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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
De batterijen zijn hopelijk weer opgeladen na een verkwikkende vakantie. Het komende schooljaar belooft 
spannend te worden en we zullen waakzaam moeten zijn. Vlak voor het einde van het voorbije schooljaar 
verschenen er immers enkele verontrustende artikelen in verschillende media. Zo waren er de artikelen in 
diverse kranten die berichtten over de mogelijke vervanging van Latijn in het eerste leerjaar door antieke 
cultuur of technologie. Als klap op de vuurpijl verspreidde het GO! via zijn digitale nieuwsbrief op 27 juni 
2011 dat het geen probleem zag in dit plan. Technologie is een zo belangrijk onderdeel van onze maatschap-
pij dat iedere leerling er in het eerste leerjaar voldoende uren in ondergedompeld moet worden. Latijn – om 
nog te zwijgen over Grieks – heeft zijn nut en toegevoegde waarde volgens het GO! nog niet bewezen en kan 
dus best plaats ruimen voor nuttigere en minder elitaire leerstof, in casu technologische opvoeding. Twee 
lesuurtjes antieke cultuur zouden nog net aanvaard kunnen worden. We zijn als vertegenwoordigers van de 
leden van de V.L.O.T. natuurlijk onmiddellijk in onze pen gekropen om deze zienswijze met klem te weer-
leggen en hopen dat onze boodschap goed en duidelijk is aangekomen bij de verantwoordelijken van het 
GO! We blijven deze gevaarlijke situatie ondertussen op de voet volgen en zullen onze ‘troepen’ tijdig mobi-
liseren indien nodig. 
 
Tussen de verschillende vakantieperiodes door vonden we als bestuur toch nog een gaatje om het volgende 
werkjaar te plannen. U mag van ons dit jaar weer een goed gevulde vormingsnamiddag verwachten in het 
voorjaar. Het thema is gekozen uit de lange lijst suggesties van de vorige studiedag. We zullen ons dit jaar 
buigen over tekstbegrip en -bespreking van grotere gehelen. Dit zal worden toegepast op auteurs die door 
ieder van ons worden gelezen, zodat de verworven inzichten onmiddellijk bruikbaar zijn voor de lespraktijk. 
Meer informatie over deze nascholing volgt in het decembernummer van Prora. 
 
Naast ons tijdschrift Prora,  waarin  we  meer  direct  bruikbare  artikelen  proberen  te  brengen,  willen  we  ook  
een herwerking realiseren van onze brochure Latijn en Grieks in de 21e eeuw. We willen proberen ze kleurrij-
ker en meer op niveau van de leerlingen te brengen, zodat ze op de komende opendeurdagen een leuke 
blikvanger kan zijn voor geïnteresseerde leerlingen en ouders. 
 
Last but not least sluiten we af met de stilaan traditionele oproep naar nieuwe bestuursleden en medewer-
kers voor Prora. We verwachten geen spectaculaire bijdragen: een bespreking van een interessant boek, een 
geslaagde excursie, een tof leermoment ... We kunnen er allemaal nog veel van leren. 
 
Ik persoonlijk ben ook zeer benieuwd naar de ervaringen met de nieuwe leerboeken in het eerste leerjaar. 
Hopelijk wordt het een boeiend schooljaar waaraan wij en de leerlingen veel voldoening beleven! 
 
Lieve Van Gerwen 
Voorzitter 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

Graffiti in het oude Pompeii 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
Dit artikel is zowel voor de achtergrondinformatie als voor de gebruikte voorbeelden met vertaling volledig 
schatplichtig aan de volgende uitgave: Bedolven door de Vesuvius. Pompeii in 1000 graffiti, gekozen, bezorgd en 
vertaald door Vincent Hunink, Damon, 2007 (ISBN 978 90 5573 824 3) 
 
Wat zijn graffiti? 
 
Graffiti, het meervoud van graffito, is een Italiaans voltooid deelwoord van het werkwoord graffiare, dat ‘be-
krassen, krabben’ betekent. Graffiti zijn dus teksten of afbeeldingen die op muren van woonhuizen of open-
bare plaatsen worden aangebracht met verf, inkt of krassen. Graffiti komen veelvuldig voor in de oudheid, 
o.a.  in  Egypte,  Griekenland en natuurlijk  Italië.  Bij  de  Romeinen vinden we de meeste  graffiti  terug in  het  
oude Pompeii. Het is geen grote literatuur, maar de teksten vertellen ons meer over het volksleven, over wat 
de gewone Romein bezighield, waarover hij zich druk maakte. Anders gezegd: we maken vooral kennis met 
de persoonlijke stemmen van enkele antieke Pompejanen. De spelling is niet altijd even correct, maar geeft 
een mooie indruk van het volkse Latijn. Naast verkiezingsleuzen en advertenties zijn er heel wat citaten uit 
grote literaire auteurs, zoals Vergilius, maar ook beledigingen, amoureuze ontboezemingen en begroetingen. 
Vele graffiti zijn sterk seksueel gekleurd en pochen over eigen prestaties of afficheren de gangbare prijzen 
van hoertjes. 
 
Het boek ordent de graffiti niet per thema, maar per vindplaats. Het spreekt vanzelf dat daardoor ook een 
zekere eenheid in inhoud ontstaat, omdat de gedachten in een theater toch een andere richting uitgaan dan 
in bijvoorbeeld een bordeel. De in het boek uitgekozen graffiti, waarvan een kleine selectie terug te vinden is 
in dit artikel, zijn afkomstig uit een monumentale klassieke uitgave: het Corpus Inscriptionum Latinarum 
(CIL).  Dit  is  een wetenschappelijke  serie  tekstuitgaven,  volledig in  het  Latijn  en op groot  formaat  gedrukt.  
Begonnen in de 19e eeuw wordt deze reeks nog altijd voortgezet. 
 
Een vergelijking met moderne graffiti is zeker mogelijk. Punten van overeenkomst zijn zonder twijfel het 
vermelden van je aanwezigheid ergens, het beledigen van bepaalde personen en spotprenten. De inhoud 
van sommige graffiti zal echter altijd een raadsel blijven. Waarom worden sommige verzen, woorden en 
formules telkens weer herhaald? Wat is de betekenis van zeer eigenaardige namen zoals Menedemerume-
nus? Hebben sommige uitspraken wel de sensuele connotatie die de interpretatoren eraan geven? In elk ge-
val klinken in deze teksten de stemmen van levende Romeinse mannen, vrouwen, jongeren, vrijen en slaven 
rechtstreeks tot ons vanuit het Pompeii van 79 na Christus, een boeiend gegeven. 
 
Enkele graffiti geordend volgens hun vindplaats 
 
Alvorens de lectuur aan te vatten nog enkele opmerkingen. De tussentitels boven de inscripties zijn van mijn 
hand afkomstig. De letters tussen haakjes zijn, volgens de auteur van de uitgave, ofwel afkortingen die uit-
geschreven zijn, ofwel evidente fouten die werden verbeterd, ofwel letters die uit zuinigheid of vergetelheid 
werden weggelaten. De Latijnse opschriften volgen in hun regelgeving het origineel. Verder is nergens in het 
Latijn een interpunctie toegevoegd en zijn de teksten systematisch in hoofdletters gezet. Letters die op de 
muren van Pompeii werden gegrift, staan qua vorm dichter bij rechtlijnige hoofdletters dan bij de meer be-
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werkelijke kleine letters. Tot slot nog even opmerken dat in de teksten veel schrijffouten en grammaticale 
fouten staan, of afwijkingen van het ons bekende klassieke Latijn. Een mooie oefening om ze samen met de 
leerlingen te ontdekken. 

 
1 Liefdesverklaring 
 
(in een klein kamertje van een woonhuis) 
 
DVLCIS AMOR PERIAS ETA 
TAINE BENE AMO DVLCISSIMA  
MEA 
DVLC(ISSIMA) 
 
Zoet liefje, zo moge je ook sterven: 
Taine, ik hou zo van je, allerzoetste 
van me, 
allerzoetste!  
 
perias = pereas 
eta = ita 

 
2 Verbazing 
 
(in de catacomben van het amfitheater) 
 
ADMIROR TE PARIES NON CECIDISSE 
QVI TOT SCRIPTORVM TAEDIA SVSTINEAS 
 
Ik sta verbaasd, muur, dat jij niet bent gevallen: 
zoveel gezeur van schrijvers moet jij torsen! 
 
paries, -etis: muur 
taedium, -i: walging, afkeer 

 
3 Liefde boven alles 
 
(metrisch distichon in de grote exedra aan het peristylium van een woonhuis) 
 
(QVIS)QVIS AMAT VALEAT PEREAT QVI NESCIT 
AMARE 
BIS TANTO PEREAT QVISQVIS AMARE VETAT 
 
Leve al wie liefheeft, en wie de liefde niet kent: 
weg ermee!  
En dubbel weg met wie de liefde verbiedt! 

 
4 Opgepast voor ... 
 
(op de façade van een woonhuis) 
 
CAVE VSORIBVS 
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Opgepast voor echtgenotes! 
 
usoribus = uxoribus 

 
5 Alliteratie 
 
(bij het atrium) 
 
FVRES 
FARAS 
FRVGI INTRO 
 
Dieven 
naar buiten, 
nette mensen naar binnen. 
 
faras = foras 
frugi (onverbuigbaar): sober, degelijk 

 
6 Succes bij de meisjes 
 
(in het peristylium van de gladiatorenkazerne) 
 
SVSPIRIVM 
PVELLARVM 
CELADVS TR(AX) 
 
Waar de meisjes  
om zuchten: 
Celadus de Thraciër. 
 
suspirium, -i: gezucht, gehijg 

 
7 Schuttingtaal 
 
(op de façade van een woning) 
 
IMANIS 
METVLA 
ES 
 
Een enorme 
lul 
ben jij! 
 
imanis = immanis 
metula = mentula: mannelijk lid 

 
8 Geluk 
 
(metrisch distichon op een binnenplaats in een woonhuis) 
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FELICEM SOMNVM QVI TECVM NOCTE QVIESCET 
HOC EGO SI FACERE MVLTO FELICIOR ESSE 
 
Wie zal met jou vannacht een gelukkige slaap hebben? 
Was ik het die dat deed, dan was ik veel gelukkiger. 
 
facere = facerem 
esse = essem 

 
9 Politiek 
 
(op de façade van een woonhuis) 
 
FA(V)STE POLLIANVM REPORTA EXILIO I(...)CVS EVM 
ROG(AT) 
 
Faustus, haal Pollianus terug uit ballingschap. I(...)us vraagt hem ... 

 
10 Opgehoepeld! 
 
(metrische hexameter in de vorm van een slang op de façade van een woonhuis) 
 
OTIOSIS LOCVS HIC NON EST DISCEDE MORATOR 
 
Voor rondhangers is hier geen plek. Wegwezen, luie donder! 
 
otiosus, -a, -um: die niets doet, met vrije tijd, rustig 
morator, -oris: vertrager, tegenwerker, achterblijver 

 
11 Gelukkig nieuwjaar! 
 
(in een winkel) 
 
IANVARIAS NOBIS FELICES MVLTIS ANNIS 
 
Gelukkig nieuwjaar voor ons, vele jaren! 

 
12 Te koop 
 
(op een muur van de Porta Marina) 
 
EVPREM(V)S 
STECVS E FVNDO ET 
ROTA 
 
(Te koop bij) Eupremus: 
mest van het landgoed en  
een wiel. 
 
stecus = stercus, -oris: mest 
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13 Uitnodiging 
 
(bij de ingangspoort van de basilica) 
 
MEA VITA MEAE DELICIAE LVDAMVS PARVMPER 
HVNC LECTVM CAMPVM ME TIBEI EQVOM 
PVTAMVS 
 
Mijn schatje, mijn lieverd, laten we nog wat spelen, 
laten we dit bed zien als een veld, en mij als paard voor jou. 
 
parumper: korte tijd, een ogenblik 
putamus = putemus 
tibei = tibi 
equom = equum 

 
14 Verwensing 
 
(op de muur van de basilica) 
 
SAMIVS 
CORNELIO 
SVSPENDRE 
 
Van Samius 
voor Cornelius: 
verhang je eigen! 
 
suspendre = suspendere = suspende 

 
15 Liefdesverklaring 
 
(begraafplaats bij de Porta Nocera) 
 
AMO TE FACILIS 
FAC MI COPIA 
 
Ik hou van jou, Facilis. 
Geef me een kans! 
 
mi = mihi 
copia = copiam 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Een bloederige kwestie 
 
 

Robert Vermeersch 
 
 
Wie volgde een cursus eerste hulp bij ongevallen? Wat te doen wanneer een slagader is geraakt? En waar-
om? 
 
Met bloed hadden de Romeinen bij veldslagen en gladiatorengevechten ervaringen genoeg. Dat een mens 
kan doodbloeden en dat slagaderlijk bloed veel moeilijker te stelpen is dan aderlijk bloed, wisten ze maar al 
te goed. Voor wondverzorging (en botbreuken) waren mettertijd bekwame specialisten doende de kostelijke 
gladiatoren  op  te  lappen  voor  een  volgend  optreden.  Maar  over  de  functie  van  het  bloed  had  men  in  de  
oudheid slechts een vaag idee: het voert ons voedsel naar alle delen van het lichaam, vertelt Livius (fabel van 
de maag en de ledematen: Ab urbe condita 2, 32, 2-12). 
 
Wat  in  de  Griekse  en  Romeinse  tijd  door  de  beginnende  wetenschap  van  Aristoteles,  Galenus  en  anderen  
werd ontdekt, kunt u lezen op www.natuurinformatie.nl/nnm.dossier/natuurdatabase.nl/i002093.html en el-
ders. 
 
In volle middeleeuwen begon in Engeland ook echte wetenschap: Duo enim sunt modi cognoscendi, scilicet per 
argumentum et experientiam. Argumentum concludit et facit nos concedere conclusionem, sed non certificat neque re-
movit dubitationem ... Ergo argumentum non sufficit, sed experientia. (Roger Bacon, Opus maius 6, cap. 1) (1266) 
 
De renaissance liet Vesalius(1514-1564) en Michel Servet (1511-1553) vooruitgang boeken. William Harvey 
(1578-1657) was de man die ten slotte bewees hoe de vork in de steel zit in zijn Exercitatio anatomica de motu 
cordis in animalibus (1628). (Hij wachtte met de publicatie van zijn werk tot hij aan het hof tot geneesheer was 
benoemd.) 
 
Opwarmingsoefening: heractiveren van de woordenkennis 
 
Woorden die gekend of op te zoeken zijn: 
cor, cordis • unus, -a, -um • duo, duae, duo • tres, tria • quattuor • bis • ter • mille • plus (quam) • facere • immo • 
aliquis, -quae, -quid • aliquando • vel • iam • videre • aut • talis, -e • sanguis, -inis • per + acc. • (trans)fundere • 
maior, maius • semper • copia • universus, -a, -um • reperire • contingere • similis, -e • similiter • simul • canis, -is 
• (per-trans)ire • tum • circa + acc. • plerumque • continere • ita • continuus, -a, -um • experiri • secundum + acc. 
• posse • (e)numerare • omnis, -e • sed • qui, quae, quod • non • dies, diei • manifestus, -a, -um • (trans)mittere • 
(in)gerere, -gessi, -gestus • alere • nec • dicere • quasi • nihil • imago, -ginis • enim • praeterea • contra + acc. • ra-
tio, -onis • si • complere • necesse • (con)trahere, -traxi, -tractus • parum • cum (voegw.) • parvus, -a, -um • pau-
cus, -a, -um • numquam • (ex)pellere, -puli, -pulsus • verum • minimus, -a, -um • totus, -a, -um • possibilis, -e • 
nisi 
 
Uitbreiding van de woordenkennis: werkwoorden en afleidingen 
 
pellere: stoten • pulsus, -us: klop • pulsare: kloppen • pulsatio, -onis: klopping 
ducere: leiden • ductus, -us: leiding, buis • Lat. aquaeductus, Ned. viaduct, ecoduct 
sentire: voelen, menen • sensus, -us: zin, betekenis 
circu-ire: rondgaan • circuitus, -us: rondgang, omloop 
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pro-venire: naar voor/buiten komen • proventus, -us: resultaat 
regredi: terugtreden • regressus, -us: teruggang, achteruitgang 
putare: rekenen, denken • com-/supputatio: samentelling, berekening 
trahere: trekken • contractio, -onis: samentrekking 
alere: voeden • alimentum, -i: voedsel 
plicare: plooien, vouwen • multiplicare: vermenigvuldigen • vgl. eenvoudig 
experiri, expertus sum: proberen, beproeven • experimentum, -i: poging, proef 
latus, -a, -um: breed • di-latare: uitzetten • dilatatio, -onis: uitbreiding, toename 
portio, -onis: deel • proportio, -onis: verhouding • proportionare: aanpassen 
 
Ons even naar 1628 verplaatsen 
 
Wetenschappers moeten zich nu behelpen met eenheden als de drachme (meestal  ongeveer  3,85  gram),  de 
scrupulus (1,3  gram)  en  de  libra of  het  latere  pond  (373,25  gram).  Het  wegen  van  vloeistoffen  is  be-
trouwbaarder en gemakkelijker dan met inhoudsmaten te werken. Aderlaten is nog steeds een gewone ma-
nier om een ziekte te bestrijden. Men kent de termen arteria (slagader), vena (ader), ventriculus (hartkamer) en 
pulmo (long). 
 
Een stuk uit Harveys tekst (caput 9) 
 
De woorden met een asterisk worden onder de tekst verklaard. Het cijfer bij een woord verwijst naar de vra-
gen en de antwoorden. 
 
Cor1 una semihora2 plus quam mille pulsus3 facit, immo in4 aliquibus hominibus et aliquando bis, ter vel 
quater mille. Iam multiplicatis5 drachmis videbis6 una semihora aut7 millies* drachmas tres vel drachmas 
duas aut talem8 aliquam proportionatam quantitatem sanguinis per cor in arterias transfusam esse, maiore9 
semper copia* quam in universo corpore contingat reperiri. Similiter in ove* aut cane10 pertransit scrupulus 
unus in una cordis contractione. Tum una semihora (reperies) mille scrupulos vel circa libras tres et semis 
sanguinis11, in quo12 corpore plerumque non continetur plus13 quattuor libris sanguinis. Hoc in ove expertus 
sum. Ita, supputatione facta secundum quod14 nimium* coniectare possimus tranmissi sanguinis15, et16 enu-
meratis pulsationibus, videatur* omnem17 massae quantitatem sanguineae pertransire de venis in arterias 
per cor, et similiter per pulmones. Sed esto* quod non una semihora sed una hora vel una die manifestum 
facit18 plus sanguinis per cor eius19 pulsu transmitti continue quam ingestum alimentum possit suppeditare* 
vel in venis simul contineri. Nec est dicendum quod cor in sua contractione aliquando protrudat*, aliquando 
non, vel quasi nihil et imaginarium quid. Hoc enim ante20 confutatum* est et21 praeterea sensui contrarium 
est et rationi. Si enim dilatato corde necesse est ventriculos repleri sanguine, contracto22 necesse protrudere 
semper et non parum, cum et23 ductus non parvi et contractio non pauca sit ... Et cum in dilatatione non con-
tingit repleri nihilo vel imaginario, ita in contractione numquam nihil vel imaginarium expellit24, sed sem-
per aliquid secundum proportionem contractionis ... Verum cum per pulmones et cor vel* minima copia25 
transeat sanguis, longe26 uberiore* proventu in arterias et totum corpus diducitur quam ab alimentorum in-
gestione suppeditari possibile sit, nisi regressu per circuitum facto. 
 
milies: duizendmaal 
copia: hoeveelheid 
ovis: schaap 
nimium: het meeste 
videatur: men kan zien 
esto: er is, ik ken 
suppeditare: toevoeren 
protrudere: uitstoten 
confutare: weerleggen 
vel: zelfs 
uber: overvloedig 
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Vragen die een slimme lezer zich stelt bij de lectuur 
 
Deze tekst is wetenschappelijk proza. De schrijver wil geen literair kunstgewrocht produceren met een over-
vloed aan stijlfiguren. Hij hanteert het Latijn van die tijd alleen als de taal die samen met de drukkunst het 
internationaal communicatiemiddel vormde. En ... hij is een Engelsman; zijn moedertaal kan best wel in-
vloed hebben gehad op de zinsconstructie. 
 
1 Welk is de waarschijnlijkste determinering van cor? 
2 Waarom kan una hora geen nominatief zijn? 
3 Welke naamval, welke functie heeft pulsus? 
4 Welke gelijke elementen worden door et verbonden? 
5 Determineer multiplicatis. Wat is de kenletter? Welke groep lees je? 
6 Welke functie of bijzin verwacht je nu? 
7 Verbindt aut hier twee gelijke elementen? Lees je het beklemtoond? Wacht verwacht je? 
8 Hoever strekt de woordgroep die met talem begint? 
9 Met welk woord vormt maiore een woordgroep? 

10 Laat beide voorzetselgroepen bij de lectuur uitkomen. 
11 In welke groep lees je sanguinis? 
12 Waarmee congrueert quo? Heeft die een antecedent? Wat te doen met die groep? 
13 Wat is het tweede lid van de vergelijking bij plus? 
14 Heeft quod een antecedent? Geef je het dan weer door ‘dat’ of door ‘wat’? 
15 Waarbij lees je transmissi sanguinis? 
16 Wat wordt door et verbonden? 
17 Tot waar lees je de groep vanaf omnem? 
18 Welke bijzin verwacht je bij manifestum facit? Welk is de woordsoort van plus? 
19 Bij welk woord hoort eius? Naar wie of waarnaar verwijst het? 
20 Wat is de woordsoort van ante? 
21 Wat wordt door de eerste et verbonden? En door de tweede? 
22 Zin 9 bestaat uit een bijzin Si ... necesse est en de parallele hoofdzin ... necesse ... Wat kan bijgedacht wor-

den bij contracto? 
23 Is de eerste et beklemtoond? Determineer ductus. 
24 Wat is het (verzwegen) onderwerp van expellit? 
25 Determineer minima copia. 
26 Wat verwacht je na (longe) uberiore? 
 
Had je dit ook gevonden? 
 
1 Als een van de kernwoorden van het stuk staat cor als onderwerp vooraan in de zin. 
2 Dus is er verder geen plaats voor een nominatief: una semihora is dus ablatief, BWB. 
3 En (mille) pulsus is dus accusatief meervoud, LV. 
4 In aliquibus hominibus en aliquando: ze zijn allebei BWB. 
5 T/S met de uitgangen van de o/a-verbuigingen kenmerken het voortijdig participium passief van een 

werkwoord; met een congruerend substantief/voornaamwoord in de ablatief vormt het een losse abla-
tief. (Met die drachmen gebeurt iets voor videbis.) 

6 Na ‘je  zal  zien’  verwachten we ‘dat’,  in  de geleerde term:  een LV-zin of  infinitiefzin.  We vinden een of  
meer accusatieven als onderwerp en een infinitiefvorm als gezegde. 

7 De groepen una semihora en millies drachmas tres vel drachmas duas zijn niet gelijkwaardig: BWB en onder-
werp; dus krijgt deze aut een klemtoon en wordt door een tweede aut gevolgd. 

8 Tot sanguinis (BVB bij quantitatem).° 
9 Maiore ... copia. Herlees/declameer de hele zin. 

10 In ... cane en in ... contractione. 
11 Mille scrupulos ... sanguinis, samengehouden door vel en et. 
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12 In de voorzetselgroep in quo corpore congrueert quo met corpore. Wat het antecedent moest zijn, is binnen 
die groep getrokken. Het Nederlands haalt die er meestal uit en begint een nieuwe zin: ‘in een lichaam, 
waarin ...’. 

13 Libris. Het tweede lid van een vergelijking bestaat uit quam en een substantief in dezelfde naamval als het 
eerste lid, of uit een ablatief. 

14 Er is voor quod geen substantief/voornaamwoord met hetzelfde getal en genus; we vertalen door (‘wie’ 
of) ‘wat’. Vgl.: Fac quod optimum sit, ... Qui tacet, consentit. Ook in de volgende zin.   

15 Een BVB bij het substantief nimium: de hoogste (hoeveelheid) doorgelaten bloed. 
16 Twee evenwaardige groepen: dus de beide losse ablatieven. 
17 Omnem ... quantitatem massae sanguineae: de totale hoeveelheid aan bloedmassa. 
18 Natuurlijk een infinitiefzin, met een (substantief) onderwerp plus (accusatief) en een infinitief transmitti. 

De vergelijkende (bij)zin heeft ingestum alimentum als onderwerp (nominatief) van de werkwoordgroep 
possit suppeditare vel ... contineri. 

19 ‘Langs zijn hart (van het bloed)’ heeft geen zin, ‘langs het hart, door zijn druk’ wel. 
20 Daar ante niet gevolgd wordt door een substantief/voornaamwoord is het een bijwoord: ‘voorheen, 

vroeger’. 
21 De eerste: confutatum est en (dus) contrarium est (gelijke woordsoort). De tweede: sensui en rationi (gelijke 

naamval/functie). 
22 Dilatato corde ... contracto (corde). 
23 Ja, want het bevindt zich tussen cum (voegwoord) en ductus (substantief); het congruerend adjectief parvi 

toont dat ductus nominatief meervoud mannelijk is. 
24 Reeds een hele tijd (protrudere) is het hart, waarover de hele tekst gaat, het onderwerp. 
25 Daar sanguis het onderwerp moet zijn, kan minima copia alleen ablatief zijn. 
26 Een tweede lid van een vergelijking, bv. met quam. 
  
Opdrachten en vragen 
 
• Maak het plan op van dit fragment. 
• Waar gebruikt Harvey argumenten en waar experimenten? 
• Eén feit vermeldt hij dat hij elders heeft bewezen (cap. 7). Welk? 
• Hoeveel bloed per hartcontractie heeft hij gemeten bij de mens ? En bij een schaap?  
• Tel het aantal van je polsslagen per 30 seconden. Kloppen de cijfers met de tekst? 
• Maak met een groep een ren van 200 meter. Telt elkeen hetzelfde aantal polsslagen? 
• Heeft het voor de bewijsvoering belang welke eenheden de schrijver gebruikt? Toon aan. 
• Vooral  in  Frankrijk  was  de  tegenstand  van  de  geleerden  groot.  Waardoor  kon  Harvey  zijn  stelling  niet  

door een experiment bewijzen? 
• Vergelijk met de strijd tussen Franse en Amerikaanse geleerden over de vraag wie het hiv-virus heeft 

ontdekt. 
 
 

 De Latijnse tekst en de vragen/opgaven bij de tekst kunnen voor gebruik in de klas als Word-document 
gedownload worden via onze website: www.vlot-vzw.be (Login > Leden > Bijlagen bij Prora). 
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  ACTUALITEIT 
 
 
 

Leerlingenaantallen Latijn en Grieks 
 
 

Joeri Facq 
 
 
Jaarlijks publiceert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een statistisch jaarboek, waarin alle 
mogelijke cijfergegevens over het Vlaamse onderwijs vermeld staan. De laatste beschikbare informatie gaat 
over het schooljaar 2009-2010. Wat ons vooral interesseert, zijn de leerlingenaantallen, in het bijzonder in de 
studierichtingen  met  Latijn  en/of  Grieks.  In  de  onderstaande  tabel  vindt  u  de  evolutie  van  de  laatste  vijf  
schooljaren.  Onder  de  absolute  cijfers  wordt  telkens  aangegeven  om  hoeveel  procent  van  het  totale  aantal  
leerlingen in het ASO en in het volledige secundair onderwijs het gaat. Merk op dat er geen informatie be-
schikbaar is over het eerste leerjaar, omdat daarin officieel geen studierichtingen bestaan. 

 
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

2 LATIJN 13 528 13 155 12 573 12 349 12 467 
% ASO / SO 22,35 / 18,39 22,10 / 18,14 22,12 / 18,03 21,96 / 17,91 22,23 / 18,17 

2 GRIEKS 2 769 2 560 2 344 2 416 2 247 
% ASO / SO 4,58 / 3,76 4,30 / 3,53 4,12 / 3,36 4,30 / 3,50 4,01 / 3,27 

3 LATIJN 9 627 9 434 9 113 8 679 8 573 
% ASO / SO 28,15 / 13,00 27,53 / 12,65 27,15 / 12,39 26,85 / 12,21 26,32 / 12,22 

3 GRIEKS 1 386 1 263 1 163 1 048 1 200 
% ASO / SO 4,05 / 1,87 3,69 / 1,69 3,46 / 1,58 3,24 / 1,47 3,68 / 1,71 

4 LATIJN 8 841 8 947 8 630 8 324 7 908 
% ASO / SO 28,93 / 12,62 28,69 / 12,53 27,81 / 12,07 27,34 / 11,76 26,90 / 11,55 

4 GRIEKS 1 251 1 240 1 137 1 022 937 
% ASO / SO 4,09 / 1,79 3,98 / 1,74 3,66 / 1,59 3,36 / 1,44 3,19 / 1,37 

5 LATIJN 6 019 6 114 6 062 5 705 5 988 
% ASO / SO 22,44 / 8,90 22,24 / 8,78 21,53 / 8,54 20,37 / 7,97 21,80 / 8,47 

5 GRIEKS 756 815 755 687 661 
% ASO / SO 2,82 / 1,12 2,96 / 1,17 2,68 / 1,06 2,45 / 0,96 2,41 / 0,93 

6 LATIJN 5 555 5 916 6 016 5 962 5 883 
% ASO / SO 22,52 / 9,18 23,43 / 9,74 23,33 / 9,63 22,60 / 9,35 22,32 / 9,10 

6 GRIEKS 643 742 806 748 679 
% ASO / SO 2,61 / 1,06 2,94 / 1,22 3,13 / 1,29 2,83 / 1,17 2,58 / 1,05 

LATIJN 2-6 43 570 43 566 42 394 41 019 40 819 
% ASO / SO 24,65 / 12,60 24,51 / 12,49 24,17 / 12,18 23,66 / 11,85 23,75 / 11,91 

GRIEKS 2-6 6 805 6 620 6 205 5 921 5 724 
% ASO / SO 3,85 / 1,97 3,73 / 1,90 3,54 / 1,78 3,41 / 1,71 3,33 / 1,67 
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De bovenstaande cijfers  spreken voor  zich,  dus laat  ik  mij  hier  beperken tot  enkele  tendensen.  Globaal  ge-
nomen is er een daling merkbaar in het aantal leerlingen dat voor Latijn en/of Grieks kiest. Alleen in 2 Latijn, 
3 Grieks en 5 Latijn is er het laatste schooljaar sprake van een lichte stijging, maar dan nog blijven de aantal-
len onder die van enkele jaren geleden. Ook het totale aantal leerlingen dat voor klassieke talen kiest, is fors 
gedaald: in vijf jaar tijd 2 751 minder voor Latijn en 1 081 minder voor Grieks. Dat komt neer op een gemid-
deld verlies van bijna 700 leerlingen Latijn en zo’n 270 leerlingen Grieks per schooljaar. 
 
Nog belangrijker dan de absolute cijfers, die geen rekening houden met mogelijke demografische evoluties, 
zijn de percentages van de vakken Latijn en Grieks binnen het algemeen secundair onderwijs en binnen het 
volledige secundair onderwijs. Helaas brengen die geen beter nieuws. Met dezelfde uitzonderingen in 2 La-
tijn, 3 Grieks en 5 Latijn – waar de percentages het laatste schooljaar lichtjes zijn gestegen, maar nog steeds 
onder het niveau van vijf jaar geleden liggen – is er alleen maar een dalende trend. De kleine stijgingen in de 
drie genoemde klassen zijn er allicht verantwoordelijk voor dat het totale aantal leerlingen Latijn het laatste 
schooljaar wel met een tiende van een procent omhoog is gegaan. 
 
Toch wil ik de zaak ook positief bekijken. Wanneer men alle leerjaren beschouwt, kiest nog steeds bijna een 
vierde van de leerlingen in  het  ASO en bijna 12 procent  van de leerlingen in  het  secundair  onderwijs  voor  
Latijn.  Dat  is  weliswaar  resp.  0,90  procent  en  0,69  procent  minder  dan  vijf  jaar  geleden,  maar  toch  niet  zo  
slecht. Spijtig genoeg wordt Grieks stilaan wel een marginaal verschijnsel: slechts 3,33 procent van de leer-
lingen in het ASO en 1,67 procent in het SO wordt er nog door bekoord (resp. 0,52 procent en 0,30 procent 
minder dan vijf jaar geleden). 
 
We kunnen bij het begin van dit nieuwe schooljaar dan ook alleen maar alle collega’s Latijn en Grieks oproe-
pen om de klassieke talen op alle mogelijke manieren positief aan bod te laten komen en hun uiterste best te 
doen om hun leerlingen te verwennen met uitstekende lessen. Weet immers dat tevreden oud-leerlingen nog 
altijd onze beste reclame zijn! 

 
 Wie nog meer gedetailleerde gegevens wil (met ook het aantal leerlingen per studierichting en het totale 
aantal leerlingen), verwijzen we naar onze website: www.vlot-vzw.be (Informatie > Leerlingenaantallen). 

 
 
 
 

Klassieke talen in het hoger onderwijs 
 
 

Joeri Facq 
 
 
Voor sommige leerlingen eindigen Latijn en Grieks niet wanneer ze de secundaire schoolpoort achter zich 
dichttrekken. Hoofdredacteur Joeri Facq heeft twee van zijn oud-leerlingen aangesproken die in het hoger 
onderwijs  klassieke talen studeren of  gestudeerd hebben.  We wilden graag weten wat  hun ervaringen zijn  
met de opleiding Latijn en/of Grieks en legden hun de volgende vragen voor. 
 
Waarom heb je na het secundair onderwijs beslist klassieke talen voort te studeren? 
 

Cara Muyldermans: De klassieke talen hebben me altijd wel geboeid, in de eerste plaats om de verwantschap 
die ze nog steeds hebben met hedendaagse moderne talen zoals Frans, Spaans en Italiaans. Daarnaast was ik 
enorm gefascineerd door de cultuur en mythologie die aan het Latijn en het Grieks verbonden was. Om me 
hierin nog verder te kunnen verdiepen, viel dus de keuze op de klassieke talen. 
 

Annelien Raes:  De  lessen  in  het  secundair  onderwijs  vond  ik  heel  interessant.  Het  leukste  vond  ik  het  be-
spreken van de schrijvers, hun levensloop, en dan zien hoe die elementen uit hun leven terugkwamen in de 
teksten. Ik vond dan ook niks leuker dan een tekst van duizenden jaren oud te vertalen en zo meer over die 
cultuur te ontdekken. 
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Wat is het verschil tussen het secundair en het hoger onderwijs in de klassieke talen? 
 

Cara Muyldermans: Waar in het secundair onderwijs meer de nadruk ligt op de grammatica, ligt de nadruk 
in het hoger onderwijs meer op het tekstbegrip en op de interpretatie. Natuurlijk is dat logisch, aangezien je 
zonder de grammatica niet verder kunt gaan en je dus genoodzaakt bent om dit eerst volledig onder de knie 
te hebben, vooraleer je verder kunt gaan qua inhoud. Dit wil niet zeggen dat er in het hoger onderwijs geen 
grammatica meer aan bod komt, want die krijg je natuurlijk ook en zelfs heel gedetailleerd, maar toch werkt 
die daar meer ondersteunend. 
 

Annelien Raes: Het hoger onderwijs legt meer nadruk (de eerste jaren toch) op grammatica. Bij het lezen van 
de  tekst  gaat  het  niet  meer  om  het  ‘zomaar’  vertalen  van  de  tekst.  Er  wordt  aandacht  geschonken  aan  de  
grammaticale structuur van de tekst: de posities van woorden zeggen veel over de mening van een bepaalde 
auteur. Er wordt veel meer geanalyseerd, met meer nadruk op de betekenis van de grammatica en niet zo-
zeer van de tekst zelf. 
 
Wat is er interessant aan de hogere studies klassieke talen? 
 

Cara Muyldermans: Het interessante om klassieke talen in hoger onderwijs te volgen, is dat je dan teksten 
krijgt die je in het secundair onderwijs helemaal niet ziet, en dat je daarnaast ook nog een groot stuk nawer-
king van de teksten krijgt, zodat je meer een totaalbeeld van de klassieke talen krijgt. Mijn waardering voor 
deze talen is enkel maar gegroeid door ze verder te bestuderen in het hoger onderwijs. 
 

Annelien Raes:  De lessen literatuur van de oudheid. Je krijgt een overzicht van zowel de Griekse als de La-
tijnse literatuur, waardoor je ook meteen een link tussen de twee kunt leggen, je ontdekt hoezeer de Grieken 
een invloed op de Romeinen hadden, maar ook hoe de Romeinen soms afweken van de Griekse literatuur en 
hun eigen variaties erop maakten. Zoals gezegd is het ook zeer interessant te zien hoe persoonlijke elemen-
ten uit het leven van de schrijver de tekst konden beïnvloeden, hoezeer een persoonlijke opinie werd ge-
waardeerd (was er sprake van censuur?). 
 
Zijn de hogere studies klassieke talen wat je ervan verwacht had? 
 

Cara Muyldermans: De studies zijn zeker wat ik verwacht had, en meer. Zoals reeds gezegd is mijn waarde-
ring doorheen de jaren studeren enkel maar gegroeid. Daarbij heb ik ook meer zin gekregen om teksten te 
gaan vergelijken, heb ik geleerd om verder te kijken dan de geschreven tekst en meer te letten op de bedoe-
ling van de auteur en zijn eventuele verwijzingen naar andere teksten. Op die manier worden de Latijnse en 
Griekse teksten veel meer dan wat woorden. 
 

Annelien Raes: Nee. In het secundair onderwijs werd er vooral nadruk gelegd op het vertalen van de tek-
sten, het leven van de schrijvers, de cultuur ... In het hoger onderwijs ligt (in het eerste jaar toch) de nadruk 
vooral op de grammatica van een tekst. Persoonlijk vond ik dat nogal frustrerend, omdat ik zelf meer inte-
resse had voor het ‘echt’ vertalen van de tekst. Er werd te weinig gezegd over het leven van de schrijver, de 
tekst gelinkt aan zijn leven ... Ik vond het allemaal een beetje te ‘gestructureerd’ en er was weinig plaats voor 
een eigen interpretatie van de tekst. 
 
Hoe zie je je toekomst na je hogere studies klassieke talen? 
 

Cara Muyldermans: Ik hoop natuurlijk als leerkracht deze fascinatie die ik heb gekregen voor het Latijn en 
het Grieks door te geven en ook anderen ertoe aan te zetten om verder te kijken dan hun neus lang is. Het is 
voor mij dan ook een hele uitdaging om op te boksen tegen iets meer ‘populaire’ vakken en het Latijn en/of 
Grieks even populair te maken. 
 

Annelien Raes: Alhoewel ik zelf gestopt ben, had ik graag in het onderwijs een bijdrage gebracht met Latijn. 
Ook eventueel onderzoek leek mij zeer interessant. 
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Het nut van zes jaar Latijn 
Bedenkingen van leerlingen uit 6 Latijn 

 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
Vaak kreeg ik op infoavonden bij de overgang naar de tweede of derde graad de vraag van ouders waarom 
het nuttig zou zijn om nog verder Latijn te studeren. Ook op opendeurdagen werd deze vraag herhaaldelijk 
gesteld. Als leerkracht hebben we dan allemaal wel een vaste reeks argumenten voorhanden, maar ik dacht 
dat de leerlingen zelf misschien het best zouden kunnen verwoorden waarom ze 6 jaar Latijn hebben gestu-
deerd en wat ze nu denken bereikt te hebben met deze inspanning. 

 
Vorig jaar bezocht ik Algerije, het geboorteland van mijn vader. Na enkele omzwervingen kwamen we 
uit  op  een  oude  site.  Waar  ooit  een  glorierijke  Romeinse  vesting  was  geweest,  stonden  nu  nog  enkele  
brokstukken waarin je met veel fantasie een grootstad kon zien. Na enig ontcijferwerk van de vele Latijn-
se zinnetjes die her en der te zien waren, werd ik tot gids van ons groepje benoemd. Met de karige infor-
matie die van die flarden tekst af te leiden was, bouwde ik een verhaaltje op. Door met veel zwier en en-
thousiasme de groep rond te leiden sloot er plots een plaatselijke radiozender aan, zodat ik in gebrekkig 
Frans over heel Algerije te horen was. 
 

Dries Douibi 

 

Weinig bekende romans hebben geen verwijzingen naar de oudheid, talloze aspecten in onze taal zijn 
ontleend aan de mythologie, de ontleding van Latijnse teksten opent de deur van het inzicht in het 
grammaticale labyrint dat je aantreft in zowat alle talen. (...) Het politieke gekonkel tussen populares en 
optimates toont je aan dat mensen al eeuwen dezelfde ambities en voor sommigen dwaze doeleinden na-
streven en daar alles voor overhebben. Je geraakt misschien zelfs verontwaardigd over de arrogantie en 
propagandistische stijl van Caesar of je wordt geraakt door de eenvoud waarmee Horatius het leven sa-
menbalt in concrete bewoordingen ... Je treedt binnen in een wereld opgebouwd uit logica en rationele 
grondbeginselen, dit alles omgeven met Griekse filosofie en een kritische kijk op het leven. Heel deze 
utopische, perfecte denkwereld betekent zowaar de oorsprong van ons besef van het oneindige en won-
derlijke van alles, van de kosmos. 
 

Sander Kaïret 

 

In  de eerste  jaren is  Latijn  vooral  vanbuiten leren,  woordenschat  en grammatica.  Daardoor kneed je  als  
het ware je hersenen: het is een dagelijkse training van je geheugen. Door bijna dagelijks woordjes te le-
ren krijg je een soort discipline mee, die je natuurlijk ook kunt hebben of aanleren zonder dat je Latijn 
volgt/volgde, maar Latijn draagt er wel toe bij.  En niet alleen in de Romaanse talen merk je duidelijk de 
invloed van het Latijn, ook in het Nederlands zijn heel wat woorden terug te vinden met een oorsprong 
in het Latijn. (...) Maar Latijn hoeft niet zozeer nuttig te zijn (Wat is nuttig? Ook daar kun je over discussi-
eren), het kan ook gewoon interessant zijn. Zo maak je kennis met een zeer interessante cultuur, die ook 
voor een deel de onze heeft bepaald (bv. het rechtssysteem). Je leest en vertaalt zelf teksten waarin je 
meer te weten komt over deze leerrijke en invloedrijke geschiedenis; ook mythologische verhalen, poëzie, 
filosofie ... komen uitgebreid aan bod. Deze verscheidenheid maakt Latijn studeren de moeite waard. Je 
krijgt een ruime culturele bagage mee, en een brede algemene vorming is natuurlijk altijd nuttig. De be-
kroning op die zes jaar Latijn is dan natuurlijk de Italiëreis. De cultuur en geschiedenis waarover je al zes 
jaar hebt gehoord, gelezen en geleerd, kun je dan met je eigen ogen bewonderen. 
 

Mieke Van Houtte 
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De antieke cultuur is altijd interessant geweest, vond ik, en velen zullen dit beamen. Het vertalen op zich 
vind ik soms nutteloos voor mij, want waarvoor is dit goed? Maar ik moet zeker zeggen dat ik door vorig 
jaar en dit jaar veel meer doorzettingsvermogen heb gekregen en ik kan ook beter met veel stress omgaan 
doordat Latijn steeds moeilijk en veel was om te studeren en omdat het een hoofdvak is. Ik heb ook ge-
leerd te plannen, want bij  Latijn zijn het steeds grote toetsen als het om vertalen gaat. Men zegt wel dat 
het zesde jaar ons moet voorbereiden op het hoger onderwijs, maar bij alle vakken wordt er elke week 
een toets gepland. Enkel bij Latijn leren we grotere stukken leerstof verwerken, wat echt wel noodzakelijk 
is met het oog op volgend jaar. 
 

Melissa Moreno 

 

Er zijn vele woorden die van het Latijn zijn afgeleid. Bovendien heeft de studie van het Latijn een positief 
effect op je geheugencapaciteit. (...) Het kunnen vertalen en begrijpen van Latijnse teksten geeft je de kans 
om bepaalde feiten door een ander venster te bekijken. Hoe meer vensters een persoon heeft, des te meer 
zinnige opvattingen er teweeggebracht kunnen worden. 
 

Ercan Oztürk 

 

Waarom Latijn en dat de volle zes jaar lang? Eerlijk gezegd: ik heb er eigenlijk geen flauw idee van. Ik 
ben er van jaar tot jaar ingerold. Iets in de wetenschap van: het lukt wel, waarom er niet mee doorgaan? 
En zo ging het tot nu toe zes jaar door. Het rare is dat ik er elk jaar meer en meer plezier in kreeg om er 
steeds nog een jaartje bij te doen. Iedereen heeft het ook steeds over het nut van Latijn, of moet ik zeggen 
nutteloosheid? Als je iets leert in zes jaar Latijn (en je leert er wel degelijk dingen), is het wel dat Latijn 
nut heeft: je krijgt inzicht in andere talen, je zal in alle talen invloed van het Latijn merken en het is dan 
nuttig dat je dat ziet en aan de hand daarvan de taal beter begrijpt. 
 

Tijs Van Puyenbroeck 

 

Latijn is alomtegenwoordig! Niet alleen bij de studie van andere taalvakken, maar ook bij wetenschappen 
komen we geregeld Latijnse woordenschat tegen. Niet immens belangrijk, maar wel handig. Ook wan-
neer je een kruiswoordraadsel invult of met vrienden aan het quizzen bent, blijkt de studie van Latijn ook 
daar een meerwaarde te bieden. En wanneer we te maken krijgen met cultuur en kunst uit het verleden, 
blijkt het inzicht daarin groter te zijn met een ‘klassieke’ achtergrond. 
 

Laurens Verheyen 

 

Nu kun je je misschien afvragen wat het nut is van al dat Latijn, waar je je zes jaar aan een stuk minstens 
vier uur per week mee bezighoudt. Wel, geloof me vrij,  het vanbuiten leren van die woordjes en (aarts-
moeilijke) grammatica werpt, ondanks het feit dat het een dode taal is, na enkele jaren toch zijn vruchten 
af! Latijnse woorden helpen je immers vaak andere talen gemakkelijker te leren en verstaan. Vele talen 
zijn dan ook rechtstreeks afgeleid van het Latijn. De grammatica helpt je een beter inzicht te krijgen in ta-
len in het algemeen. Echte struikelblokken zoals bijvoorbeeld de naamvallen zijn voor jou (normaal ge-
zien) geen enkel probleem. En ... bij deze bevestig ik ook het cliché: Latijn traint het geheugen. Hoe je het 
ook draait  of  keert,  je  bent  ‘verplicht’  de woordjes  te  leren en ieder  ontwikkelt  daar  zijn  eigen methode 
voor (spieken hoort daar niet bij!). Om dan nog maar te zwijgen over de cultuurschat van de Grieken en 
de Romeinen. Je komt in aanraking met het Romeins recht, waar de hedendaagse rechtspraak nog steeds 
op gebaseerd is. Maar ook beroemde filosofen, dichters, prozaschrijvers ... passeren in die zes jaar de re-
vue. Geef toe, als je nooit Latijn gekregen hebt, heb je toch wel iets gemist. 
 

Claudia Vermeir 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 

Didactiek 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Van Lampas, het tijdschrift voor classici, is als nummer 2 van de 44e jaargang (juni 2011) een themanummer 
Didactiek verschenen. De redacteurs, Suzanne Luger en Kokkie van Oeveren, gaan ervan uit dat classici over 
het algemeen meer belangstelling hebben voor wetenschappelijk onderzoek van klassieke teksten dan voor 
kennisoverdracht naar leerlingen. Daarom laten zij  een aantal collega’s aan het woord die suggesties geven 
over de didactische aanpak van diverse aspecten van de klassieke talen in het onderwijs. 
 
Leerlingen studeren vocabularium meestal in woordenlijsten vanuit de klassieke taal naar het Nederlands. 
Paul Groos legt uit hoe hij de efficiëntie en de motivatie van de vocabulariumstudie van zijn leerlingen ver-
hoogt door hen woordbladen te laten maken, waarbij ze aandacht moeten hebben voor de grammaticale, 
lexicale, etymologische en semantische context van de woorden. 
 
Kokkie van Oeveren beschrijft zes klasactiviteiten die gedaan kunnen worden na de lectuur van een Griekse 
of Latijnse tekst, met de bedoeling om het tekstbegrip te verbeteren en de leerlingen dieper over de gehele 
tekst te laten nadenken. De werkvormen zijn gericht op tekstbegrip, op inleving in de personages en op sa-
menvatting. 
 
Fleur de Snoo heeft een kleinschalig onderzoek uitgevoerd waarin de aangepaste teksten uit Ovidius’ Meta-
morphoses worden vergeleken in twee schoolboeken: het Nederlandse Disco en het Vlaamse Tolle lege. Ook de 
didactische uitgangspunten van beide methodes worden tegenover elkaar geplaatst. Op basis van haar be-
vindingen doet ze enkele aanbevelingen. 
 
Naar aanleiding van het Tussenrapport van de Nederlandse Verkenningscommissie Klassieke Talen heeft 
Suzanne Luger geëxperimenteerd met tweetalige teksten (vertaling naast origineel) in de klas. Het artikel 
vermeldt het verloop van de lessen en geeft een uitgewerkt voorbeeld uit Homerus’ Odyssee. 
 
Annemieke van der Plaat heeft het over de wisselwerking tussen taal- en leesvaardigheid bij het leren lezen 
van Grieks en past na een theoretische uitleg haar analyse toe op de Nederlandse methode Pallas. 
 
Cecilia Orbán en Mark Woertman bekijken welke rol ICT kan spelen in de onderwijspraktijk en of dat de 
motivatie en leerwinst van de leerlingen verhoogt. Ze geven daarbij ook een aantal concrete voorbeelden van 
ICT-toepassingen en de bruikbaarheid ervan voor klassieke talen. Kokkie van Oeveren vult het artikel aan 
met enkele andere softwaretoepassingen die ingezet kunnen worden. Suzanne Luger houdt ten slotte een 
pleidooi voor het gebruik van een digitaal bord. 
 
 

 

Lampas (jg. 44 nr. 2) 
Didactiek 
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2011 
Paperback, 96 blz. 
ISBN 978 90 8704 240 0 
€ 11,00 
 

www.verloren.nl 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
Een nieuwe syntactische benadering in de leerplannen Latijn/Grieks - volledig traject. Org.: VSKO. Sint-
Pieterscollege, Minderbroedersstraat 13, 3000 Leuven; 24/10/2011, 18/1 en 24/4/2012. DPB Aartsbisdom Me-
chelen-Brussel, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen; 26/10/2011, 20/1 en 23/5/2012. DPB Bisdom Hasselt, 
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt; 28/10/2011, 17/1 en 25/4/2012. DPB Bisdom Gent, Marialand 31, 9000 Gent; 
7/11/2011, 6/3 en 16/5/2012. DPB Bisdom Hasselt, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt; 8/11/2011 en 4/5/2012, Virga 
Jessecollege, Guffenslaan 27, 3500 Hasselt; 1/2/2012. Xaveriuscollege, Collegelaan 36, 2140 Borgerhout; 
9/11/2011, 3/2 en 2/5/2012. Instituut Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Nieuwstraat 75, 9100 Sint-
Niklaas; 15/11/2011, 28/2 en 25/5/2012. DPB Bisdom Antwerpen, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen; 
16/11/2011, 7/2 en 14/5/2012. DPB Bisdom Brugge, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek; 23/11/2011, 14/2 
en 10/5/2012. K.U.Leuven, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk; 24/11/2011, 15/2 en 9/5/2012. Heilig-Grafinstituut, 
Patersstraat 26, 2300 Turnhout; 30/11/2011, 31/1 en 1/6/2012. Technisch Instituut der Heilige Harten, Burcht-
straat 47, 9400 Ninove; 2/12/2011, 5/3 en 30/5/2012. Doelstellingen: 1 de belangrijkste syntactische inzichten 
uit de valentiegrammatica kunnen toepassen bij de lectuur van een Latijnse of Griekse tekst; 2 de pedago-
gisch-didactische visie van de leerplannen klassieke talen over grammatica- en lectuuronderricht kennen en 
erover reflecteren (om ze in de klas te kunnen toepassen); 3 kennis over taalbeschouwing in het geheel van 
de vernieuwde taalleerplannen (basisonderwijs en eerste graad van het secundair onderwijs) verwerven. In-
fo: www.nascholing.be. 
 
Studiedag klassieke talen en KCV. CC De Griffioen, Uilenstede 106, 1183 AV Amstelveen (NL). 18/11/2011 
van 10.00 tot 17.00 uur. Info: www.onderwijscentrum.vu.nl/nl/opleidingen/nascholing-docenten-vo. 

 
Cursussen en congressen 
 

 
Latijnse kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 20/9, 27/9, 11/10, 18/10, 25/10 en 8/11/2011 van 10.00 
tot 11.30 uur. Docent: Marcel Cock. Info: www.ccdewerf.be.  
 
7th international colloquium on ancient Greek linguistics: variation in grammar and discourse. Het Pand, 
Onderbergen 1, 9000 Gent. 21/9 tot 23/9/2011. 21/9: Contact-induced Variation (Mark Janse); Variation of infiniti-
val constructions in private letters on ostraca in the 2nd c. CE (Martti Leiwo); Contact-induced variation in Hellenis-
tic Egypt (Marja Vierros); Unconstrained discontinuity in Homeric Greek: dealing with unmotivated hyperbaton (Ni-
colas Bertrand); Variation and modes of performance: the case of syntactic discontinuities (Alessandro Vatri); Sen-
tence intertwinning and word order in classical Greek (Rutger Allan); Diachronic variation in Byzantine clitic clus-
ters (Jorie Soltic); Flexibility of ranking rules in archaic Greek (Marina Veksina); Word order and discourse segmen-
tation in ancient Greek: with special focus on variation-related aspects (Frank Scheppers). 22/9: Diachronic variation 
(Brian D. Joseph); A case of Homeric variation between aorist and imperfect (Emilio Crespo); Micro-variation syn-
chronique et syntaxe diachronique dans le système de l’aoriste en grec ancien (Liana Tronci); The gnomic aorist in He-
siod (Gerry C. Wakker); Pragmatic and sociolinguistic factors in the expression of generality: between the general pre-
sent and the gnomic aorist (Maria Pereira); Proximity or distance: the aspect of the ancient Greek imperative (Ronald 
Blankenborg); On the use of the imperative and subjunctive in prohibitions (Sara Eco Conti); Convergences in the 
diachronic development of eimi ‘be’ with present and perfect participle (Klaas Bentein); Les emplois verbaux du parti-
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cipe en grec ancien: de la cosubordination à la ‘périphrase’ (Anna Pompei); Aktionsart, aspect and category change in 
the history of Greek (Amalia Moser); Active perfect transitives in ancient Greek: meaning and use (Sander Orriens); 
Homeric verbal paradigms based on the middle perfect (Lucien van Beek); Variation in the use of the aorist and the 
perfect in non-finite and finite dependent clauses: a study of the non-literary papyri of the Roman period (Jerneja Ka-
vcic). 23/9: Variation in genre/style (Andreas Willi); Worth one’s while: axios complemented by genitive or infinitive 
in classical Greek (Jose Marcos Marcedo); Relative time, verbs of perception and the ‘oblique imperfect’ (Julian Vic-
tor Méndez Dosuna); From tense to mood: oofelon in ancient Greek counterfactual desiderative sentences (Antonio 
R. Revuelta Puigdollers); Control and purpose sentences: on hina, ofra and hopoos constructions in Homer and He-
rodotus (Antonio Lillo Alcaraz); Describing disaster: verbal aspect and text type in Thucydides’ passages on the pla-
gue and the civil wars (Adriaan Rademaker); Stylistique variation between tragic choral songs (Annemieke 
Drummen); Variation in ancient Greek grammar and discourse: findings and prospects (Geoffrey Horrocks); Con-
cluding remarques (Mark Janse). Info: www.icagl7.ugent.be.  
 
De paleizen van Kreta. Org.: Amarant. Raadhuis, Dorp, 3920 Lommel. 27/9/2011 om 19.30 uur. Docent: 
Klaas Vansteenhuyse. Info: www.ccdeadelberg.be. 
 
Latijn voor beginners. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 27/9, 
11/10, 25/10, 15/11, 29/11, 13/12/2011, 10/1, 24/1, 7/2, 28/2, 13/3, 27/3, 24/4, 8/5 en 25/5/2012 van 20.00 tot 21.30 
uur. Begeleider: Guido Blomme. Gebaseerd op Lingua Latina van uitgeverij Hermaion. Info: www.nkv.nl. 
 
Rome, van dorp tot wereldstad. Org.: Amarant. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 27/9, 4/10, 11/10, 
18/10, 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11 en 6/12/2011 van 19.30 tot 22.00 uur. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 
8000 Brugge; 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12 en 8/12/2011 van 19.30 tot 22.00 uur. Do-
cent: Sophie Dralans. Een overzicht van de Romeinse kunst en archeologie, van het ontstaan van Rome tot 
de ondergang van het West-Romeinse Rijk. Info: www.amarant.be. 
 
De Spartanen. Org.: Amarant. MHKA, Leuvensestraat 32, 2000 Antwerpen; 1/10/2011 van 11.00 tot 12.45 uur 
en van 14.00 tot 17.15 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 15/10/2011 van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 
tot 16.30 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 19/11/2011 van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 
16.30 uur. Docent: Erwin Claes. Info: www.amarant.be. 
 
Latijn opfrissen en lezen. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 4/10, 
18/10, 8/11, 22/11, 6/12/2011, 17/1, 31/1, 14/2, 6/3, 20/3, 17/4 en 1/5/2012 van 20.00 tot 21.30 uur. Begeleider: 
Guido Blomme. Lectuur uit Vergilius, Horatius, Livius, Sallustius en Tacitus. Info: www.nkv.nl. 
 
Herodotus, Historiën. Org.: NKV Antwerpen. Leeskring. UA-Stadscampus, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen. 
5/10, 12/10, 9/11, 7/12, 14/12/2011, 11/1, 1/2, 8/2, 7/3, 14/3, 2/5 en 9/5/2012 van 20.00 tot 21.30 uur. Begeleider: 
Chris Fabry. Info: www.nkv.nl. 
 
Plunderaars, veroveraars of ‘beschavers’? Romeinen in de lage landen. Org.: UVT Davidsfonds. Zaal Van 
Eyck, Koning Albertlaan 23, 3680 Maaseik. 7/10, 14/10 en 21/10 van 14.00 tot 16.00 uur en 28/10/2011 van 
14.00 tot 15.00 uur; bezoek aan het RAM Maaseik op 28/10/2011 van 15.00 tot 17.00 uur. Docent: Hugo Thoen. 
Info: www.davidsfonds.be. 
 
Brood en spelen: gladiatorengevechten en wagenrennen in het oude Rome. Org.: Amarant. CC ’t Forum, 
Speiestraat 16, 8940 Wervik. 10/10 en 24/10/2011 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Sophie Dralans. Info: 
www.amarant.be. 
 
Kracht van mythen. Org.: Persoonlijkheid en Relaties Vlaanderen. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 
10/10, 17/10 en 24/10/2011 van 19.00 tot 22.15 uur. Docent: Thea Bombeek. Drie verhalen uit sprekende cultu-
ren als bron van zelfontdekking: een Grieks, een Joods en een Keltisch verhaal. Info: www.ccdewerf.be. 
 
Grieken en Romeinen for ever! Een culturele escapade in het spoor van de klassieke oudheid. Sint-
Michielscollege, Papenaardekenstraat 53, 2900 Schoten. 11/10, 18/10, 25/10, 8/11 en 15/11/2011 van 19.30 tot 
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21.45 uur. Docent: Jan Verheyen. In deze lessenreeks probeert men een beeld te geven van de gigantische in-
vloed die de klassieke oudheid heeft uitgeoefend op 2000 jaar westerse cultuurgeschiedenis. Men focust tel-
kens op een periode of een paar figuren. Enkele items die aan bod zullen komen: 1 Poëzie: Dante, romanti-
sche dichters, moderne poëzie; 2 Toneel: Shakespeare, Racine, Claus, Lanoye; 3 Schilderkunst: renaissance, 
Rubens, David, Alma-Tadema; 4 Beeldhouwkunst: renaissance, Canova, Rodin; 5 Architectuur: de 20e eeuw; 
6 Film: Ben Hur, Quo Vadis, Iphigenia, Gladiator, Troy. Info: www.sintmichiel-schoten.be. 
 
Paulus en Constantijn, Patrick en Clovis: het vroege christendom in het Westen. Org.: UVT Davidsfonds. 
CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout. 19/10, 26/10, 9/11, 16/11 en 23/11/2011 van 14.00 tot 16.00 
uur. Docent: Antoon Naert. Info: www.davidsfonds.be. 
 
Geesten en goden uit de oudheid: inleiding tot de religie van de Romeinen. Org.: UVT Davidsfonds. Paro-
chiezaal H. Hart, Eeuwfeestlaan 60, 2500 Lier. 9/11, 16/11, 23/11, 30/11 en 7/12/2011 van 14.00 tot 16.15 uur. 
Docent: Hans Hauben. Info: www.davidsfonds.be. 
 
Opsmuk en kledij bij de Romeinen. Org.: Ginter en de stad Oudenburg. RAM, Marktstraat 25, 8460 Ou-
denburg. 11/11/2011 vanaf 9.30 uur. Een folder van het dagprogramma kan worden opgevraagd bij de dienst 
Cultuur van de stad Oudenburg. Men kan er meer vernemen over het weven van Romeinse stoffen, het 
kleuren ervan, over de soorten kledij,  over het Romeinse militaire uniform, over de haartooi van vrouwen, 
over hun juwelen. Info: www.ginter.be. 
 
Griekse kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12 en 20/12/2011 van 
10.00 tot 11.30 uur. Docent: Wouter De Bruyne. Info: www.ccdewerf.be. 
 
Rome: ontstaan, bloei en ondergang van een wereldrijk. Org.: UVT Davidsfonds. Het Wijnhuis, Stations-
straat 56, 2440 Geel. 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 en 15/12/2011 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Leon Mooren. Info: 
www.davidsfonds.be. 
 
De Etrusken: leermeesters van de Romeinen. Org.: UVT Davidsfonds. CC Casino, Casinoplein 11, 8670 
Koksijde. 23/11, 30/11, 7/12 en 14/12/2011 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Koen Wylin. Info: 
www.davidsfonds.be. 
 
Liber floridus: de wereld in een boek. Org.: UVT Davidsfonds. STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent. 
24/11/2011 van 14.00 tot 17.30 uur; facultatief concert om 20.00 uur. Docent: Karen De Coene. Sint-Omaars, 
1121. Lambertus, een kanunnik van de plaatselijke Onze-Lieve-Vrouwekerk, legt de laatste hand aan zijn 
meesterwerk, een encyclopedie met als titel Liber floridus. Hoe kijkt de 12e-eeuwse geleerde naar de wereld 
en waar haalt hij zijn informatie vandaan? Hoe zit het met zijn positie ten opzichte van zijn tijdgenoten en 
hun opvattingen? Lambertus gebruikt de taal van het beeld. Met bezoek aan de tentoonstelling. Info: 
www.davidsfonds.be. 

 
Lezingen 
 

 
De Romeinse godenwereld. Org.: Ginter. GC De Ster, Engelstraat 54, 8480 Ichtegem. 1/9/2011 om 19.30 uur. 
Spreker: Mieke Felix. Info: www.ginter.be. 
 
Sporen van de antieke wereld. Org.: Ginter. GC De Ster, Engelstraat 54, 8480 Ichtegem. 8/9/2011 om 19.30 
uur. Spreker: Annelies Van Wittenberghe. Via merknamen, logo’s en bekende kunstwerken ontdek je al snel 
in welke mate de klassieke wereld vandaag nog in ons straatbeeld te zien is. Je bekijkt ook enkele filmfrag-
menten om na te gaan hoe religie en mythologie van de oudheid worden voorgesteld. Info: www.ginter.be. 
 
Prometheus, een muzikale mythe. Lecture-performance. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 23/9/2011 
om 20.00 uur. Spreker: Jan Michiels. Deze lezing is bedoeld als een inleiding op het concert van 24/9/2011 
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(zie rubriek ‘Muziek en ballet’) in het Concertgebouw van Brugge. Als uitgangspunt neem Jan Michiels de 
opera Prometeo: tragedia dell’ascolto van Luigi  Nono.  Nono beschouwt de figuur van Prometheus als  een in-
carnatie van de angst voor het onbekende en van de zoekende mens. In het licht van Prometeo gaat Jan Mi-
chiels op zoek naar de moeilijkheden en uitdagingen waarmee de luisteraar wordt geconfronteerd bij nieu-
we, vooruitstrevende en complexe vormen van muziek. Info: www.concertgebouw.be. 
 
De man die vuur geeft: transformaties van de Prometheusmythe door de eeuwen heen. Griekenlandcen-
trum. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 24/9/2011 om 17.00 uur. Spreker: Nadia Sels. Inleiding op het 
concert  rond het  thema Prometheus in  het  Concertgebouw te  Brugge (zie  rubriek ‘Muziek en ballet’).  Info:  
www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
Romeinse sporen: archeologen over Romeinen in Vlaanderen. Org.: Ginter. Brouwerij De Leeuw, Engel-
straat 7, 8211 Aartrijke. 29/9 en 6/10/2011 om 19.30 uur. Sprekers: Yann Hollevoet en Barbara Borgers. Info: 
www.ginter.be. 
 
Antieke retoriek in moderne speeches. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 
5/10/2011. Spreker: Beukenhorst. Info: www.nkvov.tk. 
 
Over Philostratus, het leven van Apollonius van Tyana: Jezus en Apollonius, twee wonderdoeners uit de 
oudheid. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 6/10/2011 om 20.00 
uur. Spreker: Danny Praet. Info: www.nkv.nl. 
 
Op zoek naar het Romeinse verleden in Oudenburg. Org.: Ginter. RAM, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg. 
18/10/2011 om 14.00 uur. Een gids neemt je mee doorheen het stadscentrum van Oudenburg op een zoek-
tocht naar het Romeinse verleden in al zijn facetten. Na de wandeling bezoek aan het vernieuwde Romeins 
Archeologisch Museum. Info: www.ginter.be. 
 
Rome in citaten. Org.: Ginter. Bibliotheek, Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem. 18/10/2011 om 19.30 uur. Spreker: 
Koen Wylin. Info: www.ginter.be. 
 
Het humanisme: het verre verleden als motor van vernieuwing. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 
31-33, 2018 Antwerpen. 24/10/2011 om 20.00 uur. Spreker: André De Laet. Info: www.elcker-ik.be. 
 
De Romeinse literatuur. Org.: Ginter. Bibliotheek, Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem. 25/10/2011 om 19.30 uur. 
Spreker: Koen Wylin. Info: www.ginter.be. 
 
Hesiodus verklaard? Scholia en andere exegetische teksten over de Theogonie. Org.: Griekenlandcentrum. 
UFO (Pirennezaal), Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. 26/10/2011 om 20.00 uur. Spreker: Hugo Koning. 
Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
Homerus (onder voorbehoud). Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 
26/10/2011 om 20.00 uur. Spreker: Patrick Lateur. Info: www.nkv.nl. 
 
Brood en spelen bij de Romeinen. Org.: Ginter. RAM, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg. 8/11/2011 om 19.30 
uur. Spreker: Annelies Van Wittenberghe. Info: www.ginter.be. 
 
Romeinse standbeelden: individueel eerbetoon in het dagelijks stadsbeeld. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. 
KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 9/11/2011. Spreker: Annelies De Bondt. Info: www.nkvov.tk. 
 
De oude en nieuwe Olympische Spelen. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 
8000 Brugge; 15/11/2011 om 20.00 uur. Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 
17/11/2011 om 20.00 uur. Spreker: Sofie Remijsen. Info: www.nkv.nl. 
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Jeugd in het Romeinse Rijk. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 15/11/2011 om 
20.00 uur. Spreker: Christian Laes. Info: www.nkv.nl.  
 
Bloemlezing uit het werk van Odysseas Elytis (boekpresentatie). Org.: Griekenlandcentrum. UFO (Pi-
rennezaal), Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. 16/11/2011 om 20.00 uur. Spreker: Guido Demoen. Info: 
www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
500 jaar Lof der Zotheid. Org.: Masereelfonds. Café Den Tat, Kalenbergstraat 7, 1700 Dilbeek. 20/11/2011 om 
10.00 uur, gevolgd door een geleid bezoek aan de tentoonstelling Covers van Lof der Zotheid in het Erasmus-
huis in Anderlecht. Spreker: Kathleen Leys. Info: www.masereelfonds.be.   
 
Beelden van omhoog: over de functie van voorstellingen uit Ovidius’ Metamorphoses in stucwerk ver-
beeld in 17e-eeuwse kastelen. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 
23/11 of 30/11/2011 om 20.00 uur. Spreker: Marc Van Vaeck. Info: www.nkv.nl. 
 
Au royaume d’Alexandre le Grand: la Macédoine antique. Org.: Association Alexandre le Grand. Maison 
des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 25/11/2011 om 19.30 uur. Spreker: Sophie Descamps. Info: 
www.alexandrelegrand.be. 
 
Tiresias als tweeling: mythe, mythentheorie en receptie in Michel Tourniers Les Météores. Org.: Grieken-
landcentrum. UFO (Pirennezaal), Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. 7/12/2011 om 20.00 uur. Spreker: 
Nadia Sels. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
Dames en pretpoezen aan het keizerlijke hof: de julisch-claudische dynastie door de ogen van Holly-
wood. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 13/12/2011 om 20.00 uur. Spreker: 
Herbert Verreth. Info: www.nkv.nl. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
La fresque à l’époque romaine. Musées et Sites Archéologiques, Chemin Haussé 13, 14930 Vieux-la-
Romaine (FR). Van 1/9 tot 18/9/2011. Info: www.musee-basse-normandie.fr. 
 
Augustus et alii: le portrait romain. Musée du Biterrois, Rampe du 96ème, 34500 Béziers (FR). Tot 18/9/2011. 
Info: www.museesaintraymond.toulouse.fr. 
 
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.  
 
La domus d’Elusa à Eauze, les dernières trouvailles. Musée Archéologique, Place de la République, 32800 
Eauze (FR). Tot 20/9/2011. Info: www.musees-midi-pyrenees.fr. 
 
Generationes: die Soldaten Roms. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Vanaf 25/9/2011. 
Info: www.aalen.de. 
 
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. 
 
Ex-pots cassés, histoires de restauration. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse (FR). 
Tot 2/10/2011. Behandelt grotendeels de restauratie van Griekse en Italische vazen. Info: www.musees-midi-
pyrenees.fr. 
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Oude edities van De lof der zotheid. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. Tot 2/10/2011. Info: 
www.erasmushouse.museum. 
 
Farben für die Söhne des Mars: Römische Militärkleidung durch die Jahrhunderte. Römisches Museum, 
Dominikanergasse 15, 86150 Augsburg (DE). Tot 3/10/2011. Info: www.kunstsammlungen-
museen.augsburg.de. 
 
Legio XIII Gemina: experimentelle Archäologie an der Universität Augsburg. Römisches Museum, Domi-
nikanergasse 15, 86150 Augsburg (DE). Tot 3/10/2011. In de winter 2009-2010 startte het project Legio XIII 
Gemina - Rekonstruktion einer Militäreinheit unter Augustus. Het eerste deel van het project bestond erin dat de 
20 deelnemers zo getrouw mogelijk en eigenhandig wapens, schilden en kledij vervaardigden. Het tweede 
deel bestond in een twee weken durende mars te voet van Mertingen naar Hohenschwangau, grotendeels 
langs de Via Claudia Augusta. Hierbij werd 200 kilometer afgelegd met een marsbepakking van 25 kilo. Tij-
dens deze tocht waren zij begeleid door een gereconstrueerde transportwagen, die de groepsbagage ver-
voerde. De resultaten van dit project zijn te zien op de tentoonstelling. Info: www.kunstsammlungen-
museen.augsburg.de. 
 
Mercure et Compagnie. Parc Archéologique Européen, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim 
(FR). Tot 16/10/2011. Info: www.cg57.fr. 
 
Uit goede bron: nieuwe inzichten over de oudste geschiedenis van Brugge en omstreken. Gruuthusemu-
seum, Dijver 17, 8000 Brugge. Tot 16/10/2011. Info: www.brugge.be. 
 
Hedendaags klassiek. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam (NL). Tot 
17/10/2011. Onder de titel Goden, graven en kunstenaars lieten 55 hedendaagse kunstenaars zich inspireren 
door de collectie klassieke oudheden van het Allard Pierson Museum. Info: www.allardpiersonmuseum.nl. 
 
Eau & Toilette: Hygiene und Schönheit von -3800 bis 2011. Museum für Archäologie Thurgau, Freie Straße 
26, 8510 Frauenfeld (CH). Tot 23/10/2011. Info: www.archaeologie.tg.ch. 
 
La tour, prends garde! Musée Romain, 1580 Avenches (CH). Tot 30/10/2011. Geschiedenis van de toren van 
het amfitheater als wachttoren, als gevangenis, als graanopslagplaats en ten slotte als museum. Info: 
www.aventicum.org. 
 
Les animaux domestiques dans le monde romain. Musée Gallo-Romain, Chaussée Romaine 14, 7131 Waud-
rez. Tot 30/10/2011. Info: www.statioromana.org. 
 
Les Bacchantes. Château-musée du Cayla, 81140 Andillac (FR). Tot 30/10/2011. Info: 
www.museesaintraymond.toulouse.fr. 
 
Die Rückkehr der Götter: Berlins verborgener Olymp. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Ber-
lin (DE). Tot 1/11/2011. Info: www.smb.museum. 
 
Aspecten van de Romeinse aanwezigheid in de Ginterregio. Org.: Ginter. Administratief Centrum, Stati-
onsstraat 1, 8480 Eernegem (Ichtegem); van 19/8 tot 11/9/2011. Openbare Bibliotheek, Stadionlaan 50, 8210 
Zedelgem; van 16/9 tot 9/10/2011. Romeins Archeologisch Museum, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg; van 
14/10 tot 13/11/2011. Info: www.ginter.be. 
 
Paysages antiques: l’apport des puits de Grand. Site Gallo-Romain de Grand, Rue de la Mosaïque 4, 88350 
Grand (FR). Tot 14/11/2011. Info: patrimoine-de-lorraine.blogspot.com/2011/03/grand-88-exposition-
paysages-antiques.html. 
 
Erobern, Entdecken, Erleben im Römerland Carnuntum. Carnuntum, Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-
Altenburg (AT). Tot 15/11/2011. Info: www.carnuntum.co.at. 
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Cochons de Romains. Musée Gallo-Romain, Place du Musée 43, 38490 Aoste (FR). Tot 30/11/2011. Info: ise-
re.planetekiosque.com. 
 
Eaux de l’Antiquité à nos jours. Musée Archéologique, Place José Coto 4, 13800 Istres (FR). Tot 30/12/2011. 
Info: www.ouestprovence.fr. 
 
Body and soul. Menschenbilder aus vier Jahrtausenden. Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz 1, 
20099 Hamburg (DE). Tot 31/12/2011. Info: www.mkg-hamburg.de.  
 
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 legioenskamp 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. 
 
Au royaume d’Alexandre le Grand: la Macédoine antique. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75001 
Paris (FR). Van 1/10/2011 tot 1/1/2012. Info: www.louvre.fr.  
 
Ixea, je Romeinse woonwarenhuis.  Limburgs  Museum,  Keulsepoort  5,  5911  BX  Venlo  (NL).  Tot  6/1/2012.  
Alles in Ixea, je Romeinse woonwarenhuis is te koop. Het zijn met uiterste zorg, handmatig vervaardigde repli-
ca’s, die door de bezoekers direct kunnen worden meegenomen of besteld. Ze zijn gemaakt op basis van ori-
ginele meubelen opgegraven in Herculaneum, naar voorbeelden van fresco’s uit Pompeii en reliëfs van de 
sarcofaag van Simpelveld. Je kunt er ook de keuken van het Rome uit het begin van onze jaartelling proeven 
in het Museumrestaurant. In kleine vitrines worden originelen getoond: echte potten en pannen, glazen, fles-
sen, kinderspeelgoed en fragmenten van fresco’s. Info: www.limburgsmuseum.nl. 
 
Des rites et des hommes. Musée Archéologique Henri Prades, Avenue de Perol 390, 34972 Lattes (FR). Tot 
8/1/2012. Rituele praktijken van Kelten, Iberiërs en Grieken in de Provence, de Languedoc en Catalonië. Info: 
www.montpellier-agglo.com. 
 
Hightech Romeinen. Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Tot 15/1/2012. In deze 
tentoonstelling staan de techniek en de technologie die in de Romeinse tijd werden gebruikt, centraal. Ver-
schillende thema’s komen aan bod, zoals techniek en technologie in het bouwen, het watergebruik, de we-
gen, machines, het leger en luxevoorzieningen in huis. Info: www.museumhetvalkhof.nl. 
 
Avance, Hercule! Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne (CH). Tot 
22/1/2012. Een verkenning van de Grieks-Romeinse mythische wereld met zijn vertaling naar onze heden-
daagse maatschappij. Info: www.lausanne.ch. 
 
Mysterium Mithras: ein antiker Geheimkult im Spiegel von Archäologie und Kunst. Römerkastell Saal-
burg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). Tot 22/1/2012. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Kampf um Troja: 200 Jahre Ägineten in München. Glyptothek, Königsplatz 3, 80333 München (DE). Tot 
31/1/2012. Info: www.euromuse.net/nl/tentoonstellingen. 
 
Zauber in edlem Stein: antike Gemmen - die Stiftung Helmut Hansmann. Staatliche Antikensammlungen, 
Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 31/1/2012. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
Gefährliches Pflaster: Kriminalität im Römischen Reich. LVR-Römermuseum, Archäologischer Park, 
46509 Xanten (DE). Tot 12/2/2012. Info: www.apx.lvr.de. 
 
Et Lutèce devint Paris: métamorphoses d’une cité au IVe siècle. Crypte Archéologique du Parvis Notre-
Dame, Place Jean-Paul II, Place du Parvis de Notre-Dame 7, 75004 Paris (FR). Tot 26/2/2012. Info: 
www.carnavalet.paris.fr. 
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2 mosaïques, 2 jardins et 1 tortue! Musée Romain de Vallon, Carignan, 1565 Vallon (CH). Tot 4/3/2012. Info: 
www.museevallon.ch. 
 
De Etrusken. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Van 14/10/2011 tot 
18/3/2012. Info: www.rmo.nl. 
 
Etrusken: vrouwen van aanzien, mannen met macht. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 
GC Amsterdam (NL). Van 14/10/2011 tot 18/3/2012. Info: www.allardpiersonmuseum.nl. 
 
Sagalassos, city of dreams. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. Van 29/10/2011 tot 
17/6/2012. Info: www.gallo-romeinsmuseum.be. 
 
Hannibal et les Alpes: une traversée, un mythe. Musée Dauphinois, Rue Maurice Gignoux 30, 38031 Gre-
noble (FR). Tot 2/7/2012. Info: www.museedauphinois.fr.  
 
Pergamon: Panorama der antiken Metropolis. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE). 
Van 30/9/2011 tot 30/11/2012. Info: www.smb.museum. 

 
Toneel 
 

 
Er was eens ... (Daphné Verhelst). De theatermaker, Villanella, Laika. Biekorf, Sint-Jacobsstraat 20, 8000 
Brugge; 18/9/2011 om 15.00 en 16.30 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 23/10/2011 om 14.00 en 
16.00 uur, 25/10 om 10.00 en 13.45 uur. CC, C. Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe; 27/10/2011 om 
10.00 en 11.00 uur. Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek; 30/10/2011 om 15.00 uur. De Kaekelaar, Sint-
Cordulastraat 10, 2900 Schoten; 6/11/2011 om 16.00 uur. Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-ten-
Node; 8/11/2011 om 10.30 en 13.30 uur, 9/11 om 9.45 en 10.45 uur. De Warande-Kuub, Warandestraat 42, 
2300 Turnhout; 13/11/2011 om 14.00, 15.30 en 17.00 uur. Voor peuters (1-4 jaar). Daar dartelt de nimf Daphne. 
Apollo, aan wie geen meisje kan weerstaan, begluurt haar vanachter de bomen. Cupido speelt op een cello 
en treft Apollo daarmee in zijn hart. Apollo krijgt vlinders in de buik en wil Daphne voor zich winnen. Het 
wordt een spel van lachen en plagen, springen en vallen. Zal zij hem uiteindelijk omkransen met een tedere 
kus? Info: daphneverhelst.wordpress.com. 
 
Julius (William Shakespeare). Het Ongerijmde. De Steenoven, Kerkkouter 40, 9550 Herzele; 30/9/2011. Pa-
lethe, Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt; 10/10 en 11/10/2011. CC, Kerkplein 5, 9160 Lokeren; 18/10/2011. CC, 3080 
Tervuren; 20/10/2011. CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo; 24/10 en 25/10/2011. GC De 
Groene Meersen, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem; 28/10/2011 om 20.00 uur. CC ’t Vondel, Possozplein 40, 
1500  Halle; 10/11/2011 om 13.30 en 20.30 uur. CC De Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 Puurs; 15/11/2011. CC, 
Kioskplein 25, 3582 Beringen; 17/11/2011. CC D’Lefte, Hoogstraat 122, 8540 Deerlijk; 18/11 en 19/11/2011 om 
20.15 uur. CC, Kastanjedreef 1, 3970 Leopoldsburg; 21/11/2011. ’t Poorthuis, Zuidervest 2 A, 3990 Peer; 
22/11/2011. CC, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist; 24/11/2011. CC De Abdij, Abdijstraat 10, 9500 Geraardsber-
gen; 29/11/2011. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 5/12/2011. Info: www.huubcolla.be. 
 
La naissance des dieux (Hesiodus). Théâtre-Poème, Schotlandstraat 30, 1060 Brussel. 4/10/2011 om 14.00 
uur. Fragmenten uit de Theogonia van Hesiodus. Info: www.theatrepoeme.be. 
 
Mamma Medea (Tom Lanoye). Théâtre du Rideau de Bruxelles. De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Brussel. 
Van 11/10 tot 29/10/2011. Raadpleeg de website voor precieze data en uren. Franstalige versie met Neder-
landse boventiteling. Info: www.rideaudebruxelles.be. 
 
Plaute, la nouvelle comédie. Théâtre-Poème, Schotlandstraat 30, 1060 Brussel. 11/10 en 6/12/2011 om 14.00 
uur. Een keuze van fragmenten van Plautus. Info: www.theatrepoeme.be. 
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L’irrésistible ascension de Jules César. Théâtre-Poème, Schotlandstraat 30, 1060 Brussel. 16/10 en 15/11/2011 
om 14.00 uur. Info: www.theatrepoeme.be. 
 
L’affaire Catilina. Théâtre-Poème, Schotlandstraat 30, 1060 Brussel. 25/10 en 22/11/2011 om 14.00 uur. Info: 
www.theatrepoeme.be. 
 
Nero (Peter Verhelst). NTGent. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 10/11/2011 om 20.00 uur. Stads-
schouwburg, R. Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas; 16/11/2011 om 20.00 uur. Kaaitheater, Akenkaai 2, 
1000 Brussel; 18/11 en 19/11/2011 om 20.30 uur. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 21/11/2011. 
Gespeeld door Wim Opbrouck. Info: www.ntgent.be. 
 
Recht zal zijn wat ik zeg. Icarus Todayfestival. Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt. 11/11/2011 
om  20.30  uur.  Voor  hun  voorstelling  zoemen  Thomas  Janssens  en  Matthias  Meersman  in  op  de  welspre-
kendheid, zoals die in het oude Griekenland door sofisten aan jonge mensen werd aangeleerd, met als doel 
hen een leidende rol  te  laten spelen in  de uitbouw van de toenmalige democratische staatsvorm.  In  volks-
vergaderingen werden veel technieken toegepast die er niet altijd op gericht waren om de waarheid en het 
recht te doen zegevieren, maar vooral om in alle omstandigheden je gelijk te halen. Info: 
www.malpertuis.be. 
 
Daedalus en Icarus. Icarus Todayfestival. Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt. 12/11/2011. Deze 
alomgekende mythe is het uitgangspunt waarrond studenten en docenten van de Tieltse academies hun 
werk presenteren. Info: www.malpertuis.be. 
 
Fragmenten uit de Trojaanse oorlog. Icarus Todayfestival. Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt. 
13/11/2011. Voor de liefhebberskringen die op zondag fragmenten spelen uit verschillende Griekse tragedies, 
staat het verhaal van de Trojaanse oorlog centraal. Classicus en vertaler Herman Altena selecteerde zes 
fragmenten, die in de oeroude opvoeringstraditie na elkaar zullen worden gespeeld in één ruimte en waar-
van de optelsom beoogt groter te worden dan de delen. Info: www.malpertuis.be. 
 
Tocht (Pepijn Lievens). 4 Hoog. CC De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem; 15/11/2011 om 10.00 en 
14.00 uur. Stadsschouwburg, R. Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas; 18/11/2011 om 20.00 uur. Wat ge-
beurt  er  als  Theseus en Ariadne een verschrikkelijk  geheim ontdekken? Een zoektocht  dringt  zich op.  Een 
sprekende haas zet hen op weg. Een familie verdrietverwerkers komt op hun weg. Theseus wordt verleid 
door  zeenimfen.  Ariadne  sterft  haast  van  eenzaamheid.  En  dan  is  er  de  Minotaurus  ...  Vinden  Theseus  en  
Ariadne wat ze zoeken? Vanaf 10 jaar. Info: www.4hoog.be. 
 
Het einde van de wereld (Frank Vaganée en Michaël De Cock). ’t Arsenaal. ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 
2800 Mechelen. 24/11 en 26/11/2011 om 20.15 uur, 27/11 om 15.00 uur. Concertante voorstelling. Een nieuwe 
enscenering van bewerkte verhalen van Ovidius. Info: www.tarsenaal.be. 
 
De gehangenen (Josse De Pauw en Jan Kuijken). Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven; 
7/12/2011 om 20.00 uur. Théâtre National, Emile Jacqmainlaan 111-115, 1000 Brussel; 8/12/2011 om 21.30 uur, 
9/12 en 10/12 om 20.15 uur. De gehangenen zijn zij die luidop vragen stelden, zij eisten de vrijheid op om te 
twijfelen en te onderzoeken. Vaak moesten zij die nieuwsgierigheid met de dood bekopen. De muzikanten 
van het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie voeren de muziek van Jan Kuijken uit. Boven het strijkers-
ensemble worden drie zangers en twee spelers opgehangen. Voor hen schreef Josse De Pauw de tekst. Voor 
de  zangers  werd  die  in  het  Latijn  vertaald,  waardoor  hun  vertelling  soms  aan  een  mis  doet  denken,  maar  
evengoed herinnert dit aan het Latijn als eerste universele taal voor de wetenschap. Info: www.kvs.be. 
 
Twee meisjes en een schurk. Ensemble Leporello. Minnepoort, Dirk Boutslaan 62, 3000 Leuven; 7/12/2011 
om 20.00 uur. Rataplan, A. Rodenbachstraat 19 B, 2140 Borgerhout; 15/12/2011 om 20.00 uur. In dit stuk ver-
binden Mieke Laureys en Annelore Stubbe de speelse stijl van Ensemble Leporello met de oerkracht van een 
Griekse sage. Schurk van dienst is Guido Belcanto. Uit de mythe van Tereus (naar Sophocles, Ovidius e.a.) 
puurt dit trio zijn eigen verhaal. Een ballade over lust, liefde en woeste wraakzucht. 
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Muziek en ballet 
 

 
Médée (Luigi Cherubini). Les Talens Lyriques - Koor van de Munt. De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 6/9, 
8/9, 13/9, 15/9, 17/9, 20/9 en 22/9/2011 om 20.00 uur; 11/9 om 15.00 uur. Info: www.demunt.be. 
 
The fire of Prometheus. London Philharmonic Orchestra. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 
1000 Brussel. 7/9/2011 om 20.00 uur. Op het programma staan Een nacht op de kale berg (M. Mussorgsky), Rap-
sodie op een thema van Paganini (S. Rhakmaninov), Prometheus, een symfonisch gedicht (F.  Liszt)  en  Prométhée, 
poème du feu (A. Skryabin). Info: www.bozar.be. 
 
Acis, Galatea e Polifemo (G.F. Händel). Akademie für alte Musik. Paleis voor Schone Kunsten, Ravenstein-
straat 23, 1000 Brussel. 13/9/2011 om 20.00 uur. Info: www.bozar.be. 
 
Oedipus / Bêt noir. KVS, Arduinkaai 7-9, 1000 Brussel; 15/9, 16/9, 17/9, 20/9, 21/9, 23/9, 24/9, 29/9, 30/9 en 
1/10/2011 om 20.00 uur; 25/9 om 15.00 uur. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 11/10/2011 om 20.00 
uur. De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.; 10/11, 11/11 en 12/11/2011 om 20.00 uur. CC, Kunstlaan 5, 
3500 Hasselt; 15/12/2011 om 20.00 uur.  Met Oedipus / Bêt noir gaat  Wim  Vandekeybus  voor  de  derde  keer  
aan de slag met Jan Decortes eigenzinnige bewerking van Sophocles’ Oedipus. Een cast van 16 dansers. Info: 
www.kvs.be. 
 
Prometheus, de vuurbrenger. Jan Michiels. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 24/9/2011 om 20.00 
uur. Op het programma staan Die Geschöpfe des Prometheus (L. van Beethoven), Tristan und Isolde, Vorspiel (Ri-
chard Wagner), La lugubre Gondola I (Franz Liszt), Sofferte onde serene (Luigi Nono) en The book of elements, Vo-
lume 3, Fire (James Dillon). Ter voorbereiding van het concert geeft Jan Michiels een lecture-performance op 
23/9/2011 (zie rubriek ‘Lezingen’), op het concert zelf is er een inleiding op 24/9/2011 om 19.15 uur en ook het 
Griekenlandcentrum organiseert een lezing rond het thema Prometheus. Info: www.concertgebouw.be. 
 
Die Geschöpfe des Prometheus (fragmenten – L. van Beethoven). Le Concert Olympique. De Singel, Des-
guinlei 25, 2018 Antwerpen. 29/9/2011. Daarnaast staan op het programma: Het concerto voor viool en orkest nr. 
5 in A van W.A. Mozart en de Italiaanse symfonie van F. Mendelssohn Bartoldy. Info: www.desingel.be. 
 
Folie d’Oedipe (Pierre Bartholomée). Symfonieorkest van de Munt. Paleis voor Schone Kunsten, Raven-
steinstraat 23, 1000 Brussel. 2/10/2011 om 20.00 uur. Verder staan ook Gigue Ibéria van  Claude  Debussy  en  
Symfonie nr. 1 van Johannes Brahms op het programma. Info: www.bozar.be. 
 
Carmina Burana & Catulli Carmina (Carl Orff). CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. 13/10/2011 om 20.00 uur. In-
fo: www.ccha.be. 
 
Oedipe (George Enescu). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 22/10, 25/10, 26/10, 28/10, 29/10, 1/11, 2/11 en 
4/11/2011 om 20.00 uur; 23/10 en 6/11 om 15.00 uur. Info: www.demunt.be. 
 
Prométhée, le poème du feu (Alexander Scriabin). Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor. Con-
certgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 4/11/2011 om 20.00 uur. Daarnaast staan op het programma: Nocturnes 
van Claude Debussy en D’OM le vrai sens van Kaija Saariaho. Info: www.concertgebouw.be. 
 
La bataille des Huns (Liszt). Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Salle Philharmonique, Boulevard 
Piercot 25, 4000 Luik. 10/11/2011 om 18.30 uur. Info: www.opl.be. 
 
Die Geschöpfe des Prometheus (Ludwig van Beethoven). Akademie für alte Musik Berlin. Paleis voor 
Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 12/11/2011 om 20.00 uur. Daarnaast staat er nog ander 
werk van Ludwig van Beethoven en de Londonsymfonie van Joseph Haydn op het programma. Info: 
www.bozar.be. 
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Ulysses. Musica Favola & Stephan Van Dyck. Rubenshuis, Wapper 9-11, 2000 Antwerpen. 17/11/2011 om 
19.00 uur. Musica Favola stelde een muziekprogramma samen met 17e-eeuwse Italiaanse muziek en laat zich 
leiden door de epische reisavonturen van Odysseus. Dit concert start om 19.00 uur met een inleiding met als 
thema Rubens en mythologie. Info: www.amuz.be. 
 
Carmina Burana (Carl Orff). Stadsschouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven. 27/11/2011 om 15.00 uur. 
Info: www.carminaburanalive.nl. 
 
O Death (Jan Decorte). Amuz, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen. 27/11/2011 om 15.00 uur. In 2003 schreef 
Jan Decorte O Death, een heftige verdichting van Aeschylus’ Oresteia.  Het  verhaal  wordt  uitgebeend tot  de 
essentie en op zes momenten onderbroken door een gedicht over de dood. Deze gedichten worden gecon-
fronteerd met de muziek van Franz Liszt. Info: www.amuz.be. 
 
Caligula delirante (Giovanni Maria Pagliardi). Le Poème Harmonique. De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 
9000 Gent. 3/12/2011 om 16.15 en 19.00 uur. Marionettentheater. Info: www.debijloke.be.  
 
Monteverdish (Marco Gerris). CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel. 3/12/2011 om 20.15 uur. Ge-
baseerd op L’incoronazione di Poppaea van Claudio Monteverdi. Het is een versmelting van breakdance, hip-
hop, beatbox en dubstep met opera en klassieke muziek. Info: www.ccdeadelberg.be. 

 
Reizen en uitstappen 
 

 
Troje, Efeze en de oude steden van Ionië. Org.: Amarant. Van 14/9 tot 24/9/2011. Begeleiding: Peter De 
Smet. Info: www.amarant.be. 
 
Langs Romeinse wegen. Org.: Ginter. 18/9/2011 om 14.00 uur. Startpunt: Brouwerij De Leeuw, Engelstraat 7, 
8211 Aartrijke. Ichtegem, Zedelgem en Torhout slaan de handen in elkaar. Waarom heeft het dorp Aartrijke 
een rechthoekig grondplan? Waar liep de beruchte Steenstraete? Wist je dat Romeinse wegen een winter- en 
een zomerbedding hadden? Wat hebben kasteel d’Aertrycke en kasteel Wijnendale met de Romeinen? Fiets-
tocht van 20 km. Info: www.ginter.be. 
 
Humanistische wandelingen in Brussel. Vertrek: Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Brussel. 24/9/2011 om 
14.00 uur. Begeleiding: Emmanuel Deconinck. Rond het thema Erasmus in Brussel. Franstalig. Info: 
www.erasmushouse.museum. 
 
Met de Romeinen op bezoek in Oudenburg. Org.: Ginter. Startpunt: RAM, Oudenburg, Markstraat 25, 8460 
Oudenburg. 16/10/2011 om 14.00 uur. Wandeling van 4 km. Info: www.ginter.be. 
 
Tweedaagse uitstap naar Tongeren en Xanten. Org.: NKV West-Vlaanderen. 29/10 en 30/10/2011. Begelei-
ding: Luc Seynhaeve. Info: www.nkv.nl. 

 
Evenementen 
 

 
Open Monumentendag Conflict. PAM-Velzeke, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 11/9/2011. Tijdens deze dag 
wordt de opstand der Bataven in de kijker geplaatst, een confrontatie van Romeinse soldaten met overlopers 
en een opstandige bevolking. Ook de glasoven zal in werking zijn, bediend door een groep internationale 
glasblazers. Info: www.pam-velzeke.be. 
 
10e Gallo-Romeins weekend. Domein Oosthove, Speiestraat 32, 8940 Wervik. 1/10 en 2/10/2011 van 10.00 tot 
18.00 uur. Deelnemers: Deuoxtonion, Legia, Celtae Comatae, Atrebates, Eporedia, Legio XI, Legio X Gemina, 
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Forum Traiani, Medusa Archeologie, Gemina Ludiromana, New Order of Druids, Archéosite Aubechies, Pe-
ter Leder, Stripwinkel ’t Alternatief, Viroviacum, mevrouw Barelle (Romeins koken), De 9e Boom, Celtic Bri-
tain. Info: www.viroviacum.be. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 29 juli 2011. Voor aanvullende informatie of eventuele 
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 

 



   
   
  INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
  1 REDACTIONEEL 

• Lieve Van Gerwen 
  

 VAKTHEORIE 
  

  2 Graffiti in het oude Pompeii 
• Lieve Van Gerwen 

  

 DIDACTIEK 
  

  7 Een bloederige kwestie 
• Robert Vermeersch 

  

 ACTUALITEIT 
  

11 Leerlingenaantallen Latijn en Grieks 
• Joeri Facq 

  

12 Klassieke talen in het hoger onderwijs 
• Joeri Facq 

  

14 Het nut van zes jaar Latijn. Bedenkingen van leerlingen uit 6 Latijn 
• Lieve Van Gerwen 

  

16 BOEKENWIJZER 
• Joeri Facq 

  

17 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. 
 

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora dienen de redactie te bereiken voor 15 oktober 2011. 
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