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  REDACTIONEEL 
 
 
 

In memoriam 
Lieve Van Gerwen (1961-2012) 

 
 
Beste collega’s 
 
We moeten dit septembernummer van Prora en dit nieuwe werkingsjaar van de V.L.O.T. helaas beginnen 
met bijzonder droevig nieuws uit eigen huis. In augustus is Lieve Van Gerwen, de voorzitter van onze ver-
eniging, plots overleden. Zij heeft jarenlang dapper strijd geleverd tegen haar ziekte, maar heeft jammer ge-
noeg het gevecht verloren. 
 
Wij  zijn  als  bestuur erg aangeslagen door haar  overlijden,  dat  voor  ons en voor  onze vereniging een groot  
verlies betekent. Lieve was als bestuurder (sinds 2005) en later als voorzitter (sinds 2008) van de V.L.O.T. een 
heel gedreven kracht. Zij gaf blijk van ontzettend veel liefde voor de klassieke talen en verdedigde die met 
hand en tand, ook al gaf zij reeds enkele jaren geen les meer. 
 
Op onze bestuursvergaderingen toonde zij zich steeds een echte leidersfiguur, die ervoor zorgde dat ieder-
een aan het woord kon komen en dat alle standpunten naar voor werden gebracht, maar die er tegelijk over 
waakte dat er niet te veel van de agenda werd afgeweken en dat de discussies zinvol en relevant bleven. 
 
Dat betekent echter geenszins dat er niet ook plaats was voor gezelligheid. Onze vergaderingen waren altijd 
aangenaam en verliepen in de beste sfeer, waarbij we vaak steun vonden bij elkaar als het in onze klassen 
niet liep zoals gehoopt en waardoor we meestal met nieuwe moed aan onze volgende werkweek konden be-
ginnen. Lieve introduceerde ook het idee om in de zomervakantie met het bestuur een dagje op stap te gaan 
bij wijze van teambuilding, omdat een goed samenhangende groep mensen beter presteert. 
 
Behalve voor de bestuurlijke aangelegenheden van onze vereniging had Lieve ook aandacht voor onze per-
soonlijke beslommeringen en frustraties, want op momenten dat iemand van ons het kon gebruiken, bood zij 
graag een luisterend oor. We moeten een uitstekende voorzitter en een heel warme persoonlijkheid missen. 
 
Lieve, bedankt voor alles wat je voor onze vereniging hebt betekend. We zullen je niet vergeten. 
 
Joeri Facq 
Hoofdredacteur 
 
 
 

Nieuwe contactgegevens 
 

De administratie van de V.L.O.T. en de redactie van Prora zijn verhuisd. Dit zijn ons nieuwe postadres 
en telefoonnummer: 
 

V.L.O.T. vzw, Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren, tel. 09 279 24 36 
 

Alle e-mailadressen blijven dezelfde (info@vlot-vzw.be, prora@vlot-vzw.be, leden@vlot-vzw.be enz.). 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

De Romeinse religieuze feesten (4) 
 

 

Lieve Van Gerwen 
 
 
Oktober (oorspronkelijk de achtste maand, voor de kalenderhervorming) 

 
II - XII . Augustalia 
 
Augustalia vocabantur ludi divi Augusti et Fortunae Reducis, qui propter felicem Augusti ex oriente reditum instituti 
sunt. 
 
De spelen van de goddelijke Augustus en Fortuna Redux, die werden ingericht wegens de voorspoedige te-
rugkeer van Augustus uit het oosten, werden Augustalia genoemd. 
 
*  Fortuna  Redux:  Fortuna,  de  godin  van  het  toeval,  werd  onder  verschillende  gedaanten  vereerd  om  het  

heil van een hele staat of een privépersoon te waarborgen. Een ervan was Fortuna Redux, die werd ver-
eerd wanneer de keizer na een reis behouden terugkeerde. 

 
IV . Ieiunium Cereris 
 
Anno a. Chr. n. CXCI. libri Sibyllini iusserunt quinto quoque anno in honorem Cereris ieiunium fieri. Nemini eo die 
aliquid edere licebat. Temporibus Augusti quotannis celebrabatur. 
 
In 191 v.C. bevalen de sibillijnse boeken dat er om de vier jaar ter ere van Ceres een vrijwillige vasten zou 
plaatsvinden. Niemand mocht die dag iets eten. Ten tijde van Augustus werd het elk jaar gevierd. 
 
V . Mundus Patens 
 
Zie 24 augustus. 
 
VI . Dies Ater, Manibus Sacer 
 
Romani omnes dies, qui Idus sequuntur, atros esse dies, id est nigros aut perniciosos, putabant. Nam sacra ante proeli-
um ad Alliam contra Gallos factum die Idus sequente fiebant. Eo proelio Romani a.d. XV. Kal. Aug. anni a. Chr. n. 
CCCLXXXVII gravissimam cladem acceperunt. 
 
De Romeinen dachten dat alle dagen die op de iden volgden, zwarte d.w.z. onheilspellende en gevaarlijke 
dagen waren. Want de offers voor de veldslag tegen de Galliërs bij de Allia gebeurden op de dag na de iden. 
In die veldslag liepen de Romeinen op 18 juli van het jaar 387 v.C. een zeer zware nederlaag op. 
 
XV . Ludi Capitolini 
 
Ludi erant non publici, sed a collegio privato facti. Fortasse propter liberationem Capitolii a Gallis instituti sunt et Iovi 
Feretrio sacri erant. Templum Iovis Feretrii antiquissimum omnium Romae sitorum templorum erat, a Romulo aedifi-
catum esse dicebatur. Ludis Capitolinis cursus et pugna caestibus fiebant. 
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De spelen waren niet openbaar, maar gebeurden door een gesloten genootschap. Wellicht werden ze inge-
voerd wegens de bevrijding van het Capitool van de Galliërs en waren ze gewijd aan Jupiter Feretrius. Men 
zei dat de tempel van Jupiter Feretrius, de oudste van alle tempels die in Rome gelegen waren, door Romu-
lus was gebouwd. Tijdens de Ludi Capitolini vonden er paardenwedstrijden plaats en een boksmatch. 
 
* Iuppiter Feretrius: Jupiter als godheid van de trouw; in zijn naam werden de duurste eden gezworen. 
 
XIX . Armilustrium 
 
Post bella arma a sanguine lustrabantur. Dies festus erat Martis, Salii per vias urbis saltabant usque ad Aventinum, 
ubi lustratio armorum fiebat. 
 
Na de oorlogen (het oorlogsseizoen) werden de wapens gezuiverd van het bloed. Het was een feestdag voor 
Mars, de Salische priesters dansten door de straten van de stad tot aan de Aventijn, waar de (rituele) reini-
ging van de wapens plaatsvond. 
 
* De Salii vormden twee colleges van telkens twaalf leden uit de stand van de patriciërs. Het ene college 

was  gehuisvest  in  een  heiligdom  van  Mars  op  de  Palatijn,  het  andere  op  de  Quirinalis.  In  een  optocht  
trokken de priesters al dansend door de straten en sloegen daarbij met hun lansen op de heilige schilden 
van Mars. Zij zongen daarbij ook het carmen Saliare, opgesteld in archaïsch Latijn en waarschijnlijk be-
doeld om de kwade geesten te verdrijven en vruchtbaarheid over het graangewas af te smeken. 

 
XXIII . Festum Liberi Patris et Liberae 
 
Colebantur Liber pater, deus vini et fertilitastis, et Libera, uxor eius. 
 
Vader Liber, een wijn- en vruchtbaarheidsgod, en zijn echtgenote Libera werden vereerd. 
 
* Liber Pater was een godheid van mindere rang en werd later gelijkgesteld met o.a. Dionysus. 
 
* Libera werd gelijkgesteld met o.a. Persephone. 
 
XXVII - I . Ludi Victoriae Sullanae 
 
Hi ludi anno a. Chr. n. LXXXI. instituti sunt, ut victoria Sullae de Samnitibus ad Portam Collinam celebraretur. 
 
Deze spelen werden ingevoerd in 81 v.C. om de overwinning van Sulla tegen de Samnieten bij de Porta Col-
lina te vieren. 
 
XXIX . Festum Vertumni 
 
Vertumnus deus Etruscus erat et templum in colle Aventino habebat. Vertumnus formam suam facile mutare poterat. 
Romani ei signa artificii, quod quisque faciebat, vovebant. 
 
Vertumnus  was  een  Etruskische  god  en  had  een  tempel  op  de  Aventijn.  Vertumnus  kon  gemakkelijk  van  
gedaante veranderen. De Romeinen wijdden aan hem kentekens (attributen) van het ambacht dat ieder uit-
oefende. 
 
*  Vertumnus werd voorgesteld als  een vrij  jonge man met  een krans van dennengroen op het  hoofd,  een 

sikkel in de rechterhand en een herdersstaf in de linkerhand. Over zijn schouder hing een dierenhuid met 
alle herfstgaven. Hij werd verliefd op de nimf Pomona en nam verschillende gedaanten aan om haar hart 
te veroveren. Sommigen vermelden 13 augustus als zijn feestdag. 
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November (oorspronkelijk de negende maand, voor de kalenderhervorming) 
 
III . Hilaria 
 
Hic dies festus Isidi, deae, quae ex Aegypto Romam lata est, sacer erat. Isis Osirin, virum suum, ubique quaesivisse et 
tandem mortuum invenisse dicebatur. Tum ei vitam reddidit, quae causa hilaritatis maximae erat. 
 
Deze feestdag was toegewijd aan Isis, een godin die uit Egypte naar Rome is gebracht. Men zei dat Isis Osi-
ris, haar man, overal had gezocht en ten slotte dood had aangetroffen. Toen gaf ze hem het leven terug, wat 
leidde tot zeer grote vreugde. 
 
* Isis was de Egyptische godin van de vruchtbaarheid, door de Grieken vereenzelvigd met Demeter en af-

gebeeld met het hoofd van een koe met tussen de horens de maanschijf. 
 
* Osiris was de Egyptische dodengod, broer en echtgenoot van Isis. Hij zat in de onderwereld het opperste 

gerechtshof voor dat oordeelde over de zielen van de afgestorvenen. 
 
IV - XVII . Ludi Plebeii 
 
Hi ludi a C. Flaminio anno a. Chr. n. CCXX. instituti sunt, qui, cum censor esset, Circum Flaminium aedificavit. Con-
stabant ludi, qui sacri erant Iovi, ex ludis scaenicis novem dierum et ludis circensibus trium dierum. 
 
Deze spelen werden in 220 v.C. ingesteld door C. Flaminius, die, toen hij censor was, het Circus Flaminius 
heeft gebouwd. De spelen, die gewijd waren aan Jupiter, bestonden uit toneelvoorstellingen van 9 dagen en 
circusspelen van 3 dagen. 
 
VII . Mundus Patens 
 
Zie 24 augustus en 5 oktober. 
 
XIII . Epulum Iovis 
 
Senatores conveniebant, ut Iovem, patrem deorum, magno epulo colerent. 
 
De senatoren kwamen samen om Jupiter, de vader van de goden, met een grote maaltijd te vereren. 
 
XIX . Lectisternia Cybeles 
 
Lectisternium erat epulum, ad quem Romani deos hospitaliter invitabant. Deis invitatis in templis eorum lectum ster-
nebant, ut epulo interessent. Dea Cybele Romae nomine Magnae Matris colebatur. 
 
Een lectisternium was een feestmaaltijd waarop de Romeinen de goden gastvrij uitnodigden. Nadat de goden 
uitgenodigd waren, dekten ze in hun tempels een aanligbed, opdat ze aan het feestmaal konden deelnemen. 
De godin Cybele werd in Rome onder de naam Magna Mater vereerd. 
 
* Cybele: oorspronkelijk Frygische godenmoeder en vruchtbaarheidsgodin. (zie ook 22 april) 
 
XXII . Festum Plutonis et Proserpinae 
 
Pluto, qui a Romanis etiam Dis pater vocabatur, deus inferorum erat. Is Proserpinam, filiam Cereris, rapuit et eam in 
matrimonium duxit. Cum Cerere, quae filiam ubique quaesiverat, pactus est, ut Proserpina dimidium anni in Orco 
cum marito, dimidium in terra cum matre degeret. 
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Pluto, die door de Romeinen ook Dis Pater werd genoemd, was de god van de onderwereld. Hij schaakte 
Proserpina, de dochter van Ceres, en huwde haar. Met Ceres, die haar dochter overal had gezocht, kwam hij 
overeen dat Proserpina een half jaar doorbracht met haar echtgenoot in de onderwereld en een half jaar met 
haar moeder in de bovenwereld. 
 
* Dis Pater: god van de onderwereld en vereenzelvigd met Pluto of Orcus. Aan de goden van de onderwe-

reld werden zwarte dieren geofferd. 
 
December (oorspronkelijk de tiende maand, voor de kalenderhervorming) 

 
I . Festum Fortunae Muliebris 
 
Fortuna interdum ‘Iovis filia primigenia’, id est filia maior natu, vocabatur. Hoc nomine manifestum est Fortunam 
deam maximi momenti apud Romanos fuisse. 
 
Fortuna werd soms Iovis filia primigenia genoemd, d.w.z. de oudste dochter van Jupiter. Door deze naam is 
het duidelijk dat Fortuna een zeer invloedrijke godin was bij de Romeinen. 
 
V . Faunalia 
 
Nonis Decembribus ruri in pagis Faunus colebatur. Hunc diem festum Horatius in carmine XVIII. tertii libri Odarum 
pulcherrimis verbis descripsit. Fauno agricolae haedum et vinum sacrificabant, postea saltabant. Ut Horatius dixit, dies 
erat, quo homines laboribus vacabant et pace fruebantur. 
 
Op de nonen van december werd Faunus op het platteland in de dorpen vereerd. Deze feestdag beschreef 
Horatius met zeer mooie bewoordingen in carmen 18 in het derde boek van de Oden. De landbouwers offer-
den aan Faunus een bok en wijn, daarna dansten ze. Zoals Horatius zei, was het een dag waarop de mensen 
niet werkten en van de rust genoten. 
 
IX . Festum Iunonis Iugalis 
 
Iuno, mater deorum, iugalis vocabatur, quod viros et mulieres conduxit, ut matrimonium facerent et ita coniuges fie-
rent. Iuno enim dea matrimonii et partus erat. 
 
Juno, moeder van de goden, werd iugalis genoemd, omdat ze mannen en vrouwen samenbracht om te trou-
wen en zo echtgenoten te worden. Juno was immers de godin van het huwelijk en de geboorte. 
 
XI . Agonalia 
 
Soli Indigeti aries immolabatur. Cum eo tempore satio finivisset, Romani Solem precabantur, ut sata radiis suis cale-
faceret et maturaret. 
 
Aan Sol Indiges werd een ram geofferd. Omdat op dat moment het zaaiseizoen was gestopt, baden de Ro-
meinen tot de zon opdat ze met haar stralen het zaad zou verwarmen en doen rijpen. 
 
* Sol Indiges was volgens Varro een van de twaalf belangrijke landbouwgoden. 
 
XV . Consualia 
 
Zie 21 augustus. 
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XVII . Saturnalia 
 
Saturnalia a populo Romano praeter omnes dies festos amabantur. Poeta Catullus ea ‘optimum dierum’ vocavit. Inci-
piebant magnis sacris in templo Saturni, quod sub Capitolio situm erat et aerarium continebat. Tum convivium publi-
cum fiebat, id est cena cui interesse toto populo licebat. In domibus privatis domini servis serviebant et alius alii dona 
ferebat. Hunc morem Christiani acceperunt: sic evenit, ut etiam nos his temporibus die festo natalis Christi propinquis 
amicisque dona demus. Romani liberis sigillaria donabant, quae sunt pupae ex argilla factae; amicis autem cereos 
dabant. 
 
De Saturnalia werden door het Romeinse volk geliefd boven alle feestdagen. De dichter Catullus noemde ze 
de beste van de dagen. Ze begonnen met grote offers in de tempel van Saturnus, die gelegen was aan de voet 
van het Capitool en de schatkist bevatte. Dan vond er een openbaar feestmaal plaats, d.w.z. een avondmaal 
waaraan heel de bevolking mocht deelnemen. In de private woningen dienden de meesters de slaven en ga-
ven ze elkaar geschenken. De christenen namen deze gewoonte over: zo komt het dat ook wij in deze perio-
de op de feestdag van de geboorte van Christus aan verwanten en vrienden geschenken geven. De Romei-
nen gaven aan hun kinderen sigillaria, dit zijn poppetjes gemaakt uit klei. Aan hun vrienden gaven ze echter 
waskaarsen. 
 
XIX . Opalia 
 
Dea Ops, quae fertilitatem agris praebere putabatur, sacellum ad forum situm habebat. 
 
De godin Ops, die naar men dacht vruchtbaarheid aan de akkers gaf, had een klein heiligdom bij het Forum. 
 
* Ops was een oogst- en vruchtbaarheidsgodin, die met Rhea of Cybele werd vereenzelvigd. 
 
XXIII . Larentalia 
 
Pontifices sepulcrum Accae Larentiae in Velabro situm eo die colebant. Quis Acca Larentia fuisset, et inter Romanos 
non constabat. Alii eam meretricem, alii ab Hercule amatam, alii novercam Romuli et Remi, alii matrem Larum fuisse 
dicebant. 
 
De pontifices vereerden op die dag het graf van Acca Larentia, dat op het Velabrum lag. Wie Acca Larentia 
was geweest, stond ook bij de Romeinen niet vast. Sommigen zeiden dat ze een prostituee was geweest, an-
deren de geliefde van Hercules, nog anderen de stiefmoeder van Romulus en Remus, sommigen de moeder 
van de Lares. 
 
* Acca Larentia wordt genoemd als de vrouw van de herder Faustulus, die de tweeling vond en opvoedde; 

volgens een andere versie was ze een Sabijnse aardgodin. 
 
* Velabrum was een laagte tussen Tiber en Palatijn, verkoopplaats van eetwaren. 
 
* Lares waren beschermgoden van het huis. 
 
XXV. Natalis Solis Invicti 
 
Dies erat brumae, id est solstitii hibernalis. Cultus Solis Invicti ex oriente Romam introductus est. Tum a quibusdam 
imperatoribus deus maximus putabatur et natalis Solis dies maximi momenti erat. 
 
Deze dag, dit is de winterzonnestilstand, is de kortste dag van het jaar. De cultus van Sol Invictus werd van-
uit het oosten naar Rome gebracht. Toenmaals meenden sommige bevelhebbers dat hij de grootste godheid 
was en dat de geboortedag van de zon de belangrijkste dag was. 
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Feriae conceptivae 
 
Festum Bonae Deae 
 
Dies festus erat mulierum et privato sumptu in domo consulis aut praetoris viris absentibus fiebat. Bona Dea dea erat 
terrae, quae mulieribus fertilitatem praebere putabatur. Cultus deae secretus erat. Anno a. Chr. n. LXII. P. Clodius ves-
tibus muliebribus indutus cultui, qui in domo C. Iulii Caesaris fiebat, intererat, cuius rei postea a Cicerone accusatus 
est. 
 
Het feest van de Bona Dea 
Het was een feestdag voor de vrouwen en vond plaats met privaat geld in het huis van de consul of de prae-
tor  in  afwezigheid  van  de  mannen.  De  Bona  Dea  was  een  aardgodin  die,  naar  men  dacht,  de  vrouwen  
vruchtbaarheid gaf. De cultus van de godin was geheim. In 62 v.C. nam Clodius, verkleed in vrouwenkleren, 
deel  aan  de  cultus  die  in  het  huis  van  C.  Julius  Caesar  plaatsvond  en  daarvoor  werd  hij  later  door  Cicero  
aangeklaagd. 
 
Bibliografie 
 
Calendarium Romanum, composuerunt H. Doerr, G. Ott, R. Spann, imagines delineavit M. van der Klooster, 
sumptibus E. Bozorgmehri et R. Spann, Horscaningensium, MDMXCVII, editio altera aucta 
 

CORNELL, Tim en MATTHEWS, John, Atlas van het Romeinse Rijk, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1983 
 

HALSBERGHE, G.H., Woordenboek klassieke cultuur. Standaard geïllustreerde encyclopedie van de oudheid, Stan-
daard Uitgeverij, Antwerpen, 1989 
 

MOLS, Stephan T.A.M., De kalender in beeld, Hermeneus, jaargang 71, aflevering 4 
 

REIMER, P.J., Prisma van de klassieke oudheid, Het Spectrum, Utrecht, 1989 
 
 
 
 

De Olympische Spelen (2) 
 

 

Lieve Van Gerwen 
 
 
Dit artikel geeft nog enkele aanvullingen bij het vorige artikel verschenen in Prora van juni. 
 
De moderne Olympische Spelen 
 
Al in het begin van de 19e eeuw probeerde men de antieke Spelen nieuw leven in te blazen. Een Franse ba-
ron, Pierre de Coubertin, die zich zorgen maakte over de slappe opvoeding van de Franse jeugd, gaf daartoe 
de aanzet.  In  1894 wist  hij  tijdens een internationaal  congres  over  sportzaken aan de Sorbonne te  Parijs  de 
deelnemers enthousiast te maken voor de organisatie van moderne Spelen. Een Internationaal Olympisch 
Comité  werd  opgericht   en  in  1896  vonden  de  eerste  moderne  Olympische  Spelen  plaats  in  Athene.  De  
Olympische Zomerspelen van de 30e Olympiade hadden plaats in Londen van 27 juli tot 12 augustus. De 
volgende Zomerspelen zullen plaatsvinden in 2016 in Rio de Janeiro. 
 
Sinds 1924 worden er ook Olympische Winterspelen georganiseerd. Tot en met 1992 vonden die plaats in 
hetzelfde jaar als de Zomerspelen. Maar sinds 1994 worden ze ingericht in de even jaren tussen de Zomer-
spelen. De volgende Winterspelen zullen plaatsvinden in het Russische Sotsji in 2014. 
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Verschillen tussen de antieke en de moderne Olympische Spelen 
 
Hoewel de Coubertin de antieke Olympische Spelen als ideaal voor ogen had, weken de nieuwe Spelen sterk 
af van het antieke voorbeeld. Voor de Coubertin was deelname aan de Spelen belangrijker dan winnen. Voor 
de atleten in de oudheid was echter het enige doel ‘de eerste en de beste’ te zijn, alleen winnen was eervol. 
 
Bij de eerste moderne Spelen mochten de atleten met hun sport geen geld verdienen, dus geen profstatuut 
hebben. Bij de antieke Spelen speelde dit geen enkele rol. Vaak werden atleten bij hun terugkomst in het va-
derland vorstelijk beloond. 
 
Volgens de Coubertin mochten afkomst, rang of stand geen rol spelen. In de oudheid waren niet alle sport-
takken voor iedereen toegankelijk. Sommige sporten vereisten een dure training of uitrusting (bv. vierspan-
nen) en lagen niet in het bereik van de gemiddelde Griek. 
 
In de moderne Spelen werd ook het programma aangepast. Nieuwe sporten deden hun intrede: o.a. ge-
wichtheffen, schermen, schieten, wielrennen, zwemmen, turnen en tennis. 
 
Op één punt wilde de Coubertin wel vasthouden aan de antieke traditie: het uitsluiten van vrouwen. Uitein-
delijk  moest  hij  toch  zwichten  en  in  1900  werden  in  Parijs  de  eerste  vrouwelijke  deelnemers  ontvangen  in  
tennis, golf en boogschieten. 
 
In de ogen van de Coubertin moesten de Spelen een bijdrage leveren aan de wereldvrede, maar van dat stre-
ven is helaas niet veel terechtgekomen. Driemaal werden de Spelen afgelast wegens oorlogssituaties en ze 
werden ook misbruikt voor politieke doeleinden. Hierin verschilden de moderne Spelen niet van de antieke. 
De godsvrede werd meer dan eens geschonden in de oudheid evenals de neutraliteit van Elis. 
 
Bibliografie 
 
De eerste de beste. De Olympische Spelen in de oudheid, kalender van het Nederlands Klassiek Verbond, 2004 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

De homerische Cycloop door een (post-)moderne lens: oraliteit, 
narratologie, structuralisme, postkolonialisme en psychoanalyse 

 
 

Lieve Van Hoof1 
 
 
In een artikel dat verscheen in het vorige fascikel van Prora toonde ik aan hoe moderne literaire theorieën 
leerlingen op weg kunnen zetten naar een rijkere en diepere interpretatie van Horatius. In dit artikel kijk ik 
naar een andere schoolauteur, Homerus. Bij wijze van voorbeeld kijk ik naar het verhaal van de Cycloop, te 
vinden in Odyssee 9, 105-5652. Hoe kunnen we ook voor deze tekst het niveau van het verhaal overstijgen en 
van een parafrase van de gebeurtenissen overgaan tot een literaire interpretatie van de tekst? In de volgende 
pagina’s bekijk ik deze tekst doorheen de lens van oraliteit-literariteit, narratologie, structuralisme, postko-
lonialisme en psychoanalyse. 
 
Eerst en vooral valt op dat de befaamde ‘homerische kwestie’, de vraag naar de compositie van Ilias en Odys-
see, in feite kan worden gezien als een strijd tussen een romantische en een positivistische interpretatie: waar 
de analytici onderzochten uit welke afzonderlijke stukken de epen waren opgebouwd, benadrukten de uni-
tariërs het scheppende genie van Homerus. Het debat kreeg, zoals bekend, een beslissende wending door 
het comparatieve onderzoek van Milman Parry en Albert Lord: eerder dan een van beide negentiende-
eeuwse visies in het gelijk te stellen, toonde vergelijking met nog levende epische tradities het effect van ora-
liteit  aan.  Epitheta,  formulaire  verzen  en  typische  scènes  bleken  geen  indicaties  te  zijn  voor  breuken  in  de  
compositie, maar bleken integendeel inherent te zijn aan orale opvoeringen. Dit besef is cruciaal voor een 
correcte interpretatie. 
 
Neem bijvoorbeeld epitheta. Zoals Parry aantoonde, zijn epitheta een gemakkelijke manier om verzen te 
‘vullen’ en de opvoerder meer tijd te geven om het vervolg van zijn opvoering voor te bereiden. Vermits het 
metrum bovendien vaak doorslaggevend is bij de keuze voor één bepaald epitheton eerder dan een ander, 
dient men aan deze epitheta niet altijd veel betekenis toe te kennen. Hoewel het feit dat Odysseus een ‘ste-
denverwoester’ was in de Cyclopea bijvoorbeeld veel minder ter zake doet dan het feit dat hij listig was, krijgt 
Odysseus hier tot tweemaal toe het eerste epitheton (504 en 530, tweemaal op dezelfde positie in het vers), 
nooit het tweede. Op andere momenten zijn epitheta dan wel weer veelzeggend: tegenover de epitheta or-
nantia die Poseidon omschrijven als ‘heerser’ (412, 526), ‘drager der aarde’ (528) en ‘donkerharige’ (528), 
staat bijvoorbeeld het epitheton ‘aardschudder’ in vers 283. In dat vers liegt Odysseus tegen de Cycloop dat 
hij  op het Cyclopeneiland aangespoeld is nadat ‘aardschudder’ Poseidon zijn schip verwoest had. Dit wijst 
vooruit naar het vervolg van het verhaal, waarin de Cycloop het schip van Odysseus probeert te verwoesten 
door er enorme rotsblokken naar te gooien. Een dergelijke terloopse vermelding van iets dat achteraf belang-
rijk blijkt te zijn, wordt in de narratologie een ‘seed’, een zaadje, genoemd. 
 

                                                
 1 Dr. Lieve Van Hoof is verbonden aan de Humboldt Stiftung – Rheinische Friedrich-Willhelms Universität 

te Bonn (lieve.vanhoof@arts.kuleuven.be). 
 

 2 Deze tekst is niet alleen in veel leerboeken te vinden, maar ook online. Behalve de algemene portaalsite 
Perseus (www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman) verwijs ik 
hier graag naar de ‘Chicago Homer’ (digital.library.northwestern.edu/homer). 



 10

Ook voor typische scènes geldt dat ‘herhaling met variatie de belangrijkste manier is voor de dichter om be-
tekenis aan te duiden’1. In de Cyclopea wordt een feestmaal gevolgd door nachtrust bijvoorbeeld tweemaal in 
identieke bewoordingen beschreven (556-560 = 161-162 en 168-170). Tussen het feestmaal (161-162) en de 
nachtrust (168-170) wordt in het ene geval na de vermelding van wijn echter nog meer uitleg gegeven over 
de geconsumeerde wijn en wordt ook naar de Cyclopen verwezen (163-167). Wijn zal in het vervolg van het 
verhaal inderdaad een belangrijke rol vervullen in het overwinnen van de Cycloop. Tegen het einde van het 
verhaal, nadat de Cycloop overwonnen is, kan het feestmaal dan probleemloos overgaan in nachtrust (556-
560). Dit is als het ware een tekstuele indicatie die aangeeft dat na het gevaar het normale leven is terugge-
keerd. 
 
Terwijl het onderzoek naar oraliteit van Milman Parry en anderen vooral aandacht heeft voor de orale origi-
nes van de homerische epen, analyseert de narratologie Ilias en Odyssee als (bijzonder kunstig geconstrueer-
de) verhalen. Narratologen maken daarbij een fundamenteel onderscheid tussen verhaal, tekst en vertelling. 
Het verhaal is de serie van gebeurtenissen die in de tekst verteld worden, in het geval van de Odyssee de ver-
schillende etappes op Odysseus’ terugtocht van Troje naar Ithaca, te beginnen met Odysseus’ avonturen bij 
de  Cicones,  de  Lotofagen  en  de  Cycloop.  De  tekst  construeert  op  basis  van  deze  gebeurtenissen  een  plot,  
waarbij de feiten niet altijd in hun ‘juiste’ volgorde verteld worden: in de Odyssee lezen we bijvoorbeeld eerst 
hoe Odysseus van bij Calypso vertrekt en aanspoelt bij de Phaeaken, en dan pas hoe het hem lang daarvoor 
bij de Cicones, bij de Lotofagen, bij de Cycloop en elders vergaan was. 
 
Wat de Odyssee betreft is dit wellicht niets nieuws2: de meeste leerboeken vestigen de aandacht van de leer-
lingen op het begin ‘in medias res’ en de ingenieuze constructie waarbij de situatie kort voor de ontknoping 
(boeken 1-8, verdeeld over Telemachus en Odysseus) gevolgd wordt door een relaas van de gebeurtenissen 
vlak na het vertrek uit Troje (boeken 9-12) alvorens de uiteindelijke ontknoping volgt (boeken 13-24, begin-
nend met de ontmoeting tussen Odysseus en Telemachus). Maar het conceptuele onderscheid dat de narra-
tologie invoert tussen verhaal en tekst kan ook op andere teksten worden toegepast, inclusief teksten die 
traditioneel als non-fictie beschouwd worden3. Hoe bouwen historici hun plot? Welke gebeurtenissen selec-
teerden ze: weten we bijvoorbeeld op basis van andere bronnen dat ze bepaalde elementen niet behandel-
den? Hoe uitgebreid behandelen ze afzondelijke feiten: hoeveel paragrafen of pagina’s besteedt Caesar aan 
afzonderlijke gebeurtenissen tijdens zijn Gallische campagne en welke feiten krijgen zo de meeste aandacht? 
En in welke volgorde worden de feiten verteld? 
 
Thucydides vertelt bijvoorbeeld het verhaal van de moord op de Pisistratide Hipparchus door de zoge-
naamde ‘tirannendoders’ Harmodius en Aristogeiton, die plaatsvond in 514 v.C. (6, 54-59), midden in zijn 
relaas over de Siciliaanse expeditie van 415 v.C. (6, 8 - 6, 53 en 6, 60 - 7, 87). Door op die manier een duidelij-
ke  parallel  te  trekken  tussen  de  situatie  in  514  en  die  in  415,  slaagt  Thucydides  erin  om  samen  met  de  
Atheense verering van de zogenaamde tirannendoders impliciet ook de Atheense houding ten opzichte van 
Alcibiades op de korrel te nemen4. 
 

                                                
 1 R. Scodel (2004), ‘The story-teller and his audience’, in R. Fowler (ed.),  The Cambridge companion to Homer, 

Cambridge, p. 49: ‘Repetition with variation is the poet’s most important method of pointing to meaning’. 
 

 2 Zowat de meest bekende studies die moderne literaire theorieën toepassen op antieke teksten zijn de nar-
ratologische analyses van de homerische epen door Irene de Jong: I. De Jong (2004), Narrators and focalizers. 
The presentation of the story in the Iliad,  2nd ed., London; I. De Jong, (2001), A narratological commentary on the 
Odyssey, Cambridge. 

 

 3 Het  onderscheid  tussen  fictie  en  non-fictie  kan  inderdaad  niet  strikt  gezien  worden:  historiografische  en  
biografische teksten delen bijvoorbeeld in een heel aantal kenmerken van fictieve verhalen. Vgl. H. White 
(1983), ‘The question of narrative in contemporary historical theory’, History and Theory 23, p. 1-33. 

 

 4 Voor een uitgebreide analyse, zie L. Van Hoof (te verschijnen in de loop van 2012), ‘From hero to zero and 
back again. 2500 jaar receptie van Harmodius en Aristogeiton’, Kleio. 
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Naast verschillende tijdsaspecten die tekstuele tijd vergelijken met verhaaltijd qua duur, volgorde, maar ook 
frequentie, onderzoekt een narratologische tekstanalyse ook karakterisering en focalisatie1. Wat karakterise-
ring betreft is het bijvoorbeeld interessant om in historische en biografische teksten na te gaan hoe bepaalde 
personages gekarakteriseerd worden, maar ook hoe directe en indirecte karakterisering zich tot elkaar ver-
houden: wordt een personage voornamelijk direct, d.w.z. expliciet, gekarakteriseerd (‘hij kende geen wet-
ten’, Odyssee 9, 189; 9, 215; 9, 428) of moet de lezer zijn karakter indirect afleiden uit de handelingen die hij  
stelt (Polyphemus als kannibaal in actie) en de woorden die hij spreekt (‘je bent een dwaas als je denkt dat ik 
respect heb voor Zeus’, 9, 273-276)2? Wijzen directe en indirecte karakterisering in dezelfde richting of niet? 
Zeker in dat laatste geval is de kans groot dat de tekst vanuit een specifieke hoek gefocaliseerd wordt. Foca-
lisatie  gaat  over  de vraag ‘wie  ziet’:  door  wiens ogen wordt  de informatie  die  we in  de tekst  krijgen gefil-
terd?3 Bij nulfocalisatie is er een allesoverschouwende en -doordringende blik. Externe focalisatie kijkt als 
met een camera, vanuit een welbepaald en dus beperkt, buiten het in de tekst vertelde verhaal gelegen per-
spectief. Interne focalisatie, ten slotte, laat de lezer meekijken door de ogen van een of meerdere personages. 
 
Focalisatie brengt ons meteen ook bij het derde aspect dat in de narratologie onderscheiden wordt naast ver-
haal en tekst: het vertellen. Het gros van de Odyssee wordt verteld door een extradiëgetische, heterodiëgeti-
sche verteller-nulfocalisator: op het bovenste of extradiëgetische vertelniveau vertelt ‘Homerus’, die zelf 
geen deel heeft aan het verhaal (heterodiëgetisch), vanuit een alwetend perspectief (nulfocalisatie) over de 
avonturen van Odysseus, Telemachus en anderen. Binnen zijn verhaal neemt het personage Odysseus in 
boeken 9 tot en met 12 op vraag van de Phaeaken zelf het woord. Binnen dat ingebedde verhaal (intradiëge-
tisch niveau) vertelt Odysseus over zijn eigen (homodiëgetische) avonturen voor zijn aankomst bij de 
Phaeaken. Maar hoewel hij dus een intradiëgetische, homodiëgetische verteller is, gebeurt de focalisatie gro-
tendeels vanuit een extern perspectief: de tekst ziet doorgaans niet met de ogen van Odysseus-toen-hij-bij-
de-Cycloop-aankwam, maar met die van Odysseus-de-gast-van-de-Phaeaken. 
 
Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de uitgebreide beschrijving van het geiteneiland en het eiland van de Cy-
clopen in verzen 116 tot 141, terwijl Odysseus in verzen 143 tot 146 expliciet zegt dat er in de nacht van zijn 
aankomst geen maan was en hij dus niets kon zien, en uit verzen 183-192, waar Odysseus beschrijft wie er in 
de grot woont nog alvorens hij de grot betreedt in verzen 216 en volgende en Polyphemus thuis komt in vers 
233. Het is echter opvallend dat Odysseus-de-verteller soms informatie achterhoudt en de lezer zo laat mee-
kijken  door  de  ogen  van  Odysseus-het-personage.  Dergelijke  interne  focalisatie  is  bijvoorbeeld  duidelijk  
herkenbaar  in  Odysseus’  referenties  aan de Cycloop:  eerst  spreekt  hij  over  ‘de man’  (187 en 214);  nadat  de 
Cycloop  zichzelf  identificeert  (275)  spreekt  hij  over  ‘de  Cycloop’;  en  nadat  de  andere  Cyclopen  hem  Po-
lyphemus genoemd hebben (403) neemt Odysseus die naam over (407 en 446). Interessant is vooral ook dat 
Odysseus aan het begin van zijn relaas de Cyclopen direct en uitgebreid karakteriseert (9, 106-115), maar 
daarbij niet vermeldt dat zij kannibalen zijn. Op deze manier helpt narratologie ons te begrijpen hoe teksten 
opgebouwd zijn en hoe zij spanning creëren. 
 

                                                
 1 In Tacitus’ Annales wordt een chronologisch ordenings- en indelingsprincipe (vandaar de titel Annales) van 

de eerste hexade in de loop van de tweede hexade geleidelijk aan vervangen door het karaktergestuurd 
principe dat de derde hexade vorm geeft. Dit illustreert als het ware de overgang van de nog in de repu-
blikeinse traditie staande regering van Tiberius over die van Caligula en Claudius naar het dominaat van 
Nero. Vgl. R. Syme (1958), Tacitus, Volume 1, Oxford, p. 253-270. 

 

 2 Voor een interessante studie van karakterisering bij verschillende historici en biografen, zie D. Pauw 
(1980), ‘Impersonal expressions and unidentified spokesmen in Greek and Roman historiography and bio-
graphy’, AClass 23, p. 83-95. 

 

 3 Voor een exploratie van het verrijkende effect van verschillende focalisatiepunten in Tacitus, zie E. Ma-
nolaraki (2005), ‘A picture worth a thousand words. Revisiting Bedriacum (Tacitus Histories 2, 70)’, CPh 
100, p. 243-267. 
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Ik ben wat langer blijven stilstaan bij narratologie omdat dit voor een breed spectrum aan (fictieve en non-
fictieve) schoolteksten een goede invalshoek biedt1. Narratologie kan echter gezien worden als een specifieke 
invulling van het structuralisme. In tegenstelling tot de narratologie heeft het structuralisme als zodanig ech-
ter geen eenduidige methodologie ontwikkeld om teksten te analyseren. Wel vestigt het onze aandacht op 
binaire opposities. In de Cyclopea is zo ten eerste de oppositie tussen fysieke kracht en mentale scherpzinnig-
heid aan de orde: Odysseus overwint de Cycloop, die fysiek veel sterker is dan hijzelf, door middel van een 
intelligente list. 
 
Ten tweede is  er  bij  Odysseus een spanning tussen het  afleggen van zijn  naam en het  verzekeren van zijn  
roem. Gevraagd naar zijn identiteit stelt Odysseus zichzelf aanvankelijk voor als een van de Grieken die in 
Troje met Agamemnon meevocht (259-265). Op dit punt in het verhaal probeert hij de Cycloop dus te impo-
neren door te verwijzen naar zijn deelname aan de Trojaanse oorlog – de traditionele basis voor de , de 
roem, van de homerische helden. Zoals gezegd is het echter niet door middel van zijn fysieke kracht als krij-
ger, maar door zijn mentale scherpzinnigheid dat Odysseus de Cycloop zal overwinnen. Alvorens hij echter 
op basis van zijn intelligentie een nieuw soort roem kan verwerven, moet hij door het door de Trojaanse hel-
den gevreesde dal van de anonimiteit gaan: gevraagd naar zijn naam antwoordt Odysseus dat hij Niemand 
heet (366). Wanneer zijn list geslaagd is en Odysseus en zijn mannen van het Cyclopeneiland wegvaren, kan 
hij het echter niet laten Polyphemus alsnog toe te roepen wat zijn eigenlijke naam is. Alleen zo kan zijn naam 
immers  verbonden  worden  met  de  overwinning  van  intelligentie  op  brute  kracht,  en  kan  hij  dus  een  
nieuwsoortige  verwerven. 
 
De derde binaire oppositie in de Cyclopea is die tussen natuur en cultuur. Niet alleen is dit volgens de struc-
turalisten een van de meest fundamentele opposities in het algemeen, het is misschien ook deze oppositie 
die de meest opvallende uitwerking krijgt in deze specifieke tekst. Odysseus begint zijn relaas met een ka-
rakterisering  van  de  Cyclopen,  die  hen  duidelijk  als  natuurmensen  karakteriseert:  zij  kennen  geen  wetten  
(106, 112), geen landbouw (108), geen huizen (113-114), en geen socio-politieke instellingen (112, 115-116). 
Op deze manier illustreren de Cyclopen de antipode van de culturele verworvenheden van de menselijke 
beschaving in het algemeen en van de Griekse stadstaten in het bijzonder. Odysseus zelf daarentegen is dui-
delijk met de wereld van de cultuur geassocieerd, bijvoorbeeld door de vergelijking van zijn aanval op het 
oog van Polyphemus met de activiteiten van ambachtslui als scheepsbouwers en smeden2, twee beroepen 
die cruciaal waren in de ontwikkeling van de Griekse stadstaten. Nochtans is het opvallend hoe de afwezig-
heid van cultuur niet louter in negatieve termen geschetst wordt: hoewel er op het Cyclopeneiland niet aan 
landbouw gedaan wordt, zijn er overvloedige oogsten (109-111), en precies doordat er geen menselijke aan-
wezigheid is, zijn er op het geiteneiland rijke kuddes (118-124). Natuur is dus niet alleen een afwezigheid 
van cultuur, maar ook een soort aards paradijs. Maar hoewel er dus een genuanceerd beeld geboden wordt 
van de wilde natuur, ziet Odysseus voornamelijk de mogelijkheden om deze natuur te cultiveren: in een 
lange passage beschrijft hij enthousiast (vgl. 133-135 en 153) hoe het eiland er had en zou kunnen uitzien 
(vgl. het gebruik van de potentialis in 126, 127, 131, 133 en 134-135) indien het gecultiveerd zou worden of 
zou zijn geworden. Door middel van zeventien negaties op dertig verzen wordt daarbij steeds benadrukt 
wat de Cyclopen niet hebben. De Jong wijst er daarom op dat dit ‘the longest Homeric instance of the “de-
scription by negation” technique’ is3. 
 
Vanuit postkoloniale hoek is echter een andere interpretatie van deze scène naar voren geschoven: Odysseus 
kijkt hier naar het land van de Cyclopen met de typische blik van een kolonisator. Hiermee wordt bedoeld 
dat hij  dit land ziet als een plaats waar hij zijn projecten kan uitvoeren tegen de wil van de oorspronkelijke 

                                                
 1 Een goede inleiding voor wie hier meer mee wil doen, is S. Rimmon-Kenan (1983), Narrative fiction. Con-

temporary poetics, London. 
 

 2 Een  interessant  historisch  detail  in  v.  391-393  is  dat  er  eerst  gesproken  wordt  over  een  bronssmid  (  
),  terwijl  er  daarna gesproken wordt  over  de sterkte  van ijzer  ( ). Dit illustreert duidelijk 

hoe de overgang van bronstijd (de tijd van Myceense beschavingen en de ‘Trojaanse oorlog’) naar ijzertijd 
(de ‘Dark Ages’ en de tijd van ‘Homerus’) in de homerische epen vervat ligt. 

 

 3 De Jong (2001), p. 234. 
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bewoners in, waar hij winst kan maken ten koste van de Cyclopen. Om zijn eigen gedrag goed te praten, zo 
gaat de redenering verder, schrijft hij aan de Cyclopen allerlei negatieve eigenschappen toe: het zijn wilden 
zonder beschaving, ja zelfs kannibalen. Door de ander te karakteriseren in termen die het exacte tegendeel 
zijn van de idealen van de eigen beschaving, creëert hij zo een ‘rechtvaardiging’ van zijn eigen gedrag: kolo-
nisatie wordt verpakt als beschavingsmissie1. Nochtans, zo benadrukken postkoloniale literatuurcritici, kan 
men niet zeggen dat de Cyclopen minder beschaafd zijn: het feit dat Polyphemus spontaan naar Odysseus’ 
schepen informeert, bewijst immers dat de Cyclopen schepen kennen. Het feit dat ze er zelf geen hebben, is 
dus geen gebrek aan beschaving, maar een bewuste keuze voor een ander soort leven. Het postkolonialisme 
bekritiseert met andere woorden de praktijk om de ander als tegenpool van zichzelf én tegelijk als minder-
waardig voor te stellen2. In het geval van Odysseus’ ‘description by negation’ gaat het hierbij wellicht letter-
lijk om kolonisatie. Het mag daarbij niet vergeten worden dat de zogenaamde ‘tweede kolonisatie’,  waarbij 
de  Grieken  kolonies  stichtten  van  de  Zwarte  Zee  over  Noord-Afrika,  Zuid-Italië  en  Zuid-Frankrijk  tot  in  
Spanje, in Homerus’ tijd in volle gang was. 
 
Maar het postkolonialisme gaat veel verder dan dat: het kijkt bijvoorbeeld ook hoe de Grieken de volkeren 
van het Oosten afbeelden als ‘verwijfd’ of hoe de Romeinen de Grieken associëren met decadentie. Als zo-
danig kan het postkolonialisme beschouwd worden als een bijzondere vorm van marxistische literatuurana-
lyse, die literatuur ziet als een reproductie van de socio-economische machtsverhoudingen. Andere litera-
tuurwetenschappers hebben erop gewezen dat het marxisme, en bij uitbreiding het postkolonialisme, een 
wel zeer eenzijdige tekstanalyse brengt. Terwijl dit verwijt in vele gevallen gerechtvaardigd is, hebben het 
marxisme en het postkolonialisme wel de verdienste om, in tegenstelling tot de hierboven behandelde lite-
raire interpretatiemodellen, het oog van de lezer opnieuw te openen voor (tenminste één belangrijk aspect 
van) de context. 
 
Tot slot wens ik kort nog iets te zeggen over psychoanalytische tekstanalyses. Volgens psychoanalytische li-
teratuurcritici ligt er onder het oppervlak van een tekst nog een diepere, onbewuste betekenis, en is het deze 
betekenis, die vaak met  of  te maken heeft, die de criticus dient te achterhalen. In het verhaal 
van de Cycloop zou men Odysseus’ doorboren van het oog van de Cycloop door middel van een boomstam 
kunnen zien als een soort van penetratie: zoals seksuele penetratie de gepenetreerde partner (volgens de 
psychoanalyse) in een ondergeschikte positie brengt, zo affirmeert Odysseus’ penetratie van de Cycloop met 
de boomstam niet alleen zijn suprematie, maar ook zijn mannelijkheid. Of deze interpretatie geloofwaardig 
is, laat ik in het midden. 
 
Los van deze vraag kan echter wel gesteld worden dat moderne literaire theorieën onze interpretatie van 
Homerus duidelijk verrijkt hebben: zoals in het vorige artikel over Horatius heeft de literatuurwetenschap 
ook bij Homerus geleid tot een diepere en veelzijdigere tekstinterpretatie. Het zal daarbij misschien opgeval-
len zijn dat voor beide auteurs heel verschillende modellen werden voorgesteld. Tot op zekere hoogte hangt 
deze keuze samen met het opzet van deze artikelenreeks, die de lezer de mogelijkheden van zo veel mogelijk 
verschillende interpretatiemodellen wil laten zien. Veel belangrijker is echter het feit dat niet alle interpreta-
tiemodellen even goed werken voor elke tekst. Het vergt een zekere vertrouwdheid met de verschillende in-
terpretatiemodellen om te weten welk model voor welke tekst vruchtbaar zal zijn. Over het algemeen is in-
tertekstualiteit bijvoorbeeld bijzonder geëigend voor de analyse van Griekse en Latijnse poetae docti, veel 

                                                
 1 ‘Typically, tales of cannibalism operate as an index of savagery within an imperial or a colonial context to 

represent  those  capable  of  resisting  conquest  as  themselves  violent  and  voracious.  The  savagery  of  con-
quest is thus displaced onto those who are able to fight back (...) In this way, Polyphemus’ act of canniba-
lism and Odysseus’ triumph over him belong to the larger framework of colonial discourse that first de-
monizes native populations and then celebrates their conquest as the victory of civilization over the forces 
of nature’. Vgl. C. Dougherty (2001), The raft of Odysseus. The ethnographic imagination of Homer’s Odyssey, 
Oxford, p. 135-138, geciteerd in Y. Rinon (2007), ‘The pivotal scene. Narration, colonial focalization and 
transition in Odyssey 9’, AJPh 128, p. 316. 

 

 2 Het standaardwerk van het postkolonialisme is E. Saïd (1978), Orientalism, New York. In dit boek stelt 
Saïd, die niet toevallig van Palestijnse afkomst was, de westerse kijk op het (Midden-)Oosten aan de kaak.   
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minder voor de analyse van de homerische epen. Die vormen dan weer het ideale object van een narratolo-
gische analyse, die tevens op historiografische en biografische teksten kan worden toegepast. Een tekst als 
Vergilius’ Aeneis kan dan weer door beide brillen geanalyseerd worden. Zoals voor alles geldt ook hier het 
beroemde adagium fit faber fabricando: hoe beter men vertrouwd is met de verschillende literaire interpreta-
tiemodellen, des te meer Fingerspitzengefühl zal men verwerven om te weten welke theorieën ‘werken’ voor 
welke teksten. Uitproberen, evalueren en bijsturen is met andere woorden de boodschap – niet alleen voor 
de leerkracht thuis, maar ook voor leerlingen in de klas. 
 
 
 
 

Een sinterklaasliedje in het klassiek Grieks 
 
 

Lieve Van Gerwen 
 
 
In  het  februarinummer van Amphora, het ledentijdschrift van de Nederlandse vereniging Vrienden van het 
Gymnasium, vonden we de onderstaande versie van het oude sinterklaasliedje Zie de maan schijnt door de bo-
men. Een leuk idee om eens samen te zingen en te musiceren met de hele klas in de les Grieks! 
 
Voor alle collega’s die niet meer zo zeker zijn van de melodie zijn we op zoek gegaan naar een eenvoudige 
partituur met gitaarakkoorden. 
 
Helaas  kon  ik  niet  achterhalen  wie  de  makers  zijn  van  de  Griekse  tekst;  we  bedanken  hen  alvast  hartelijk  
voor de geslaagde omzetting. In de tweede strofe is de volgorde in de Griekse tekst een beetje omgedraaid. 
 
Dit is de Griekse tekst: 
 
    
, , . 
    
 . 
   

 µµ ,  µ . 
 

  µ  , 
   
   
 µ  

’, ,   
  µµ . 

 
Op de volgende pagina staat de traditionele Nederlandse tekst met de gitaarakkoorden: 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 

Uit het schuim van de zee 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Kris Vansteenbrugge is eigenlijk arts, maar heeft blijkbaar toch wel een bijzondere belangstelling voor Griek-
se mythologie. Zo verschijnt er op de bekende scheurkalender De Druivelaar maandelijks een mythologisch 
verhaaltje van zijn hand om de horoscoop van die maand te verklaren. 
 
In zijn boek Uit het schuim van de zee probeert de auteur aan de hand van 136 verhalen de hele Griekse my-
thologie te behandelen. Alle grote thema’s komen inderdaad aan bod: de belangrijkste goden en godinnen, 
de sage van Oedipus, de doos van Pandora, de werken van Hercules, Orpheus en Eurydice, de Argonauten 
en hun zoektocht naar het gulden vlies, de tragedie van Medea, de noodlottige vlucht van Daedalus en Ica-
rus, de belevenissen van Theseus, de Trojaanse oorlog, de terugreis van Odysseus en vele andere bekende 
Griekse verhalen. 
 
De verhalen worden op een heel prettige manier verteld. Het feit dat soms lange uiteenzettingen opgesplitst 
zijn in kortere episodes maakt het allemaal ook heel verteerbaar. Bij enkele verhalen is er een situering. Het 
enige wat ik een beetje mis in het boek is een vorm van structuur. Zo was het volgens mij handiger geweest 
als er een aantal grote groepen waren gemaakt met de verhalen die een cyclus vormen (de werken van Her-
cules, de Trojaanse oorlog, de reis van Odysseus ...). Gelukkig is er achteraan een trefwoordenregister, waar-
in bij alle mythologische figuren wordt verwezen naar de verhalen waarin ze voorkomen. Ook de genealogi-
sche tabellen in het boek verduidelijken de onderlinge relaties. 
 
Het valt me wel op dat de auteur een voorkeur heeft voor archaïsch taalgebruik, want minder voor de hand 
liggende woorden en uitdrukkingen komen geregeld voor. Echt storen doet dat niet, al kan ik me voorstellen 
dat  jongeren daar  misschien meer  aanstoot  aan nemen.  Voorts  viel  mijn  oog op enkele  taal-  en spelfouten,  
maar die bepalen natuurlijk niet de essentie van het opzet van dit boek. 
 
Het werk is geïllustreerd met 17 originele en grappige tekeningen van tekenaar-cartoonist Kurt Vangheluwe, 
die er toch een leuke extra dimensie aan geven. 
  
 

Kris Vansteenbrugge 
Uit het schuim van de zee 
De Griekse mythologie in 136 verhalen 
2011 
Paperback, 402 blz. 
ISBN 978 90 79834 42 6 
€ 18,95 
 

www.bloggen.be/dzeus/archief.php?ID=1535828 
 

Te bestellen bij de auteur via e-mail (kvansteenbrugge@gmail.com) of telefoon (056 21
59 44) – te betalen na ontvangst (rekening BE11 0000 5429 5748) – gratis verzending in 
België en Nederland 
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Liefde, seks en tragedie 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Ik  moet  het  toegeven:  toen  ik  de  titel  van  dit  boek  voor  het  eerst  zag,  was  mijn  interesse  meteen  gewekt.  
Toen ik  dan de tekst  op de kaft  las,  bleek het  te  gaan om drie  elementen uit  de oudheid die  de mens van 
vandaag voor  een deel  hebben gevormd.  Dat  is  ook waar  dit  boek over  gaat:  hoe wij  onszelf  en de wereld 
waarin wij leven kunnen begrijpen aan de hand van onze erfenis van de Grieken. In vijf grote delen neemt 
de auteur de lezer mee langs de psychologische, sociale, intellectuele, artistieke en politieke erfenis van de 
klassieke wereld. 
 
Het eerste deel (Wie denk je dat je bent?) handelt over het volmaakte lichaam (van mannen en vrouwen) waar 
de Grieken zoveel bewondering voor hadden. Dat lichaam kon zo perfect zijn dat het de liefde tussen twee 
mensen aanwakkerde. Het gaat dan niet alleen over een heteroseksuele relatie, maar ook over de ‘Griekse 
liefde’ en over de dichteres Sappho en haar liefde voor andere vrouwen. 
 
Het tweede deel (Waarheen denk je te gaan?) bespreekt de religie die voor de Grieken en de Romeinen zo be-
langrijk was en die ook een cruciale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het christendom. Het gaat ook 
dieper in op de soms moeilijke relatie tussen religie en menselijke seksualiteit. 
 
In deel III (Wat zou er moeten gebeuren?) heeft de auteur het over de politiek van het oude Griekenland (con-
creet de democratie) en de betekenis ervan vandaag, alsook over de plaats die de burgers in het politieke 
systeem innamen. Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan de kritiek van Plato op de democratie en aan de 
ideale staat zoals hij die in gedachten had. 
 
Het vierde deel (Wat wil je doen?) gaat uitvoerig in op de Griekse tragedie en de manier waarop sommige an-
tieke stukken nog steeds brandend actueel zijn. Ook de gruwelijke gladiatorengevechten, waar de Romeinen 
zo dol op waren, komen in dit deel ter sprake. 
 
In  deel  V ten slotte  (Waar denk je dat je vandaan komt?) worden onder meer een aantal voorbeelden gegeven 
van hoe de fascinatie voor de oude Griekse wereld de literatuur, de film en de muziek, maar ook de filosofie 
en de psychologie heeft geïnspireerd. 
 
Het valt niet te ontkennen dat het in onze snel veranderende wereld steeds moeilijker wordt om het belang 
van de Griekse en Romeinse erfenis voor onze westerse cultuur onder de aandacht te houden. Het is tenslot-
te allemaal al zo lang geleden en de moderne mens heeft er niets meer aan ... Getuige daarvan de steeds weer 
opduikende plannen om Grieks en Latijn in het onderwijscurriculum te schrappen. Kennis van de antieke 
wereld is echter absoluut noodzakelijk om onze eigen wereld te begrijpen. Ik kan dan ook niet anders dan 
oprecht tevreden zijn met een – vlot geschreven en prettig leesbaar – boek dat die stelling op een grondige 
manier onderbouwt. 
 
 

 

Simon Goldhill 
Liefde, seks en tragedie 
Hoe de oudheid ons heeft gevormd 
Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam, 2012 
Paperback, 384 blz. 
ISBN 978 90 468 1311 9 
€ 22,95 
 

www.nieuwamsterdam.nl 
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Oud maar niet out 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Publicaties over de actualiteitswaarde van de klassieke oudheid zijn vandaag de dag blijkbaar populair. Zo 
is er ook bij de Leuvense uitgeverij Peeters recent een boek verschenen waarin wordt aangetoond dat de we-
reld van de Grieken en de Romeinen dan wel ‘oud’ is, maar zeker nog niet ‘out’. De confrontatie tussen onze 
eigen opvattingen en wat de mensen in de oudheid over die thema’s dachten, kan een enorme verrijking be-
tekenen voor de wereld waarin wij leven. 
 
De artikelen gaan onder meer over de macht van het geld en de hedendaagse financiële crisis, de visie op de 
geneeskunde en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg, de fysiognomiek1, de verschillende houding 
vroeger en nu tegenover pedofilie, de opvattingen van de kerkvader Augustinus en het actuele hoofddoe-
kendebat, de cynische filosofie, het belang van de retorica, en hoe het Commentariolum petitionis van Quintus 
Tullius Cicero nog steeds gebruikt kan worden als leidraad in de moderne politiek. 
 
In de verschillende artikelen worden niet meteen pasklare antwoorden gegeven op de problemen en uitda-
gingen van vandaag, maar de auteurs willen wel aanzetten tot een kritische beschouwing van onze opvat-
tingen en idealen door ze te confronteren met de oudheid. De Grieken en de Romeinen werden vaak met 
vergelijkbare situaties geconfronteerd, en dan kan het bijzonder boeiend en leerrijk zijn om te bekijken hoe 
zij daar tegenover stonden en welke oplossingen zij bedachten. 
 
Het boek bevat bijdragen van Luc Devoldere, Koenraad Verboven, Richard Seaford, Lieve Van Hoof, Toon 
Van Houdt, Christian Laes, Peter Van Nuffelen, Ludo Abicht, Luc Van der Stockt en Bart De Wever. De re-
dactie  werd verzorgd door Lieve Van Hoof  en Peter  Van Nuffelen.  Het  voorwoord is  van Europees  presi-
dent Herman Van Rompuy. 
 
Oud maar niet out is niet alleen een prettig boek met gevarieerde en leesbare artikelen van mensen uit diverse 
takken van het maatschappelijk bedrijf, maar levert ook een bijdrage aan de ‘klassieke zaak’ door duidelijk te 
maken dat de oudheid helemaal niet dood is, maar nog steeds springlevend. 
 
 

 

Lieve Van Hoof & Peter Van Nuffelen (red.) 
Oud maar niet out 
Denken en doen met de oudheid vandaag 
Peeters, Leuven, 2012 
Paperback, 168 blz. 
ISBN 978 90 429 2642 4 
€ 20,00 
 

www.peeters-leuven.be 
 

                                                
 1 Grote Van Dale: ‘leer dat men de mens kan kennen uit zijn gelaatstrekken of uit zijn fysiek gestel’. 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
Een nieuwe syntactische benadering in de leerplannen Latijn/Grieks. Sint-Jozefscollege, Pontstraat 7, 9300 
Aalst; 19/9/2012, 17/1 en 18/4/2013. Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs, Noorderlaan 108, 2030 Ant-
werpen; 11/10/2012, 18/1 en 24/4/2013. KOGEKA 7, Technische Schoolstraat 52, 2440 Geel; 24/10/2012, 25/1 en 
2/5/2013. DPB Bisdom Hasselt, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt; 8/11/2012, 6/2 en 17/5/2013. DNI Dienst Nascho-
ling en Internationalisering, Guimardstraat 1, 1040 Brussel; 19/11/2012, 22/2 en 8/5/2013. DPB Aartsbisdom 
Mechelen-Brussel, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen; 26/11/2012, 6/3 en 30/5/2013. DPB Bisdom Brugge, 
Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek; 28/11/2012, 28/2 en 22/5/2013. Docent: Geert Hellemans. Doelstellin-
gen: 1 de belangrijkste syntactische inzichten uit de valentiegrammatica kunnen toepassen bij de lectuur van 
een Latijnse of Griekse tekst; 2 de pedagogisch-didactische visie van de leerplannen klassieke talen over 
grammatica- en lectuuronderricht kennen en erover reflecteren om ze in de klas te kunnen toepassen; 3 ken-
nis over taalbeschouwing in het geheel van de vernieuwde taalleerplannen (basisonderwijs, eerste en 
tweeede graad van het secundair onderwijs) verwerven. Info: www.nascholing.be. 
 
Grieks derde graad: open ideeënuitwisseling met collega’s. Org.: DPB Mechelen-Brussel. DPB Mechelen-
Brussel, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen. 26/9/2012 van 13.30 tot 16.00 uur. Begeleider: Geert Hellemans. Ge-
sprek met collega’s, vertrekkend vanuit het jaarplan, over o.a. keuze van tekstfragmenten, gebruikte leer-
boeken en ander lesmateriaal, keuze van culturele thema’s. De focus ligt op de invulling van het jaarplan, 
maar ook andere aspecten (o.a. werkvormen) kunnen aan bod komen. Info: www.nascholing.be. 

 
Cursussen en congressen 
 

 
Leeskring Regula Sancti Benedicti. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 
Brugge. In principe op de tweede dinsdag van de maand van 14.15 tot 16.15 uur. Info: sites.google.com/site/ 
nkvwestvlaanderen. 
 
Latijnse Kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10 en 23/10/2012 van 10.00 
tot  11.30  uur.  Docent:  Marcel  Cock.  Dit  najaar  staat  het  dichtwerk  van  Horatius  op  het  programma.  Info:  
www.ccdewerf.be. 
 
Latijn voor beginners - jaargang 3. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwer-
pen (o.v.). 25/9, 9/10, 23/10, 13/11, 27/11, 11/12/2012, 8/1, 22/1, 5/2, 26/2, 12/3, 26/3, 16/4, 30/4 en 14/5/2013. Be-
geleider: Guido Blomme. Info: www.nkv.nu. 
 
Europa in de ban van de Kelten: een geschiedenis van de klassieke Keltische wereld.  Org.: Amarant. Zaal 
Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 26/9, 3/10, 10/10 en 17/10/2012 van 19.30 tot 22.00 uur. GC De 
Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel; 7/11, 14/11, 21/11 en 28/11/2012 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: 
Erwin Claes. Info: www.amarant.be. 
 
Latijn opfrissen en lezen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen (o.v.). 2/10, 16/10, 6/11, 20/11, 
4/12/2012, 15/1, 29/1, 19/2, 5/3, 19/3, 23/4 en 7/5/2013. Begeleider: Guido Blomme. Info: www.nkv.nu. 
 



 21

Leeskring Herodotus’ Historiën. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen 
(o.v.). 3/10, 10/10, 7/11, 14/11, 5/12, 12/12/2012, 9/1, 13/2, 6/3, 13/3, 17/4, 24/4 en 8/5/2013. Begeleider: C. Fabry. 
Info: www.nkv.nu. 
 
Antigone: Gij kunt mij doden thans. Of wenst gij meer nog? Org.: Amarant. Jubelparkmuseum, Jubelpark 
10, 1000 Brussel; 4/10, 11/10, 18/10 en 25/10/2012 van 14.00 tot 16.30 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 
15/11, 22/11, 29/11 en 6/12/2012 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Katharina Haemers. Dit is het verhaal van 
een jonge vrouw die  zich niet  laat  onderwerpen,  zelfs  niet  uit  angst  voor  de dood,  ook al  houdt  ze  zo van 
‘het lieve zonlicht’ en alles wat het leven haar nog kan bieden. Info: www.amarant.be. 
 
De kracht van mythen: in spiegelbeelden jezelf ontmoeten. Org.: PRH Vlaanderen. CC Belgica, Kerkstraat 
24, 9200 Dendermonde. 11/10, 18/10 en 25/10/2012 om 19.00 uur. Drie verhalen worden voorgelegd als bron 
van  zelfontdekking:  een  Grieks  (Daedalus  en  Icarus),  een  Joods  (Het  tuinverhaal)  en  een  Keltisch  verhaal  
(Parsival). Deze verhalen brengen in symbolentaal je eigen verhaal, een manier van omgaan met hartstocht 
en verlangens, met oorsprong en bestemming, mislukking en succes, leven en dood. Info: www.ccbelgica.be. 
 
Brood en spelen: gladiatorengevechten en wagenrennen in het oude Rome. Org.: Amarant. CC ’t Getouw, 
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol; 6/11 en 13/11/2012 van 19.30 tot 22.00 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 
Aalst; 7/11 en 14/11/2012 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be. 
 
Händel - Agrippina. Org.: Davidsfonds UVT. Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent. 6/11/2012. 
Docent: Anne-Mie Lobbestael. Inleiding op de gelijknamige operaopvoering. Info: www.davidsfonds.be/uvt. 
 
Carmina Burana. Org.: OKRA. C-Mine, C-Mine 10/1, 3600 Genk. 8/11/2012 om 14.00 uur. Docent: David Lo-
dewijkx. Info: www.c-minecultuurcentrum.be. 
 
Jacob Jordaens en de antieken. Org.: Amarant. Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark, 9000 Gent; 
8/11/2012 van 10.15 tot 12.45 en van 14.00 tot 16.30 uur. MHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen; 9/11/2012 
van 10.15 tot 12.45 en van 14.00 tot 16.30 uur. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Regentschapstraat 
3, 1000 Brussel; 16/11/2012 van 10.30 tot 13.00 en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Stefan Van Camp. Deze 
cursus sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling. Jordaens heeft zijn hele leven lang mythologische en al-
legorische werken geschilderd, maar hij was afkomstig uit een ander milieu en had een veel geringere intel-
lectuele bagage en belangstelling dan Anthony Van Dyck en Pieter Paul Rubens. Naar aanleiding van de ten-
toonstelling wordt het leven en werk van Jordaens belicht en wordt nagegaan of hij in zijn tot dusver onder-
belichte mythologische oeuvre tot een synthese, een eigen stijl gekomen is. Info: www.amarant.be. 
 
Aphrodite, Orpheus en Dionysus: Griekse mythen en hun betekenis. Org.:  Davidsfonds  UVT.  Gallo-
Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 9/11, 16/11, 23/11 en 30/11/2012 van 14.00 tot 16.00 uur. 
Docent: Freddy Decreus. De docent neemt een aantal Griekse mythen onder de loupe en gaat op zoek naar 
wat zij  ook nu nog over ons zeggen. Hij legt uit hoe mythen kunnen uitgroeien tot ideologieën en gebruikt 
kunnen worden als psychologische modellen. Info: www.davidsfonds.be/uvt. 
 
Imperium Romanum. Org.: Davidsfonds UVT. Vzw Den Hof, Hendrik Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas. 16/11, 
23/11, 30/11, 7/12 en 14/12/2012 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Leon Mooren. Men krijgt een overzicht van de ge-
schiedenis van Rome vanaf de boerengemeenschap aan de Tiber omstreeks 1000 v.C. Niet alleen de politieke in-
triges komen aan bod, maar ook het dagelijkse leven en de rijke cultuur. Info: www.davidsfonds.be/uvt. 
 
Griekse Kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12 en 18/12/2012 van 
10.00 tot 11.30 uur. Docent: Wouter De Bruyne. Info: www.ccdewerf.be. 
 
Keizers aan de Nijl: Egypte na de farao’s. Org.: Davidsfonds UVT. Felix Sohie Centrum, Jan van Ruusbroeck-
park, 1560 Hoeilaart. 20/11, 27/11, 4/12 en 11/12/2012 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Willy Clarysse. Na Ram-
ses II nemen buitenlandse dynastieën de macht over. Eerst de Assyrische en de Perzische, maar vooral de 
Griekse en Romeinse. Er wordt uitgelegd hoe de Egyptische samenleving omging met die vreemde invloeden 
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en hoe de Egyptische goden vermengd werden met het Griekse en Romeinse pantheon. Hij gaat ook in op de 
verspreiding van het christendom en de vele economische veranderingen. Info: www.davidsfonds.be/uvt. 
 
Van Altamira tot Zakros: een cruise doorheen de mediterrane culturen. Org.: Davidsfonds. Jubelparkmu-
seum, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 21/11, 5/12 en 12/12/2012, 23/1, 30/1, 6/2, 20/2, 27/2, 6/3 en 13/3/2013 van 
14.00 tot 16.30 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. De Nijlvallei, Mesopotamië, Anatolië, de Egeïsche wereld. 
In  elk  van  deze  regio’s  komen  vanaf  10  000  v.C.  culturen  als  de  Egyptische,  Soemerische,  Fenicische,  
Myceense, Etruskische en nog vele andere tot bloei. De docent vertelt over de grootse verwezenlijkingen, 
over de linken en de breuken. Meer dan 10 culturen in 10 lessen. Twee bezoeken aan de collecties van het 
Jubelpark. Info: www.davidsfonds.be/uvt. 
 
Het oude Rome. Het leven zoals het was ... Org.: Amarant. Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent; 22/11, 
29/11, 6/12 en 13/12/2012 van 19.30 tot 22.00 uur. Jubelparkmuseum, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 23/11, 30/11, 
7/12 en 14/12/2012 van 10.15 tot 12.45 uur. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 23/11, 30/11, 7/12 
en 14/12/2012 van 14.30 tot 17.00 uur. Aan de hand van antieke auteurs en recentere historische en archeolo-
gische bronnen wordt de Romeinse maatschappij tijdens de keizertijd bestudeerd. Wat waren de levensom-
standigheden van de Romeinse aristocratie, het gewone volk of de slaven? Wat bood de stad aan vermaak? 
Het Romeinse leger wordt belicht van hulptroepen tot prestigieuze pretoriaanse wacht. Info: www.amarant.be. 

 
Lezingen 
 

 
Het einde van de Olympische Spelen. Org.: NKV. Gallo-Romeins Museum, Tongeren. 20/9/2012 om 20.00 
uur. Spreker: Sofie Remeysen. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Dagelijkse gevallen uit de Romeinse rechtspraktijk. Org.: NKV West-Vlaanderen. Muziekcentrum *Track, 
Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 24/9/2012 om 20.00 uur. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 
Brugge; 25/9/2012 om 20.00 uur. Spreker: Jop Spruit. Info: sites.google.com/site/nkvwestvlaanderen.be. 
 
Romeins Antwerpen: feiten en fictie. Org.: NKV Antwerpen. Hof van Liere (UA-Stadscampus), Prinsstraat 
13, 2000 Antwerpen. 6/10/2012 van 10.00 tot 18.20 uur. Deze dag is tevens de Verbondsdag van het NKV. Op 
het programma staan o.a. volgende lezingen: Andouerpis/Antwerpen: een nieuwe zoektocht naar de ont-
staansgeschiedenis van Antwerpen (Alfred Michiels); Antwerpen, Romeinse stad of niet? (Guido Cuyt); Vi-
sies  op Brabo (Jan Van Reeth);  Johannes Goropius Becanus over  de oorsprong van de taal  (Toon Van Hal).  
Info: www.nkv.nu. 
 
Duizend jaar boeken en bibliotheken. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 
9/10/2012 om 20.00 uur. Spreker: Willy Clarysse. 
 
De doorwerking van de Latijnse poëzie bij Petrarca en Dante. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Ko-
ningstraat 18, 9000 Gent. 10/10/2012 om 20.00 uur. Spreker: J. Vanacker. Info: www.nkv.nu. 
 
Democratie in de oudheid: Athene. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 
18/10/2012 van 13.30 tot 16.00 uur. Spreker: Herman de Cuyffer. Info: www.elcker-ik.be. 
 
Wat volgt staat altijd in verband met wat eraan voorafging. Marcus Aurelius: een stoïcijn op de Romeinse 
keizerstroon.  Org.:  NKV.  Gallo-Romeins  Museum,  Tongeren.  18/10/2012  om  20.00  uur.  Spreker:  Jan  Papy.  
Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Het vertalen van Griekse theaterstukken. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 
8000 Brugge; 23/10/2012 om 20.00 uur. Muziekcentrum *Track, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 
24/10/2012 om 20.00 uur. Spreker: Herman Altena. Info: www.nkv.nu. 
 



 23

Het vroege christendom en de antieke mysterieculten door de ogen van Francis Cumont en Alfred Loisy. 
Org.: Griekenlandcentrum. Pirennezaal (UFO), Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent. 24/10/2012 om 20.00 
uur. Spreker: Annelies Lannoy. Info: www.latijnengrieks.ugent.be/GC/griekenlandcentrum. 
 
Democratie in de oudheid: Rome. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 
26/10/2012 van 13.30 tot 16.00 uur. Spreker: Herman de Cuyffer. Info: www.elcker-ik.be. 
 
Die Ägyptische Helena of Helena van Troje in Egypte in woord, beeld en klank. Org.: NKV Vlaams-
Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 6/11/2012 om 20.00 uur. Spreker: Peter R. De Smet. 
 
De zichtbaarheid van de romanisatie in het Vlaams archeologisch erfgoed. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. 
KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 7/11/2012 om 20.00 uur. Spreker: Wim Declercq. Info: www.nkv.nu. 
 
Julius Caesar, goudroof en Keltische goudschatten in de lage landen. Org.: NKV. Gallo-Romeins Museum, Ton-
geren. 15/11/2012 om 20.00 uur. Sprekers: Nico Roymans en Guido Creemers. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
De stoa. Org.: Moritoen. Moritoenhuis, Lange Vesting 112, 8200 Brugge. 20/11/2012 van 19.30 tot 22.00 uur. 
Spreker: Bert Gevaert. Info: www.moritoen.be. 
 
Ruimte in de archaïsche Griekse lyriek: symboliek van stad, natuur en zee. Org.: Griekenlandcentrum. Pi-
rennezaal (UFO), Sint-Pietersnieuwstraat 33-35, 9000 Gent. 21/11/2012 om 20.00 uur. Spreker: Jo Heirman. In-
fo: www.latijnengrieks.ugent.be/GC/griekenlandcentrum. 
 
Sebastiaen Vrancx: tekeningen uit Vergilius’ Aeneis. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 
14, 2000 Antwerpen. 28/11/2012 om 20.00 uur. Spreker: Tyr Baudouin. Info: www.nkv.nu. 
 
Inleiding tot en degustatie van antieke Romeinse wijnen. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Koning-
straat 18, 9000 Gent. 5/12/2012 om 20.00 uur. Info: www.nkv.nu. 
 
Constantijn de Grote. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 6/12/2012 van 13.30 
tot 16.00 uur. Spreker: Herman de Cuyffer. Info: www.elcker-ik.be.  
 
Themadag: het dagelijkse leven in de oudheid. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 
Leuven. 8/12/2012 om 20.00 uur. 
 
In de stroom van Heraclitus. De Griekse oudheid in de Poolse poëzie: Milosz, Szymborska en Herbert. 
Org.: Griekenlandcentrum. Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent. 12/12/2012. Spreker: Jeannine Ver-
eecken. Info: www.latijnengrieks.ugent.be/GC/griekenlandcentrum. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
Le verre antique: un trésor sous-marin. Musée Archéologique, Parvis de la Vieille Eglise, Rue des Tem-
pliers, 83700 Saint-Raphaël (FR). Tot 29/9/2012. Info: www.musee-saintraphael.com. 
 
Gefährliches Pflaster: Kriminalität im römischen Reich. Limesmuseum Aalen, Sankt-Johannstraße 5, 73430 
Aalen (DE). Tot 30/9/2012. Info: www.museen-aalen.de. 
 
Jenseits des Horizonts: Raum und Wissen in den Kulturen der Alten Welt. Pergamonmuseum, Am 
Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE). Tot 30/9/2012. Info: www.smb.museum. 
 
Pergamon: Panorama der antiken Metropolis. Pergamonmuseum, Am Kupfergraben 5, 10117 Berlin (DE). 
Tot 30/9/2012. Info: www.smb.museum. 
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Tous aux jeux! Le sport dans l’Antiquité. Musée Départemental des Antiquités, Rue Beauvoisine 198, 76000 
Rouen (FR). Tot 30/9/2012. Info: www.museedesantiquites.fr.  
 
Griechen, Etrusker und Römer: Pretiosen aus den Antikensammlungen des Archäologischen Museums. 
Archäologisches Museum, Karmelitergasse 1, 60311 Frankfurt am Main (DE). Tot 14/10/2012. Info: 
www.archaeologisches-museum.frankfurt.de. 
 
Licht! Lampen und Leuchten der Antike. Römermuseum, Marthin Luther-Platz 3, 91781 Weissenburg (DE). 
Tot 14/10/2012. Info: www.archaeologie-bayern.de. 
 
Überall zu Hause und doch fremd: Römer unterwegs. Archäologisches Landesmuseum Baden-
Württemberg, Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). Tot 14/10/2012. Info: www.konstanz.alm-bw.de. 
 
Bunte Götter: die Farbigkeit antiker Skulptur. Kunstsammlungen Ruhr, Universität Bochum, Universitäts-
straße 150, 44780 Bochum (DE). Tot 28/10/2012. Info: www.ruhr-uni-bochum.de/kusa. 
 
Mystères & superstitions. Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne 
(CH). Tot 28/10/2012. Info: www.lausanne.ch. 
 
Il était une voie: itinéraires antiques au nord de l’Empire romain. Parc Archéologique Européen, Rue Ro-
bert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim (FR). Tot 31/10/2012. Info: www.archeo57.com. 
 
Zwischen Kelten und Germanen. Pfalzmuseum Forchheim, Kapellenstraße 16, 91301 Forchheim (DE). Tot 
31/10/2012. Info: www.archaeologie-bayern.de. 
 
La parure en Europe occidentale de la préhistoire à l’Antiquité. Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 
5670 Treignes. Tot 11/11/2012. Info: www.museedumalgretout.be. 
 
Toulouse-Niel: brut de fouilles. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse (FR). Tot 
11/11/2012. Info: www.saintraymond.toulouse.fr. 
 
Astrologie et magie dans l’Antiquité. Site  Archéologique,  Rue  de  la  Mosaïque  4,  88350  Grand  (FR).  Tot  
14/11/2012. Info: www.vosges.fr. 
 
Im Lot gebaute Geschichte in Carnuntum. Kulturfabrik, Kulturplatz 1, 2410 Hainburg an der Donau (AT). 
Tot 15/11/2012. Info: www.carnuntum.co.at. 
 
Carpe diem: der LVR-Archäologische Park Xanten in Fotografien von Axel Thünker. LVR-Römermuseum, 
Siegfriedstraße 39, 46509 Xanten (DE). Tot 18/11/2012. Info: www.apx.lvr.de.  
 
Cochons de Romains. Musée Gallo-Romain, Place du Musée 43, 38490 Aoste (FR). Tot 30/11/2012. Info: 
www.isere-culture.fr. 
 
Otto der Grosse und das römische Reich: Kaisertum von der Antike zum Mittelalter. Kulturhistorisches 
Museum, Otto-von-Guericke Straße 68-73, 39104 Magdeburg (DE). Tot 9/12/2012. Info: www.otto2012.de. 
 
Romanité en pays d’Apt: vivre avec les dieux. Musée d’Histoire et d’Archéologie d’Apt, Rue de 
l’Amphithéâtre 27, 84400 Apt (FR). Tot 22/12/2012. Info: www.apt.fr. 
 
Femina: naître et être femme aux premiers siècles de notre ère. Musée Archéologique d’Argentomagus, Les 
Mersans, 36200 Saint-Marcel (FR). Tot 23/12/2012. Info: www.argentomagus.fr. 
 
De PUG-collectie: archeologie op zolder. Centraal Museum, Nikolaaskerkhof 10, 3500 Utrecht (NL). Tot 
31/12/2012. Vooral Romeinse archeologie. Info: www.centraalmuseum.nl. 
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Dichter - Denker - Demagoge. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17, 4056 Basel (CH). Tot 31/12/2012. Info: 
www.skulpturhalle.ch. 
 
Fresques romaines. Musée Archéologique, Boulevard Amiral-Courbet 13, 30000 Nîmes (FR). Tot 31/12/2012. 
Info: www.nimes.fr. 
 
Grosse Welt in klein: Szenen aus dem römischen Leben. Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteck-
ring 5, 79098 Freiburg (DE). Tot 6/1/2013. Zestien diorama’s tonen het dagelijkse leven in Rome en in de provin-
cies, maar ook belangrijke gebeurtenissen zoals de Varusslag en de moord op Caesar. Info: www.freiburg.de. 
 
Jordaens en de antieken. Koninklijk Museum voor Oude Kunst, Regentschapstraat 3, 1000 Brussel. Van 
12/10/2012 tot 27/1/2013. Info: www.fine-arts-museum.be. 
 
Ton + Technik: Römische Ziegel. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 
Tot 27/1/2013. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Eeuwenoud Cyprus: wisselwerking van culturen. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubel-
park 10, 1000 Brussel. Van 31/10/2012 tot 17/2/2013. Vanaf het tweede millennium v.C. bevond het eiland 
Cyprus zich op een kruispunt van mediterrane culturen. In de selectie van driehonderd objecten – van het 
neolithicum tot de Romeinse tijd – ontdekt men hoe de oude Cypriotische cultuur werd gevoed door invloe-
den  van  de  omliggende  gebieden,  van  taal  en  schrift  tot  kunst  en  architectuur.  Op  de  tentoonstelling  zijn  
stukken uit Cypriotische verzamelingen te zien, aangevuld met voorwerpen uit Britse en Belgische collecties. 
Info: www.kmkg.be. 
 
Die Welt der Kelten: Zentren der Macht - Kostbarkeiten der Kunst. Landesmuseum Württemberg, Altes 
Schloss, Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart (DE). Tot 17/2/2013. Info: www.kelten-stuttgart.de. 
 
Translatio nummorum: die zwölf ersten römischen Caesaren in der Renaissance. Bode-Museum, Am 
Kupfergraben 1, 10178 Berlin (DE). Van 23/11/2012 tot 15/3/2013. Info: www.smb.museum. 
 
Im Dienste des Kaisers. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier (DE). Tot 7/4/2013. Het 
Landesmuseum Mainz is te gast in het Rheinisches Landesmuseum te Trier. Mogontiacum (Mainz) was niet 
alleen de hoofdplaats van de Romeinse provincie Opper-Germanië, maar was gedurende bijna 500 jaar ook 
een belangrijke garnizoenplaats. Info: www.landesmuseum-trier.de. 
 
Peplum: l’Antiquité au cinéma. Musée  de  la  Civilisation  Gallo-Romaine,  Rue  Cléberg  17,  69005  Lyon-
Fourvière (FR). Van 9/10/2012 tot 7/4/2013. Info: www.musees-gallo-romains.com. 
 
Peplum: l’Antiquité au cinéma. Musée Gallo-Romain, Route Départementale 502, 69560 Saint-Romain-en-
Gal (FR). Van 9/10/2012 tot 7/4/2013. Info: www.musees-gallo-romains.com. 
 
Archéo Alix: l’Antiquité imag(in)ée par Jacques Martin. Musée Romain, Rue Maupertuis, 1260 Nyon (CH). 
Tot 15/4/2013. Info: www.mrn.ch. 
 
Zeittunnel: 2000 Jahre Kölner Geschichte. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln 
(DE). Van 9/11/2012 tot 5/5/2013. Een overzicht van de opgravingsresultaten naar aanleiding van de aanleg 
van een deel van de Keulse metro tussen 2004 en 2011. Info: www.museenkoeln.de. 
Ça s’est cassé près de chez vous. Maison de l’Archéologie, Rue Saint-Pierre 16, 28000 Chartres (FR). Tot 
29/5/2012. Naar aanleiding van recente ontdekkingen schetst deze tentoonstelling de evolutie van het aar-
dewerk van de bronstijd tot de Gallo-Romeinse periode, evenals de verschillende doeleinden waarvoor het 
gebruikt werd. Info: archeologie.chartres.fr. 
 
Venlo - Vennelo - Sablones: twintig eeuwen wonen aan de Maas. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 
BX Venlo (NL). Tot midden 2013. Info: www.limburgsmuseum.nl. 
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High tech Romans. Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag (NL). Van 9/2012 tot 6/2013. Info: 
www.museon.nl. 
 
Die Unsterblichen: Götter Griechenlands. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München 
(DE). Tot 7/7/2013. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
Un art de l’illusion: peintures murales romaines en Alsace. Musée Archéologique (Palais Rohan), Place du 
Château 2, 67000 Strasbourg (FR). Tot 31/8/2013. Info: www.musees-strasbourg.eu. 

 
Toneel 
 

 
Pylade (Pier Paolo Pasolini). Carthago Delenda Est, Sylvain Denayerstraat 51, 1070 Brussel. 13/9, 14/9, 15/9, 
19/9, 20/9, 21/9, 22/9, 26/9, 27/9, 28/9 en 29/9/2012 om 19.00 uur. Info: www.rideaudebruxelles.be 
 
Antigone. Nicole Beutler. Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt. 20/9/2012 om 20.30 uur. In dit to-
neelstuk worden de hoofdpersonages van dit mythische verhaal vertolkt door poppen. De performers hante-
ren de poppen en hebben aldus de touwtjes in handen. Zij beschouwen, reageren en reflecteren op wat de 
personages  in  het  stuk  meemaken  en  zijn  aldus  ook  het  koor  uit  de  Griekse  tragedie.  Info:  
www.malpertuis.be. 
 
Cicero. Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent. 20/9, 22/9, 27/9, 10/10, 11/10 en 24/10/2012 om 20.00 uur. 
Nooit eerder werden de catilinarische redevoeringen van de Romeinse schrijver en advocaat Cicero (60 v.C.) 
bewerkt tot een theaterstuk. De bewerking is van de hand van theaterschrijver Daniël Gybels (zelf ook advo-
caat), die de pleidooien heeft belicht vanuit een hedendaagse reflectie. De ‘politiek correcte puritein’ Cicero 
krijgt een menselijk gelaat, te midden van de intriges van macht, te midden van politieke afrekeningen en te 
midden van een van de meest groteske samenzweringen uit de wereldgeschiedenis. Cicero stapt geregeld 
uit zijn ‘rol’ en denkt na over de mens die achter de vijand schuilt en over de mens die hij zelf is ... als hij zijn 
toga even vergeet.  Zo blijken vijanden uiteindelijk  vaak gelijkgestemde zielen te  zijn.  Zo zijn  –  als  van alle  
tijden – zogezegd grotere belangen vaak puur eigen belangen. Zo worden zogenaamd dappere macho’s erg 
kwetsbare wezels en speelt in een mannenwereld van macht de vrouw nog altijd, of toch meestal, de stille 
hoofdrol. Guido Vanderauwera geeft, vanuit een gedroomde typecasting, met Romeins elan stevig gestalte 
aan Cicero, als de imposante, wijze, soms zachtmoedige, doch zeer gedreven staatsman-consul. Info: 
www.tinnenpot.be. 
 
Hop. Nevski Prospekt. CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde; 23/9/2012 om 15.00 uur. CC De Werf, 
Molenstraat 51, 9300 Aalst; 25/9/2012 om 10.00 en 13.45 uut. 30CC/Wagehuys, Brusselsestraat 63, 3000 Leu-
ven; 26/9/2012 om 14.30 uur. OC, Hellestraat 6, 8510 Marke; 1/10 om 14.00 uur en 2/10/2012 om 10.00 uur. CC 
De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 6/10/2012 om 15.00 uur. CC De Werft, Werft 32, 2440 Geel. Ge-
inspireerd door de mythe van Icarus en de uitvindingen van Gustav Mesmer wordt Hop een fysieke theater-
beleving, die zich afspeelt voor, tussen en boven het publiek. Een voorstelling over weg willen, maar niet 
kunnen.  Over  (dromen  van)  vliegen.  Over  vader  en  zoon.  Over  zoon  en  vader.  Over  het  grote  verlangen  
naar huis te kunnen gaan. Voorstelling voor 6-7-jarigen. Info: www.bis-producties.be. 
 
Twee meisjes en een schurk. CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde. 4/10/2012. Het werk is vrij  ge-
inspireerd op de Griekse mythe van Tereus. Het is het verhaal van twee Griekse prinsessen Procne en Phi-
lomela. Procne trouwt met Tereus, maar die vergrijpt zich aan haar zus Philomela, met een reeks dramati-
sche gebeurtenissen tot gevolg. Uit verschillende versies van deze mythe puurden Mieke Laureys en Anne-
lore Stubbe een eigen variant, een ballade over lust, liefde en dodelijke wraakzucht. Guido Belcanto schreef 
de muziek, die contrasteert met de gruwelijke gebeurtenissen. Info: www.ccbelgica.be. 
 
Antigone. Theater aan de Stroom, Blancefloerlaan 181 B, 2050 Antwerpen. Van 11/10 tot 11/11/2012. Creon, 
koning van Thebe, beveelt dat Eteocles een staatsbegrafenis moet krijgen als nationale held. Het lijk van zijn 
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broer moet onbegraven op het slagveld blijven liggen, als voorbeeld voor alle burgers. Overtreders van dit 
gebod  zullen  met  de  dood  bestraft  worden.  Antigone  slaat  dit  decreet  echter  in  de  wind  en  begraaft  haar  
broer  symbolisch,  zodat  zijn  ziel  kan rusten.  Zij  wordt  betrapt,  aangehouden en naar  Creon gebracht.  Hoe 
zal hij dit dilemma oplossen? Antigone is immers de verloofde van zijn zoon Haemon. Moet hij de wet vol-
gen of zijn hart? Deze klassieke tragedie behandelt een problematiek van alle tijden: het conflict tussen wet 
en menselijkheid, tirannie tegenover rebellie. Met de Europese crisis en de daaruitvolgende opstanden boet 
de tekst niet in aan actualiteit. Ron Cornet steekt dit drama voor Theater aan de Stroom in een modern 
kleedje. Info: www.theateraandestroom.be. 
 
Icarus (Pauline Mol). Barre Weldaad. OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heul; 16/10/2012 om 10.00 en 14.00 
uur. CC, Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem; 6/11/2012. BICC ’t Poorthuis, Zuidervest 2 A, 3990 Peer; 15/11/2012. 
Een poëtische voorstelling over een papa en zijn jongen en over hoe papa’s soms niet zijn wie je wou dat ze 
waren. Barre Weldaad brengt sterk beeldende voorstellingen. Voor derde en vierde leerjaar. Info: 
www.barreweldaad.be. 
 
Nero (Peter Verhelst). NTG. CC De Boogaard, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden; 29/10/2012 om 
20.15 uur. CC De Leest, Sint-Jorisstraat 62, 8870 Izegem; 15/11/2012 om 20.30 uur. NTG, Sint-Baafsplein 17, 
9000 Gent; 16/11 en 17/11/2012 om 20.00 uur. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge; 20/11/2012 
om 20.00 uur. Wim Opbrouck speelt de jonge Nero. Info: www.ntgent.be. 
 
Recht zal zijn wat ik zeg. Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt. 10/11 en 12/11/2012 om 20.30 uur. 
De acteurs Thomas Janssens en Matthias Meersman sloven zich uit in retoriek en welsprekendheid, het pu-
bliek speelt jury en zal uiteindelijk beslissen wie van hen tweeën het overtuigendst gesproken heeft. Het stuk 
is geïnspireerd op een werkelijk plaatsgegrepen volksvergadering in Athene in 336 v.C. De twee acteurs la-
ten zich inspireren zowel door de gewoonten van toen als door het celebritygehalte van de politiek van nu, 
waarin het oude verlichtingsdenken steeds vaker de baan ruimt voor een onderbuikpolitiek, die claimt de 
stem van het volk te vertolken. Info: www.malpertuis.be. 
 
Antigone. Tekst gebaseerd op Sophocles en Jean Anouilh. NBProjects en Ulrike Quade Company. CC Has-
selt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. 13/11/2012 om 20.00 uur. Info: www.ccha.be. 
 
Er was eens. Laika en Villanella. CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde; 21/11/2012 om 14.00 uur. De 
Studio, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen; 24/11/2012 om 11.00 en 16.00 uur. CC ’t Vondel, 
Possozplein 40, 1500 Halle; 27/11/2012 om 10.00 en 11.00 uur. CC, Nieuwdreef 135, 2710 Merksem; 2/12/2012 
om 14.00 en 16.00 uur. Een nimf in het bloemenbos, begluurd door Apollo, aan wie niemand weerstaat. En 
daar is Cupido, die Apollo in het hart treft met de cellospeer en pijl. Een spel van aantrekken en afstoten, la-
chen en plagen, springen en vallen en vliegen. Een voorstelling vol ontdekkingen op maat van een pril pu-
bliek. Info: www.ccbelgica.be. 

 
Muziek en ballet 
 

 
O mio core: drie operaverhalen van Cavalli over gebroken liefde. Scherzi Musicali. De Bijloke, Jozef 
Kluyskensstraat 2, 9000 Gent; 13/9/2012 om 20.00 uur. Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt; 
21/9/2012 om 20.30 uur. Begijnhofkerk, 9300 Aalst; 20/10/2012 om 20.00 uur. C-Mine, C-Mine 10, 3600 Genk; 
4/11/2012 om 11.00 uur. DeSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 19/1/2013 om 13.00 en 16.00 uur. Axel 
Vervoordt nv, Sint-Jobsteenweg 64, 2970 ’s Gravenwezel; 7/2/2012 om 20.00 uur. Toneelhuis, Komedieplaats 
18, 2000 Antwerpen; 12/2/2013 om 20.00 uur. Een bloemlezing uit de barokopera’s Giasone, Didone en Calisto. 
Info: www.transparant.be. 
 
Medea. Carlotta Ikeda. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge. 20/10/2012 om 20.00 uur. Inleiding 
om 19.15 uur. Dansvoorstelling. Medea, overspoeld door diepmenselijke passies, pleegt een reeks gruwelijke 
misdaden. Terwijl de Franse auteur Pascal Quignard, winnaar van de Goncourtprijs 2002, op het podium 
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zijn rauwe versie van de mythe voorleest, belichaamt Ikeda – ondersteund door livemuziek – de erotiek en 
tragiek van dit controversiële personage. Info: www.ccbrugge.be. 
 
Agrippina (G.F. Händel). Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent. 21/10, 24/10, 26/10, 30/10 en 6/11 
om 19.00 uur, 28/10 en 4/11/2012 om 15.00 uur. Info: www.vlaamseopera.be.  
 
Personat: Hildegard von Bingen - 12e-eeuwse liederen. Amuz, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen. 
21/10/2012 om 15.00 uur. Info: www.amuz.be. 
 
Idomeneo - ouverture (W.A. Mozart / Ikarische Klage / Jörg Widmann). Irish Chamber Orchestra. DeSin-
gel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen. 9/11/2012 om 20.00 uur. Daarnaast staan het Concerto voor klarinet en or-
kest nr. 1 van C.M. von Weber, de Symfonie nr. 1 in f van F. Mendelssohn-Bartholdy en de Fantasie voor klarinet 
solo van Jörg Widmann op het programma. Info: www.desingel.be. 
 
Thésée (François-Joseph Gossec). Orchestre Philharmonique de Liège. Salle Philharmonique, Boulevard 
Piercot 25-24, 4000 Liège. 11/11/2012 om 16.00 uur. Info: www.opl.be. 
 
Ariadne auf Naxos (Georg Benda). La  Petite  Bande.  Schouwburg,  Bondgenotenlaan  21,  3000  Leuven.  
18/11/2012 om 20.00 uur. Ook Symfonie nr. 41, de Jupiter-symfonie van W.A. Mozart staat op het programma. 
Info: www.30cc.be. 
 
Napolitaanse concerto’s en cantaten: tussen barok en klassiek. Amuz, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen. 
18/11/2012 om 15.00 uur. Op het programma staan o.a. Orfeo van G.B. Pergolesi en Didone abandonnata van 
Jommelli. Info: www.amuz.be. 
 
Tragische verhalen: Sisyphe (Steven Prengels). Symfonieorkest Vlaanderen. DeSingel, Desguinlei 25, 2018 
Antwerpen; 18/11/2012 om 15.00 uur. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 20/11/2012 om 20.00 uur. De 
Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent. 24/11/2012 om 20.00 uur. Daarnaast staan Houtduyf van Antonin 
Dvorjak en Symfonie in d van César Franck op het programma. Info: www.debijloke.be. 
 
Antigone. Ida De Vos. Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Dilbeek. 9/12/2012 om 11.00 
uur.  Een  ontmoeting  met  Ida  De  Vos  waarin  ze  Antigone  tot  leven  brengt  in  woord,  dans  en  film.  Info:  
www.westrand.be. 

 
Evenementen 
 

 
11. Internationale Römertage. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße, 73430 Aalen (DE). 29/9 en 30/9/2012. Tal-
rijke nationale en internationale groepen (soldaten, gladiatoren, handelaars, ambachtslui ...) illustreren het 
leven van alledag aan de limes. Info: www.museen-aalen.de. 
 
Le mouton dans tous ses états. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 07/10/12. Op deze 
animatiedag worden alle aspecten van de wol behandeld, van schaap tot kledingstuk: het wassen, spinnen, 
weven, vollen en kleuren van de wol. Info: www.malagne.be. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 30 juli 2012. Voor aanvullende informatie of eventuele 
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 

 



   
   
  INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
  1 REDACTIONEEL 

• Joeri Facq 
  

 VAKTHEORIE 
  

  2 De Romeinse religieuze feesten (4) 
• Lieve Van Gerwen 

  

  7 De Olympische Spelen (2) 
• Lieve Van Gerwen 

  

 DIDACTIEK 
  

  9 De homerische Cycloop door een (post-)moderne lens: oraliteit, narratologie, structuralisme, postko-
lonialisme en psychoanalyse 
• Lieve Van Hoof 

  

14 Een sinterklaasliedje in het klassiek Grieks 
• Lieve Van Gerwen 

  

17 BOEKENWIJZER 
• Joeri Facq 

  

20 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 31 oktober 2012. 
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