ze  wil  dat  hij  leeft,  zodat  hij  voor  altijd  herinnerd  zal  worden  als  haar  moor-
denaar. Daarna vraagt ze hem zich in te beelden hoe hij zich zal voelen als de storm hem te pakken krijgt. Ze 
bedreigt hem met een afschuwelijk beeld van zichzelf dat hem voor de ogen zal verschijnen. Dit laat ze vol-
gen door nog een smeekbede voor hem om tenminste te wachten tot de storm gaat liggen (v. 63-76). 
 
Nog steeds inspelend op de angst voor de storm vraagt ze hem rekening te houden met zijn zoon, Julus, en 
zijn dierbare goden van Troje, de penaten. Als hij zou sterven, zouden ook zij een watergraf vinden. Daarna 
verandert haar toon helemaal en ze beweert dat geen god hem vergezelt: hij is een leugenaar. Zij was im-
mers niet de eerste die hij bedroog: zijn eerste vrouw, Creüsa, was door hem voor dood achtergelaten. Bitter 
verwijt ze hierna zichzelf dat ze haar lot had kunnen voorspellen: hij heeft haar het verhaal zelf verteld (v. 
77-88). 
 
Ook de goden veroordelen hem, zo schrijft ze: zeven jaren zwierf hij immers al over zee voor zij hem gastvrij 
ontving. Daarna klaagt ze dat ze wou dat het daarbij was gebleven en dat de nacht die ze hadden doorge-
bracht in de grot nooit had plaatsgevonden. Vervolgens spreekt ze tot haar dode man, van wie ze beweert 
dat hij haar roept. Ze vraagt aan Sychaeus haar te vergeven voor haar ontrouw. Als Aeneas was gebleven, 
zou ze geen fout hebben gemaakt (v. 89-112). 
 
In het volgende deel beschrijft ze haar levensloop en eindigt met hem te verwijten dat hij haar overlevert aan 
haar vijanden Jarbas, die met haar wilde trouwen, en Pygmalion, haar broer. (Dit deel kan gezien worden als 
haar leven dat aan haar voorbijflitst, iets dat schijnt te gebeuren als je op het punt staat te sterven.) Dit wordt 
gevolgd door een woede-uitval waarin ze zegt dat geen god vereerd wil worden door een goddeloze als hij 
(v. 113-134). 
 
Met een haast pervers genoegen vertelt ze hem dat ze misschien wel zwanger is. Als dat zo is, zal hij niet al-
leen verantwoordelijk zijn voor haar dood, maar ook voor die van het kind. Ze herhaalt spottend zijn bewe-
ring: hij  moet gaan van de goden (Sed iubet ire deus, v. 141), waarna ze wenst dat de goden hem nooit naar 
Carthago hadden gezonden (v. 135-142). 
 
Daarna keert ze terug naar haar oorspronkelijke argument: hij zal stokoud zijn voor hij Italië bereikt, en dan 
nog zal hij er slechts een vreemdeling zijn. Zij biedt hem echter het rijke en gelukkige Carthago aan. Er is aan 
niets gebrek: als hij  of Julus oorlog wil, zijn er vijanden genoeg. Het enige dat ze in ruil vraagt, is mededo-
gen. Ze heeft hem nooit iets misdaan, en als hij haar niet als echtgenoot wil, dan zal ze dat aanvaarden. Hij 
moet alleen blijven (v. 143-170). 
 
Weer biedt ze haar hulp aan, terwijl ze het gevaar van de zee herhaalt: ze kent de kusten en weet wanneer hij 
veilig kan vertrekken. Ze vraagt dat hij nog even blijft, zodat ze kan wennen aan het verdriet. Als hij weigert, 
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zo dreigt ze, zal ze zelfmoord plegen, zijn cadeau (het zwaard van Troje) gebruikend. Ze geeft een korte be-
schrijving van haar uiterlijk en verdriet (v. 171-193). 
 
In de laatste verzen spreekt ze Anna aan, haar vertellend dat ze snel zal sterven. Uiteindelijk vermeldt ze 
nog wat op haar grafsteen moet staan: Dido heeft zelfmoord gepleegd, maar het zwaard en de reden daar-
voor werden door Aeneas geleverd. 
 
Ondanks het plotse omslaan van emoties, de monologen en de onverwachte aanspreking van derden, zit er 
een logische opbouw in Dido’s brief: wat ze zegt, is meestal een logisch gevolg op of de uitbreiding van een 
detail van het vorige deel. Toch bestaat de gehele toon van de brief eerder uit negatieve gevoelens: woede, 
gekwetstheid, bitterheid en een zeker verlangen naar wraak. Hoewel ze aan het begin van de brief beweert 
dat ze hem niet wil overhalen om te blijven, doet Dido eigenlijk niets anders. Ook valt op dat er geen deel is 
waarin ze niet de pijn vermeldt die hij heeft veroorzaakt. 
 
1.3 Vergelijking 
 
Ovidius neemt in zijn werk haast alle argumenten die Vergilius Dido laat gebruiken in het vierde boek van 
de Aeneis over. Sommige zijn inhoudelijk hetzelfde, met hier en daar een lichte verandering in woordkeuze, 
bv. saevae ferae (v. 40) in plaats van Hyrcanae tigres (4, 367). De meeste argumenten breidt hij echter uit. 
 
Zo legt Ovidius steeds opnieuw de nadruk op het gevaar van de storm waarin Aeneas wil vertrekken. Vergi-
lius doet dit slechts eenmaal in de confrontatie tussen de twee geliefden, waarin Dido het opvat als een bele-
diging (4, 309: Aeneas vaart alleen uit midden in de storm om haar sneller te verlaten). Later probeert Anna 
ook met dit argument om hem te laten blijven, maar dit is alleen opdat Dido nog een kans zou hebben hem 
te zien. Bij Ovidius is de woelige zee nog steeds een middel om hem te laten blijven, maar wordt die meer als 
een reële dreiging afgeschilderd, waarmee Aeneas niet alleen zichzelf, maar ook zijn gezellen in gevaar 
brengt. 
 
Waar Ovidius steeds op terugkomt, is de stad die Aeneas achterlaat en de onzekerheid die hij zoekt. Wat in 
de Aeneis logisch is (o.a. door de boodschap van Mercurius), wordt in de Heroides belachelijk gemaakt. Mer-
curius verweet Aeneas (4, 265-276) dat hij  niet dacht aan zijn roem en de heerschappij die op hem wachtte. 
Ook Julus mist zo zijn kans op succes, beweert de boodschapper. Ovidius geeft hieraan een draai: in Cartha-
go,  een grootse  stad,  blijven is  niet  oneervol,  en als  het  oorlog is  die  Aeneas of  zijn  zoon zoeken,  dan is  er  
geen gebrek aan vijanden (4, 320: de omringende volkeren, bv. Jarbas, haten het paar). 
 
Ook andere opmerkingen worden door Ovidius veranderd. In 4, 327-330 bv. zegt Dido dat Aeneas’ vertrek 
haar minder zwaar zou vallen als ze een kind van hem zou hebben gekregen. Het is zeker dat ze niet zwan-
ger is. Ovidius’ Dido zegt dat men dit niet kan weten: het zou best kunnen dat ze zijn kind draagt. In dat ge-
val is hij zowel de oorzaak van haar dood als van die van het kind. Het is nog een extra manier om hem te 
kwetsen. 
 
In Ovidius’ werk heeft Dido ook de kans om haar hart uit te storten. Wat de lezer van de Aeneis wist, maar 
Aeneas zelf  niet,  zoals  Dido die  Sychaeus meent  te  horen,  vertelt  ze  hier  wel.  Ook kan ze  haar  liefde voor  
hem beschrijven. In de Aeneis moest die blijken uit haar acties, maar heeft ze dat nooit rechtstreeks tegen 
hem gezegd. Op deze waanzinnige liefde legt Ovidius zeer veel nadruk. 
 
Inhoudelijk kunnen we opmerken dat Ovidius’ Dido veel overtuigender is, omdat we alleen haar zienswijze 
krijgen.  Wat  ze  zegt,  klinkt  logisch:  we  hebben  ook  geen  tegenspraak.  Wat  wel  opvalt,  is  het  gebrek  aan  
waardigheid: deze brief zou gesitueerd zijn vlak voor haar sterven. In Vergilius’ versie krijgt de Carthaagse 
op haar laatste moment een stoïcijnse waardigheid. Bij Ovidius blijft ze woedend en naar het einde toe voor-
al bitter. 
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2 Verschillen in stijl 
 
Ik zal mij niet concentreren op opvallende of veel voorkomende stijlfiguren, maar eerder op het genre dat de 
auteurs hebben gebruikt en het doel dat ze hadden met het verhaal. 
 
Vergilius schreef de Aeneis in opdracht van Augustus: het werk moest de heerschappij van de keizer beves-
tigen, de Romeinen overtuigen van hun grootsheid en het zedenverval herstellen. Dit kleurt het hele verhaal. 
Daarbij  hoort  de  afstandelijke,  alleswetende  verteller.  Ook  wordt  er  niet  ingegaan  op  emoties  of  karakters  
van personages: alleen feiten en gebeurtenissen worden weergegeven. Aeneas moet een voorbeeld zijn voor 
de gemiddelde Romeinse burger,  wat  ervoor  zorgt  dat  de man geen fouten mag hebben.  Hoewel  hij  treurt  
om  zijn  gestorven  vrouw,  is  haar  dood  niet  zijn  schuld.  Dido  ondergaat  hetzelfde  lot:  haar  liefde  en  zelf-
moord zijn betreurenswaardig, maar niet meer dan dat. Daarbij moet nog vermeld worden dat regerende 
vrouwen met achterdocht werden bekeken in het Romeinse Rijk. Dido hoorde medelijden op te wekken, 
maar haar lot was haar eigen schuld. 
 
Ovidius hoefde zich niet aan deze regels te houden: hij heeft de kans om de vrouw dieper te onderzoeken. 
Daarvoor gebruikt hij de elegie, een oorspronkelijk Griekse versmaat die vooral voor treurzangen en liefdes-
poëzie werd gebruikt. Zijn werk is in briefvorm, maar hij houdt zich niet altijd aan de regels die daarbij in 
acht moeten worden genomen: er staan monologen in, reeds gekende informatie wordt herhaald, derden 
worden aangesproken en er zijn ironische wendingen, die de Heroides haar tragisch karakter verlenen (ver-
wijzingen naar toekomstige gebeurtenissen waar de heldin nog niets van af weet). Ovidius geloofde name-
lijk dat vrouwen, in tegenstelling tot mannen, zichzelf onthullen in brieven. Ze schrijven hun emoties en ge-
dachten van zich af, waardoor hun gedachtegang op papier verschijnt. Dit gaf de auteur natuurlijk veel meer 
vrijheid om zijn heldinnen te verkennen. Doordat de brief bovendien alleen het standpunt van de heldin 
weergeeft, krijg je een nieuwe kijk op de mannelijke held: wat in het oorspronkelijke werk een heldhaftige 
daad leek, is in de ogen van de geliefde misschien helemaal niet zo heldhaftig. 
 
3 Besluit: imitatio of aemulatio? 
 
Om tot een conclusie te komen, hernemen we eerst nog eens de definities van de twee gebruikte termen. Een 
imitatio is een nabootsing, een aemulatio is meer: het kan gezien worden als positieve concurrentie. De artiest 
probeert een ander te evenaren, zelfs te overtreffen, omdat hij diens werk zo bewondert. 
 
Vergilius heeft een epos geschreven over Aeneas, de stamvader van de Romeinen. Een van de meer fascine-
rende personages daarin is een vrouw. Ze is koningin van het volk dat later Romes aartsvijand zal worden. 
Ik heb al aangetoond dat, door het genre waarin hij schreef en de kadering van het werk in Augustus’ cul-
tuurpolitiek, Vergilius beperkt was in de uitwerking van zijn personages. 
 
Ovidius  heeft  een  werk  geschreven  waarin  vrouwen  uit  de  bekende  mythologie  de  kans  krijgen  om  hun  
verhaal te doen. Hij kan de personages, die meestal niet worden verkend door de oorspronkelijke auteur, 
uitdiepen en zelfs veranderingen in hun karakter aanbrengen als hij dat wenst, zodat de oorspronkelijke 
held van het verhaal misschien wel de schoft wordt. Dit is niet gewoon het na-apen van genieën, eerder een 
verbetering van al gekende verhalen. Hij laat de lezers de mythen vanuit een ander standpunt beleven. 
 
Daarom meen ik dat we kunnen zeggen dat epistula 7 van Ovidius’ Heroides een aemulatio is van boek 4 van 
Vergilius’ Aeneis. 
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Finis coronet opus. Lectuur in de eindfase 
 
 

Anton van Hooff 
 
 
Het blijft een boeiende bezigheid het onderwijs van Vlaanderen en Nederland te vergelijken. De Vlaamse 
leerplannen laten de leerkrachten heel wat vrijheid, met name in de keuze van de teksten. Nederlandse scho-
len hebben – in het kielzog van het marktdenken – wel een grote zelfstandigheid, maar ze zijn toch allemaal 
onderworpen aan centrale examens. 
 
De Nederlandse classici vonden de invoering van een nationaal examen voor Grieks en Latijn aanvankelijk 
een gruwel. Ondertussen hebben ze zich er niet alleen bij neergelegd, maar beseffen ze ook de zegeningen: 
de eindexamenprogramma’s, die jaarlijks anders zijn, houden ook de leerkracht bij  de les en zorgen ervoor 
dat er steeds weer aantrekkelijke eindexamenboeken worden geproduceerd. Deze fraaie uitgaven zijn een 
werkzaam visitekaartje op opendeurdagen en tegenover politici.  
 
De eindexamenboeken geven een uitwerking aan de syllabus die door een nationale commissie wordt opge-
steld. Die syllabus somt op welke passages in het origineel of in vertaling moeten worden gelezen, het pen-
sum, en schetst welke taalkundige, tekstuele, stilistische en cultuurhistorische kennis wordt verondersteld. 
Op basis van die syllabus maakt de examencommissie de opgaven, die op een bepaalde dag in mei aan alle 
Nederlandse circa 5000 latinisten en 2000 graecisten worden voorgelegd. 
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Opleuken helpt niet 
 
Met lichte verbijstering hoorde ik dat de Pro Caelio de finale van het programma Latijn voor de lichting 2010 
zou zijn. Natuurlijk heb ik mijn examenklas niets laten merken van mijn weerzin. Met professionele blijmoe-
digheid heb ik de stof behandeld. Op veel plaatsen in den lande ben ik opgetreden met een beeldverhaal 
over Cicero. Daarbij heb ik alles gedaan om het onderwerp interessant te maken of zelfs ‘op te leuken’. De 
website www.stilus.nl plaatste de PowerPoint-presentatie die ik bij mijn voordrachten gebruikte (nog bij mij 
te bekomen). Na mijn optredens zeiden sommige eindexaminandi heel vleiend tegen me: ‘Had ik u maar als 
leraar.’ 
 
Maar mijn eigen leerlingen waren zeker niet enthousiast. De goedwillenden hadden wel oog voor mijn goe-
de wil, maar echt gepakt werden ze niet. Pas de laatste les kon ik eindelijk eerlijk zijn en opbiechten dat ook 
ik blij was aan het einde van dit Latijn te zijn. De geringe voldoening die ik er zelf aan beleefde, was een van 
de redenen waarom ik besloot te stoppen met mijn ‘postloopbaan’ als leraar klassieken: ik gaf vanaf 2005 als 
universitair gepensioneerde les, voor ‘de lol’ en om een bijdrage te leveren in het leningen van het lerarente-
kort. 
 
Mijn bezwaren tegen de pensumkeuze laten zich veralgemenen tot criteria waaraan een programma klassie-
ken in de hogere leerjaren, als er immers wordt geoogst, moet voldoen. 
 
Klassieke Kroepskaja’s 
 
Het pensum Latijn 2010 moet talrijke Kroepskaja’s hebben gebaard. Zegt de naam Kroepskaja u niets? Ze 
was Lenins vrouw. Toen de leider in 1922 door een beroerte was geveld, wist zij de partij haarfijn te vertellen 
wat Lenins wil was. Dat betekende onder andere de afschaffing van de gymnasia, waarvan het tsaristische 
Rusland ruim voorzien was. Lenin zelf had goede herinneringen aan zijn klassieke opleiding. Toespraken tot 
arbeiders lardeerde hij graag met Latijnse citaten; die snapten ze wel niet, maar ze begrepen wel dat hun lei-
der niet van de straat was. Kroepskaja had echter de pest aan haar leerkrachten klassieken. Vandaar dat ze in 
de jaren twintig van de twintigste eeuw wraak nam en het gymnasium uitroeide. In mijn colleges vakdidac-
tiek heb ik dit verhaal menigmaal gebruikt om mijn stelling te staven: een goede leraar klassieken kan veel 
goeds doen, maar een slechte leraar is fataal voor het vak. Zorg dat je geen Kroepskaja’s maakt. 
 
Didactische doodzondes 
 
Wat was didactisch allemaal fout aan het pensum? De Pro Caelio is natuurlijk spekje voor het bekje van pro-
fessionele latinisten. Die smullen van het speelse karakter van de rede. Maar leerlingen zijn geen fijnproe-
vers. Ze zijn niet eens vertrouwd met de ‘normale ‘ stevige kost van Cicero. Hoe moeten ze dan smaak krij-
gen voor de subtiliteiten? Die moet de leraar gaan verklaren! En niets is zo dodelijk als grappen te moeten 
uitleggen. 
 
Een didactisch credo van mij is: probeer niet leerlingen te laten lachen bij klassieke teksten. Zelfs bij Martialis 
lukt het niet echt. Humor werkt immers alleen als men vertrouwd is met de context. En dat zijn leerlingen 
per definitie niet. Laat ze maar liever boos of ontroerd worden: die emoties passen ook beter bij adolescentie. 
Daarom doen de tragedie en Catullus het in de klas altijd goed. 
 
Terecht raakten de leerlingen verveeld bij de zoveelste uitval tegen Clodia. Pensummakers moeten zich ver-
plaatsen in  de tijdsbeleving van de eindexaminandi:  die  zijn  er  ‘een jaar’  mee bezig.  Bovendien raakten ze  
het  zicht  op de structuur van de rede volkomen kwijt.  Een latinist  geniet  van de vrijmoedigheid waarmee 
Cicero omgaat met de retorische regels. Maar de leerling moet volgens de syllabus het ENPAP leren (exordi-
um, narratio, propositio, argumentatio en peroratio) en krijgt dan te horen dat die indeling bij deze rede nu net 
niet opgaat ... Dan breekt de klomp. 
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Weg met Cicero? 
 
Het lezen van klassiek proza in het origineel moet een duidelijke meerwaarde hebben boven de veel snellere 
en globale lectuur in een vertaling. Daarom is Seneca met zijn gecondenseerde proza, mits in een goed geva-
rieerde selectie, wel geschikt voor de klas. Livius daarentegen is zeer aanvechtbaar. Voor 1968 lazen de Ne-
derlandse gymnasiasten die een exact programma volgden, alleen hem als eindexamenauteur; nog nooit heb 
ik de oude bèta’s1 met weemoed over hun vele uren met Livius horen praten. 
 
Cicero als redenaar kan ook geschikt zijn, zeker in een tijd waarin ‘retoriek’ haar negatieve klank kwijtraakt, 
dankzij Barack Obama en debatwedstrijden. Maar dan moeten de pensumbedenkers de moed hebben om 
niet origineel te willen zijn. Zet maar gewoon het vuurwerk van de Catilinariae of de Verrinae, toppers van 
toen, voor. ‘Ja, maar we willen juist van de dodelijke routine af.’ Dat is een nobel streven, maar zoek het dan 
in een originele thematisering van de klassieke koek. 
 
Het einde is alles 
 
Als ik mijn bezwaren in een vakkring ventileerde, kreeg ik soms te horen: ‘Mijn leerlingen hebben wel geno-
ten.’ Gefeliciteerd, dan bent u een betere leraar dan ik en dan de vele collega’s die ik heb horen zuchten. Ge-
lukkig hebben de Nederlandse examenmakers een absolute ramp voorkomen. En ze hebben een doenlijk 
vertaalstuk gevonden. Mijn compliment! 
 
Maar zullen leerlingen hun examenboek als een dierbare schat bewaren, zoals bij Ovidius wel gebeurt? Wat 
voor herinnering houd je over aan je klassieke opleiding als de Pro Caelio de bekroning is van vijf-zes jaar 
zwoegen op het Latijn? Over 30-40 jaar zal een van de eindexaminati van 2010 minister van onderwijs zijn: 
de Nederlandse Kroepskaja? 
 
Epiloog 
 
De kern van het bovenstaande stuk is een boze, dus efemere reactie op wat ik als didactische misgrepen bij 
het Nederlandse eindexamen Latijn 2010 heb ervaren. Laat ik voor de Vlaamse collega’s – en voor mezelf – 
eens op een rij zetten wat ik als criteria voor de lectuurkeuze in de bovenbouw stel. De leesstof moet: 
 

 van bewezen zeggingskracht zijn, dus ‘klassieke’ teksten, met veel receptie; 
 zowel per kleine leseenheid als over een langere tijd voldoening geven; 
 vertrouwdheid geven en toch telkens verrassen; 
 toegesneden zijn op het adolescentengemoed; 
 serieus en/of ontroerend zijn; 
 generaliseerbaar en actualiseerbaar zijn; 
 een goede, laatste herinnering aan de klassieke vorming verzekeren (geen Kroepskaja’s kweken!). 

 

                                                
 1 Bèta’s waren in het systeem van voor 1968 de leerlingen die veel wetenschappen kozen. Op het gymnasi-

um (school voor klassieke talen) volgden zij Latijn en Grieks. 
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  ACTUALITEIT 
 
 
 

Schola Nova: internationale school met klassieke humaniora 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
Otium sine litteris mors est et vivi hominis sepultura. (Seneca) 
 
In  deze  tijden  waarin  de  studie  van  klassieke  talen  nog  steeds  een  groot  succes  kent,  maar  aan  de  andere  
kant er toch weer stemmen opgaan om dit onderwijs zo niet af te schaffen, dan toch gevoelig minder tijd toe 
te bedelen, leek het mij interessant om eens een kijkje te nemen in een school waar Latijn en Grieks een zeer 
prominente plaats innemen. 
 
De Schola Nova werd opgericht in 1995 en is een niet-gesubsidieerde privéschool, gelegen in Waals-Brabant. 
Ze biedt basis- en secundair onderwijs aan leerlingen van 8 tot 18 jaar. Doel van deze school is het vormen 
van bekwame jongeren die in staat zijn zich in verschillende talen uit te drukken, zoals ook blijkt uit de La-
tijnse wapenspreuk. Maar deze vorming moet de jongeren ook leren redeneren met het hart evenals met de 
geest, en dit met een open kijk op de wereld en op andere culturen, dankzij een diepgaande kennis van hun 
verleden en de oudheid. 
 
Lagere school (Schola Prima) 
 
De leerlingen zijn in twee groepen ingedeeld: de leerlingen van het eerste en tweede jaar die leren lezen en 
de andere leerlingen. De eerste groep heeft alleen ’s morgens les. De kinderen hebben geen huiswerk, alleen 
leerstof als het nodig is. 
 

Lessen Schola Prima 

Frans 7 

wiskunde 6 

biologie, aardrijkskunde, geschiedenis 4 

inwijding in het Latijn 1 

Nederlands (immersie) 6 

tekenen, kalligrafie 2 

 
Middelbare school 
 
De school is pluralistisch en niet gebonden aan één godsdienst. Op het programma staat wel een cursus 
godsdienstgeschiedenis die in het Latijn wordt gegeven. Het programma is dat van de klassieke oude hu-
maniora, maar met extra aandacht voor het actief beheersen en ook spreken van het Latijn. De Griekse en La-
tijnse cultuur is de bakermat van onze beschaving. Schola Nova moedigt de studie van dit levend Europees 
patrimonium aan, dat bewaard dient te blijven, maar ook doorgegeven moet worden. Deze studies dragen 
bij tot de volledige ontplooiing van de mens. Ze helpen hem de context te begrijpen waarin hij leeft alsook 
de verschillende beschavingen te leren kennen en te respecteren door zich in de eigen ‘roots’ te verdiepen. 
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Lessen Grex I Grex II Grex III Grex IV Grex V 

grammaticaal Latijn 4 5 4 5 5 

gesproken Latijn (1) 5 2 1 1 1 

Grieks – 5 5 4 4 

wiskunde (2) 4 4 4 4 4 

Frans 4 4 4 4 4 

zinsontleding 1 – – – – 

geschiedenis (3) 2 2 2 2 2 

biologie, scheikunde – 1 1 2 2 

natuurkunde – – 1 1 1 

aardrijkskunde (4) 1 1 1 – – 

Nederlands (5) 3 3 3 3 3 

Engels – – 2 2 2 

voorlezen (6) 1 1 – – – 

muziek (7) 1 – – – – 

tekenen, kalligrafie 1 – – – – 

 
(1) De lessen Latijn zijn tweeledig. Het gesproken Latijn is gebaseerd op de methode Örberg en Assimil (cd 

door de leerlingen opgenomen). Het aanleren van gesproken of levend Latijn vergemakkelijkt het be-
grijpen van de taal en maakt de studie van auteurs veel toegankelijker. Grammaticaal Latijn wordt op 
de traditionele manier onderwezen. 

 

(2) De wiskundelessen stemmen overeen met het programma wiskunde van 6 uur per week. Dit pro-
gramma omvat traditionele en moderne wiskunde. 

 

(3) De geschiedenislessen behandelen verschillende tijdvakken: Egypte, Griekenland en Mesopotamië in 
het eerste jaar; Rome in het tweede jaar; de middeleeuwen in het derde jaar (in het Latijn); de moderne 
tijden in het vierde jaar; de hedendaagse geschiedenis in het vijfde jaar. 

 

(4) De aardrijkskundeles wordt volledig in het Nederlands gegeven (behalve in het eerste jaar, in het 
Frans), want immersie is de beste methode om een taal te leren. 

 

(5) In het vierde en vijfde jaar wordt kunstgeschiedenis in het Nederlands gegeven. 
 

(6) Om het geheugen, de verbeelding en de algemene cultuur te ontwikkelen worden grote werken voorge-
lezen: de Odyssee van Homerus en de Ridders van de Ronde Tafel in het eerste jaar; Genesis, Exodus en een 
van de vier Evangeliën in het tweede jaar. 

 

(7) De muziekles omvat notenleer, samenzang en ritme. De leerlingen die verder willen gaan, kunnen mu-
ziekinstrumenten leren bespelen. De school beschikt over verschillende piano’s en over een zaal met 600 
plaatsen waar regelmatig klassieke concerten en theatervoorstellingen worden gegeven. 

 
Schola Nova kan haar leerlingen (een 60-tal) geen erkend diploma aanbieden, maar na vijf jaar studie hebben 
de leerlingen voldoende leerstof verwerkt om via de examencommissie het diploma secundair onderwijs 
met succes te behalen. Als we het palmares van de oud-leerlingen bekijken, oogt dat inderdaad fraai ... 
 
Wie nog meer wil weten over deze bijzondere school verwijzen we door naar hun website (ook in het La-
tijn!): www.scholanova.be. 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 

De oude Grieken en Romeinen 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
De voorbije jaren heeft Davidsfonds Uitgeverij een hele reeks boeken over de klassieke oudheid op de markt 
gebracht. De onderwerpen daarvan waren zeer uiteenlopend, maar kwaliteit hadden ze alle gemeenschap-
pelijk. Het recent verschenen boek De oude Grieken en Romeinen. Hun denken en doen van Arnold Provoost zet 
die traditie alleen maar voort. 
 
In tegenstelling met veel andere werken over de klassieke oudheid vertrekt dit boek niet in de eerste plaats 
van de overgeleverde literaire bronnen, omdat die vooral handelen over de grote politieke en militaire ge-
beurtenissen en vooral de hogere maatschappelijke groepen aan bod laten komen. Het belangrijkste uit-
gangspunt zijn daarentegen de archeologische overblijfselen, op basis waarvan de auteur het dagelijks leven 
van de ‘gewone’ Grieken en Romeinen probeert te reconstrueren. 
 
Het eerste hoofdstuk, Situering van de Grieks-Romeinse beschaving,  gaat  kort  in  op het  landschappelijk  kader  
van Griekenland en Italië en op het cultureel-antropologisch kader, omdat beide in grote mate het karakter 
en de evolutie van de Grieks-Romeinse beschaving hebben bepaald. Het tweede hoofdstuk, Inspirerende voor-
lopers, bespreekt enerzijds de culturen uit het Nabije Oosten en Egypte, waarmee er economische en culturele 
contacten werden onderhouden, en anderzijds de minoïsche en de Myceense cultuur, die zich binnen de 
Griekse wereld ontwikkelden als voorlopers van de ‘echte’ Griekse beschaving. 
 
In hoofdstuk 3, Griekse verfijning en temperament, komen de opeenvolgende grote perioden van de Griekse 
geschiedenis en culturele ontwikkeling aan bod. Achtereenvolgens zijn dat de zgn. donkere eeuwen, de her-
opleving in de 8e eeuw v.C., het archaïsche Griekenland, de Perzische oorlogen, de Atheense suprematie, de 
opkomst van Macedonië en het hellenisme. Naast een algemene beschrijving van de verschillende tijdvak-
ken zijn er ook uitweidingen over diverse aspecten van de Griekse beschaving (o.a. over aardewerk, Griekse 
spelen, beeldhouwkunst, bouwkunst, opvoeding enz.). 
 
Het vierde en laatste hoofdstuk, Romeinse efficiëntie en levenslust, geeft een hoofdzakelijk chronologisch over-
zicht van de Romeinse geschiedenis. Na een korte bespreking van de Grieken, de Feniciërs en de Etrusken, 
die allen de Romeinen hebben beïnvloed, worden de historische gebeurtenissen overlopen vanaf de stichting 
van Rome (753 v.C.) tot de val van het West-Romeinse Rijk (476 n.C.). Ook hier wordt in korte intermezzo’s 
dieper ingegaan op uiteenlopende elementen van de Romeinse cultuur (o.a. bouwkunst, sociale organisatie, 
schilderkunst, keizercultus, brood en spelen enz.). 
 
Achteraan in het boek staan nog een verklarende woordenlijst (met allerlei begrippen die typisch zijn voor 
de klassieke oudheid), een indrukwekkend Repertorium van mythen, legendes, verhalen, personificaties en perso-
nages (met beknopte verklaringen van allerhande Griekse en Romeinse namen), een bibliografie en een uit-
gebreid thematisch-alfabetisch register. 
 
Dit werk is best prijzig, maar u krijgt er wel een inhoudelijk waardevol, prachtig geïllustreerd, zeer stijlvol 
uitgegeven  en  perfect  afgewerkt  boek  voor  in  de  plaats.  Met  de  feestdagen  in  het  vooruitzicht  is  dit  mis-
schien een leuk idee voor onder de kerstboom ... 
 
 



 21

 

Arnold Provoost 
De oude Grieken en Romeinen 
Hun denken en doen 
Davidsfonds Uitgeverij, Leuven, 2010 
Gebonden, 272 blz. 
ISBN 978 90 5826 725 2 
€ 59,95 
 

www.davidsfondsuitgeverij.be 
 
 
 
 

Carthago 
 

 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Geschiedenis wordt geschreven door overwinnaars, zeker als die overwinnaars Romeinen heten. De Romei-
nen hebben in de loop van hun geschiedenis talrijke oorlogen gevoerd en meestal ook gewonnen. Die over-
winningen werden door de (Romeinse) geschiedschrijvers uitvoerig beschreven, waarbij het in de verf zetten 
van de Romeinse superioriteit ten opzichte van andere volkeren dikwijls belangrijker was dan het (objectie-
ve) relaas van de historische feiten. 
 
Tot de beroemdste en meest tot de verbeelding sprekende oorlogen van de Romeinen behoren ongetwijfeld 
de  drie  Punische  oorlogen,  die  in  de  3e  en  2e  eeuw  v.C.  werden  uitgevochten  tussen  Rome  en  Carthago.  
Vooral de tweede Punische oorlog, waarin Hannibal met zijn troepen de Alpen overstak, maar uiteindelijk 
het onderspit moest delven tegen Scipio, behoort tot het collectieve geheugen. 
 
De overgeleverde literaire bronnen (vooral van Romeinen en Grieken) spreken zich bijna systematisch nega-
tief  uit  over  de Carthagers  en stellen de Romeinen voor  als  de ‘goeden’.  Geschreven bronnen uit  Carthago 
zelf zijn er helaas niet. Classicus Richard Miles probeert in dit boek de geschiedenis van Carthago, de Puni-
sche oorlogen en de uiteindelijke ondergang van de stad te reconstrueren zoals het echt is geweest. Daarvoor 
tracht hij door de subjectiviteit van de geschiedschrijvers heen te kijken om er de correcte elementen uit te 
halen. Ook de archeologie wordt als historische bron ingezet. 
 
Wie  de  waarheid  over  Carthago  te  weten  wil  komen,  moet  zich  een  weg  banen  door  deze  kanjer  van  een  
boek, maar de inspanning loont. Het thema wordt zo volledig mogelijk en uitgebreid behandeld. Er wordt 
geregeld geciteerd uit antieke bronnen, maar het is jammer dat de exacte referenties niet worden vermeld 
(hooguit de naam van de auteur). Zestien kaarten doen dienst als verduidelijkende illustraties. Er is ook een 
beknopte bibliografie. Dit alles maakt het boek de moeite waard. 
 
 

 

Richard Miles 
Carthago 
Opkomst en ondergang van een stad 
De Bezige Bij, Amsterdam, 2010 
Gebonden, 523 blz. 
ISBN 978 90 234 5956 9 
€ 39,90 
 

www.debezigebij.nl 
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Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
Toelichting nieuwe leerplannen eerste graad. Org.: DPB Mechelen-Brussel. Regina Coelilyceum, Rozenlaan 
45, 1700 Dilbeek; 13/12/2010 van 13.30 tot 16.30 uur. Heilig Hartcollege, Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-
Oppem; 23/2/2011 van 13.30 tot 16.30 uur. Begeleider: Geert Hellemans. Info: www.nascholing.be. 
 
Quand l’Antiquité se décline en chansons françaises, latines ou grecques. Org.:  IFC.  Liège  2;  17/1  en  
18/1/2011. Hainaut 2; 24/1 en 22/2/2011. Bruxelles 1; 25/1 en 21/2/2011. Brabant-Wallon/Namur 2; 7/2 en 
8/2/2011. Liège 3; 14/2 en 15/2/2011. Docent: Marie-Bernadette Mars. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
Découvrir le latin par la philatélie et la bande dessinée. Org.: CECAFOC. Plaats nog te bepalen. 27/1 en 
28/1/2011 van 9.00 tot 16.00 uur. Docent: Alain Meurant. Info: www.segec.be. 
 
Les procédés de mise en évidence dans la poésie antique. Org.: CECAFOC. Plaats nog te bepalen. 27/1 en 
28/1/2011 van 9.00 tot 16.00 uur. Docent: Thomas Debrux. Info: www.segec.be. 
 
La philosophie grecque au travers de textes tardifs. Org.: CECAFOC. Louvain-la-Neuve. 16/2/2011 van 
13.00 tot 16.00 uur. Docent: Thomas Debrux. Behandeling van teksten van Sint-Basilius, Sint-Gregorius van 
Nyssa en Marcus Aurelius. Wat zijn de platonische en aristotelische invloeden in deze teksten en welk is de 
invloed van deze auteurs op de filosofie van de 4e en 5e eeuw n.C.? Info: www.segec.be. 
 
Actie! Alternatieve werkvormen in de klas. Org.: V.L.O.T. Cultureel Centrum Lokeren, Torenzaal, Toren-
straat 1, 9160 Lokeren. 2/3/2011 van 14.00 tot 17.00 uur. Sprekers: Freddy Decreus, Ann Moens en Luc Ver-
naillen. Info: www.vlot-vzw.be/nascholing. 
 
Leerstijlen. Org.: DPB Antwerpen. DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen. 2/3/2011 van 9.00 tot 15.30 
uur. In het eerste deel van de dag wordt er een stevige theoretische imput gepland. Welke leerstijlen zijn er? 
Wat zijn de kenmerken van de verschillende leerstijlen? Wat is mijn eigen leerstijl? Heeft die een invloed op 
mijn onderwijsstijl? In een tweede deel zijn er werkwinkels gepland. Per graad worden verschillende lessen 
ontworpen in functie van de verschillende leerstijlen. Info: ericvanhuffelen@skynet.be. 

 
Cursussen en congressen 
 

 
Op het ogenblik van het afsluiten van deze agenda beschikten wij nog niet over het definitieve programma 
van Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd. Info: www.davidsfonds.be/uvt. 
 
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. 
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De draad van Ariadne: een tocht doorheen de Griekse wereld. Org.: Amarant. Hof van Watervliet, Oude 
Burg 27, 8000 Brugge; 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 23/2, 2/3, 16/3, 23/3, 30/3 en 6/4/2011 van 19.00 tot 21.30 uur. Docent: 
Klaas Vansteenhuyse. Info: www.amarant.be. 
 
Syrië, kruispunt van culturen. Org.: Amarant. GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel; 7/2 en 
14/2/2011 van 19.30 tot 22.00 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 22/2 en 1/3/2011 van 19.30 tot 
22.00 uur. Raadhuis, Dorp, 3920 Lommel; 22/3 en 29/3/2011 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Louis Hulstaert. 
Info: www.amarant.be. 
 
Roma Sotteranea: onderaards Rome. Org.: Amarant. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold De 
Waelplaats, 2000 Antwerpen; 10/2, 17/2, 24/2 en 3/3/2011 van 10.15 tot 12.45 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 
9000 Gent; 16/3, 23/3, 30/3 en 6/4/2011 van 10.00 tot 12.30 uur. Museum van  Deinze en de Leiestreek, Lucien 
Mathyslaan 3-5, 9800 Deinze;  16/3, 23/3, 30/3  en 6/4/2011 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent:  Sophie Dralans. 
Info: www.amarant.be. 

 
Lezingen 
 

 
Erasmus en zijn angsten. Org.: Masereelfonds. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 6/12/2010 
om 19.30 uur. Spreker: Dirk Sacré. Info: www.masereelfonds.be. 
 
Acta, facta en ficta. Apostels en antieke romanhelden in de apocriefe Akten. Org.: CSCT. Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 7/12/2010 om 20.00 uur. 
Spreker: Koen De Temmerman. Info: www.kantl.be. 
 
Een woord rood verven. Hölderlin en de vertaling van Sophocles. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 8/12/2010 om 20.00 uur. 
Spreker: Stefan Hertmans. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
Cléôpatre VII: du mythe à l’histoire. Org.: Roma asbl. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Ar-
lon. 15/12/2010 om 20.00 uur. Spreker: Sébastien Polet. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Hippocrates van Kos: grondlegger van de moderne geneeskunde. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 
3700 Tongeren. 16/12/2010 om 20.00 uur. Spreker: Robert Rubens. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Fighting, justifying and negociating power in the Roman world. Org.:  Roman  Society  Research  Center.  
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 17/12/2010 van 
14.00 tot 17.30 uur. Fighting paganism under the Theodosian dynasty (Johannes Hahn); Embracing and rejecting 
power: the use of Greek historians by Sallust and Caesar (Adam Bartley); Indigenous rebellions in the Roman empire 
(Wouter Vanacker); Legitimating power ... (Sam Van Overmeire). Info: www.kantl.be. 
 
Introduction aux merveilles du monde et le phare d’Alexandrie. Org.: Roma asbl. Centre Culturel, Rue Ju-
les Hans 4, 1420 Braine-l’Alleud. 18/1/2011 om 20.00 uur. Info: www.roma-asbl.be. 
 
De lange weg naar huis en Vliegen tot de hemel: de recreatie in woord en beeld van Griekse mythen voor 
jonge lezers. Org.: Griekenlandcentrum. Stadsbibliotheek, Graaf van Vlaanderenplein 40, 9000 Gent. 
19/1/2011 om 15.30 uur. Spreker: Gerda Dendooven. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
Julius Caesar en Ambiorix. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 
26/1/2011 om 20.00 uur. Spreker: Bart Demarsin. Info: www.nkv.nl. 
 
Gehandicapten in de oudheid. Org.: NKV West-Vlaanderen. Februari 2011 (datum nog te bepalen). Spreker: 
Bert Gevaert. Info: www.nkvwestvlaanderen.tk. 
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Herodotus in Egypte. Org.: Griekenlandcentrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letter-
kunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 9/2/2011 om 20.00 uur. Spreker: Peter De Smet. Info: 
www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
De koningsgraven van Vergina (Griekenland): de laatste rustplaats van Alexander de Grotes familie. Gal-
lo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 17/2/2011 om 20.00 uur. Spreker: Katelijn Van Dorpe. 
Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
La crise financière vue au miroir des Grecs de l’Antiquité: quelques réflexions tragiques et aristotélicien-
nes sur la démesure de l’argent et du calcul de l’intérêt. Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des 
Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 18/2/2011 om 19.30 uur. Spreker: Sophie Climis. Info: 
www.alexandrelegrand.be. 
 
Hercules in Rome: de mythe van Hercules en Cacus. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein, 3000 
Leuven. 22/2/2011 om 20.00 uur. Spreker: Michiel Verweij. Info: www.nkv.nl. 
 
Plato over de oorsprong van de religie. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Ant-
werpen. 23/2/2011 om 20.00 uur. Spreker: Gerd Van Riel. Info: www.nkv.nl. 
 
Le portrait dans l’Antiquité. Org.: Roma asbl. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. 
23/2/2011 om 20.00 uur. Spreker: Marco Cavalieri. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Le colosse de Rhodes et la statue de Zeus d’Olympie. Org.: Roma asbl. Centre Culturel, Rue Jules Hans 4, 
1420 Braine-l’Alleud. 1/3/2011 om 20.00 uur. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Marc De Bel over zijn boek Epinona. Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries. 
2/3/2011 om 14.00 uur. Spreker: Marc De Bel. Info: west-vlaanderen@nkv.nl. 
 
Troia in musica. Org.: Thiasos. 3000 Leuven. 2/3/2011. Spreker: Ignace Bossuyt. Info: 
www.arts.kuleuven.be/thiasos. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
Splendeurs et éternités des civilisations de la Méditerranée: Egypte - Etrurie - Grèce - Rome. Musée Langue-
docien, 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 Fusse 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. 
 
Zwischen Kelten und Germanen: Nordbayern und Thüringen im Zeitalter der Varusschlacht. Römermu-
seum, Martin-Luther-Platz 3, 91781 Weissenburg (DE). 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.  
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Préfiguration memoriae aeternae. Musée Archéologique de Nice-Cimiez, Avenue des Arènes 160, 06000 Ni-
ce (FR).Tot 31/12/2010. Deze tentoonstelling schetst een beeld van de necropolen van het antieke Cemene-
lum. Info: www.musee-archeologique-nice.org. 
 
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. 
 
Musées de papier - L’Antiquité en livres 1600-1800. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75000 Paris 
(FR). Tot 3/1/2011. Info: www.louvre.fr. 
 
Schatzhäuser: Antiken aus Xantener Privatbesitz und Europäischen Museen. LVR-Römermuseum, 46509 
Xanten (DE). Tot 9/1/2011. Vondsten uit Xanten, die nu in privébezit zijn of zich bevinden in musea buiten 
Xanten. Info: www.apx.lvr.de. 
 
Toerist in Alexandrië: reconstructie van een antieke metropool. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 
127, 1012 GC Amsterdam (NL). Tot 16/1/2011. Fototentoonstelling. Info: www.allardpiersonmuseum.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. 
 
Portretten van Erasmus. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. Tot 23/1/2011. Info: 
www.erasmushouse.museum. 
 
Amazonen, geheimnissvolle Kriegerinnen. Historisches Museum der Pfalz, Domplatz, 67346 Speyer (DE). 
Tot 13/2/2011. Info: www.museum.speyer.de. 
 
L’Antiquité rêvée: innovations et résistances au XVIIIe siècle. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 
75000 Paris (FR). Tot 14/2/2011. Info: www.louvre.fr. 
 
Palais en puzzle. Musée Romain, 1580 Avenches (CH). Tot 27/2/2011. Over de residentie van een grote Hel-
vetische familie. Info: www.avenches.ch/aventicum. 
 
Zauber im edlen Stein: antike Gemmen. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz, 80333 München 
(DE). Tot 27/2/2011. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
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.  
 
Archäologie und Playmobil. Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, Benediktinerplatz 5, 
78467 Konstanz (DE). Tot 6/3/2011. Info: www.konstanz.alm-bw.de. 
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Das silberne Pferd: archäologische Schätze zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus. Pergamonmuse-
um, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE). Tot 13/3/2011. De getoonde voorwerpen omspannen een periode 
gaande van de 10e eeuw v.C. tot de 7e eeuw n.C. en belichten de cultuur van de Kaukasus en de in de buurt 
liggende steppen. Info: www.smb.museum. 
 
De onsterfelijke Alexander de Grote: de mythe, de waarheid, zijn reis, zijn erfenis. Hermitage Amster-
dam, Amstel 51, 1001 GR Amsterdam (NL). Tot 18/3/2011. Info: www.hermitage.nl. 
 
Alexanders erfenis: Grieken in Egypte. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam 
(NL). Tot 20/3/2011. Info: www.allardpiersonmuseum.nl. 
 
Antike Statuen auf Briefmarken. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17, 4056 Basel (CH). Van 21/1 tot 21/4/2011. 
Info: www.skulpturhalle.ch. 
 
De Etrusken in Europa. Koninklijke  Musea  voor  Kunst  en  Geschiedenis,  Jubelpark  10,  1000  Brussel.  Tot  
24/4/2011. Info: www.kmkg.be. 
 
Zauber in Bernstein: Amulette und Schmuck aus der antiken Basilikata im südlichen Italien. Römisch-
Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Van 28/1 tot 25/4/2011. Info: 
www.museenkoeln.de. 
 
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.  
 
Spannende Geschichte(n): Frauen und Mode. Belginum, Archäologiepark, 54497 Morbach-Wederath (DE). 
Tot 7/8/2011. Info: www.belginum.de. 
 
Eau & Toilette. Museum für Archäologie Thurgau, Freie Straße 26, 8510 Frauenfeld (CH). Tot 23/10/2011. In-
fo: www.archaeologie.tg.ch. 
 
Eaux de l’Antiquité à nos jours. Musée Archéologique, Place José Coto 4, 13800 Istres (FR). Tot 30/12/2011. 
Info: www.ouestprovence.fr. 
 
Strasbourg - Argentorate. Musée Archéologique (Palais Rohan), Place du Château 2, 67000 Strasbourg (FR). 
Tot 31/12/2011. Info: www.musees.strasbourg.eu. 

 
Toneel 
 

 
Phaedra (Jean Racine). Toneelgroep Amsterdam. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen. 8/12 en 
9/12/2010 om 20.00 uur. Info: www.desingel.be. 
 
Vliegen tot de hemel (Michael De Cock). ’t Arsenaal. CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten; 
5/1/2011 om 15.00 uur. CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt; 15/1/2011 om 20.30 uur. CC De Ploter, Kerk-
straat 4, 1742 Ternat; 16/1/2011 om 15.00 uur. CC Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen; 22/1/2011 om 20.15 
uur. Gebaseerd op Ovidius: het verhaal van Daedalus en Icarus, Theseus en Aegeus, de Minotaurus, Ariad-
ne  ...  Michael  De  Cock  schreef  de  tekst,  Frank  Vaganée  componeerde  de  muziek  die  het  Brussels  Jazz  Or-
chestra uitvoert en Gerda Dendooven illustreert live op scène. Info: www.tarsenaal.be. 
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Hybris. Theater Tieret. CC Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse; 11/1/2011 om 10.30 en 13.30 uur. GC 
d’Erckenteel, Parkstraat, 3570 Alken; 13/1/2011 om 10.15 en 13.30 uur. CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 
Beveren-Waas; 17/1/2011 om 14.00 uur en 18/1/2011 om 10.30 en 14.00 uur. CC Het Gasthuis, Gasthuisstraat 
22, 3200 Aarschot; 24/1/2011 om 14.00 uur en 25/1/2011 om 10.00 en 14.00 uur. CC De Steiger, H. Spillemaec-
kersstraat 9, 2850 Boom; 27/1/2011 om 10.00 en 14.00 uur. CC, Bredabaan 561, 2170 Merksem; 1/2/2011 om 
10.30 en 14.00 uur. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel; 3/2/2011 om 10.30 en 13.30 uur. CC De 
Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk; 10/2/2011. CC Link, Willem Elsschotstraat 5, 2050 Antwerpen; 25/2/2011. GC De 
Route, Stationstraat 201, 9170 Sint-Gillis-Waas; 4/3/2011 om 20.00 uur. +10 jaar. Figurentheater. Het vertrek-
punt is de Theogonia van Hesiodus.  Men concentreert  zich op de tragische figuur van Prometheus.  Een ac-
teur-verteller schept alleen met de kracht van het woord de hele Griekse godenwereld. Een acteur-
poppenspeler vertolkt met de kracht van het beeld (de poppen) alle goden. Een acteur-percussionist bedt het 
geheel aan taal en beeld in de muziek in. Info: www.tieret.be. 
 
Oedipus mankepootstekeblind. Barre Weldaad. Ekerse Theaterzaal, Oorderse weg 8, 2180 Ekeren; 11/1 en 
12/1/2011. CC, Hof ten Hemelrijk, Kloostertraat 7, 1745 Opwijk; 17/1 en 18/1/2011. CC, A. Rodenbachstraat 
42, 8020 Oostkamp; 20/1/2011. Schouwburg Rex, Smallestraat 2, 2400 Mol; 24/1/2011. CC, 3630 Maasmeche-
len; 27/1/2011. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 31/1/2011. CC, Zuidervest 2 A, 3990 Peer; 1/2/2011. CC De 
Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad; 8/2/2011. CC De Bunder, Iepersestraat 22, 8890 Moorslede; 
10/2/2011. CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt; 17/2 en 18/2/2011. CC, Kerkplein 5, 9160 Lokeren; 
22/2/2011 om 14.00 uur en 23/2/2011 om 10.00 uur. CC, 8510 Marke; 25/2/2011. CC De Abdij, Abdijstraat 10, 
9500 Geraardsbergen; 28/2/2011. CC, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem; 1/3/2011. Info: www.huubcolla.be. 
 
Swords and sandals. Diederik Peeters. Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel. 14/1 en 
15/1/2011 om 20.30 uur. Een hedendaagse komedie in een klassiek Romeins kleedje (gladiatorenmilieu). Info: 
www.beursschouwburg.be. 
 
Horace (Pierre Corneille). Atelier Théâtre Jean Vilar, Place de l’Hocaille, 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve. 
Van 18/1 tot 21/1/2011. Info: www.ateliertheatrejeanvilar.be. 
 
Oedipus, my foot (Jan Ritsma - naar Sophocles). Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel. 21/1 en 
22/1/2011. Oedipus is de man die lijdt onder zijn verlangen om zichzelf te beschuldigen en te onderdrukken. 
Die  repressieve gewoonte van zelfveroordeling zit  diep in  onze cultuur en voedt  het  algemene gevoel  van 
depressie dat vandaag onze maatschappij beheerst. Deze Oedipus neemt zijn lot in eigen handen. Info: 
www.kaaitheater.be. 
 
Hippoliet. Het Ongerijmde. CC ’t Vondel, Possozplein 40, 1500 Halle; 1/2/2011 om 10.00 en 13.30 uur. CC 
Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde; 4/2/2011. CC, 3080 Tervuren; 21/2/2011. CC, Dekenstraat 40, 3550 
Heusden-Zolder; 28/2/2011. GC De Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel; 2/3/2011. Het verhaal van 
Phaedra en Hippolytus. Vanaf 15 jaar. Info: www.huubcolla.be. 
 
Tocht. 4 Hoog. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 15/2/2011 om 10.00 en 13.45 uur. CC Casino, Casi-
noplein 10-11, 8670 Koksijde; 21/2 en 22/2/2011 om 10.00 en 14.00 uur. CC De Herbakker, Pastoor Deneve-
straat 10, 9900 Eeklo; 28/2/2011 om 13.45 uur. Biekorf, Sint-Jacobsstraat 20, 8000 Brugge; 24/2 en 25/2/2011 om 
10.00 en 14.00 uur. Jeugdtheater +10 jaar. Geïnspireerd door de mythe van Theseus en Ariadne. Info: 
www.4hoog.be. 
 
DegrotemonD. SkaGeN. Bourlaschouwburg, Komedieplein 18, 2000 Antwerpen; 16/2 en 17/2/2011 om 20.00 
uur. Stuk, Naamsestraat 96, 3000 Leuven; 22/2, 23/2, 24/2 en 25/2/2011 om 20.30 uur. Dit is een 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 oorlogsverkla-
ring, het vaarwel, het eindpleidooi, de overwinningsspeech, de grafrede ... Info: www.toneelhuis.be. 

 



 28

Muziek en ballet 
 

 
Metamorphoses. Karel Schoofs (hobo) en Anneleen Lenaerts (harp). Stadhuis, 3500 Hasselt. 12/12/2010 om 
11.00 uur. Joseph Ryelandt, Sonatine opus 28; Wouter Lenaerts, Metamorphoseon; Raphael Dhaene, Toccata fan-
tasia; Alec Templeton, Siciliano & Scherzo Caprice; William Alwyn, Suite; Benjamin Britten, Metamorphoses after 
Ovid opus 49; James Legg, Suite. Info: www.ccha.be. 
 
The triumph of humanity: C. Monteverdi & contemporaries - the story of Orpheus. B’rock. Concertge-
bouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 8/1/2011 om 20.00 uur. De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent; 
12/1/2011 om 20.00 uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 15/1/2011 om 20.00 uur. In deze hybride 
concertreeks worden muziek en speech samengevoegd tot een retorisch geheel. Muzikaal wordt de sprong 
gemaakt naar de tragische figuur van Orpheus. Orpheus wist door zijn muziek de Griekse goden te beroe-
ren, maar moest uiteindelijk zijn menselijkheid erkennen en kon zijn geliefde niet terughalen uit de dood. 
Deze tragiek vormt de bodem voor een bezinnende nieuwjaarsrede van politicus Frank Vandenbroucke over 
wat is en wat nog kan komen. Info: www.b-rock.org. 
 
Ero e Leandro (Georg Friedrich Händel). CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. 8/2/2011 om 20.00 uur. Daarnaast 
staat ook De vier jaargetijden van Antonio Vivaldi op het programma. Info: www.ccha.be. 
 
Carmina Burana (Carl Orff). Orkest der Lage Landen. Onze-Lieve-Vrouwkerk, 9100 Sint-Niklaas; 18/2/2011 
om 20.00 uur. De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 22/2/2011 om 20.15 uur. Staat eveneens op het 
programma: A young person’s guide to the orchestra van  B.  Britten.  Info:  www.ccsint-niklaas.be  en  
www.warande.be. 
 
Oresteia (Iannis Xenakis en Annelies Van Parys). Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 18/2/2011 om 
20.00 uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 23/2/2011 om 20.00 uur. Info: www.concertgebouw.be 
en www.desingel.be. 

 
Reizen 
 

 
Excursie Keulen. Org. DINAC. 4/2/2011. Info: www.diohasselt/dinac. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 5 november 2010. Voor aanvullende informatie of even-
tuele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 

 



   
   
  INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
  1 REDACTIONEEL 

• Lieve Van Gerwen 
  

 VERENIGING 
  

  2 Oproep tot betaling van het lidgeld 
  

 Nascholing ‘Actie! Activerende werkvormen in de klas’ 
  

  4 Algemene vergadering 
  

 VAKTHEORIE 
  

  5 Dulcia domestica: Romeins koken bij u thuis 
• Annelies Van Wittenberghe 

  

 DIDACTIEK 
  

  9 Dido bij Vergilius en Ovidius 
• Merel Waeyaert 

  

14 Finis coronet opus. Lectuur in de eindfase 
• Anton van Hooff 

  

 ACTUALITEIT 
  

18 Schola Nova: internationale school met klassieke humaniora 
• Lieve Van Gerwen 

  

20 BOEKENWIJZER 
• Joeri Facq 

  

22 KLASSIEKE AGENDA 
• André Vancutsem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw bijdragen voor Prora zijn van harte welkom. Om het redactiewerk te vereenvoudigen en problemen te vermijden vragen we rekening te 
houden met de onderstaande richtlijnen. 
 

Artikelen dienen geleverd te worden als Word-document. Typ alles in een standaardlettertype en gebruik een zo eenvoudig mogelijke op-
maak (geen insprongen, gewijzigde regelafstanden, automatische opsommingstekens en nummering, eindemarkeringen, kolommen, pagina- 
en regelnummers, kop- en voetteksten). Beperk het gebruik van voetnoten zo veel mogelijk. Suggesties voor de lay-out kunnen in een aparte 
bijlage vermeld worden. Bezorg uw bijdragen in digitale vorm aan de redactie (bij voorkeur als bijlage via e-mail: prora@vlot-vzw.be). 
 

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen bijdrage en voor alle gevolgen van publicatie. De redactie behoudt zich het 
recht voor om een artikel al dan niet te publiceren, eventueel aan te passen en fouten in de spelling, taal, stijl en/of interpunctie te corrigeren. 
Publicatie van een artikel houdt niet noodzakelijk in dat de V.L.O.T. akkoord gaat met de inhoud, het standpunt en/of de strekking van de 
auteur en/of het artikel. 
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