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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Voor u ligt alweer een nieuwe Prora klaar met zeer verschillende onderwerpen. Zo laten we onze lezers 
graag kennismaken met de resultaten van de enquête die we in september-oktober 2010 hielden. We houden 
zeker rekening met de suggesties en de opmerkingen. 
 
Op 16 februari 2011 heeft de V.L.O.T. samen met acht andere lerarenverenigingen en de Vereniging Vlaamse 
Leerkrachten een ontmoeting gehad met een medewerker van onderwijsminister Pascal Smet. De onder-
wijshervormingen zijn nog niet volledig uitgewerkt, maar de oriënteringsnota die door de minister werd 
verspreid, laat toe al enkele opmerkingen te maken. Onder de welluidende titel ‘Leerlingen doen schitteren’ 
wordt een zware hervorming uitgetekend die, als ze integraal wordt uitgevoerd, een einde zal maken aan de 
opdeling van ASO, KSO, TSO en BSO. Onze aandacht gaat vooral uit naar de rol en de plaats van de klassie-
ke talen in dit geheel. Vooral in de algemene eerste graad is de situatie allesbehalve duidelijk. Ook de positie 
van Grieks is zeer onzeker. De vergadering is verlopen in een aangename sfeer, maar onze vragen zijn lang 
nog niet allemaal beantwoord. We blijven de zaak in elk geval opvolgen. 
 
De samenwerking met onze collega’s van de Vereniging Classici Nederland (VCN) krijgt ook een meer con-
crete vorm. Op 12 februari 2011 ontmoetten beide besturen elkaar in Sint-Niklaas. Er werd druk informatie 
uitgewisseld over de situatie van het onderwijs in de klassieke talen in Nederland en Vlaanderen. Ondertus-
sen is het eindrapport van de Verkenningscommissie in Nederland verschenen. Die moest in opdracht van 
het onderwijsministerie de positie van Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming onderzoeken, de pro-
blemen vaststellen en oplossingen voorstellen. In Prora van september gaven we al een samenvatting van de 
probleemstelling. Daaruit bleek dat vele situaties ook voor ons zeer herkenbaar zijn. 
 
De contacten met onze Waalse collega’s worden even uitgesteld, niet wegens de politieke geschillen, maar 
omwille van nijpend tijdgebrek. Maar uitstel wordt geen afstel, dat beloven we u. 
 
Lieve Van Gerwen 
Voorzitter 
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  VERENIGING 
 
 
 

Enquête V.L.O.T. 2010 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
In  het  onderstaande  overzicht  kunt  u  lezen  wat  onze  leden  van  onze  werking  vinden.  We  kregen  28  ant-
woorden op de enquête die we in september-oktober 2010 organiseerden. Dat aantal is te klein om serieuze 
besluiten te trekken, maar anderzijds geeft het toch enkele belangrijke tendensen weer. Tussen haakjes staat 
het aantal keer dat een antwoord werd gegeven. De aanvullende opmerkingen hebben ons meer inzicht ge-
geven in de zaken die goed gaan en degene die nog verbeterd kunnen worden. Daarom hartelijk dank aan 
alle medewerkers. 
 
1 Het tijdschrift Prora 
 
1.1 Leest u Prora? 
 

 Ja: 25  Nee: 3 
 
 Indien ja, welke soort artikelen? 
 

• alles (12) 
• uitgewerkte lessen (7) 
• recensies (7) 
• klassieke agenda (7) 
• vakdidactiek (3) 
• samenvatting van nascholingen (1) 

 
Indien nee, waarom niet? 

 

• ik ben nu adjunct-directeur (1) 
• geen tijd (1) 
• zelden interessante artikelen (1) 
• oubollige lay-out (1) 

 
1.2 Welke soort artikelen vindt u bruikbaar? 
 

• wat direct bruikbaar is in de les (9) 
• recensies (8) 
• concrete tekstbesprekingen (6) 
• klassieke agenda (6) 
• overzicht van aantal leerlingen (2) 
• websites met interessant materiaal (2) 

 
1.3 Welke soort artikelen vindt u overbodig? 
 

• te wetenschappelijke of academische (13) 
• geen (4) 
• te lange uiteenzettingen (3) 
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1.4 Welke soort artikelen mist u in Prora? 
 

• korte praktische tips i.v.m. nieuwe leermiddelen (5) 
• direct bruikbaar lesmateriaal (4) 
• onderzoeksopdrachten (2) 
• ideeën voor eerste en tweede graad (1) 
• de plaats van Latijn en Grieks in de hervormingen (1) 
• interviews met BV’s die Latijn of Grieks studeerden (1) 
• interviews met studenten oude talen (1) 

 
2 Nascholingen van de V.L.O.T. 
 
2.1 Hebt u reeds een nascholing van de V.L.O.T. gevolgd? 
 

 Ja: 25  Nee: 3 
 

Indien nee, waarom niet? 
 

• geen tijd (1) 
• het verslag staat in Prora (1) 
• geen leerkracht, wel geïnteresseerd (1) 

 
2.2 Welke soort nascholingen wenst u door de V.L.O.T. georganiseerd te zien? 
 

• theoretische inleiding met workshops (20) 
• theoretische inleiding met discussieforum (11) 
• theoretische met vooral voordrachten (8) 

 
3 De website van de V.L.O.T. 
 
3.1 Hebt u de website van de V.L.O.T. al bezocht? 
 

 Ja: 18  Nee: 8 
 

Indien ja, welke rubriek(en) vindt u het nuttigst? 
 

• activiteiten (3) 
• nascholingen (3) 
• niet-behandelde teksten (3) 
• klassieke agenda (2) 
• lesmateriaal (2) 
• vraag en aanbod (1) 

 
Indien ja, welke rubriek(en) vindt u overbodig? 

 

• vacatures (1) 
• geen (1) 

 
Indien ja, welke rubriek(en) mist u op de website? 

 

• uitwisseling van lesmateriaal (2) 
• ideeën voor toetsen/examens (1) 
• vacatures (1) 

 
3.2 Hebt u de login voor leden al gebruikt? 
 

 Ja: 7   Nee: 19 
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Indien ja, welke rubriek(en)? 
 

• artikelen uit Prora (1) 
• teksten (1) 
• enquête (1) 

 
3.3 Vindt u de website gebruiksvriendelijk? 
 

 Ja: 14  Nee: 1 
 

Indien nee, waarom niet? 
 

• niet modern, onoverzichtelijk (1) 
 
4 Contacten met de VLOT 
 

Wilt u meer contacten tussen de V.L.O.T. en haar leden? 
 

 Ja: 2   Nee: 22 
 

Indien ja, op welke manier(en)? 
 

• meer nascholingen (1) 
 
5 Andere verwachtingen 
 

Wat doet de V.L.O.T. nog niet, maar verwacht u wel van de vereniging? 
 

• gegidst bezoek aan tentoonstellingen (1) 
• organiseren van uitwisseling lesmateriaal, tips om lessen aangenamer te maken (1) 
• promotiemateriaal (1) 
• goed werk, maar meer lobbyen bij politici (1) 
• Prora is voor een niet-leraar te technisch (1) 
• graag opnieuw meer artikelen met inhoud in Prora (1) 
• jullie doen al veel en goed werk (1) 

 
Besluit 
 
Wat leren we uit deze antwoorden? 
 

• De klassieke agenda en de boekrecensies in Prora worden zeer gesmaakt. Er mogen meer kortere artike-
len verschijnen die een onmiddellijk verband hebben met de lessen. 

• Voor de studiedagen gaat de voorkeur uit naar een methode waarbij theorie wordt aangeboden, maar er 
voldoende tijd overblijft om die zelf praktisch te kunnen toetsen. 

• De website wordt niet door iedereen gebruikt. Wie hem raadpleegt, vindt hem wel gebruiksvriendelijk. 
• De grote meerderheid vindt de contacten met de V.L.O.T. voldoende. 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

Het verhaal van Aeneas en Dido in de muziekgeschiedenis 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
Ik was zelf niet vertrouwd met de muziek van Berlioz. Wanneer ik zijn muziek vergelijk met de muziek van 
Henry Purcell,  vind ik deze laatste wel toegankelijker. Berlioz is een beetje ‘bombastischer’.  Het uitgekozen 
fragment  is  echter  m.i.  wel  genietbaar  voor  de leerlingen en sluit  zeer  goed aan bij  de  tekst  van Vergilius.  
Een zeer goed boek voor al wie antieke thema’s wil behandelen aan de hand van klassieke muziek is trou-
wens Als Orpheus zingt ... van Pieter Bergé en Mark Delaere, uitgegeven bij het Davidsfonds. 
 
1 Les Troyens van Berlioz 
 
1.1 De componist en de opera 
 
Louis Hector Berlioz (1803-1869) was een Frans componist. Hij was een belangrijk en vernieuwend verte-
genwoordiger van de Franse romantiek. Daarnaast was Berlioz actief als muziekcriticus en dirigent. 
 
Berlioz was zeer gefascineerd door de antieke cultuur. Voor zijn opera Les Troyens heeft hij zich gebaseerd op 
de eerste vier boeken van de Aeneis van Vergilius. Als kind was Berlioz al onder de indruk van de Aeneis. In 
zijn Mémoires schrijft de componist hoe zijn vader hem het verhaal over Dido en Aeneas liet voorlezen. Pas 
laat in zijn muzikale loopbaan besloot Berlioz het Latijnse epos tot onderwerp van een opera te nemen. Hij 
schreef zelf zowel de tekst als de muziek van dit magnum opus in de jaren 1856 tot 1858 na lang aandringen 
van prinses Caroline von Sayn-Wittgenstein, de levensgezellin van Liszt. Zij vond dat hij zijn jongensdroom 
nu eindelijk eens moest waarmaken, ongeacht de hindernissen die hij zou moeten overwinnen om zijn werk 
opgevoerd te krijgen. 
 
Het libretto van Les Troyens is voornamelijk gebaseerd op de boeken 2 en 4 van de Aeneis. De eerste twee ak-
ten handelen over de inname van Troje door de Grieken (dankzij het beroemde paard), de laatste drie gaan 
over de aankomst van de Trojanen in Carthago en de liefde tussen Dido en Aeneas. 
 
1.2 Uitvoeringsgeschiedenis 
 
Zoals hij al had gevreesd, ondervond Berlioz de grootste moeite om Les Troyens opgevoerd  te  krijgen.  Hij  
wist dat alleen de Opéra in Parijs geschikt zou zijn om de productie naar behoren te verwezenlijken, maar 
dat theater had niet de minste aandrang om het werk van een ‘outcast’ op de planken te brengen. Niet alleen 
had Berlioz zichzelf met zijn kritieken en zijn compositiestijl onmogelijk gemaakt bij het muzikale establish-
ment van de Franse hoofdstad, maar ook was de keuze voor een onderwerp uit de oudheid volledig uit de 
tijd.  Na vijf  jaar  wachten en lobbyen zag Berlioz zich om praktische redenen gedwongen de opera in  twee 
delen te splitsen, La prise de Troie en Les Troyens à Carthage,  waarna het  tweede deel  op 4  november 1863 in  
verminkte vorm werd opgevoerd in het kleine Théâtre Lyrique in Parijs. De rest van de opera heeft Berlioz 
nooit gezien. 
 
Pas jaren na de dood van Berlioz, in 1890, werden de beide delen in Karlsruhe op de planken gebracht. Een 
volledige opvoering op één avond vond uiteindelijk pas plaats in 1969, het honderdste sterfjaar van de com-
ponist, in Covent Garden te Londen. In hetzelfde jaar werd de partituur van Les Troyens eindelijk uitgegeven 
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en de eerste volledige plaatopname gemaakt. Het betekende een doorbraak voor de opera, die sindsdien tot 
de belangrijkste in het repertoire wordt gerekend. Opvoeringen blijven echter zeldzaam, vanwege de groot-
schaligheid van het werk en de eraan verbonden kosten. Belangrijke uitvoeringen in de laatste decennia 
vonden plaats bij de opening van de Opéra Bastille in Parijs in 1990, tijdens de Salzburger Festspiele in 2000 
en ter gelegenheid van het tweehonderdste geboortejaar van de componist in 2003 aan de Metropolitan Ope-
ra in New York en het Théâtre du Châtelet in Parijs. De opera duurt ongeveer vier uur (zonder pauzes). 
 
1.3 De inhoud 
 
Eerste bedrijf 
 

Het tienjarige beleg van Troje door de Grieken is voorbij. De Trojanen vieren hun herwonnen vrijheid, maar 
buiten de stad vinden ze een groot houten paard. Is het een offer aan de Griekse godin Pallas Athene? Cas-
sandre, die de gave bezit in de toekomst te kunnen blikken, maar op wie de vloek rust nooit geloofd te wor-
den, is er niet gerust op dat de Grieken zo plotseling vertrokken zijn. Ook haar verloofde, Chorèbe, kan zij  
niet overtuigen van het dreigende gevaar, en ten einde raad berust zij in haar lot. Rituele vreugdedansen 
worden eerst onderbroken door de komst van de rouwende Andromaque, weduwe van de in de oorlog om-
gekomen Hector, vervolgens door de binnenstormende Énée, die komt vertellen dat de priester Laocoön 
door slangen is verzwolgen nadat hij een speer in de wand van het houten paard had geworpen. Algemene 
verbijstering; Énée gelast een deel van de stadsmuur te slopen en het paard als trofee de stad in te brengen. 
Ondanks de smeekbeden van Cassandre vormt de bevolking een stoet, die onder het zingen van de Trojaan-
se mars gehoor geeft aan de oproep van Énée. 
 
Tweede bedrijf 
 

Eerste tafereel.  Terwijl  Énée  slaapt,  is  oorlogsgedruis  op  de  achtergrond  te  horen;  zijn  zoon  Ascagne  durft  
hem niet te wekken. De geest van Hector haalt Énée uit zijn slaap en geeft hem de opdracht de stad onmid-
dellijk te verlaten en in Italië een nieuw rijk te stichten. Als de geest verdwenen is, komen enkele Trojanen 
onder leiding van Panthée de hopeloze situatie aan Énée beschrijven: de Grieken hadden zich in het paard 
en in de nabijheid van de stad verschanst en hebben Troje al bijna in handen. Allen vertrekken naar de cita-
del om de heilige schat van Troje te redden; vervolgens zullen ze de stad ontvluchten. 
 

Tweede tafereel. De Trojaanse vrouwen zijn in de tempel bijeen om de goden om redding te smeken. Cassan-
dre komt hun vertellen dat Énée met een groep mannen naar Italië vertrokken is om een nieuw rijk te stich-
ten. De vrouwen rest volgens haar slechts één uitweg: de dood. Enkele vrouwen aarzelen; zij worden door 
Cassandre verjaagd. Als de Grieken de tempel binnenkomen, plegen de overgebleven vrouwen collectief 
zelfmoord. 
 
Derde bedrijf 
 

De bevolking van Carthago houdt een feestelijke bijeenkomst om de bloei van de stad te vieren. Koningin 
Didon beloont de bouwlieden, matrozen en landarbeiders voor hun bijdrage aan de voorspoed. Als de 
plechtigheden voorbij zijn en Didon alleen met haar zus Anna achtergebleven is, bekent zij haar een onver-
klaarbare triestheid. Anna suggereert dat ze moet trouwen, want ‘Carthago heeft een koning nodig’, maar 
Didon  blijft  liever  trouw  aan  haar  overleden  echtgenoot  Sichée.  Dan  komt  het  bericht  van  een  onbekende  
vloot die aangespoeld is en asiel aanvraagt. Didon ontvangt hen, waarop de schipbreukelingen zich als Tro-
janen bekend maken. Didons minister Narbal stormt binnen met de mededeling dat de troepen van de vij-
andige Iarbas in aantocht zijn; de Carthagers hebben niet voldoende wapens om hem te verslaan. Énée biedt 
zijn versterking aan, waardoor Didon gevleid is. Hij neemt afscheid van zijn zoon en allen trekken ten strij-
de. 
 
Vierde bedrijf 
 

Eerste tafereel. Didon en Énée worden in een bos overvallen door een onweer en vluchten een grot in. Nym-
fen en faunen roepen ‘Italië’. 
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Tweede tafereel. Narbal deelt Anna zijn ongerustheid mee: Didon houdt zich niet meer met staatszaken bezig, 
maar  gaat  op in  haar  liefde voor  Énée,  die  vroeg of  laat  zijn  missie  ten uitvoer  zal  moeten brengen.  Anna 
maakt zich geen zorgen, want volgens haar is de liefde sterker dan de plicht. Didon, Énée en enkele anderen 
komen binnen om een opvoering bij te wonen. Didon kan haar gedachten er niet bij houden, en zelfs de stem 
van haar hofzanger Iopas kan haar niet bekoren. Ze vraagt Énée haar over zijn wederwaardigheden te ver-
tellen. Als deze verhaalt dat Andromaque hertrouwd is met Pyrrhus, ziet Didon dat als een voorbeeld voor 
haar en verliest zij haar laatste weerstand om zich aan Énée te binden. Allen bezingen de schitterende nacht, 
tot Énée en Didon alleen overblijven en in een liefdesduet legendarische liefdesparen met henzelf vergelij-
ken. Terwijl zij afgaan, verschijnt Mercurius, die driemaal ‘Italië’ roept. 
 
Vijfde bedrijf 
 

Eerste tafereel. Het is nacht, enkele maanden later. In de haven van Carthago zingt de Trojaanse matroos 
Hylas  over  zijn  verre  vaderland  en  valt  in  slaap.  Panthée  waarschuwt  de  Trojaanse  leiders  zich  gereed  te  
houden voor vertrek: de goden zenden steeds dringender tekens. Twee wachters, die het uitstekend hebben 
in Carthago, zouden liever blijven. Énée komt op, verscheurd tussen zijn liefde voor Didon en zijn plicht 
naar Italië te vertrekken (zie gekozen fragment). Maar de geesten verschijnen weer en bevelen hem onmid-
dellijk te vertrekken. Énée wekt zijn mannen om zich voor te bereiden. Didon komt op, begrijpt wat er aan 
de hand is en protesteert. Énée betuigt haar nogmaals zijn grote liefde en herinnert haar aan zijn onomkeer-
bare missie, maar Didon vervloekt zijn roemzucht en plichtsbesef, terwijl de Trojanen zich opmaken voor 
vertrek. 
 

Tweede tafereel. In haar vertrekken smeekt Didon haar zus om Énée te overhalen om toch nog een paar dagen 
te blijven, maar dan klinken er al stemmen die het vertrek van de Trojaanse vloot aankondigen. Didon wil de 
Trojanen laten achtervolgen, maar als zij de nutteloosheid daarvan inziet, laat zij een offer voorbereiden aan 
de goden der vergetelheid. Alleen achtergebleven laat ze haar verdriet de vrije loop. Ze neemt afscheid van 
wat haar dierbaar is en bereidt zich voor op de dood. 
 

Derde tafereel. Een brandstapel is opgericht, waarop alle voorwerpen geplaatst zijn die aan Énée herinneren. 
De goden van de onderwereld worden aangeroepen. Didon beklimt de brandstapel, werpt zich op het bed 
van Énée, en nadat ze in een vlaag van helderziendheid euforisch de wraak van Hannibal heeft voorspeld, 
doorsteekt ze zich met het zwaard van Énée. In haar laatste ogenblikken ziet ze echter de uiteindelijke triomf 
van Rome. De verbijsterde Carthagers uiten hun haat tegenover de nakomelingen van Énée, terwijl de Tro-
jaanse mars, het nieuwe volkslied van de Romeinen, op de voorgrond klinkt. 
 
1.4 Fragment uit de opera 
 
Récitatif mesuré et air (acte 5, scène 1) 
 

ÉNÉE (s’avançant dans une grande agitation) 
Inutiles regrets! ... Je dois quitter Carthage! 
Didon le sait ... Son effroi, sa stupeur, 
en l’apprenant, ont brisé mon courage ... 
Mais je le dois ... Il le faut! 
Non, je ne puis oublier la pâleur 
frappant de mort son beau visage, 
son silence obstiné, ses yeux 
fixes et pleins d’un feu sombre ... 
En vain ai-je parlé des prodiges sans nombre 
me rappelant l’ordre des dieux, 
invoqué la grandeur de ma sainte entreprise, 
l’avenir de mon fils et le sort des Troyens, 
la triomphale mort par les destins promise, 
pour couronner ma gloire aux champs ausoniens; 
rien n’a pu la toucher; sans vaincre son silence 
j’ai fui de son regard la terrible éloquence. 
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Ah! quand viendra l’instant des suprêmes adieux, 
heure d’angoisse et de larmes baignée, 
comment subir l’aspect affreux 
de cette douleur indignée? ... 
Lutter contre moi-même et contre toi, Didon! 
En déchirant ton cœur implorer mon pardon! 
En serai-je capable? ... En un dernier naufrage, 
ah! puissé-je périr, si je quittais Carthage 
sans te revoir pourtant! ... 
Sans la voir? Lâcheté! 
Mépris des droits sacrés de l’hospitalité! 
Non, non reine adorée, 
âme sublime et par moi déchirée, 
bienfaitrice des miens! Non, je veux te revoir, 
une dernière fois presser tes mains tremblantes, 
arroser tes genoux de mes larmes brûlantes, 
dussé-je être brisé par un tel désespoir. 
 
2 Dido and Aeneas van Purcell 
 
2.1 De componist en de opera 
 
Henry Purcell (1659-1695) was een Engelse componist van barokmuziek, wiens werk ook nu nog dikwijls 
wordt uitgevoerd en opgenomen. Hij schreef zowel kerkmuziek, toneelmuziek en instrumentale werken als 
liederen en opera’s. Purcells vader was werkzaam als musicus aan het hof van Karel II. 
 
De jonge Henry werd een koorjongen aan de Chapel Royal en, nadat zijn stem brak, kreeg hij de functie van 
assistent bij het onderhoud van het orgel en andere instrumenten. Van tijd tot tijd werd hij ook betaald voor 
het kopiëren van muziek van andere componisten. 
 
In  1677  kreeg  hij  zijn  eerste  baan  als  hofcomponist.  Tegen  het  einde  van  1679  werd  hij  ook  organist  van  
Westminster Abbey. Kort daarna trouwde Purcell met Frances Peters, met wie hij minstens zes kinderen 
kreeg. 
 
Zijn bekendste compositie, de dramatische opera Dido and Aeneas, werd geschreven tijdens de jaren 1680, 
maar  het  is  niet  zeker  wanneer  de  eerste  uitvoering  plaatsvond.  In  1689,  toen  Mary  II  en  William  III  ge-
kroond waren tot koning en koningin, schijnen er minder kansen te zijn geweest aan het hof voor componis-
ten dan onder hun voorgangers, Karel II en Jacobus II.  Purcell wendde zich tot het theater, het schrijven van 
vier grootschalige opera’s, alsook bijkomende muziek voor talrijke toneelstukken. In maart 1695 overleed 
Queen Mary en Purcell componeerde de muziek voor haar staatsbegrafenis. Slechts een paar maanden later, 
op 21 november 1695, overleed Purcell zelf. 
 
Dido and Aeneas is een kameropera, een genre dat uitgevoerd wordt door een klein gezelschap en begeleid 
wordt door een kamerorkest. Het is bedoeld om opgevoerd te worden in kleine theaters. 
 
2.2 De inhoud 
 
Eerste bedrijf 
 

Aeneas,  die  Troje  is  ontvlucht,  komt  aan  in  Carthago,  waar  koningin  Dido  hem  in  haar  paleis  ontvangt.  
Aangemoedigd door haar dienares Belinda vat zij amoureuze gevoelens voor hem op. 
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Tweede bedrijf 
 

Een groep tovenaressen, die de koningin haten omdat ze te gelukkig is, zweert binnen in een spelonk samen 
om haar geluk te verstoren: zij  bedenken het plan een grote storm op te wekken, zodat Aeneas – die, na de 
nacht met Dido te hebben doorgebracht, nu in het veld op jacht is en zojuist een monster heeft gedood – van 
de troep wordt afgezonderd, terwijl Dido en haar gevolg terug naar de stad vluchten. Vervolgens spoort de 
elf van de hoofdtovenares, vermomd als Mercurius, Aeneas aan te vertrekken, met de valse bewering dat 
Jupiter hem beveelt zo snel mogelijk verder te gaan. Aeneas is immers op weg om een nieuwe stad te stich-
ten. Met immense tegenzin en wroeging aanvaardt Aeneas deze opdracht. Hierna zingen de tovenaressen 
een overwinningskoor, gevolgd door een dans, waarvan de muziek verloren is gegaan. 
 
Derde bedrijf 
 

Aeneas’ matrozen brengen alles in gereedheid om te vertrekken, tot grote vreugde van de tovenaressen. 
Wanneer Aeneas huilend afscheid gaat nemen van Dido, beschuldigt zij hem van schijnheiligheid; Aeneas 
wil ten langen leste, tegen het vermeende goddelijke bevel in, alsnog in Carthago blijven, maar Dido stuurt 
hem kordaat de laan uit (zie gekozen fragment). Dido sterft van verdriet, maar of zij al dan niet zelfmoord 
pleegt, blijft in het ongewisse. Cupido’s dalen neder en strooien rozen op haar graf. 
 
2.3 Fragment uit de opera 
 
Act 3 
 

(Enter Aeneas.)  
 

AENEAS  
What shall lost Aeneas do?  
How, Royal Fair, shall I impart  
the God’s decree, and tell you we must part?  
 

DIDO  
Thus, on the fatal banks of Nile, 
weeps the deceitful crocodile;  
thus hypocrites, that murder act,  
make Heav’n and Gods the authors of the fact. 
 

AENEAS  
By all that’s good – 
 

DIDO  
By all that’s good, no more!  
All that’s good you here forswore 
to your promis’d empire fly, and let forsaken Dido die.  
 

AENEAS  
In spite of Jove’s command, I’ll stay. 
Offend the Gods and Love obey.  
 

DIDO  
No, faithless man, thy course pursue; 
I’m now resolv’d as well as you. 
No repentance shall reclaim  
the injur’d Dido’s slighted flame,  
for ’tis enough, whate’er you now decree, 
that you had once a thought of leaving me.  
 

AENEAS  
Let Jove say what he please, I’ll stay!  
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DIDO  
Away, away! No, no, away! 
 

AENEAS  
No, no, I’ll stay, and Love obey! 
 

DIDO  
To Death I’ll fly, if longer you delay; 
away, away! ... 
 

(Exit Aeneas.)  
 

But Death, alas! I cannot shun;  
Death must come when he is gone. 
 

CHORUS  
Great minds against themselves conspire, 
and shun the cure they most desire.   
 

DIDO  
Thy hand, Belinda; darkness shades me: 
on thy bosom let me rest:  
more I would, but Death invades me: 
Death is now a welcome guest.  
When I am laid in earth,  
may my wrongs create no trouble in thy breast;  
remember me! But ah! forget my fate.  
 

CHORUS  
With drooping wings ye cupids come, 
and scatter roses on her tomb, 
soft and gentle as her heart;  
Keep here your watch, and never part. 
 

(Cupids dance.) 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Voorzetsel en voegwoord cum bij Caesar: een leestechniek 
 
 

Robert Vermeersch 
 
 
Een korte studie van alle gevallen van cum in diverse constellaties bij Caesar toont aan dat er niet veel nodig 
is om daar in de klas goed mee om te gaan. Enkele eenvoudige leesinstructies maken komaf met het odium 
van de vermeende moeilijkheid van de grammatica. Vermits de lectuur gebeurt op basis van het herkennen 
van woordgroepen en bijzinnen die samen de zin uitmaken, komt het erop aan die gehelen (woordgroepen, 
bijzinnen) snel en correct te identificeren. 
 
Een voorzetselgroep leren lezen 
 
Vanaf de eerste les komen de leerlingen in contact met woordgroepen. Een belangrijke woordgroep is de 
voorzetselgroep. In tegenstelling met de substantiefgroep (die kennis van de naamvallen en de congruentie 
veronderstelt) kan de leerling de voorzetselgroep gemakkelijk herkennen op grond van de betekenis, zelfs 
zonder alle naamvallen van alle verbuigingen te kennen. De voorzetselgroep ziet er namelijk net zo uit als in 
het Nederlands: de groep gaat van het voorzetsel tot het substantief of voornaamwoord. 
 
bv.  na die dag – in de diepe schaduw van een boom – (ik sprak) met hen allen 
 

  ante lucem – in tanta propinquitate castrorum – ad hostes – cum aliquo (locutus sum) 
 
Wanneer de leerling een voorzetsel ontmoet, heeft hij de betekenis reeds geleerd of geeft het leerboek de be-
tekenis. De lezer herkent het voorzetsel en het daarbij behorende substantief of voornaamwoord vooral aan 
hun betekenis en kan dus de meeste voorzetselgroepen als groep lezen.1 Kennis van de naamvalsvormen ac-
cusatief en ablatief is daarbij aanvankelijk niet vereist. 
 
Wanneer later de ablatief- en accusatiefvormen nader bekeken worden en de grondbetekenis ervan gekend 
is, zal die betekenis helpen om samen met het voorzetsel tot een goed begrip en een goede vertaling van de 
hele voorzetselgroep te komen. 
 
Cum bij Caesar 
 
Een paar cijfers tonen aan hoe belangrijk de voorzetsels zijn. In Caesars De bello Gallico komen 3904 voorzet-
sels voor en vormen ze 8,61 % van het totale aantal woorden. De voorzetselgroepen vullen ongeveer één 
vierde van de tekst! Van de 34 verschillende voorzetsels zijn er slechts een negental veel gebruikt: in (983 
keer), ad (706), a(b) (542), e(x) (467), cum (250), de (206), per (104), inter (79) en pro (79). 
 
Het voorzetsel cum (‘samen met’) heeft zich verder ontwikkeld tot een onderschikkend voegwoord.2 Het 
komt 279 keer voor in Caesars De bello Gallico en is daarmee het frequentste voegwoord na ut (433 keer). 
                                                
 1 De leerling kan aan de hand van één criterium nagaan of hij met een voorzetsel heeft te maken: ‘Kan dit 

woord op of tijdens vervangen in de groep op de trappen of tijdens de vakantie?’ (P.C. Paardekooper e.a., Be-
knopte ABN spraakkunst). 

 

 2 Een ontwikkeling die zich ook in het Nederlands (vooral in het dialect) voordeed. Bv.: Met dat zij binnen-
kwam, viel het licht uit. Met dat hij de sleutel verloren had, kon hij de deur niet openen. Daarin dient dat als sig-
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Hoe kan de lezer cum als een voorzetsel zien? 
 
In de eerste plaats is cum een voorzetsel wanneer het aan een voornaamwoord is vastgehecht. Bij Caesar 
vinden we secum (15 keer), quibuscum (4), nobiscum (1), vobiscum (1), quacum (1). 
 
Vervolgens is cum een voorzetsel wanneer cum direct door een ablatief (substantief/voornaamwoord of con-
gruerende groep) wordt gevolgd (95 keer). 
 
bv.  1, 31, 6 Cum his Haeduos eorumque clientes ... armis contendisse. (indirecte rede) 
 

  4, 6, 3  Bellum cum Germanis gerere constituit. 
 

  7, 18, 1 Atque ipsum cum equitatu expeditisque, qui inter equites proeliari consuessent, ... 
 

  7, 40, 3 C. Fabium cum legionibus duabus castris praesidio relinquit. 
 
Een bijvoeglijke bepaling (congruerend woord of substantief in de genitief of beide) maakt 73 keer deel uit 
van de naamwoordgroep. Deze bijvoeglijke bepaling staat tussen voorzetsel en substantief ingeschoven. 
 
bv.  1, 24, 4 Helvetii cum omnibus suis carris secuti ... 
 

  1, 31, 11 Neque conferendum esse Gallicum cum Germanorum agro, neque ... 
 

  5, 4, 1  Indutiomarum ad se cum ducentis obsidibus venire iussit. 
 

  6, 33, 2 Caium Tribonium cum pari legionum numero ... mittit. 
 

  6, 34, 7 Ut potius in nocendo aliquid praetermitteretur, ... quam cum aliquo militum detrimento noceretur. 
 

  7, 34, 5 Interim Teutomatus ... cum magno equitum suorum numero ... ad eum pervenit. 
 
Een bijvoeglijke bepaling kan ook na het substantief of voornaamwoord toegevoegd worden. 
 
bv.  5, 7, 5  Dumnorix cum equitibus Haeduorum a castris ... discedere coepit. 
 

  5, 37, 4 Ibi L. Cotta ... interficitur cum maxima parte militum. 
 
Een adjectief in de ablatief voor cum wacht  als  het  ware op het  substantief  waarmee het  zal  congrueren en 
laat een voorzetselgroep vermoeden, in een patroon adjectief-voorzetsel-substantief, wat in het Nederlands 
niet voorkomt. Deze woordorde met hyperbaton suggereert een klemtoon op het adjectief. 
 
bv.  1, 17, 5 Intellegere sese quanto id cum periculo fecerit, ... 
 

  1, 20, 1 Diviciacus multis cum lacrimis Caesarem complexus ... 
 

  4, 28, 2 Aliae (naves) ad inferiorem partem insulae ... magno sui cum periculo deicerentur. 
 

  5, 58, 2 Equites tela coniciunt et magna cum contumelia verborum nostros ad pugnam evocant. 
 
Het bijwoord una voor of na cum benadrukt het voorzetsel. 
 
bv.  3, 22, 2 Omnibus in vita commodis una cum iis fruantur. 
 

  4, 21, 7 Et cum iis una Commium, quem ... 
 

  4, 27, 2 Una cum his legatis Commius Atrebas venit, ... 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            

naal voor een bijzin. Dat de eerste bijzin er een van tijd is en de tweede een van reden, hangt niet af van 
met, maar van de semantiek van de zin. Zie ook de Grote Van Dale (1984), p. 1699, s.v. met, aan het eind 
(spreektaal). 
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Hoe kan de lezer cum als een onderschikkend voegwoord zien? 
 
Wanneer cum geen voorzetsel is, is het een voegwoord en zijn er geen speciale tips te leren. Toch ziet een bij-
zin (met onderwerp, voorwerp, bijwoordelijke bepalingen ...) er heel anders uit dan een voorzetselgroep en 
zijn er meestal meerdere signalen die op een voegwoord en bijzin wijzen. Een goede vraag kan dan luiden: 
‘Vanaf welk woord ben je zeker dat ...? Waarom?’ 
 
Van de 361 voegwoorden cum worden er  een dertigtal  vergezeld door  een indicatief  en 330 door  een con-
junctief. 
 
Uiteraard vormen de woorden cum se geen voorzetselgroep, want dan zou er secum staan. 
 
bv.  1, 11, 2 Haedui, cum se suaque ab iis defendere non possent, ... (se is hier dus accusatief) 
 

  4, 33, 1 Perturbant, et cum se inter equitum turmas insinuaverunt, ... 
 

  5, 54, 1 Territando, cum se scire quae fierent denuntiaret, ... 
 
Indien cum gevolgd wordt door een voorzetsel(groep), is cum een onderschikkend voegwoord, vermits een 
algemene leesregel zegt dat gelijke woordsoorten of functies niet op elkaar volgen zonder nevenschikkend 
voegwoord (of komma bij een opsomming; maar een reeks voorzetsels, dat bestaat niet). 
 
bv.  1, 16, 6 Praesertim cum magna ex parte eorum precibus adductus bellum susceperit. 
 

  5, 16, 1 Toto hoc in genere pugnae, cum sub oculis omnium ... dimicaretur, ... 
 

  5, 35, 3 Rursus, cum in eum locum unde erant egressi reverti coeperant, ... 
 

  5, 35, 5 Magna parte diei consumpta, cum a prima luce ad horam octavam pugnaretur ... 
 
Cum gevolgd door een naamwoord in een andere naamval dan de ablatief is een voegwoord (zie nochtans 
verder). 
 
bv.  1, 23, 1 Cum exercitui frumentum metiri oporteret ... 
 

  4, 3, 4  Hos cum Suebi multis saepe bellis experti ... finibus expellere non potuissent, tamen ... 
 

  7, 53, 3 Cum hoc idem postero die fecisset, ... 
 
Werkwoorden en bijwoorden onmiddellijk na cum zijn signalen dat we niet met een voorzetselgroep te ma-
ken hebben, maar met cum als voegwoord van een bijzin. 
 
bv.  1, 26, 1 Diutius cum sustinere nostrorum impetus non possent, ... 
 

  3, 5, 1  Cum iam amplius horis sex continenter pugnaretur ... 
 

  3, 9, 2  Ipse, cum primum per anni tempus potuit, ... 
 

  4, 23, 2 A quibus cum paulo tardius esset administratum, ... 
 

  5, 16, 2 Illi ... cederent et, cum paulum ab legionibus nostros removissent, ... 
 
Moeilijkheden bij de verwoording? 
 
Vaak worden woorden die het thema in een zin vormen, die een link bieden naar een element in de vorige 
zin, voorop gezet en volgt er dan een bijzin. (Het Nederlands haalt het thema binnen de bijzin.) 
 
bv.  1, 27, 2 Qui cum eum convenissent ... (wijs op de accusatief) 
 

  2, 29, 3 Quod cum ex omnibus ... partibus altissimas rupes despectusque haberet, ... (wijs op het voorzetsel) 
 

  3, 25, 1 Ibi cum alii fossas complerent, alii ... (wijs ook op de nominatief) 
 

  4, 7, 2  A quibus cum paucorum dierum iter abesset, ... (wijs ook op de accusatief) 
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  4, 26, 4 Quod cum animadvertisset Caesar, ... (wijs ook op het werkwoord) 
 

  7, 7, 4  Eo cum venisset, timentes confirmat, ... (‘Toen hij daar gekomen was ...’) 
 
Dit initiële thema laat ons toe in cum dadelijk een onderschikkend voegwoord te vermoeden, ook waar soms 
een ablatief volgt. 
 
bv.  1, 9, 2  His cum sua sponte persuadere non possent, ... 
 

  1, 20, 5 Haec cum pluribus verbis flens a Caesare ... peteret, ... 
 

2, 2, 2  Ipse, cum primum pabuli copia esse inciperet, ad exercitum venit. (het bijwoord bevestigt het ver-
moeden) 

 

  2, 26, 2 Quo facto, cum alius alii subsidium ferret, ... (de nominatief alius bevestigt het vermoeden) 
 

  4, 25, 4 Hoc cum voce magna dixisset, ... 
 
Soms moet de komma na zo’n thematische start en (voor meer getrainden, die verder dan het eerstvolgende 
woord lezen) ook het werkwoord dat opdoemt, de leerlingen ervoor behoeden een voorzetsel te zien in de 
enkele gevallen waar cum wordt gevolgd door een (bijwoordelijke bepaling in de) ablatief of een woord-
groep die ablatief zou kunnen zijn. 
 
bv. 1, 12, 5 Hic pagus unus, cum domo exisset, ... consulem interfecerat ... (’samen met zijn huis emigreren’ 

heeft ook weinig zin, maar door op de structuur te letten kan die fout voorkomen worden) 
 

  2, 28, 1 Hac pugna nuntiata, cum victoribus nihil impeditum, victis nihil tutum ... arbitrarentur, ... 
 

  2, 29, 1 Atuatuci ..., cum omnibus copiis auxilio Nerviis venirent, ... domum reverterunt.1 
 

  4, 31, 3 Itaque, cum summo studio a militibus administraretur, ... ut navigari posset effecit. 
 

  5, 18, 5 Sed ... eo impetu milites ierunt, cum capite solo ex aqua exstarent, ut ... 
 

  5, 37, 5 Ex quibus L. Petrosidius aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, ... 
 

5, 40, 7 Ipse Cicero, cum tenuissima valetudine esset, ne nocturnum quidem sibi tempus ad quietem relinque-
bat, ... 

 

  6, 17, 3 Huic, cum proelio dimicare constituerunt, ea quae bello ceperint ... devovent. 
 

7, 24, 1 His tot rebus impedita oppugnatione milites, cum toto tempore frigore et ... tardarentur, tamen conti-
nenti labore omnia haec superaverunt et ... 

 

7, 28, 3 (De bevolking van Avaricum tracht in paniek de stad uit te vluchten) ... parsque ibi, cum an-
gusto exitu portarum se ipsi premerent, ... est interfecta. 

 
Meer twijfelgevallen zijn er niet. Als (bijkomend) herkenningsmiddel zorgt de uitgever van de tekst ervoor 
dat de (cum-)bijzin die midden in de regerende zin is ingebed, door komma’s wordt afgebakend. 
 
De weergave van het voegwoord cum 
 
Het betekenisveld van cum als voegwoord is blijkbaar erg breed. In veel gevallen leidt cum een bijkomende 
opmerking in,  iets  dat  de lezer  moet  weten om de inhoud van de verdere  zin in  het  juiste  kader  te  zetten.  
Daarvoor kunnen we een middel gebruiken dat in het Nederlands vaak voorkomt: gedachtestrepen of haak-
jes. Daartussen komt een onafhankelijke zin. 
 
bv.  2,  29,  1  (zie  boven)  ‘De Atuatuci  –  ze  waren met  al  hun troepen op weg om de Nerviërs  te  hulp te  

komen – maakten op het bericht van dit gevecht rechtsomkeer en gingen naar huis. / ... keer-
den op het  nieuws van dit  gevecht  direct  naar  huis  terug.’  (Wil  iemand echt  weten of  hier  
een cum van reden of van tijd staat?) 

                                                
 1 De voorzetselgroep cum omnibus copiis komt 7 keer voor, omnibus copiis 5 keer, zonder dat er een verschil in 

betekenis lijkt te zijn. 
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5,  40,  7  (zie  boven)  ‘En dan Cicero –  hij  genoot  een erg wankele  gezondheid –  gunde zich zelfs  de 
nachtelijke uren niet om uit te rusten.’ (Na deze verwoording zal de lezer hier gemakkelijk 
een toegevende bijzin zien: ‘Hoewel Cicero ...’.) 

 
Met gedachtestreepjes eerbiedigen we het verloop van de Latijnse zin en kunnen we toch, zo nodig, de bete-
kenis van de bijzin expliciteren, nadat inzicht is verkregen in de betekenisverhouding tussen hoofd- en bij-
zin. We kunnen ook zowat de helft van deze bijzinnen gewoon als onafhankelijke zinnen weergeven (zoals 
de Budévertaler en Vincent Hunink vaak doen), zodat de leerlingen verlost zijn van de haarkloverijen over 
de verschillende soorten cum. Tijd voor belangrijkere dingen. 
 
Een toemaatje: cum ... tum (correlatief voegwoord en bijwoord) 
 
Enkele keren gebruikt Caesar het voegwoord cum in correlatie met het bijwoord tum. De standaardvertaling 
van cum ... tum is dan ‘niet alleen ... maar ook’. Is hier een probleem? 
 
bv. 2, 4, 7  Diviciacum, qui cum magnae partis harum regionum, tum etiam Britanniae imperium optinuerit. 
  De  lange  woordgroep  in  de  genitief  wacht  op  een  substantief  (of,  statistisch  veel  minder  

waarschijnlijk, een werkwoord dat om een genitief vraagt). Er is na cum geen ablatief te zien: 
cum is dus geen voorzetsel, maar een voegwoord. Toch is er geen werkwoord te zien in de 
onmiddellijke nabijheid. Er moet dus een ellips van een werkwoord (zie verder optinuerit) 
zijn. De eerste verwoording bij de lectuur is dus voorlopig: ‘Diviciacus, die, toen hij <naam-
woord> van een groot deel van deze gebieden <werkwoord>, dan ook de heerschappij over 
Brittannië had bekomen.’ De betrekkelijke bijzin met ingebedde cum-bijzin is dus: ‘die, toen 
hij de heerschappij over een groot deel van deze gebieden had bekomen, ook de heerschap-
pij over Brittannië had bekomen.’ Of met de kortere standaardvertaling: ‘die niet alleen de 
heerschappij over ..., maar ook over Brittannië had bekomen.’ 

 

6, 30, 2 Multum cum in omnibus rebus, tum in re militari potest Fortuna. 
Behalve door de standaardvertaling met ‘niet alleen ... maar ook’ kan men het voegwoord 
cum ook vertalen door een voegwoord: ‘Wanneer Fortuna veel vermag in allerlei dingen, 
vermag zij ook veel in militaire zaken.’ 

 
Andere voorbeelden met dit correlatieve voegwoord en bijwoord cum ... tum bij Caesar staan in De bello Gal-
lico 3, 16, 2; 5, 4, 3; 5, 54, 5; 6, 32, 5; 7, 23, 5 en 7, 56, 2. 
 
Welk cum? Is dit een gewettigde en nuttige vraag? 
 
Aan het woord op zichzelf is geen onderscheid te zien. 
 
Ongeveer  30  keer  staat  het  werkwoord daarbij  in  de indicatief.  Daar  die  de werkelijkheid uitdrukt,  vinden 
we die vooral in beschrijvingen van streken, gewoonten (bv. 6, 12-27). 
 
De  andere  330  staan  in  de  conjunctief,  vaak  omdat  ze  deel  uitmaken  van  een  indirecte  rede.  Voor  de  rest  
heeft de bijzin vaak een betekenis van tijd + reden, reden of toegeving, al is dat niet altijd even duidelijk. 
 
bv. 5, 37, 1 Sabinus ... tribunos ... se sequi iubet et, cum propius Ambiorigem accessisset, iussus arma abicere im-

peratum facit. 
 

  7, 50, 1 Cum acerrime comminus pugnaretur ... subito sunt Haedui visi ab latere nostro aperto, ... 
 

  7, 53, 3 Cum hoc idem postero die fecisset, ... in Haeduos movit castra. 
 
Bijna alle cum-bijzinnen gaan hun regerende zin vooraf. De lezer kan dus pas na een eerste voorlopige weer-
gave van de hele zin de betekenisrelatie tussen bijzin en regerende zin doorzien. Dat de leerlingen die relatie 
moeten kunnen ontdekken en benoemen is een van de redenen waarom ze Latijn leren lezen! Ze moeten le-



 16

ren zelfstandig nadenken over de betekenis van wat ze lezen. Als de leerkracht mededeelt dat cum concessi-
vum een tegenstelling uitdrukt, heeft de leerling niets geleerd. Hij moet zelf kunnen uitmaken welke de be-
tekenisrelatie tussen de bijzin en de hoofdzin is. In een schrift een notitie zetten als ‘zin x: cum causale’ of ‘de-
ze cum door ‘hoewel’ vertalen’ en die later voor de toets memoriseren is niet wat onder ‘Latijn leren’ wordt 
verstaan. 
 
Een leestechniek vergt een vaste basis, een waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen gaan, met een mi-
nimum aan (zo wankel) geheugenwerk. Dat spaart veel tijd uit. Laten we hun een algemene richtlijn en een 
werkmethode als vaste basis meegeven: 
 
• In de context van de regerende zin drukt de cum-bijzin in de indicatief een tijd uit, in de conjunctief 

een tijd + reden, reden of toegeving. 
 

• Ontmoet je een cum-bijzin, vertaal hem als een onafhankelijke zin; vertaal dan de regerende zin. Ex-
pliciteer zo nodig de betekenisverhouding tussen beide. 

 
Met die gewoonte gewapend kunnen onze leerlingen met meer zelfvertrouwen een nieuwe tekst aanpakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de voorbije maanden heb ik een paar schoollezingen gegeven over vertalen van Griekse en Latijnse 
teksten voor de derde graad. Waar ik aanvankelijk dacht een en ander te beperken tot een paar scho-
len, zijn mijn ervaringen in enkele scholen van die aard dat ik dat aanbod toch tijdelijk wil uitbreiden. 
Ik denk aan de maanden oktober en november 2011 en de maanden januari, februari en maart 2012.  
 

Het schema van mijn lezing, waarin ik met teksten werk, is tweeledig. In een eerste lesuur behandel ik 
een paar vertaalproblemen aan de hand van een reeks fragmenten uit mijn gepubliceerde vertalingen 
en rond ik af met een woord over de vertaalstrategie die ik bij de Ilias toepaste (en ook bij de Odysse 
aan het toepassen ben) en die ook geldt voor Van Wilderodes vertaling van Vergilius. In een tweede 
lesuur  ga  ik  dieper  in  op  wat  ik  beschouw  als  het  poëtisch  hoogtepunt  van  de  Ilias, het schild van 
Achilles, waarbij ik de vergelijking maak met o.a. het schild van Aeneas in Vergilius’ Aeneis. Interactie 
met de leerlingen is op elk moment mogelijk en wordt ook op het einde van elk lesuur ingebouwd. 
 

Zo’n lezing wordt bij  voorkeur gepland tijdens het derde en vierde lesuur van de voormiddag of het 
eerste en tweede lesuur van de namiddag. Het honorarium bedraagt 100 euro + verplaatsing (veelal 
openbaar vervoer) aangevuld met een subsidie door de Stichting Lezen (een auteurslezing die plaats-
vindt  tussen 1  september en 31 december dient  te  worden aangevraagd tussen 1  en 31 mei  van het-
zelfde jaar, in concreto mei 2011; een auteurslezing die plaatsvindt tussen 1 januari en 31 maart dient 
te  worden aangevraagd tussen 1  en 31 oktober  van het  voorafgaande jaar,  in  concreto oktober  2011;  
zie auteurslezingen.stichtinglezen.be/html/StichtingLezen_reglement.pdf). 
 

Voor nadere informatie en afspraken kunnen collega’s me mailen (patrick.lateur@telenet.be). 
 

Patrick Lateur 
www.patricklateur.be 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 

De literatuur van de Romeinen 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Hele generaties studenten ‘klassieke filologie’ aan de Universiteit Gent hebben les gekregen van (intussen 
emeritus) professor Daniël Knecht. In het kader van de colleges Latijnse letterkunde zullen zij zich ongetwij-
feld zijn lijvige syllabus De literatuur van de Romeinen. Een gids voor gebruikers herinneren. Daarin behandelt 
professor Knecht de hele Latijnse literatuur vanaf de oudste letterkundige uitingen in de 3e eeuw v.C. tot en 
met de Romeinse literatuur van het late keizerrijk. 
 
Het werk is chronologisch opgevat. Elk van de vijf grote delen begint met een algemene inleiding over de 
betreffende periode, waarna de verschillende genres en/of auteurs worden besproken. Alle grote en minder 
bekende namen van schrijvers en werken komen daarbij aan bod. Het is professor Knecht in zijn uiteenzet-
tingen meer te doen om de esthetische waarde van de Latijnse literatuur (hoe een lezer vandaag deze teksten 
ervaart) dan om de biografie van de auteurs of de filologische achtergrond van de teksten (deze beide ele-
menten worden dan ook in beperktere mate behandeld). 
 
Wie les heeft gekregen van professor Knecht zal weten dat hij dit boek geheel in zijn eigen onnavolgbare stijl 
heeft  geschreven.  Hij  durft  daarbij  al  eens subjectief  te  zijn  door  zijn  persoonlijke  mening te  geven of  door  
meer aandacht te besteden aan zaken die hij zelf goed vindt en in zijn ogen minder geslaagde teksten veel 
beknopter te bespreken. Zijn schrijfstijl is bij momenten een beetje archaïsch, maar dat draagt zeker bij tot de 
charme van dit boek. Geregeld wordt er uit de besproken werken ook geciteerd, telkens met vermelding van 
de precieze referentie en met een door de auteur zelf gemaakte vertaling. 
 
De syllabus van professor  Knecht  werd,  onder  redactie  van Roger  Stroobandt,  uitgegeven als  het  vijftigste  
nummer in de reeks Didactica Classica Gandensia. Daarmee wordt niet alleen het tiende lustrum van de reeks 
op  een  mooie  manier  in  de  kijker  geplaatst,  maar  wordt  er  ook  hulde  gebracht  aan  een  van  de  ‘klassieke’  
monumenten van de Universiteit Gent. 
 
Voor de oud-studenten van Daniël Knecht zal dit boek ongetwijfeld nostalgische herinneringen oproepen, 
maar ook wie nooit les heeft gekregen van deze ‘eminentie’ van de Latijnse literatuur zal van dit boek kun-
nen genieten, als aangename lectuur en als naslagwerk. 
 
 

 

Daniël Knecht 
De literatuur van de Romeinen 
Een gids voor gebruikers 
Academia Press, Gent, 2010 
Paperback, 256 blz. 
ISBN 978 90 382 1667 6 
€ 20,00 
 

www.academiapress.be 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
Geef jij Latijn of Grieks? Doe het met stijl. Org.: DPB Antwerpen. DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwer-
pen. 2/3/2011. Info: www.nascholing.be. 
 
Monster’s ball: handicaps, monsters en rariteiten van de oudheid tot heden. Org.: VSC Leuven. Universi-
teit Antwerpen, Stadscampus, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen. 2/3/2011 van 9.30 tot 16.30 uur. 
Info: www.kuleuven.be/admin/al/niv3pbis/nascholingen. 
 
Actualité de l’Antiquité: mieux comprendre la crise identitaire actuelle de l’Union européenne à la lumiè-
re de la crise de la Rome républicaine. Org.: IFC. ULB, Campus Solbosch, F. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel. 
17/3/2011 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleiders: Ghislaine Vire, Hilde De Winter, Carine Bamps, Charlotte Van-
halme, Marie-France Van de Gucht. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
Néron de la 1ère à la 6ème: des parcours adaptés à chaque degré. Org.: IFC. In een school in Henegouwen. 
21/3 of 22/3/2011. Begeleider: Elie Borza. Eenzelfde thema wordt uitgewerkt voor de verschillende graden. In 
de eerste graad: peplumfilms, historische romans en teksten van Aurelius Victor. In de tweede graad het 
portret  van Nero bij  Suetonius,  op munten en als  busten.  In  de derde graad het  verhaal  van de moord op 
Agrippina. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
La troisième compétence en grec en chanson et en grammaire. Org.: CECAFOC. 1348 Louvain-la-Neuve. 
23/3/2011. Begeleider: Thomas Debrux. Info: www.segec.be/cecafoc. 
 
Du grec moderne dans les cours de grec ancien. Org.: CAF. CAF, La Neuville 1, 4500 Huy-Tihange. 8/4/2011 
van 9.15 tot 16.00 uur. Begeleider: Simone Thonon. Info: www.lecaf.be. 
 
Valentiegrammatica (inleiding). Org.: DPB Mechelen-Brussel. Diocesaan Pastoraal Centrum, Varkensstraat 
6, 2800 Mechelen; 4/5/2011 van 14.00 tot 16.30 uur. Sint-Pieterscollege, Minderbroedersstraat 13, 3000 Leu-
ven; 11/5/2011 van 14.00 tot 16.30 uur. Begeleider: Geert Hellemans. Info: www.nascholing.be. 
 
English meets Latin ... Schulfremdsprachen vernetzen, Unterricht entwickeln. Deutscher Altphilologen-
verband. Humboldt-Universität. 3/6 tot 5/6/2011. Michael Mader, Vielfalt oder Einfalt? Zur Vernetzung alter 
und neuer Schulfremdsprachen; Arbeitsgruppe Lexik und Morphologie; Arbeitsgruppe Grammatik und Syntax; 
Arbeitsgruppe Soziolinguistik und Kulturgeschichte; Johannes Müller-Lancé, Sprachenvernetzung in Kopf und 
Unterricht; Voraussetzungen und Ziele eines fächerübergreifenden Fremdsprachenunterrichts English & Latein und 
Zukunftsperspektiven von ELIK. Info: www.altphilologenverband.de. 

 
Cursussen en congressen 
 

 
De Etrusken, leermeesters van de Romeinen. Org.: UVT Davidsfonds. Heilig-Hart & College, Parklaan 7, 
1500 Halle. 2/3, 16/3 en 23/3/2011 van 14.00 tot 16.30 uur. Facultatief bezoek aan de tentoonstelling De 
Etrusken en Europa op  30/3.  Docent:  Koen  Wylin.  Enkele  thema’s:  oorsprong  van  de  Etrusken;  Etruskisch  
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schrift en taal; ontwikkeling van de cultuur; (kunst)nijverheid; maatschappij en politiek; religie; invloed op 
Rome. Info: www.davidsfonds.be. 
 
De Etrusken, een vergeten beschaving. Org.: Vormingplus. Pannestraat 142, 8360 Veurne. Van 15/3 tot 
29/3/2011. Info: www.vormingplus.be/oostende-westhoek. 
 
Roma sotteranea: onderaards Rome. Org.: Amarant. 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, L. 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. 
 
Nero en de Romeinse keizers. Org.: Moritoen. Moritoenhuis, Lange Vesting 112, 8200 Brugge. 18/3, 25/3, 1/4 
en 8/4/2011 van 9.15 tot 11.45 uur. Docent: Catherine Dupres. Info: www.moritoen.be. 
 
Griekse kring. De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 22/3, 29/3, 5/4, 26/4, 3/5 en 10/5/2011 van 10.00 tot 11.30 
uur. Begeleiding: Wouter De Bruyne. Info: www.ccdewerf.be. 
 
Syrië, kruispunt van culturen. Org.: Amarant. Raadhuis, Dorp, 3920 Lommel; 22/3 en 29/3/2011 van 19.30 
tot 22.00 uur. Docent: Louis Hulstaert. Info: www.amarant.be. 
 
Studentensymposium Op Dionysus’ drinkgelag.  Org.:  Thiasos.  24/3/2011.  Reeds  in  de  voorklassieke  tijd  
kwamen de Grieken bijeen om bij een stevig glas wijn te praten over belanghebbende zaken of gewoon om 
een aardig gedichtje te reciteren. Het symposium vervult traditioneel een educatieve functie, waar kennis 
gedeeld en overgedragen wordt. In de klassieke tijd zien de symposia van Plato en Xenophon het licht, waar 
filosofie en sofistische redevoeringen in de conviviale sfeer terechtkomen. Nog later verschijnen nog andere 
facetten ten tonele: bij Plutarchus discussies over natuurkundige problemen, bij Athenaeus taalkundige on-
derwerpen en bij Horatius en Petronius burlesk entertainment en humoristisch gepalaver. Het studenten-
symposium trekt evenzeer de kaart van de receptie van de Grieks-Romeinse oudheid in latere tijden (mid-
deleeuwen, renaissance, modernisme, de hedendaagse cinematografie ...) en besteedt evenzeer aandacht aan 
het fenomeen receptie binnen de oudheid zelf. De figuur van Socrates zelf of teksten van Homerus en Plato 
hebben vele schrijvers uit de oudheid geïnspireerd tot bewerkingen of adaptaties. Info: 
www.arts.kuleuven.be/thiasos. 
 
Brood en spelen: gladiatorengevechten en wagenrennen in het oude Rome. Org.: Amarant. Hof van Wa-
tervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 28/4/2011 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. Zaal Stanislas, 
Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 29/4/2011 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. 30 CC, Brusselse 
Straat 63, 3000 Leuven. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 6/5/2011 
van 10.15 tot 12.45 en van 14.00 tot 16.30 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 9/5/2011 van 10.00 tot 12.30 
en van 14.00 tot 16.30 uur. CC, Kerkplein 5, 9160 Lokeren; 10/5 en 17/5/2011 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: 
Sophie Dralans. Info: www.amarant.be. 
 
Savoir-vivre in het oude Griekenland: over de filosofieën van de levenskunst. Org: Amarant. De Markten, 
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel; 3/5 en 10/5/2011 van 19.30 tot 22.00 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 
Gent; 14/5/2011 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Stefan Joosten. Info: www.amarant.be. 
 
Met de Romeinen aan tafel. Vormingplus. De Valkaart, A. Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp. 4/5/2011 
van 19.30 tot 21.30 uur. Presentatie: Annelies Van Wittenberghe. Info: www.oostkamp.be. 

 
Lezingen 
 

 
Sagalassos 2010. Aula Pieter De Somer, Deberiotstraat 24, 3000 Leuven. 2/3, 8/3 en 24/3/2011 om 20.00 uur. 
Sprekers: Marc Waelkens en Jeroen Poblome. Info: www.sagalassos.be. 
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Sagalassos 2010. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 17/3/2011 om 
20.00 uur. Sprekers: Marc Waelkens en Jeroen Poblome. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
La déesse Héra est-elle une mégère? Réflexions sur le fonctionnement du polythéïsme grec antique. Org.: 
Association Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 18/3/2011 om 19.30 
uur. Spreker: Vinciane Pirenne. Info: www.alexandrelegrand.be. 
 
1000 jaar Kelten, drank en wagens. Org.: Davidsfonds. Heuvelstraat, 2580 Putte. 22/3/2011 om 20.00 uur. 
Spreker: Herman Clerincx. Info: www.davidsfonds.be. 
 
De Romeinen in Antwerpen en het Waasland. Org.: Davidsfonds. Bibliotheek, Binnenplein 1, 2070 Zwijn-
drecht. 22/3/2011 om 20.00 uur. Spreker: Guido Cuyt. Info: www.davidsfonds.be. 
 
Les considérations de la mort à Orolaunum (Arlon): quelle place pour le mausolée particulier de Vervici-
us et Vervicia? Org.: Roma asbl. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. 23/3/2011 om 20.00 
uur. Spreker: Hélène Clérin. Info: www.roma-asbl.be. 
 
La Rhétorique d’Aristote et son étonnante actualité.  Org.:  FPGL.  Salle  Académique,  Place  du  XX  Août  7,  
4000 Liège. 26/3/2011 om 11.00 uur. Spreker: André Motte. Deze voordracht vindt plaats in het kader van de 
algemene vergadering van de FPGL. Info: www.fpgl.be. 
 
De mummie van de borduurster Euphemia en haar grafinboedel: nieuw licht op een oude vondst. Ko-
ninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 27/3/2011 om 10.30 uur. Spreker: 
Mieke Van Raemdonck. Info: www.kmkg.be. 
 
Le Mausolée d’Halicarnasse et le temple d’Artémis à Ephèse. Org.: Roma asbl. Centre Culturel, Rue Jules 
Hans 4, 1420 Braine l’Alleud. 29/3/2011 om 20.00 uur. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Cutuur en religie bij de Etrusken. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 30/3/2011 om 20.00 uur. Spreker: Koen Wylin. Info: 
www.nkvov.tk. 
 
De thermen. Org.: NKV Antwerpen. UA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 30/3/2011 om 20.00 uur. Spreker: 
Jan Van Reeth. Info: www.oudheid.nl. 
 
Erasmus en zijn angsten. Org.: Masereelfonds. Erasmusmuseum, Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht. 
31/3/2011 om 20.00 uur. Spreker: Dirk Sacré. Info: www.masereelfonds.be. 
 
La cité romaine d’Italica en Espagne. Org.: Roma asbl. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Ar-
lon. 13/4/2011 om 20.00 uur. Spreker: Anthony Alvarez Melero. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Vlaanderen in de tweede eeuw. Org.: AVRA. UA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 20/4/2011 om 20.00 uur. 
Spreker: Guido Cuyt. Info: www.avra.be. 
 
De uil en de olielamp: het lezen en schrijven van poëzie in het elfde-eeuwse Byzantium. Org.: Grieken-
landcentrum. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 
27/4/2011 om 20.00 uur. Spreker: Floris Bernard. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
La médecine dans la Grèce ancienne: entre cultes guérisseurs et médecins. Org.: Association Alexandre le 
Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 29/4/2011 om 19.30 uur. Spreker: Cécile Nis-
sen. Info: www.alexandrelegrand.be. 
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De Adagia van Erasmus. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 
3/5/2011 om 20.00 uur. Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 5/5/2011 om 20.00 uur. 
Spreker: Jeanine De Landtsheer. Info: www.nkv.nl. 
 
Christianisatie van onze gewesten. Org.: AVRA. UA, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 18/5/2011 om 20.00 
uur. Spreker: Antoon Naert. Info: www.avra.be. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
Archäologie und Playmobil. Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, Benediktinerplatz 5, 
78467 Konstanz (DE). Tot 6/3/2011. Info: www.konstanz.alm-bw.de. 
 
De abt en de geleerde vrouw. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. Tot 8/3/2011. Over de vernieu-
wende ideeën van Erasmus rond de opvoeding van de vrouw. Info: www.erasmushouse.museum. 
 
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. 
 
Fürsten - Feste - Rituale: Bilderwelten zwischen Kelten und Etrusken. Archäologisches Museum, Karmeli-
tergasse 1, 60311 Frankfurt am Main (DE). Tot 20/3/2011. Info: www.archaeologisches-museum.frankfurt.de. 
 
Antike Statuen auf Briefmarken. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17, 4056 Basel (CH). 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). Tot 25/4/2011. Info: www.museenkoeln.de. 
 
Götter, Götzen und Idole. Museum  für  Kunst  und  Gewerbe,  Steintorplatz  1,  20099  Hamburg  (DE).  Tot  
30/4/2011. Tentoonstelling van 200 idolen afkomstig uit de verschillende gebieden van Klein-Azië, Grieken-
land en Italië. Info: www.mkg-hamburg.de. 
 
Les objets racontent Lattara. Musée Archéologique, Route de Pérols 390, 34970 Lattes (FR). Tot 30/4/2011. In-
fo: museearcheo.montpellier-agglo.com. 
 
Les monuments de spectacle en Gaule Narbonnaise. Musée Archéologique, Boulevard Amiral-Courbet 13, 
30000 Nîmes (FR). Van 11/3 tot 27/5/2011. Info: www.nimes.fr. 
 
Tricastin devenu romain. Salle de l’Archidiacre, Place Castellane, Saint-Paul-Trois-Châteaux (FR). Tot 
28/5/2011. Info: www.musat.fr. 
 



 24

Illuminations: aventure du livre en Occident. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 
7140 Morlanwelz. Tot 29/5/2011. Info: www.musee-mariemont.be. 
 
Berlins verborgener Olymp in Mannheim: die Rückkehr der Götter. Reiss-Engelhorn-Museen, 68159 
Mannheim (DE). Tot 13/6/2011. Info: www.rem-museen.de.  
 
Agricolae, ferme gallo-romaine, ferme d’aujourd’hui. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 
Tot 30/6/2011. Info: www.ath.be. 
 
Hannibal et les Alpes. Musée Dauphinois, Rue Maurice Gignoux 30, 38031 Grenoble cedex 1 (FR). Van 22/4 
tot 2/7/2011. Info: www.musee-dauphinois.fr. 
 
Spannende Geschichte(n): Frauen und Mode. Belginum, Archäologiepark, 54497 Morbach-Wederath (DE). 
Tot 7/8/2011. Info: www.belginum.de. 
 
Le blé, l’autre or des Romains. Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 5670 Treignes. Tot 28/8/2011. Info: 
users.skynet.be/cedarc. 
 
Romeins glas. Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen (NL). Van 29/4 tot 28/8/2011. Info: 
www.thermenmuseum.nl. 
 
Attiniacum, la vallée de la Canche avant Montreuil. Musée de France Roger  Rodière,  Place  Saint  Walloy,  
62170 Montreuil-sur-Mer (FR). Tot 19/9/2011. Info: www.musenor.com.  
 
Corent: voyage au coeur d’une ville gauloise. Musée Départemental  de la  Céramique,  Rue de la  Républi-
que, 63190 Lezoux (FR). Tot 30/9/2011. Info: www.lezoux.fr. 
 
Uit goede bron: nieuwe inzichten over de oudste geschiedenis van Brugge en omstreken. Gruuthusemu-
seum, Dijver 17, 8000 Brugge. Van 8/4 tot 16/10/2011. Info: www.brugge.be. 
 
Eau & Toilette. Museum für Archäologie Thurgau, Freie Straße 26, 8510 Frauenfeld (CH). Tot 23/10/2011. In-
fo: www.archaeologie.tg.ch. 
 
Erobern, Entdeckn, Erleben im Römerland Carnuntum. Carnuntum, Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-
Altenburg (AT). Van 16/4 tot 15/11/2011. Info: www.carnuntum.co.at. 
 
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.  Deze  tentoonstelling  biedt  een  overzicht  van  de  opgravingen  van  een  legioenkamp  in  
Straatsburg.  Speciale  aandacht  gaat  naar  de  resultaten  van  de  jongste  opgravingen.  De  lotgevallen  van  de  
twee legioenen die ooit in Straatsburg gekazerneerd waren, worden op levendige wijze geëvoceerd, evenals 
het dagelijkse leven van de legioensoldaten. Info: www.musees.strasbourg.eu. 

 
Toneel 
 

 
Hybris. Theater Tieret. GC De Route, Stationstraat 201, 9170 Sint-Gillis-Waas. 4/3/2011 om 20.00 uur. Vanaf 
10 jaar. Figurentheater. Het vertrekpunt is de Theogonia van Hesiodus. Men concentreert zich op de tragische 
figuur van Prometheus. Een acteur-verteller schept alleen met de kracht van het woord de hele Griekse go-
denwereld. Een acteur-poppenspeler vertolkt met de kracht van het beeld (de poppen) alle goden. Een ac-
teur-percussionist bedt het geheel aan taal en beeld in de muziek in. Info: www.tieret.be. 
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Oedipus mankepootstekeblind. Barre Weldaad. De Brouwerij, Zuidstraat 19, 9600 Ronse; 15/3/2011 om 
10.00 en 13.30 uur. De Wouwer, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels; 22/3/2011 om 10.00 en 13.30 uur. De Adelberg, 
Adelbergpark 1, 3920 Lommel; 24/3/2011 om 10.30 en 13.30 uur. De Werft, Werft 32, 2440 Geel; 27/4 om 10.30 
uur en 28/4/2011 om 10.30 en 13.45 uur. De Stringe, Ommersheimplein 5, 8570 Anzegem; 3/5/2011 om 14.00 
uur. CC De Plomblom, Graanmarkt 12, Ninove; 6/5/2011 om 13.30 uur. Stroming, Weststraat 31, 9940 Ever-
gem; 9/5 om 13.45 uur en 10/5/2011 om 10.00 en 13.45 uur. CC Sijsele, Damme; 12/5/2011 om 14.00 uur. CC 
Zwaneberg, Bergstraat, 2220 Heist-op-den-Berg; 17/5/2011 om 10.00 en 14.00 uur. CC Den Blank, Begijnhof 
11, 3090 Overijse; 19/5/2011 om 13.30 uur. CC De Ploter, Kerkstraat 4, 1742 Ternat; 23/5/2011 om 13.30 uur. 
Info: www.huubcolla.be. 
 
Pour en finir avec Bérénice. Studios Cabaco. KVS-Box, Arduinkaai 9, 1000 Brussel. 16/3, 17/3, 18/3 en 
19/3/2011 om 20.30 uur. De Congolese choreograaf Faustin Linyekula brengt met zijn acteurs uit Kinshasa en 
Kisangani de westerse klassieker Bérénice van Jean Racine naar zijn land. Hoe het verhaal vertellen van deze 
heldin, koningin van Palestina, minnares van Titus, maar door Rome verworpen vanwege haar vreemde af-
komst? Maar ook wat is de plaats van het Frans, Congo’s officiële taal, terwijl het grootste deel van de bevol-
king die taal niet machtig is? Info: www.kvs.be. 
 
Prometheus - Landscape II (Jan Fabre/Troubleyn). Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel; 16/3, 
18/3 en 19/3/2011 om 20.30 uur, 17/3/2011 om 19.00 uur. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 26/5, 
27/5 en 28/5/2011 om 20.00 uur. Wat heeft de klassieke Griekse mythe van Prometheus gemeen met Stanley 
Kubricks film Full metal jacket?  Prometheus gaat  lijnrecht  in  tegen de wil  van de goden en wordt  door  hen 
genadeloos afgestraft: pijn, woede en vernedering tot in de eeuwigheid. Net als Prometheus worden in Full 
metal jacket soldaten gefolterd en geofferd voor het staatsbelang. Mentaal en fysiek uitgeput worden ze naar 
de  slachtbank  van  de  Vietnamese  oorlog  geleid.  Het  vuur,  dat  Prometheus  als  een  gift  aan  de  mensen  
schonk, heeft zich tegen hen gekeerd. Fabre toont het slagveld dat onze beschaving geworden is. Info: 
www.vooruit.be; www.kaaitheater.be. 
 
Hippoliet. Het Ongerijmde. ’t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals; 17/3/2011 om 13.30 en 20.00 uur. 
Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk; 21/3/2011 om 14.00 uur en 22/3/2011 om 10.00 en 14.00 uur. 
De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek; 7/4/2011 om 20.00 uur. De Woeker, Woeker 3, 9700 Ou-
denaarde; 22/4/2011 om 20.30 uur. CC, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten; 27/4/2011 om 20.30 uur. De Stei-
ger, H. Spillemaeckersstraat 9, 2850 Boom; 29/4/2011 om 20.15 uur. De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 
2/5/2011 om 13.45 uur en 3/5/2011 om 10.00 en 13.45 uur. CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat, 9900 
Eeklo; 5/5/2011 om 13.45 uur. ’t Poorthuis, Zuidervest 2 A, 3990 Peer; 12/5/2011 om 13.30 uur. Vanaf 15 jaar. 
Info: www.huubcolla.be. 
 
Icarus. De Barre Weldaad. OC De Neerbeek, Vlaswaagplein 1, 8501 Bissegem; 17/3/2011 om 14.00 uur. 
Schouwburg Rex, Smallestraat 2, 2400 Mol; 21/3/2011 om 13.30 uur. CC De Stringe, Ommersheimplein 5, 
8570 Anzegem; 22/3/2011 om 10.00 en 14.00 uur. Bib, Torhoutstraat 7, 8610 Kortemark; 24/3/2011 om 14.00 
uur. Het Loo, Vismarkt, 3980 Tessenderlo; 29/3/2011 om 13.30 uur. ’t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Heren-
tals; 4/4/2011 om 13.30 uur. CC, Casinoplein 10-11, 8670 Koksijde; 17/5/2011 om 10.00 en 14.00 uur. CC Nova, 
Molenstraat 2 B, 9230 Wetteren; 24/5/2011 om 10.00 en 14.00 uur, 25/5/2011 om 10.00 uur. Info: 
www.huubcolla.be. 
 
Vloek! De Electra-files (Wolter Muller). Theatergroep Siberia. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. 22/3/2011 om 
13.30 uur. Vanaf 12 jaar. Electra bevat alle elementen voor een klassiek familiedrama: haat, liefde, eer en 
wraak. In Vloek! wordt teruggekeken op de verschillende drama’s die zijn gebeurd. In een reconstructie ko-
men alle familieleden aan het woord. Flashbacks, getuigenverklaringen: alles moet duidelijk worden. Het 
stuk is een spannende voorstelling over wat kinderen met hun ouders moeten en ouders met hun kinderen. 
En over gelijk (willen) hebben. Info: www.theatergroepsiberia.nl.  
 
Vliegen tot de hemel (Michael De Cock). ’t Arsenaal. CC Zwaneberg, Bergstraat, 2220 Heist-op-den-Berg; 
27/3/2011 om 15.00 uur. NTGent, Schouwburg, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent; 16/4/2011 om 15.00 en 19.00 
uur. Roma, Turnhoutsebaan 286, 2140 Borgerhout. Gebaseerd op Ovidius: het verhaal van Daedalus en Ica-
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rus, Theseus en Aegeus, de Minotaurus, Ariadne ... Michael De Cock schreef de tekst, Frank Vaganée com-
poneerde de muziek die het Brussels Jazz Orchestra uitvoert en Gerda Dendooven illustreert live op scène. 
Info: www.tarsenaal.be. 
 
Tocht. 4 Hoog. Bronks Theater, Brialmontstraat 11, 1210 Brussel. 30/3/2011 om 14.30 uur en 31/3/2011 om 
13.30 uur. Jeugdtheater, vanaf 10 jaar. Geïnspireerd door de mythe van Theseus en Ariadne. Info: 
www.4hoog.be. 
 
De zaak (Piet Arfeuille). Theater Malpertuis. Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt; 17/3, 18/3, 19/3, 
13/5 en 14/5/2011 om 20.30 uur. De Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel; 23/3 en 24/3/2011 om 
20.30 uur. CC, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem; 25/3/2011 om 20.30 uur. Schouwburg, Schouwburg-
plein 14, 8500 Kortrijk; 8/4/2011 om 20.15 uur. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 9/4/2011 om 
20.00 uur. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 26/4/2011 om 20.00 uur. Minard, Walpoortstraat 15, 9000 Gent; 
28/4, 29/4 en 30/4/2011 om 20.00 uur. CC De Biekorf, Sint-Jacobsstraat 20, 8000 Brugge; 3/5/2011 om 20.00 
uur. De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren; 4/5/2011 om 20.00 uur. kC nOna, Begijnenstraat 19, 2800 Mechelen; 
11/5/2011 om 20.30 uur. Stuk, Naamsestraat 96, 3000 Leuven; 12/5/2011 om 20.00 uur. Het is een verhaal over 
sterven om opnieuw geboren te worden. Het verhaal is losjes geïnspireerd op de mythe van Orpheus en Eu-
rydice. Twee dansers en een jongen van 7 delen het podium. Info: www.malpertuis.be.  
 
Mamma Medejazz (Tom Lanoye). Campustoneel. Lemmensinstituut, Herestraat 53, 3000 Leuven. 5/4, 6/4, 
7/4 en 8/4/2011. Het gaat om de vertaling/bewerking van Tom Lanoye, een hybride toneelvoorstelling/con-
cert in samenwerking met de jazzafdeling van het Lemmensinstituut. Info: www.campustoneel.be. 
 
Dionysia: doe het met flair. Arcatheater, Sint-Widostraat 4, 9000 Gent. 20/4/2011 om 19.15 uur. In Leuven 
hebben enkele vrouwen een wel heel originele manier gevonden om hun misnoegen te uiten: ze weigeren 
seksuele omgang aan hun echtgenoten, tevens collega’s. Sinds vrijdagavond zijn ze in staking, waarbij ze het 
gebouw van hun bedrijf bezetten en niet naar buiten willen komen voordat aan hun voorwaarden voldaan 
is. Hoe deze eisen luiden, is vooralsnog onbekend. Hun mannen vinden evenwel dat het gedaan moet zijn 
met deze komedie. Aristophanes? Info: www.arts.kuleuven.be/thiasos. 
 
Ah! Aristophane! Les femmes, la guerre et la paix. Fabienne Crommelynck en Franck Dacquin. Théâtre-
Poème, Schotlandstraat 30, 1060 Brussel. 27/4, 28/4, 29/4 en 30/4/2011 om 14.00 uur, 11/5/2011 om 20.30 uur, 
12/5/2011 om 19.00 uur en 13/5/2011 om 16.00 uur. Info: www.theatrepoeme.be. 
 
Cassandra. Theater Tocht. Theater Antigone, Overleiestraat 47, 8500 Kortrijk. 28/4 en 29/4/2011 om 20.15 uur. 
Cassandra vertrekt vanuit het mythische verhaal van Cassandra en het exemplarische leven van een buiten-
landcorrespondent.  Het  verhaal  volgt  een jonge reporter  die  op missie  gestuurd wordt  naar  een onbekend 
land en daar geconfronteerd wordt met maatschappelijke problemen, politieke impasse en mensonterende 
situaties. Wanneer het land lam komt te liggen, belandt ze in een hotellobby, in een uitzichtloze situatie. Info: 
www.antigone.be.  
 
Nero. NTGent. Minardschouwburg, Walpoortstraat 15, 9000 Gent. 18/5, 20/5, 21/5, 25/5, 26/5, 27/5 en 
28/5/2011 om 20.30 uur. In een regie van Peter Verhelst speelt Wim Opbrouck keizer Nero in zijn kinderja-
ren. Info: www.ntgent.be. 

 
Muziek en ballet 
 

 
Carmina Burana (Carl Orff). Orchestre Philharmonique de Liège. Salle Philharmonique, Boulevard Piercot 
25, 4000 Liège. 18/3 en 19/3/2011 om 20.00 uur. Info: www.opl.be. 
 
Psyché (César Franck). Orchestre Philharmonique de Liège. Salle Philharmonique, Boulevard Piercot 25, 
4000 Liège. 10/4/2011 om 20.00 uur. Info: www.opl.be.  
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Tarquinia (Frits Celis). Emanon & Hubert Damen. CC De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem. 13/4/2011 
om 19.00 uur. Declamatie van gedichten van Anton van Wilderode met muziek van Frits Celis. Verder staan 
op het programma: Three summer pieces van Alain Craens en Innocence in admiration van Frank Nuyts.  Info:  
www.ccdeschakel.be. 
 
Didon (Gustave Charpentier). Brussels Philharmonic. Flagey, Heilig Kruisplein, 1050 Brussel. 15/4/2011 om 
20.15 uur. Verder staan op het programma: Carmen suite nr. 1 van Georges Bizet en de Symphonie romantique 
van Victorin Joncières. Info: www.flagey.be. 
 
Elbipolis. Carolyn  Sampson.  Koninklijk  Muziekconservatorium,  Regentschapstraat  30  A,  1000  Brussel.  
26/4/2011 om 20.00 uur. Concert op klassieke thema’s: Sinfonia per l’opera Dido (Christoph Graupner); Ouver-
ture Omphale (Georg Philipp Telemann); Die schöne und getreue Ariadne (Johann Georg Conradi); Scena per Al-
cina, Scena per Cleopatra (Giulio Cesare) (Georg Friedrich Händel); Didone abbandonata (Giuseppe Tartini). De 
titel verwijst naar het begeleidende barokorkest uit Hamburg. Info: www.bozar.be. 
 
Il ritorno d’Ulisse in patria (Claudio Monteverdi). Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 
13/5/2011 om 19.30 uur, 15/5/2011 om 15.00 uur, 17/5, 19/5 en 21/5/2011 om 19.30 uur. Vlaamse Opera, Frank-
rijklei 3, 2000 Antwerpen; 26/5, 27/5, 29/5, 31/5 en 3/6 om 19.30 uur, 5/6/2011 om 15.00 uur. Info: 
www.vlaamseopera.be. 
 
Medea (Wim Henderickx). Muziektheater Transparant/Veenfabriek. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwer-
pen. 18/5, 19/5 en 22/5/2011 om 20.00 uur. Info: www.vlaamseopera.be. 
 
Daphnis et Chloé (Maurice Ravel). Nationaal Orkest van België. Paleis voor Schone Kunsten, Ravenstein-
straat 23, 1000 Brussel. 10/6/2011 om 20.00 uur. Op het programma staat ook nog ander werk van Maurice 
Ravel. Info: www.bozar.be. 

 
Reizen en excursies 
 

 
Gent door de ogen van Vitruvius: een stadswandeling in een klassiek daglicht. Org.: NKV Oost-
Vlaanderen. Vertrek: Justitiepaleis, Koophandelsplein 23, 9000 Gent. 7/5 en 8/5/2011 om 15.00 uur. Leiding: 
Angelo Verlinde. Inschrijving vooraf verplicht. Info: www.nkvov.tk. 
 
La Palma. Finca El Morro, La Palma. 9/4 tot 16/4/2011. Een intensieve massageweek; open voor vrouwen. In 
gezelschap van zeven Griekse godinnen. Met workshop rond: zeven godinnen in elke vrouw - een gevaarlijke uit-
spraak op mythologisch, psychologisch of ideologisch vlak? Begeleiding: Gina d’Harte en Freddy Decreus. Info: 
www.dhartiaansedynamica.be. 
 
Gran Canaria. Fuente Energética, Gran Canaria. 19/4 tot 26/4/2011. Open voor iedereen. Vijfdaagse work-
shop over een nieuwe mythologie (5 thema’s) en een nieuwe menswording: Griekse mythologie als wapen tegen 
onze hedendaagse mentale en lichamelijke klachten. Begeleiding:  Gina  d’Harte  en  Freddy  Decreus.  Info:  
www.dhartiaansedynamica.be. 

 
Evenementen 
 

 
Via Romana - mars van het legioen. 23/4, 24/4 en 25/4/2011. Ooit vormde de Romeinse weg Bavay-Velzeke 
een van de belangrijkste verbindingen in Noord-Gallië. Deze weg is nog grotendeels bewaard in het land-
schap en vormt het onderwerp van een Interregproject met de bedoeling de weg onder de aandacht van het 
publiek te brengen en de route toegankelijk te maken voor bezoekers.Tijdens het paasweekend marcheert 
een voltallige centurie voetvolk, gevolgd door de cavalerie over de voetweg. Op zaterdag 23 april worden de 



 28

troepen ontvangen te Bavay voor de openingsplechtigheid. Op zondag 24 april zijn er demonstraties voor-
zien te Ath en Aubechies. Op paasmaandag marcheren de troepen uiteindelijk op Velzeke. Info: 
www.giks.ugent.be. 
 
Par Jupiter! Par Toutatis! Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 24/4 en 25/4/2011. Verha-
len, mythologie, thematische bezoeken i.v.m. goden en godinnen. Info: www.malagne.be. 
 
Romeinse ambachtenmarkt. Org.: Legia. 15/5/2011. Zandstraat, Jabbeke. Info: www.legia-forum.org. 
 
Ambachtenmarkt. Org.: PAM Velzeke. Provinciaal Archeologisch Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 
Gallische  en  Romeinse  ambachtslui  slijten  hun  waar  en  demonstreren  hun  kunnen.  Info:  www.pam-
velzeke.be. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 14/2/2011. Voor aanvullende informatie of eventuele 
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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