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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Het overkwam u ook wel eens: u was wat uitgekeken op de canon van klassieke teksten die we de leerlingen 
en onszelf voorschotelen, u ging op zoek naar alternatieven en ontdekte boeiende tekstfragmenten die ver-
rassend actueel waren, de leerlingen erg aanspraken en een nieuwe impuls gaven aan uw lessen. Of u stuitte 
op interessant vergelijkingsmateriaal voor de bespreking van een tekst. Misschien bedacht u een efficiënte 
werkvorm om auteurs in te leiden, of weet u precies hoe het Smartboard het rendement van een les kan ver-
groten. Voor een klasuitstap werkte u echt steengoede opdrachten uit. U las onlangs een boeiend boek, dat u 
wilt aanraden aan de lezers van Prora. Waarom deze kennis en ervaringen niet delen met collega’s? Dit tijd-
schrift is er voor u, maar het zal alleen kunnen blijven bestaan als we een beroep kunnen doen op uw bijdra-
gen. Door herhaaldelijk rondvragen weten we dat V.L.O.T.-leden vooral uitkijken naar concrete tips, direct 
bruikbaar materiaal, en wie kan dit beter aanleveren dan een collega Latijn of Grieks? Laat u niet afschrik-
ken: een artikel hoeft niet bladzijden lang te zijn, wetenschappelijk onderbouwd, met veel voetnoten en een 
uitgebreide bibliografie. Een enthousiaste beschrijving van een idee of ervaring kan zeer waardevol zijn voor 
collega’s. 
 
Wie zich een ietsje meer wil engageren, kan ook toetreden tot de raad van bestuur van de V.L.O.T. We ver-
gaderen regelmatig,  en dit  kost  wat  tijd  –  die  we allemaal  ontberen –  maar  de inbreng van een bestuurder  
hoeft maar zo groot te zijn als hij of zij zelf bepaalt. In onze raad van bestuur hebben we actieve leerkrachten 
nodig uit alle onderwijsnetten, die mee willen nadenken over de wijze waarop we onze lessen (nog) beter 
kunnen maken en Latijn en Grieks kunnen promoten en behouden in het veranderende onderwijslandschap. 
De  onderwijshervorming  lijkt  even  in  de  koelkast  te  zitten,  maar  als  er  een  hervorming  komt,  moeten  we  
klaar staan om duidelijk te maken dat de studie van Latijn en Grieks kennis en vaardigheden bijbrengt die 
perfect tegemoetkomen aan de nieuwe noden die men vermoedt. Wie actief meewerkt binnen onze vereni-
ging ervaart dit bovendien als zeer motiverend en verruimend. 
 
De examendrukte is nog volop aan de gang en de winter nog niet goed begonnen, maar toch durven we al 
even vooruitkijken naar het voorjaar. In dit nummer van Prora vindt u de aankondiging van onze jaarlijkse 
studienamiddag. Deze keer buigen we ons over museumdidactiek. Wie op zoek is naar een alternatief voor 
de klassieke rondleiding-met-gids of de obligate vragenlijst die soms tegen wil en dank wordt afgehaspeld, 
kan hier wellicht inspiratie opdoen. 
 
Het  voorjaar  is  ook  de  periode  van  de  opendeur-  en  infodagen  en  klasbezoeken  van  de  basisscholen.  De  
voorbije maanden hebben we met het bestuur hard gewerkt aan een folder die op een prettige manier aan 
11- en 12-jarige leerlingen van het basisonderwijs duidelijk maakt wat van het vak Latijn precies mag wor-
den verwacht. De brochure werd professioneel vormgegeven en het resultaat mag er zijn. U leest er alles 
over verderop in dit tijdschrift. 
 
Kris Doffemont 
Ondervoorzitter 
 
 
 

Noteer alvast in uw agenda: 
 

algemene vergadering op zaterdag 20 april 2013 om 10.30 uur in Lokeren 
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  VERENIGING 
 
 
 

Oproep tot betaling van het lidgeld 
 

 
 
2012 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat ook uw lidmaatschap van de V.L.O.T. aan hernieuwing toe is. 
Het lidgeld van onze vereniging is sinds jaar en dag onveranderd gebleven: het bedraagt nog steeds 15 euro 
per kalenderjaar en omvat tevens een jaarabonnement op ons tijdschrift Prora.  
 
We  zouden  u  dan  ook  vriendelijk  willen  vragen  uw  lidgeld  voor  2013  over  te  schrijven  op  postrekening  
BE30 0001 7073 0811 (BIC: BPOTBEB1) op naam van V.L.O.T. vzw met vermelding van ‘Lidgeld 2013’. U 
kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde overschrijvingsformulier. U zou onze ledenadministratie 
veel tijdrovend werk besparen indien u uw lidgeld zou betalen tegen eind januari 2013. 
 
De V.L.O.T. is de enige vereniging in Vlaanderen die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke talen en 
die leerkrachten Latijn en Grieks concrete ondersteuning wil bieden. We twijfelen er dan ook niet aan dat u 
overtuigd bent van het belang van een vereniging als de V.L.O.T. en dat u, al was het alleen uit solidariteit 
met uw collega-classici, lid wilt blijven van onze vereniging. 
 
Alvast onze hartelijke dank voor uw blijvende steun! 
 
 
 
 

Nieuwe folder ‘Latijn: iets voor jou?’ 
 

 
 
De V.L.O.T. heeft een folder gemaakt waarin aan leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs wordt uit-
gelegd  wat  van  het  vak  Latijn  precies  mag  worden  verwacht.  De  folder  kan  worden  gebruikt  tijdens  ken-
nismakingslessen, opendeurdagen en infoavonden. Hij telt 8 pagina's, werd professioneel vormgegeven en 
wordt gedrukt in full colour. U kunt de folder inkijken op onze website. 
 
Deze folder wordt ter beschikking gesteld tegen kostprijs (0,20 euro/stuk); de verzending is gratis. Het aantal 
gewenste exemplaren is onbeperkt. De factuur wordt meegestuurd met de zending en moet binnen de 
maand worden betaald. 
 
Omdat we de druk, bestelling en verzending van de folders zo veel mogelijk willen bundelen, is de uiterste 
datum om folders te bestellen 15 januari 2013. We streven ernaar om de bestellingen te leveren tegen eind 
januari of begin februari 2013. 
 
Bestellingen zijn alleen mogelijk door middel van het elektronisch bestelformulier op onze website 
www.vlot-vzw.be/folder. 
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Nascholing 
‘Museumdidactiek voor leraren klassieke talen. 
“Er is geen plek aan hem die jou niet ziet” (R.M. Rilke)’ 

 

 
 
Het westerse denken koppelt rationaliteit automatisch aan begrippen en woorden. Nochtans is het beeld in 
de  loop  van  de  geschiedenis  alomtegenwoordig.  Het  wordt  echter  toegewezen  aan  het  zintuiglijk-
lichamelijke en lijkt daardoor inferieur aan het begrip. Een cultuur van het beelddenken bestaat niet en het 
woord is niet in Van Dale opgenomen. 
 
Deze studiedag nodigt leerkrachten klassieke talen uit om met nieuwe ogen naar antieke architectuur, beel-
dende kunsten en voorwerpen te kijken. Er wordt gefocust op het kijkproces en op het begeleiden van jonge-
ren in een museale context. Zo hoopt de uiteenzetting nieuwe impulsen te geven aan het beeld, dat meer is 
dan een illustratie van het woord. De pedagogisch-didactische omkadering nodigt uit om zelf in een muse-
um aan de slag te gaan. 
 
De spreker van deze nascholing is dr. Brigitte Dekeyzer (1966), docent aan de Specieke Lerarenopleiding 
Kunst  van de K.U.Leuven.  Zij  is  gespecialiseerd in  kunsteducatie  en onderzoekt  de relatie  tussen kunst  en 
publiek voornamelijk vanuit een semiotische invalshoek. 
 
Deze nascholing vindt plaats op woensdag 13 maart 2013 in Leuven. Omwille van de beschikbare infrastruc-
tuur van de zaal is het aantal inschrijvingen beperkt tot 120. 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 

• 14.00 uur: onthaal met koffie/thee/water 
 

• 14.30 uur: verwelkoming 
 

• 14.35 uur: lezing - eerste deel 
 

• 15.35 uur: pauze met koffie/thee/fruitsap en gebak 
 

• 15.55 uur: lezing - tweede deel 
 

• 16.55 uur: slotwoord 
 

• 17.00 uur: einde 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Datum/uur:   woensdag 13 maart 2013 van 14.30 tot 17.00 uur 
 
Locatie:    Provinciehuis Vlaams-Brabant, Raadzaal, Provincieplein 1, 3010 Leuven 
 

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

      (syllabus,  nascholingsattest  en  drank/gebak  inbegrepen)  
 

NA ontvangst van de bevestiging van uw inschrijving vragen wij u het gepaste bedrag 
over te schrijven op rekening BE30 0001 7073 0811, uiterlijk op 24 februari 2013, met 
duidelijke vermelding van de deelnemer(s) voor wie er wordt betaald. Wie inschrijft 
na die datum betaalt contant bij de registratie op de studiedag zelf. 

 
Inschrijvingen:  www.vlot-vzw.be/nascholing 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

Eenvormige grammaticale terminologie op school 
 
 

Dirk Panhuis 
 
 
Aansluitend op de studiedagen georganiseerd door de V.L.O.T. signaleren veel leraren op het evaluatieblad 
dat  er  nood  is  aan  kennis  over  de  principes  van  de  algemene  taalkunde,  en  vooral  aan  een  eensluidende  
grammaticale terminologie in de diverse taalvakken op school. Men stelt zich vragen als: Hoe vinden we be-
tere aansluiting bij de moderne talen? Of moeten juist de classici niet vanuit hun sterke kant het voortouw 
nemen? Hoe brengen we de aanpak van de grammatica ter sprake in de vakgroepen? En wat met de leer-
boeken? Is er contact met de leerplancommissie van het basisonderwijs? Is er overeenstemming met de leer-
plannen? Is er een referentiekader dat voor alle talen universeel is over essentiële begrippen? Zijn er over-
koepelende richtlijnen? 
 
Verleden en heden 
 
Al de bovenstaande vragen zijn terecht. Een groot deel van die vragen en problemen zijn ontstaan doordat 
de klassieke filologen in Vlaanderen gedurende tientallen jaren in de tweede helft van de twintigste eeuw 
weinig aandacht aan eigentijdse taalkunde hebben geschonken en verder hebben gewerkt aan morfologie en 
historische taalkunde of, uiteraard, aan filologie en haar deelgebieden. Neerlandici, germanisten en romanis-
ten (en ook sommige classici elders) hielden zich wel bezig met nieuwe theorieën, zoals structuralisme, func-
tionele grammatica e.a. 
 
Ook heerste er lange tijd de mening dat, vermits het Latijn en het klassiek Grieks niet meer veranderen, de 
schoolspraakkunsten ook niet hoefden te veranderen. Bijna alle huidige schoolspraakkunsten liggen dan ook 
in het verlengde van twee bijna identieke spraakkunsten uit het midden van de jaren 1930: ‘de Geerebaert’ 
(in het vrij onderwijs) en Lingua Latina van Baeyens (in het gemeenschapsonderwijs). 
 
De bovenstaande bemerkingen van de collega’s slaan dan ook niet of nauwelijks op vragen over morfologie, 
maar op de vernieuwde inzichten, allereerst in de syntaxis van de zin en ook in het ruimere kader waarin de 
taal functioneert (tekstlinguïstiek, spraakhandeling, pragmatiek ...). Deze inzichten komen nu stilaan in het 
secundair onderwijs binnen en veroorzaken enige onzekerheid. 
 
Terminologische hygiëne 
 
Eerst en vooral zou ik iets willen zeggen over de benadering van de zin, vermits daar de grootste onduide-
lijkheid heerst. Ik zou willen pleiten voor een ‘terminologische hygiëne’ om daarna over te gaan tot de be-
spreking  van  een  aantal  termen  (vooral)  op  het  niveau  van  de  zin  in  het  Nederlands,  Latijn  (en  Grieks),  
Frans, Engels en Duits. Daarbij zal ik wijzen op de grote hedendaagse wetenschappelijke eensgezindheid en 
op enkele overblijvende knelpunten gebaseerd op een afwijkende (school)terminologie. 
 
Een  groot  deel  van  de  terminologische  onduidelijkheid  komt  voort  uit  het  morfologisch  denken  over  syn-
taxis, en dus uit het gebruik van termen uit één subsysteem van de taal voor begrippen uit een ander subsys-
teem. Men leerde de morfologie en bekeek dan waarvoor die in de syntaxis van de zin dient. Men moet ech-
ter ook, of zelfs eerst, kijken hoe de zin in elkaar zit en dan pas nagaan door welke morfologische middelen 
de functies worden weergegeven. (Het syntactisch verschil tussen profecto uteris operam meam, ‘Je mag zeker 
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mijn hulp gebruiken’ [Plautus, Poen. 1088], en profecto uteris opera mea is nihil.) Indien men dat niet doet, gaat 
men begrippen uit één subsysteem van de taal toepassen op of mengen met die van een ander subsysteem, 
iets wat ook de leerlingen niet ten goede komt. 
 
‘Terminologische hygiëne’ ontbreekt wanneer men spreekt over de pv. of persoonsvorm (morfologie) i.p.v. 
het gezegde (syntaxis), over de ablatief van plaats of dativus commodi (morfologie en semantiek) i.p.v. bij-
woordelijke bepaling (syntaxis), over werkwoord (woordsoort) i.p.v. het gezegde (syntaxis), over Griekse 
accusatief (naamval) i.p.v. bijwoordelijke bepaling van betrekking (syntaxis en semantiek) e.d. Al deze ter-
men zijn op zich wel juist, maar ze moeten in het gepast subsysteem (syntaxis, semantiek, morfologie) wor-
den gebruikt, zoals in de zinsanalyses in Panhuis 2012, § 182-183, en in de lijst van termen in § 184-189. 
 
Ook een syntactische bewering als ‘het onderwerp staat meestal vooraan in de zin’ klopt niet, omdat het 
thema (gespreksonderwerp) vooraan in de zin staat. (De twee kunnen wel samenvallen.) Een semantische 
definitie als ‘het onderwerp verricht de handeling’ is eveneens foutief: het onderwerp kan namelijk ook lij-
dend zijn in het passief of geen handelend wezen zijn (De leraar is ziek) of ook een zaak. Het onderwerp als 
syntactische term moet syntactisch worden gedefinieerd als (a) het eerste noodzakelijk zinsdeel bij het ge-
zegde en (b) het zinsdeel dat persoon, getal, genus en naamval van het gezegde regeert (voor zover die cate-
gorieën in het gezegde aanwezig zijn). 
 
Alle hierboven en hieronder vermelde termen worden nauwkeurig omschreven in mijn Latijnse grammatica, 
(Panhuis 32012), zowel in de inleidende paragrafen van elk hoofdstuk als in hoofdstuk 10. Dit tiende hoofd-
stuk behandelt ook de valentie van het werkwoord. Ook verwijs ik naar mijn artikels in de bibliografie, vaak 
een weerslag van lezingen op studiedagen over Latijnse taalkunde. 
 
Syntactische termen  
 
Voor een stand van zaken over de terminologie verwijs ik ook naar twee publicaties die binnen handbereik 
van elke taalleraar behoren te liggen: de A.N.S. (Algemene Nederlandse Spraakkunst) en de gratis van het 
Vlaams Ministerie van Onderwijs te downloaden Advieslijst van taalbeschouwelijke termen Nederlands.  In  de  
Advieslijst staan meer dan 600 termen (van leestekens en kleine eenheden uit de fonetiek tot begrippen uit de 
pragmatiek, sociolinguïstiek en psycholinguïstiek). Zowel de aanbevolen en/of meest gebruikte termen als 
de minder geschikte termen zijn in de lijst opgenomen en becommentarieerd. Alle in dit artikel gebruikte 
Nederlandse termen zijn in die drie werken gemakkelijk terug te vinden. Voor het Latijn kijken we ook met 
belangstelling uit naar de wetenschappelijke Oxford Latin Syntaxis van H. Pinkster (in voorbereiding). Er zijn 
dus overkoepelende richtlijnen, maar ook die zijn gebaseerd op de ontwikkelingen in de taalkunde. 
 
In de onderstaande tabellen staan de algemeen aanvaarde en algemeen gebruikte termen. Indien daarover 
binnen een taalvak of tussen taalvakken geen duidelijkheid of eensgezindheid bestaat, wordt er in de betref-
fende cel naar een opmerking onder de tabel verwezen. 
 

Naamwoordgroep en zijn delen 

Nederlands Latijn + Grieks Frans Engels  Duits 

woordgroep1 woordgroep syntagme phrase Phrase 

kern kern noyau head Kopf / Nukleus 

bijvoeglijke bepa-
ling 

bijvoeglijke bepa-
ling 

complément du 
nom2 

attribute Attribut 

bijstelling bijstelling apposé apposition Apposition 

betrekkelijke bijzin / 
relatieve bijzin 

betrekkelijke bijzin / 
relatieve bijzin 

proposition relative relative clause Relativsatz 
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1a. Met de Advieslijst (4.1) ben ik van mening dat de term ‘constituent’ of ‘syntagma’ de voorkeur verdient 
boven ‘woordgroep’, omdat die beide toepasbaar zij op een ‘woordgroep’ (?!) die uit één woord bestaat. 
 
1b. Vermits de term ‘woordgroep’ een kern en een bepaling omvat, is het aanbevolen om het geheel van 
twee of meer groepen niet nogmaals een ‘groep’ te noemen, maar een ‘cluster’. Een cluster bevat namelijk 
niet een kern en een bepaling, maar twee of meer groepen/constituenten/syntagma’s. De Advieslijst gebruikt 
hiervoor echter weer het woord ‘groep’ in de term ‘nevengeschikte woordgroep’. 
 
2a.  Meestal  wordt  in  het  Frans een adjectief  (bijvoeglijk  naamwoord)  in  de syntactische functie  van de bij-
voeglijke bepaling (BVB) een ‘adjectif épithète’ genoemd. Dat is echter verwerpelijk om twee redenen. Eerst 
en vooral betekent epitheton ‘adjectief’ en zegt men dus tweemaal hetzelfde. Vervolgens is ‘épithète’ eigenlijk 
geen syntactische term en is ‘complément du nom’ dus veel beter (niet alleen bij het Latijn voor de bepaling 
in de genitief of Franse BVB’s met ‘de’, zoals in le directeur de l’école, maar ook voor het adjectief als congrue-
rende BVB). Er is trouwens geen reden om als syntactische term voor het adjectief, voor de bepaling in de 
genitief en voor de betrekkelijke bijzin een verschillende term te gebruiken. Hopelijk gaat men in het Frans, 
in  navolging  van  het  Spaans,  ook  ooit  de  internationale  term  ‘attribut’  gebruiken.  In  het  Spaans  gebruikt  
men  tegenwoordig  wél  ‘atributo’  en  in  het  Nederlands  ook  soms  de  term  ‘attributief’  in  de  betekenis  van  
‘bijvoeglijk’ (en niet ‘deel van het predicaat’). 
 
2b. Hoewel in de 17e eeuw de grote tweedeling van de zin in onderwerp en predicaat werd vastgelegd (in 
navolging van de aristotelische, niet taalkundig bedoelde termen), kwam men in die tijd ook tot het inzicht 
dat er nog ‘aanvullingen’ bij het gezegde waren: die kregen dan bijna altijd de naam ‘complément de ...’ 
(Panhuis, 2006a, p. 6). Die nodeloos omslachtige benamingen worden nog steeds in het Frans gebruikt (zie 
hieronder voor de zinsdelen). Ook in het Nederlands wordt de vage term ‘aanvulling’ beter vermeden. 
 

Zinsdelen 

Nederlands Latijn + Grieks Frans Engels  Duits 

gezegde (werk-
woordelijk of 
naamwoordelijk) 

gezegde (werk-
woordelijk of 
naamwoordelijk) 

prédicat (verbal ou 
nominal) 

predicate Prädikat 

naamwoordelijk 
deel v.h. gezegde 

naamwoordelijk 
deel v.h. gezegde 

attribut4 predicate noun  nominale Teil des 
Prädikats 

onderwerp onderwerp sujet subject Subjekt 

lijdend voorwerp3 / 
direct voorwerp 

lijdend voorwerp3 / 
direct voorwerp 

complément d’objet 
direct 

(direct) object directes Objekt 

indirect voorwerp3 indirect voorwerp3 complément d’objet 
indirect 

indirect object indirektes Objekt 

meewerkend voor-
werp3 

meewerkend voor-
werp3 

complément d’objet 
indirect 

indirect object indirektes Objekt 

voorzetselvoorwerp voorzetselvoorwerp objet prépositionnel prepositional object Präpositional-objekt 

bepaling van ge-
steldheid 

bepaling van ge-
steldheid 

attribut4 / (prédica-
tif) 

predicativum Prädikativum 

predicatief com-
plement5 

predicatief com-
plement5 

attribut4 predicative com-
plement  

prädikatives Kom-
plement 

predicatieve bepa-
ling5 

predicatieve bepa-
ling5 

attribut4 predicative apposi-
tion 

prädikative Apposi-
tion 

bijwoordelijke bepa-
ling6 

bijwoordelijke bepa-
ling6 

complément cir-
constanciel6 

adverbial6 comple-
ment 

Adverbialangabe6  
(Umstandsangabe) 
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3a. De term ‘lijdend voorwerp’ drukt twee begrippen uit: een semantisch (‘lijdend/patiens’) en een syntac-
tisch (‘voorwerp’). Deze term en ‘direct voorwerp’ (ook in andere talen) wijzen op een zinsdeel dat in het 
passief (pati) als (lijdend) onderwerp kan voorkomen. Bij de andere voorwerpen kan dat niet. 
 
3b.  De  term  ‘indirect  voorwerp’  wordt  in  het  Nederlands  vaak  als  een  overkoepelende  term  voor  allerlei  
voorwerpen (behalve het lijdend voorwerp) of als een synoniem voor ‘meewerkend voorwerp’ gezien. 
 
3c. De term ‘meewerkend voorwerp’ (het derde noodzakelijke zinsdeel bij trivalente werkwoorden zoals ge-
ven, ontnemen, dare, eripere)  komt  enkel  in  het  Nederlands  voor.  In  andere  talen  wordt  dat  noodzakelijke  
zinsdeel gewoon een indirect voorwerp genoemd, zoals het indirecte voorwerp/object bij een bivalent 
werkwoord (parcere, studere, obéir à) of een trivalent werkwoord (praeficere aliquem alicui, dare aliquid alicui). In 
de praktijk van het Vlaams onderwijs wordt deze term soms ten onrechte toegepast op andere functies in de 
datief, zoals de bijwoordelijke bepaling van voordeel. De begrippen ‘ontvanger’, ‘begunstigde’, ‘benadeelde’ 
enz. liggen uiteraard dicht bij elkaar. Maar dan spreken we over de semantische rol van een zinsdeel en niet 
over zijn syntactische functie. 
 
4a. De (helaas) algemeen gebruikte term ‘attribut’ in het Frans omvat twee begrippen. Hij wordt in de eerste 
plaats  gebruikt  bij  een  koppelwerkwoord  in  een  naamwoordelijk  gezegde.  In  het  Spaans  was  dat  vroeger  
ook het geval, maar daar is men inmiddels overgeschakeld naar de duidelijke en internationale term ‘parte 
nominal  del  predicado’.  Ook  Franstalige  taalkundigen  betreuren  dit  verouderde  gebruik  van  ‘attribut’  om  
daarmee een deel van het gezegde (‘le prédicat’) aan te duiden. Bovendien wordt in het Frans de term ‘attri-
but’  ook  gebruikt  voor  de  bepaling  van  gesteldheid  (zie  4b).  Anderzijds  is  iedereen  het  wel  eens  over  de  
Franse term ‘prédicat’ (in de moderne betekenis van het woord, in tegenstelling tot de betekenis in de 17e 
eeuw en tot nog niet zolang geleden). Vermits men in het Frans de groep est vieux (hieronder in 4b) als ge-
heel wél een ‘prédicat’ noemt, is er op dat punt geen vuiltje aan de lucht. In het Nederlands wordt de term 
‘predicaat’ in de A.N.S. gebruikt als synoniem voor ‘gezegde’ (dus als ‘het centrale zinsdeel ..., de kern, 
waarop de andere zinsdelen betrokken zijn’); in de Advieslijst (4.2) wordt ‘predicaat’ voorbehouden voor de 
verouderde betekenis van alles wat in de zin geen onderwerp is. 
 
4b. De term en het begrip ‘bepaling van gesteldheid’ (of ‘predicativum’) zijn in het Nederlands beter inge-
burgerd en duidelijker gedefinieerd dan in sommige andere talen. Vooral in het Frans wordt daarvoor tradi-
tioneel de term ‘attribut du sujet’ gebruikt, net als in het geval van een koppelwerkwoord + ‘attribut’: le lion| 
est vieux. Het gevolg is dat de desbetreffende woorden soms niet als een zinsdeel worden beschouwd, maar, 
m.i.  ten  onrechte,  als  een  deel  van  de  werkwoordgroep  zoals  in  le lion | est appelé le roi des animaux. 
Een ‘attribut de l’objet direct’ of ‘attribut du complément d’objet’ lijkt in het Frans soms een deel van dat ob-
ject te zijn: on | appelle | le lion le roi des animaux. 
 
5. Indien men bij de bepaling van gesteldheid (BvG) een terminologisch onderscheid wenst te maken tussen 
de noodzakelijke BvG en de niet-noodzakelijke BvG, kan men de termen uit de tabel gebruiken. De term 
‘complement’ wordt dan bij voorkeur voor een noodzakelijk zinsdeel gebruikt, ‘bepaling’ voor het niet-
noodzakelijke of weglaatbare zinsdeel (ook in de Advieslijst, nr. 4.2.3. en 4.2.4). De Advieslijst gebruikt de 
term ‘bepaling van gesteldheid’ echter niet als een algemene, overkoepelende term, maar in de betekenis van 
de niet-noodzakelijke ‘predicatieve bepaling’. 
 
6.  De Franse (en Spaanse)  term ‘complément  circonstanciel’  is  m.i.  de  beste  term,  vermits  hij  duidelijk  een 
syntactische term is,  niet  gebaseerd op een woordsoort  (het  bijwoord).  Weliswaar  kan het  bijwoord als  het  
prototype van die functie worden beschouwd, maar de term ‘bijwoordelijke bepaling’ is wel een vermenging 
van woordsoort en syntaxis. Vermits de bijwoordelijke bepaling een niet-noodzakelijk zinsdeel (een satelliet) 
bij het gezegde is, zou een term als de minder gebruikte Duitse term ‘Umstandsangabe’ (‘omstandigheids-
bepaling’) correcter zijn. Maar in het Duits, Engels en Nederlands heeft de ‘bijwoordelijke bepaling’ het ge-
wonnen van de beste term. 
In datzelfde morfologische denkpatroon werd bovendien in nogal structuralistische werken (zoals Knudsvig 
e.a., passim) ook soms de term ‘nominal clause’ (‘nominale bijzin’) gebruikt voor ‘onderwerpszin’ (type: ac-
cidit perincommode quod eum nusquam vidisti, ‘het treft zeer ongelegen dat je hem nergens hebt gezien’ [Cicero, 
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Att. 1, 17, 2]), omdat het nomen/naamwoord het prototype van het onderwerp is. Toch is een morfologische 
benaming  niet  gepast  en  behoort  deze  bijzin  in  syntactische  termen  een  ‘onderwerp(szin)’  te  worden  ge-
noemd. Qua vorm kan men hem, zo nodig, een quod-bijzin noemen. 
  
Wat nu verder? 
 
Uit de tabellen blijkt dat de talen die op school worden aangeleerd heel sterk op elkaar lijken wat hun syn-
tactische structuur betreft! Die structuren zijn niet echt universeel, maar men moet al ver gaan zoeken om 
grote afwijkingen te vinden. 
 
Verder blijkt dat de grammaticale terminologie al tamelijk eenvormig is. Alleen het Franse ‘attribut’ is erg 
afwijkend en storend. De enige oplossing daarvoor is voorlopig in het Frans vooral de correcte term ‘prédi-
cat’ (in de betekenis van ‘kern van de zin’) te gebruiken en die verder niet op te delen in een ‘copule + attri-
but’. Omwille van de behandeling van de congruentie met het onderwerp in getal en genus (en voor het La-
tijn en Grieks ook naamval) kan men in het Frans ook heel correct spreken over morfologische bestanddelen 
van het ‘prédicat’, nl. ‘copule + adjectif/nom’ en ‘auxiliaire + participe passé’. Ook in de lessen Nederlands, 
Latijn en Grieks verdient het aanbeveling om in de eerste plaats de term ‘gezegde’ te gebruiken. De onder-
verdeling in ‘koppelwerkwoord en naamwoordelijk deel’ en ‘hulpwerkwoord en participium’ is nodig om 
over de congruentie met het onderwerp en over de discontinue werkwoordgroep te spreken, maar mislei-
dend en zelfs foutief bij de syntactische ontleding van de zin! 
 
In de bovenstaande tabellen staat slechts een heel beperkt aantal grammaticale termen, zij het dat het wel de 
meest centrale zijn. Veel moderne termen en definities van termen vindt men echter in de eerder aangehaal-
de werken. Wie onzeker is, kan om te beginnen daar eerst zijn/haar licht opsteken. 
 
‘Hoe komt men tot een grotere eenvormigheid in de terminologie op school?’ was de vraag op de evaluatie-
bladen van de V.L.O.T. Hier lijkt me een taak weggelegd voor iedereen via gesprekken in en tussen de vak-
groepen in elke school, tussen de auteurs van leerboeken onderling en met de uitgever, tussen de leden van 
leerplancommissies ... Deze tekst kan dienen als een concrete bijdrage om een discussie op te starten. 
 
Misschien heeft iemand vragen over andere grammaticale termen of onderwerpen. Een berichtje aan de re-
dactie van de V.L.O.T. of aan de schrijver dezes (zie colofon) kan dan aanleiding zijn tot een ander artikel. 
 
‘Du choc des idées jaillit la lumière’, zei Nicolas Boileau (17e eeuw). 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Vergilius’ eerste ecloge: 
literatuurtheorie in de interpretatiepraktijk 

 
 

Lieve Van Hoof1 
 
 
In dit laatste artikel uit een reeks van drie over moderne literaire theorieën en antieke teksten kijk ik naar een 
andere klassieker onder de schoolteksten: Vergilius’ eerste Ecloge. Zoals in de twee eerdere artikelen van de 
reeks werd aangegeven, is een basiskennis van literaire interpretatiemodellen niet alleen nuttig om zelf tek-
sten te interpreteren, maar ook om beter te begrijpen vanuit welke hoek wetenschappers hun interpretaties 
voorstellen. Bij wijze van afwisseling met de effectieve interpretatie van de teksten van Horatius en Home-
rus kijk ik daarom wat Vergilius betreft naar de abstracts van een aantal publicaties over de eerste Ecloge zo-
als die te vinden zijn in l’Année Philologique. Dit zal ook toelaten een aantal voor- en nadelen van verschillen-
de literaire interpretatiemodellen op een rijtje te zetten. 
 
L'identification de iuvenis deus avec Octave et celle, connexe, de Tityre avec Virgile, reposent sur une base historique 
absolument fausse: à l'époque de la Ire Bucolique, Virgile ne connaissait pas encore personnellement Octave, ni même 
sans doute Mécène; d'autre part, il n'était ni un esclave, ni un affranchi, ni un vieillard pédant, paillard et amoureux 
des femmes comme l'est Tityre. Il y a de fortes chances pour que Tityre soit Éros, affranchi de Virgile, et le jeune pro-
priétaire divinisé par Tityre, Virgile luimême, qui, à la différence d'Octave, était propriétaire d'un domaine en Cisal-
pine. (A. GRISART, ‘Tityre et son Dieu. Des identifications nouvelles’, LEC 34, 1966, p. 115-142) 
 
Gedurende lange tijd was een van de hoofdbekommernissen in de wetenschappelijke literatuur de identifi-
catie van de historische figuren die verondersteld werden ‘achter’ de in de tekst vermelde personages te lig-
gen. In de romantische traditie gaat Grisart hierbij duidelijk biografisch te werk: conclusies worden getrok-
ken op basis van het historische leven en zelfs het vermeende karakter (il n’était ni ... pédant, paillard et amou-
reux)  van  de  auteur  Publius  Vergilius  Maro.  Vandaag  de  dag  wordt  een  dergelijke  aanpak  niet  meer  aan-
vaard: personages zijn per definitie literaire constructen. Vermits Vergilius de auteur is van de hele eerste 
Ecloge, met alle personages die erin voorkomen, kan men hem uiteraard niet zomaar met een van de perso-
nages identificeren. Veeleer benadrukt men tegenwoordig het spel met de verschillende stemmen dat door 
auteurs wordt gespeeld: verschillende visies op de werkelijkheid worden daarbij afgetoetst, en deze veelheid 
aan perspectieven nodigt ook de lezer uit tot kritische reflectie over zijn eigen positie en opinies. 
 
L'analyse des vers 59-66 permet d'y voir une allusion à la Paix de Brindes et ainsi, tout en fournissant un nouvel élé-
ment de datation pour la Ire Bucolique (peu après la fin de septembre 40), dégage Virgile du reproche d'invraisemblance 
dans l'érudition géographique, et souligne la volonté du poète de renouveler, en les enrichissant de détails contempo-
rains, les images poétiques qu'une longue tradition rendait conventionnelles. (J. MICHEL, ‘Une allusion à la Paix de 
Brindes dans la première Bucolique (v. 59-66)?’, Latomus 14, 1955, p. 446-453) 
 
De abstract van het artikel van Michel verwijst naar de twee grote verklaringsmodellen van het positivisme. 
Enerzijds is er een datering op basis van realia: de eerste Ecloge zou geschreven zijn na(ar aanleiding van) de 
vrede van Brindisi. Anderzijds wordt er, in het zog van Quellenforschung, verwezen naar de bronnen van de 
tekst. Wel valt op dat Michel in enige mate oog heeft voor Vergilius’ creatieve omgang met zijn bronnen: laat 

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

te Bonn (lieve.vanhoof@arts.kuleuven.be). 
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de invloed van nieuwe literaire theorieën zich hier toch al enigszins gelden? Het artikel is per slot van reke-
ning een close reading van acht verzen ... 
 
F. Cairns argued that the bucolic themes in ecl. 1, 1-2 lack an unequivocal pointer to Theocritus unless we recognize a 
previously-overlooked etymological play between ‘Tityrus’ and ‘auena’, both of which can be glossed µ /’cala-
mus’. The etymological play in question, once it has been more accurately described, complements more familiar signs of 
Vergil's relations with Theocritus. The resulting account of literary innovation accords with recent assessments of ways 
in which Roman poets dealt with their own previous texts and those of Roman, Hellenistic, and older Greek predeces-
sors. (J. VAN SICKLE, ‘Virgil Bucolics 1.1-2 and interpretive tradition: a Latin (Roman) program for a Greek 
genre’, CPh 99, 2004, p. 336-353) 
 
Zowel Cairns als Van Sickle presenteren een close reading van slechts twee verzen vanuit een intertekstueel 
perspectief. Cairns1 verschuift daarbij de aandacht van generische verwijzingen (zoals die door Quellenfor-
schung werden opgemerkt) naar gesofisticeerde allusies: het gaat in de eerste verzen van Vergilius’ eerste 
Ecloge niet zozeer om het ‘overnemen’ van Theocritus’ bucolische thematiek, maar om een etymologisch 
woordspel dat de lezer op subtiele wijze aan Vergilius’ voorganger herinnert. Van Sickle, die zijn analyse 
expliciet in de lijn plaatst van recente studies naar intertekstualiteit, legt daarentegen meer nadruk op het in-
novatieve karakter van Vergilius’ woordkeuze ten opzichte van zowel Theocritus als de Latijnse traditie. Op 
die manier maakt Vergilius volgens Van Sickle een claim op vernieuwing binnen de bucolische traditie. 
Hoewel  dit  niet  in  de abstract  tot  uiting komt,  toont  Van Sickle  in  zijn  artikel  aan de hand van receptiege-
schiedenis ook aan hoe Vergilius’ innovatieve woordkeuze door de buitengewone populariteit van zijn 
Eclogen mettertijd onzichtbaar werd. Door in die geschiedenis terug te gaan slaagt hij er echter in Vergilius’ 
originaliteit terug zichtbaar te maken. 
 
The poem is essentially a study in contrast between two visions and two worlds, the real world of Meliboeus and the 
ideal world of Tityrus. The poem also traces the stages of the poet's acquisition of a historical consciousness. It is only 
after Tityrus is released from the servitium amoris and abandons subjective love poetry that he realizes the importance 
of Rome and Octavian. Then after he encounters the gifted poet Meliboeus he begins to realize his potential as a poet 
and tempers his historical awareness with compassion. (B.  DICK,  ‘Vergil’s  pastoral  poetic.  A reading of  the first  
Eclogue’, AJPh 91, 1970, p. 277-293) 
 
Het hier samengevatte artikel is duidelijk beïnvloed door het structuralisme: Vergilius’ eerste Ecloge wordt 
gezien als een reeks van tegenstellingen waartussen het gedicht zich beweegt. Tityrus en Meliboeus staan 
niet langer voor historische personages, maar voor verschillende wereldvisies en posities binnen die wereld. 
In zijn artikel wijst Dick er bijvoorbeeld op dat Tityrus in de eerste twee verzen in alle rust geniet van het 
platteland, terwijl Meliboeus in het volgende vers van zijn vaderlijk erf verbannen blijkt te zijn. Daarnaast is 
er de tegenstelling tussen stad en platteland, vrijblijvende liefdespoëzie en historisch bewustzijn, vrijheid en 
onvrijheid. Deze verschillende tegenstellingen interageren bovendien met elkaar: de ontmoeting tussen Tity-
rus en Meliboeus, die zich duidelijk in verschillende situaties bevinden, evoceert de tegenstelling tussen de 
onbezorgde poëtische activiteit van Tityrus (vgl. ook zijn vrij ronddartelende schaapjes) en de moeilijke so-
cio-economische situatie van Meliboeus (vgl. ook de penibele situatie van zijn geiten); zij lokt ook het relaas 
uit van de tegenstelling tussen stad en platteland, waar de positie van Tityrus veranderde van een van on-
vrijheid naar een van vrijheid. Bij wijze van historische contextualisering stipt Dick ten slotte zonder verdere 
discussie nog kort aan dat de aanwezigheid van beide polen van deze binaire tegenstellingen maakt dat men 
Vergilius niet als een propagandist van het augusteïsche regime kan zien. 
 
De laatste twee abstracts die ik nog voorstel, kunnen gezien worden als een doorgedreven voortzetting van 
de structuralistische analyse, respectievelijk de historische contextualisering van Vergilius’ eerste Ecloge zo-
als die bijvoorbeeld bij Dick aan bod kwamen. Het gaat om twee modellen die tot nu toe nog niet besproken 
werden: deconstructionisme en new historicism. Een typische illustratie van eerstgenoemde theorie wordt ge-
boden in volgende abstract: 
 

                                                
 1 Het gaat om F. CAIRNS, ‘Virgil, Eclogue 1.1-2. A Literary Programme?’, HSCP 99, 1999, 289-293.  
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The contradictions in Vergil's various presentations of the Golden Age have troubled commentators, who have long 
sought to resolve them into a coherent interpretation of one sort or another. Contradictions, however, are a recurrent 
feature of Vergil's work and the texts in question do not offer resolution to the contradictions they pose. (C. PERKELL, 
‘The Golden Age and its contradictions in the poetry of Vergil’, Vergilius 48, 2002, p. 3-39) 
 
Het deconstructionisme is wellicht de verst doorgedreven vorm van poststructuralisme: het denkt de struc-
turalistische grondidee dat betekenis volgt uit het verschil (‘différence’) tussen tekens binnen een tekensys-
teem zo ver door dat (ook structuralistische) tekstinterpretie in de klassieke zin onmogelijk wordt. Als de be-
tekenis  van  woord/tekst  A  immers  volgt  uit  het  verschil  met  woord/tekst  B,  maar  die  van  woord/tekst  B  
volgt op zijn beurt uit het verschil met woord/tekst C enzovoort, dan volgt daaruit een eeuwig ontglippen, 
een eeuwig uitstel (‘différance’) van betekenisgeving. In de geciteerde abstract wordt bijvoorbeeld duidelijk 
naar contradicties verwezen, maar wordt tegelijk benadrukt dat er geen uitweg uit deze contradicties be-
staat: de coherentie die interpretatoren aan Vergilius’ beeld van de Gouden Eeuw hebben opgelegd, wordt 
door de tekst gewraakt. Deconstructionisten zullen precies focussen op die passages die de onmogelijkheid 
van één coherente tekstinterpretatie aantonen, en die op die manier de complexiteit van tekst en werkelijk-
heid benadrukken1. Op die manier hebben zij de verdienste vragen te durven opwerpen waarop het ant-
woord niet eenduidig kan zijn. Om dit over te brengen in de klas zou men leerlingen kunnen vragen alle ar-
gumenten voor de interpretatie van het laatste vers van Horatius’ Ode 3, 26 op een rijtje te zetten: doordat 
sommige elementen erop wijzen dat Horatius Chloe alsnog wil veroveren, terwijl andere suggereren dat hij 
zijn veroveringstocht stopt maar haar daarvoor gestraft wil zien, is definitief uitsluitsel onmogelijk. Tegen-
over het klassieke model van closure benadrukt het deconstructionisme zo de onmogelijkheid van closure. In 
het geval van Ode 3, 26 kan men misschien inderdaad stellen dat precies het enigmatische einde van het ge-
dicht de fascinatie ervan uitmaakt. 
 
Daarnaast is er de vraag naar de relatie tussen tekst en context, tussen literatuur en geschiedenis, tussen cul-
tuur en macht. Jacques Derrida, de beroemdste deconstructionist, claimt in dit verband dat ‘il n’y a pas de 
hors-texte’2. In combinatie met de deconstructionistische nadruk op ‘différence/différance’ leidt dit in de de-
constructionistische tekstuele analysepraktijk vaak tot ‘just another modish version of immanent close rea-
ding which place[s] the great canonical texts into the empty space of linguistic différance’3. Veel constructie-
ver is daarom het antwoord van de new historicists, die spreken van ‘the historicity of texts and the textuality 
of history’4.  Het centrale idee hierbij is dat tekst en context (‘history’) elkaar wederzijds beïnvloeden. In het 

                                                
 1 Voor  een  toepassing  op  Griekse  tragedie,  zie  S.  GOLDHILL,  Language, sexuality, narrative: the Oresteia, 

Cambridge, 1984. Binnen de klassieke studies was het engagement met het deconstructionisme het grootst 
in Cambridge, met Simon Goldhill, John Henderson en Mary Beard als belangrijkste namen. 

 

 2 J. DERRIDA, Of grammatology, Baltimore, 1976, p. 158 (originele Franse versie: Parijs, 1967). In even provo-
cerende termen sprak R. BARTHES, The rustle of language, Berkeley, 1989, p. 49-55 (originele Franse versie: 
Parijs, 1984) over ‘la mort de l’auteur’. Een exclusieve focus op de tekst wordt zo door Derrida gecontras-
teerd met een focus op een (volgens hem niet los van de talige of tekstuele werkelijkheid bestaande) con-
text, door Barthes met een focus op de intenties van de auteur. De meest beroemde weerleggingen hiervan 
zijn E. HIRSCH, Validity in interpretation, New Haven, 1967, en S. FISH, Is there a text in this class?, Harvard, 
1980. 

 

 3 SCHMITZ, 2007, p. 159. 
 

 4 L.  MONTROSE,  ‘Professing  the  Renaissance.  The  poetics  and  politics  of  culture’,  in  H.  Veeser  (ed.),  The 
new historicism reader,  New York,  p.  20.  De ‘historicity  of  texts’  betekent  dat  teksten niet  in  een historisch 
vacuum geproduceerd, gepubliceerd en geconsumeerd worden, maar steeds interageren met de hen om-
ringende context. De ‘textuality of history’ benadrukt dat (onze waarneming van) de werkelijkheid steeds 
talig of zelfs narratief geconstrueerd is. Bij het zien van een persoon van allochtone afkomst zullen sommi-
gen deze bestempelen als ‘een man’, anderen als ‘een Marokkaan’, nog anderen misschien als ‘een makak’. 
Afhankelijk van het label dat men de persoon in kwestie geeft, zal men zich wellicht ook anders opstellen, 
en dat zal, op zijn beurt, de reactie van de allochtoon beïnvloeden. Een bijzonder goede illustratie, die ook 
in de klas nuttig kan zijn, is de reclamecampagne van HSBC, genaamd ‘your point of view’: zie theinspira-
tionroom.com/daily/2007/altruism-or-consumerism-your-point-of-view-at-hsbc. 
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geval van de augusteïsche poëzie is het bijvoorbeeld niet zo dat Augustus alle initiatief nam, terwijl Horatius 
of Vergilius zijn ideeën klakkeloos propageerden; veeleer ging het initiatief ook in belangrijke mate van de 
dichters uit,  en was het aan Augustus om daarop gepast te reageren. De eerste Ecloge schreeuwt inderdaad 
evenzeer de onrechtvaardigheid van Meliboeus’ situatie uit als ze de bevoorrechte positie van Tityrus toe-
schrijft aan de machthebbers in Rome, en is zo minstens evenzeer een oproep als een lofbetuiging. Dit blijkt 
ook duidelijk uit de laatste abstract die ik wens te citeren: 
 
Die auf den ersten Blick disparat erscheinende Dualität von Freiheitsgewinn und Besitzerhaltung, die das Glück des Ti-
tyrus ausmachen, hatte einen politischen Zeitbezug: Mit dem libertas-Motiv würdigte Vergil seinen bisherigen Gönner 
Asinius Pollio, der bis zum Perusinischen Krieg auf der Seite der Antonianer stand, die die alte republikanische Freiheit 
zurückforderten. Mit dem Preis des iuvenis, der den Erhalt des Besitzes ermöglichte, ebnete Vergil den Weg hin zu 
Octavian. (W.  WIMMEL,  ‘Vergils  Tityrus  und  der  Perusinische  Konflikt:  zum  Verständnis  der  1.  Ecloge’,  
RhM 141, 1998, p. 348-361) 
 
Terwijl Vergilius de lof zingt van de weldaden van Pollio, bereidt hij tegelijk de (nog in te slagen) weg voor 
Octavianus/Augustus. In tegenstelling tot Derrida zijn new historicists bijgevolg geïnteresseerd in tekst zowel 
als context. Deze dubbele interesse impliceert zowel een breuk met als een voortzetting van de moderne lite-
raire interpretatiemodellen die hierboven werden behandeld. De hernieuwde interesse in de historische con-
text betekent inderdaad een fundamentele breuk met een halve eeuw literaire kritiek, die zich, zoals in het 
eerste artikel van deze reeks werd gezegd, in reactie op romantische en positivistische tekstverklaringen op 
basis van extratekstuele elementen volledig op ‘de tekst en niets dan de tekst’ ging concentreren. Tegelijk 
brengt het new historicism echter ook de verwezenlijkingen van die halve eeuw literaire kritiek in rekening: 
niet alleen blijft doorgedreven tekststudie van fundamenteel belang, ook het filosofisch kader waarbinnen 
dat gebeurt, is duidelijk postmodern1.  Als zodanig vormt new historicism een bijzonder succesvolle synthese 
tussen het traditionele historicisme (‘historicism’) en de nieuwe perspectieven geboden door de moderne lite-
ratuurwetenschap (‘new’). 
 
Het zal dan ook niet verwonderen dat new historicism sinds de tweede helft van de jaren 1990 onze kijk op 
een aantal belangrijke antieke teksten fundamenteel heeft gewijzigd2.  Aan  de  hand  van  de  geciteerde  ab-
stract blijkt reeds hoe deze methode op Vergilius’ poëzie werd toegepast. Daarnaast is ze voornamelijk op 
non-fictieteksten toegepast: new historicism is bijzonder geëigend om na te gaan hoe auteurs door middel van 
speeches of brieven (maar ook door middel van geschiedenissen of biografieën!) de machtsstructuren in hun 
voordeel proberen te doen keren. Hoe construeert Cicero zijn catilinarische redevoeringen om zijn eigen 
verdiensten in de verf te zetten? Hoe speelt Demosthenes in op de gevoeligheden van vierde-eeuws Athene 
om zijn argumenten kracht bij te zetten? En welk zelfbeeld probeert Plinius, die als provinciaal een briljante 
carrière in Rome uitbouwt, te propageren door publicatie van geselecteerde en geëditeerde correspondentie? 
 
Wat  kunnen  we,  bij  wijze  van  conclusie,  afleiden  uit  dit  overzicht  van  literaire  interpretatiemodellen?  Ten  
eerste zal het duidelijk zijn dat de moderne literatuurwetenschap ook bij de interpretatie van antieke teksten 
een grote hulp kan bieden: literaire theorieën laten ons aspecten van teksten zien die we anders wellicht 
zouden verwaarlozen, ze doen ons kritisch nadenken over onze eigen interpretatieve vooroordelen en ze 
helpen ons bestaande interpretaties te kaderen. Ze helpen ons, met andere woorden, om van het niveau van 

                                                
 1 Men kan hier bijvoorbeeld denken aan de fenomenologische uitgangspunten, de kritische metareflectie op 

de historische beperktheid van de eigen interpretatie (versus de vermeende objectiviteit van de criticus in 
de 19e eeuw) en de openheid voor incoherentie en het gebrek aan closure. 

 

 2 Wat de literatuur van de zogenaamde Tweede Sofistiek (1e-4e eeuw n.C.) betreft, heeft new historicism tot 
een ware paradigmawissel geleid: terwijl die literatuur vroeger werd gezien als een levenloze navolging 
van klassieke modellen, worden de verwijzingen naar de klassieke traditie die erin voorkomen nu gezien 
als een gesofisticeerde manier van de Griekse (en enigszins Romeinse) elite om prestige en invloed te ver-
werven in hun eigen tijd. Zie bv. T. SCHMITZ, Bildung und Macht, München, 1997; T. WHITMARSH, Greek 
literature and Roman Empire, Oxford, 2001; L. VAN HOOF, Plutarch’s practical ethics: the social dynamics of 
philosophy, Oxford, 2010. 
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de parafrase over te gaan naar dat van de interpretatie van de tekst. Een dergelijke kritische en genuanceer-
de omgang met  teksten is  niet  alleen een groot  pluspunt  bij  de  interpretatie  van antieke teksten,  maar  ook 
een onmisbare vakoverschrijdende vaardigheid om bijvoorbeeld de media met een kritische blik te analyse-
ren. Toegegeven, zeker in de eerste graad is een dergelijke kritische houding hoog gegrepen, maar men kan 
niet vroeg genoeg beginnen met het aanleren van een vragende houding. Hoe is de tekst opgebouwd? Wie 
schrijft en met welk doel? In welke traditie staat de auteur en hoe interageert hij,  binnen zijn eigen histori-
sche context, met die traditie? Welk publiek wordt beoogd? Hoe worden tekst en argumentatie beïnvloed 
door doel en doelpubliek? 
 
Ten tweede is gebleken dat geen enkel theoretisch model alleenzaligmakend is: zowel onze interpretaties 
van Horatius en Homerus als de abstracts van publicaties over Vergilius gebruiken meerdere modellen om 
tot een zo rijk en volledig mogelijke tekstinterpretatie te komen. Welke modellen voor welke tekst het meest 
geschikt zijn, kan niet in absolute termen vooropgesteld worden: het is aan de interpreet om op basis van de 
tekst de mogelijkheden van een aantal modellen af te toetsen. Behalve de aard van de tekst zal daarbij ook de 
persoonlijke voorkeur van de interpreet een rol spelen: terwijl het negentiende-eeuwse positivisme vertrok 
van het illusoire doel om voor elke tekst tot één coherente, objectieve interpretatie te komen, heeft de litera-
tuurwetenschap in de twintigste eeuw duidelijk aangetoond dat het lezen van een tekst altijd een interpreta-
tie is. Uiteraard is dit geen ‘carte blanche’ om in om het even welke tekst om het even wat te lezen: om over-
tuigend te zijn moet een interpretatie bijvoorbeeld aan zo veel mogelijk tekstelementen recht doen en de 
tekst ook plausibel in zijn context plaatsen. Maar eerder dan een ongewenst neveneffect is de polyvalentie 
van bepaalde teksten misschien wel precies datgene wat hen tot Literatuur met grote L maakt. 
 
Ten slotte nodigt het overzicht van literaire interpretatiemodellen ook uit tot reflectie over ons vakgebied. 
Zoals we doorheen onze drie artikelen hebben gezien, verschoof in de loop van de twintigste eeuw de inte-
resse van auteur naar tekst en lezer, en van (historische) context naar (ahistorische) tekst en terug (zij het op 
een nieuwe, verrijkte manier). Parallel hiermee zijn ook de contouren van onze opleiding verschoven: waar 
de ‘klassieke filologie’ sterk schatplichtig was aan de negentiende-eeuwse interpretatiemodellen, schoof zij 
vanaf de jaren 1980 geleidelijk op in de richting van de moderne literatuurwetenschap. In Vlaanderen be-
hoort de studie van de antieke literaturen op dit moment zo veelal tot de ‘taal- en letterkunde’. Deze ver-
schuiving had indertijd zeker de verdienste classici stilaan vertrouwd te willen maken met de moderne (taal- 
en) literatuurwetenschap. Maar de keerzijde ervan was onmiskenbaar de teloorgang van een brede, interdis-
ciplinaire omgang met de oudheid in haar ruimste betekenis, zoals de Altertumswissenschaft die (met haar 
beperkingen) was geweest en zoals ‘Classics’ als discipline in de toonaangevende Angelsaksische wereld 
ook vandaag nog steeds is. Zoals new historicism combineert ‘Classics’ een historische contextualisering met 
up-to-date tekstuele interpretatiemodellen. Het is tot een dergelijke mix, die de verworvenheden van de lite-
ratuurwetenschap integreert, maar haar ogen niet sluit voor de oude geschiedenis, dat dit artikel ook hoopt 
te kunnen bijdragen binnen België. 
 
 
 
 

Het Museum voor Schone Kunsten in Gent en de antieken 
 
 

Kris Doffemont 
 
 
Ovidius’ Metamorphoses worden terecht de ‘schildersbijbel’ genoemd. Generaties schilders inspireerden zich 
op de kleurrijke verhalen. Maar de oudheid duikt ook op in andere kunstvormen. En niet alleen de mythen. 
Enkele jaren geleden bezocht ik met leerlingen van de tweede graad Latijn in de Sint-Pietersabdij in Gent een 
prachtige tentoonstelling met wandtapijten uit de periode van de Habsburgers. Een van deze renaissance-
vorsten vereenzelvigde zich met Scipio Africanus en liet een enorm wandtapijt vervaardigen dat de Slag bij 
Zama afbeeldt. Voor de tekstkeuze van dat schooljaar liet ik me leiden door wat de leerlingen op de tentoon-
stelling te zien kregen. Passages van Livius dus, over Hannibal, en ook ‘Pomona en Vertumnus’ uit de Me-
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tamorphoses van  Ovidius.  De  klassieke  rondleiding-met-gids  liet  ik  voor  wat  ze  was,  en  ik  werkte  zelf  op-
drachten uit. Heel interessant voor de leerlingen en voor mij. 
 
Eén nadeel: ik kon dit materiaal slechts één keer gebruiken. Vandaar rees het idee een opdracht uit te werken 
rond de vaste collectie van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Bij een vlugge rondgang door het 
museum werd ik aangenaam verrast door de verscheidenheid van de collectie, zowel wat betreft de thema's, 
de kunstvormen als de periodes waarin de werken tot stand kwamen. Bovendien is het museum, dat nog 
vrij recent grondig werd gerestaureerd, een mooi neoclassicistisch gebouw. 
 
Het project verdween uit mijn gedachten, tot vorig jaar het schilderij  ‘Jacht op het Caledonische everzwijn’, 
dat in 2001 met een gewapende overval uit het museum werd gestolen, in Griekenland opdook en dat voor-
val de pers haalde. 
 
Uitgaande van de collectie van het MSK in Gent werkte ik voor het eerste jaar Latijn aan een reeks(je) op-
drachten dat eventueel kan aansluiten bij (of de basis kan vormen van) een thema ‘goden en mythen’. 
 
De antieken in de collectie van het Museum voor Schone Kunsten in Gent 
 
De verzameling van het  MSK in Gent  bevat  kunstwerken die  dateren uit  de periode van de 17e tot  de 20e 
eeuw (tot 1950). Binnen die collectie komen de antieken in verschillende kunststromingen aan bod. 
 
De Vlaamse Kunstcollectie, een samenwerkingsverband tussen het Koninklijk Museum voor Schone Kun-
sten in Antwerpen, het Groeningemuseum in Brugge en het Museum voor Schone Kunsten in Gent, digitali-
seert de collectie van deze drie musea. Via de website www.vlaamsekunstcollectie.be kom je terecht op de 
onlinecatalogus, waar je kunt zoeken op kunstenaar, titel, onderwerp of periode. Van heel wat kunstwerken 
vind je niet alleen een afbeelding en gegevens over kunstenaar en periode, maar ook een vrij uitgebreide be-
schrijving. Deze collectiedatabank maakt het eenvoudig om een bezoek of een opdracht voor te bereiden in 
elk van de drie musea. 
 
Een zoektocht  leverde mij  de volgende lijst  op.  Het  overzicht  is  volledig,  voor  zover  de werken zijn  opge-
nomen in de onlinecatalogus. Tenzij anders vermeld gaat het steeds om schilderijen en tekeningen. 
 
Goden en mythen (verhalen opgenomen in Ovidius’ Metamorphoses of Heroides) 
 

• Aglauros verhindert Mercurius om haar zuster Herse te bezoeken (Frederik de Moucheron, 1657) 
• Piëriden in eksters veranderd (naar Ovidius) (Richard van Orley, 17e eeuw) 
• Juno en Argus (Richard van Orley, 17e eeuw) 
• Apollo en de Python (Jan Boeckhorst, 17e eeuw), zaal 7 
• Diana op hertenjacht (verso: Schets) (naar Peter Paul Rubens, 17e eeuw) 
• Jacht op het Caledonische everzwijn (omgeving van Peter Paul Rubens, 17e eeuw), zaal 7 
• Het oordeel van Midas (Jacques/Jacob Jordaens, 17e eeuw) 
• Jupiter en Antiope (Anthony van Dyck, 17e eeuw), zaal 7 
• Orpheus en Eurydice (Jacques-Louis David, 1817), zaal 11 
• Hebe (Charles Picqué, 1826) 
• De nimf Salmacis en Hermaphroditus (François-Joseph Navez, 1829), zaal 14 
• Prometheus (onbekend, 1832) 
• Mars en Venus (Adrianus Wulffaert, 1832) 
• Narcissus (beeldhouwwerk, Paul De Vigne, 1877) 
• De val van Phaëton (Adolphe Pierre Sunaert, 1868) 
• Leda (beeldhouwwerk, Paul De Vigne, 19e eeuw) 
• Hero (beeldhouwwerk, Hippolyte Le Roy, 19e eeuw; in Ovidius’ Heroides), zaal 3 
• Orpheus (beeldhouwwerk, Geo Verbanck, 1910) 
• Prometheus (Frans Masereel, 1954) 
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Tragedie 
 

• Oedipus,  vergezeld van zijn  dochter  Antigone,  vervloekt  zijn  zoon Polynices  (toegeschreven aan Ernest  
Joseph Bailly, 1796) 

• Oedipus, vergezeld van zijn dochter Antigone, vervloekt zijn zoon Polynices (toegeschreven aan Jean-
Baptiste De Landtsheer, 19e eeuw) 

• In deze categorie passen ook de werken met Prometheus als onderwerp (zie boven). 
 
Trojaanse oorlog 
 

• Achilles wordt bij Lycomedes door Ulysses herkend (Girard Audran, 17e eeuw) 
• Het oordeel van Paris (Joseph Paelinck, 1804) 
• Polyxena geofferd op de brandstapel van Achilles (Joseph Stallaert, 1875) 
• Polyxena op Achilles’ brandstapel (Joseph Stallaert, 19e eeuw) 
 
Goden en mythen (andere verhalen dan boven of geen specifiek verhaal) 
 

• Allegorie van de vruchtbaarheid (Jacques/Jacob Jordaens, 17e eeuw), zaal 7 
• Mythologisch tafereel met twee amors op de voorgrond (Gérard de Lairesse, 17e eeuw), zaal 10 
• Mythologische voorstelling (Gaspar de Crayer, 17e eeuw) 
• Verheerlijking van Diana, Verheerlijking van Venus, Verheerlijking van Apollo, Verheerlijking van 

Minerva, Verheerlijking van Mars (vijf wandtapijten uit 1717, naar patronen van Jan van Orley en Aurèle 
Augustin Coppens); het museum bezit ook een tekening van Jan van Orley van de Verheerlijking van 
Minerva en de Verheerlijking van Mars; zaal 16 

• Offerande aan Pan (Piat Joseph Sauvage, 18e eeuw) 
• Eros (Joseph Paelinck, 1820), zaal 14 
• Verdwaalde nimf uit het gevolg van Diana (Elisa de Gamond, 1826), zaal 11 
• Flora (Victor de la Croix, 1829) 
• Juno (Joseph Paelinck, 1832) 
• Arcadisch landschap met het feest van Flora (Adolphe Charles Maximilien Engel, 1832) 
• Allegorie van de vruchtbaarheid (Armand Heins, naar Jacob Jordaens, 1891) 
• Apollo en de Muzen (Constant Montald, 19e eeuw) 
• Bacchante (Philippe Parrot, 19e eeuw) 
• De eerste avonturen van een jonge sater (Louis Priou, 19e eeuw) 
• Flora (Eugène Smits, 19e eeuw) 
• Diana (beeldhouwwerk, Paul De Vigne, 19e eeuw) 
• Woudgod (beeldhouwwerk, Julien Dillens, 19e eeuw) 
• Venus Victrix (beeldhouwwerk, Auguste Renoir, Richard Guino, 1914) 
• Het feest van Mercurius (Karel Van Belle, 1920) 
• Centauren (François Pycke, 1921) 
• Mercurius (Marcel Lempereur-Haut, 1930) 
• Venus (Frans Masereel, 1957) 
 
Geschiedenis 
 

• Het oordeel van Zaleucus (anonieme meester, Zuidelijke Nederlanden, 17e of 18e eeuw) 
• De Vestaalse maagden dragen het testament van keizer Augustus over aan de Romeinse senaat (Ernest 

Joseph Bailly, 18e eeuw) 
• Alexander en Diogenes (kopie naar Gaspar de Crayer) (Pierre François Antoine de Goesin, 1803) 
• Allegorie van de geboorte van de koning van Rome (Ernest Joseph Bailly, 1811) 
• Volumnia (in gips en in terracotta, Paul De Vigne, 1872) 
• Brand van Rome (Gustave Doré, 19e eeuw), zaal 17 
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Antieke romans 
 

• De schone Anthia begeeft zich aan het hoofd van haar gezellinnen naar de tempel van Diana in Efeze 
(Joseph Paelinck, 1820), zaal 14 

• Psyche (beeldhouwwerk, Paul De Vigne, 1878), zaal R 
 
Antieke architectuur 
 

• Arcadisch landschap (Isaac de Moucheron, 1742), zaal 11 
• Gezicht op het Colosseum in Rome (Josse Sébastien van den Abeele, 1837), zaal 14 
• De trap (Paul Delvaux, 1946), zaal F 
 
Helaas worden niet alle werken tentoongesteld: vaak zijn er tijdelijke tentoonstellingen en moet de vaste col-
lectie wijken. Momenteel wordt in het museum het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck gerestaureerd. 
Hiervoor werd een volledige zaal ontruimd. Bij de werken die bij mijn laatste bezoek (in november jl.) wél 
werden tentoongesteld, heb ik het nummer van de zaal vermeld. Jammer genoeg bleek ook ‘Het oordeel van 
Midas’, een prachtig werk van Jordaens, naar de reserve te zijn verhuisd. 
 
In  de  onlinecatalogus  is  een  reeks  afbeeldingen  opgenomen  uit  het  Album contenant des souvenirs offert par 
l’Amitié à P.J. Goetghebuer, architecte, professeur de l’Académie de Peinture, Sculpture & Architecture de la Ville de 
Gand. Deze afbeeldingen worden uiteraard nooit tentoongesteld. Ik vermeld ze daarom niet in de overzich-
ten. 
 
De leerplannen over cultuurreflectie en voortleven 
 
In de tweede graad is een van de decretale cesuurdoelen van het specifiek gedeelte Grieks-Latijn: (34) ‘de 
doorwerking van Griekse/Romeinse ideeën, cultuuruitingen en maatschappelijke patronen illustreren’. Een 
van de decretale specifieke eindtermen binnen de polen Latijn en Grieks, te bereiken op het einde van de 
derde graad, is: (28) ‘de doorwerking en receptie van Griekse/Romeinse ideeën, cultuuruitingen en maat-
schappelijke fenomenen illustreren’. Voor de eerste graad worden voor Latijn geen decretale doelstellingen 
geformuleerd; Latijn is immers een optievak. 
 
Een opdracht over goden en mythen, eventueel met aandacht voor het voortleven van de antieke cultuur, 
komt wel tegemoet aan doelstellingen en voorschriften van de leerplannen. Bijvoorbeeld: 
 

Voor het GO! 
 

• LPD 21: ‘van de behandelde thema’s relevante feiten zoals jaartallen, gebeurtenissen, personen, 
plaatsen situeren en/of reproduceren’. Onder de thema’s die in het leerplan worden gesuggereerd, 
bevinden zich ook ‘godsdienst’ en ‘mythologie’. 

• LPD 22: ‘een behandelde tekst situeren in het geheel van een thema en, waar van toepassing, in tijd en 
ruimte’. 

• LPD 24: ‘onder begeleiding documentatiemateriaal rond een bepaald thema/onderwerp zoeken en 
presenteren’. 

 

Voor het VVKSO 
 

• LPD 40: ‘de receptie van de Romeinse oudheid illustreren’. 
• Het  leerplan  1e  graad  Latijn  van  het  VVKSO  benadrukt  bovendien  dat  de  lectuur  van  teksten  moet  

leiden tot lectuur- én cultuurreflectie, waarbij bv. een museumbezoek wordt aanbevolen. 
 
In de les 
 
De manier waarop de thema’s uit de oudheid worden gebruikt en verwerkt in verschillende kunststromin-
gen kan uiteraard het onderwerp zijn van een opdracht, zij  het eerder voor leerlingen van de derde graad. 
Ook de reden waarom de antieken in diverse periodes worden ‘gerecycleerd’ en de diepere betekenis die de 
kunstenaar (bedoeld of onbedoeld) aan het verhaal geeft, kan door leerlingen worden onderzocht. Daarbij 
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biedt een gevarieerde collectie zoals deze interessant vergelijkingsmateriaal. In de eerste en tweede graad is 
een diepe interpretatie minder zinvol: de leerlingen kennen de historische periodes en artistieke stromingen 
niet of onvoldoende. Daar is belangrijk: kijken, beschrijven, informatie over de oudheid uit de afbeelding ha-
len, eventueel vergelijken met teksten, en beseffen dat de antieken voortleefden en -leven. 
 
Opdrachten voor het eerste jaar 
 
Voor een klein project koos ik acht werken uit,  zeven over goden en mythen en één met een historisch on-
derwerp (‘Brand van Rome’ van Gustave Doré). Bij dit laatste onderwerp is er trouwens ook een link met re-
ligie, namelijk het opkomende christendom en de keizercultus. Mijn klas telt 15 leerlingen: 14 zouden wer-
ken in duo, één leerling met autisme werkt liever en beter alleen. 
 
Om de nieuwsgierigheid en de aandacht van de leerlingen te wekken projecteerde ik eerst alle werken na el-
kaar op groot scherm in de klas. Uitleg over het werk, het verhaal of over de opdracht die zou volgen, liet ik 
nog achterwege. De leerlingen mochten vrij en luidop reageren op de afbeeldingen. Daarbij probeerde ik uit 
te maken welke leerlingen het meest werden aangesproken door welk werk, met het oog op de verdeling 
van de onderwerpen. Ik spoorde hen aan aandachtig te speuren naar details. Bij ‘De nimf Salmacis en Her-
maphroditus’ ontspon zich een interessante discussie: was de figuur die je op de rug ziet nu een man of een 
vrouw? 
 
Eerste opdracht 
 
De eerste echte opdracht kregen de leerlingen van mij als bijlage in een mail, samen met een foto van het 
kunstwerk dat ik hen toewees. Ik had me immers voorgenomen om de leerlingen via dit project te leren 
werken met Smartschool, het digitale leerplatform in onze school. Alle leerlingen per twee aan de computer 
dus. Antwoorden moesten worden ingetikt op het document zelf, dat vervolgens moest worden geüpload. 
 
De opdracht bestond uit de volgende onderdelen: 
 

1 Wat/wie wordt afgebeeld? Beschrijf de centrale figu(u)r(en) (houding/handeling, kledij, gezichtsuitdruk-
king), de andere personages (idem), de achtergrond/omgeving (lucht, gebouwen, dieren, planten, 
gebouwen). 

2 Wat gebeurt er volgens jou, wat is er aan de hand? Vertel het verhaal dat wordt uitgebeeld. Als je geen 
idee hebt waarover het schilderij gaat, verzin je zelf een goed verhaal. 

3 Wat vind je mooi, wat vind je minder geslaagd? Geef je eigen oordeel over de vorm en de inhoud. 
 
Voorlopig gaf ik de leerlingen nog geen informatie over kunstenaar, periode of inhoud. Deze opdracht was 
bedoeld als een soort inleiding, om hen te confronteren met het ongewone van het verhaal en de voorstel-
ling. Het verhaal dat ze vanuit hun eigen leefwereld op het kunstwerk zouden projecteren, zou onvermijde-
lijk sterk verschillen van wat echt werd afgebeeld, en dat verschil moest hen verrassen. Met andere woorden: 
een oefening in het aanvoelen van culturele verschillen. Bovendien wou ik hen aansporen om het kunstwerk 
aandachtig te bekijken: door deze opdracht werden ze verplicht om oog te hebben voor elk detail. 
 
Even terug naar Salmacis en Hermaphroditus. Welk verhaal vermoedden mijn leerlingen achter dit schilde-
rij? Hannah en Free noteerden het volgende: 
 

Wat/wie wordt er afgebeeld? 
We zien een man en vrouw, waarschijnlijk in een relatie. Volgens ons is de man een jager, want hij heeft pijlen mee en 
ze staan in het bos. Ze staan in een klein riviertje, met een zonsondergang, wat het wel een romantische sfeer geeft. Ze 
staan achter een boom waar een rood doek in hangt, waarschijnlijk de kledij van de man. 
 

Wat gebeurt er? 
De vrouw is zich aan het wassen wanneer de jager haar tegenkomt. Ze worden op slag verliefd op elkaar! Ze beslissen 
hun relatie geheim te houden, want de jager heeft een gezin. Zo komen ze elke week naar de romantische plek in het 
woud! Maar de man wordt de vrouw beu, want hij denkt steeds aan zijn gezin (zie gezichtsuitdrukking van de man). 
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Wat vind je mooi? 
We vinden het water zeer mooi, samen met de zonsondergang geeft het een romantische sfeer! De details zijn mooi af-
gewerkt. We vinden het een zeer geslaagd kunstwerk. 
 
Deze inleidende opdracht hoefde natuurlijk niet lang te duren, maar upload- en andere computerproblemen 
vulden het lesuur op. Zodra de leerlingen vlot kunnen werken met Smartschool pluk je daar de rest van het 
schooljaar wel de vruchten van. 
 
Tweede opdracht 
 
In een tweede mail werd het kunstwerk dan eindelijk door mij geïdentificeerd: de leerlingen kregen nu de ti-
tel van het werk. Daarbij vonden ze de volgende vragen: 
 

1 Wie maakte dit werk en wanneer? Zoek op de website van de Vlaamse Kunstcollectie. 
2 Zoek het échte verhaal op achter dit werk en schrijf het hier kort neer (max. 10 regels) in je eigen 

woorden. Bij de belangrijkste personages moet je kort uitleg geven. Gebruik de boeken over mythologie 
en de websites (zie weblinks). 

 
De weblinks in kwestie plaatste ik uiteraard op Smartschool. Zeker in het eerste jaar laat ik de leerlingen lie-
ver zoeken op een beperkte lijst websites die ik hen bezorg. Zo ben ik zeker dat de kwaliteit van hun bron-
nen voldoet. Meteen leren ze dat er leven is buiten Wikipedia en maken ze kennis met een aantal goede 
websites. Het aantal Nederlandstalige websites over mythologie is helaas beperkt, vandaar ook de boeken 
(waar overigens niets op tegen is). Zeer bruikbaar is de website van Marc Knecht, Satura Lanx, waar tiental-
len verhalen uit Ovidius’ Metamorphoses worden naverteld (door leerlingen!). 
 
De leerlingen kregen nog een extra vraag, die specifiek betrekking had op het kunstwerk dat zij moesten be-
spreken. Voor het duo dat werkte rond Salmacis en Hermaphroditus was dat: ‘Wat is een nimf en welke ver-
schillende soorten bestaan er?’ 
 
Derde opdracht 
 
De derde opdracht is een leesopdracht: de leerlingen lezen zelfstandig een (zeer) korte, uiteraard vereen-
voudigde Latijnse tekst over hun onderwerp, afkomstig uit deze fragmenten: 
 

• Apollo en de Python: Ovidius, Metamorphoses 1, 439-460 
• Jacht op het Caledonische everzwijn: Ovidius, Metamorphoses 8, 267-424 
• Het oordeel van Midas: Ovidius, Metamorphoses 11, 150-179 
• Jupiter  en  Antiope:  Ovidius,  Metamorphoses 6, 103-128 (deze verzen geven een overzicht van Jupiters 

veroveringen, afgebeeld op het kleed van Arachne; Antiope wordt hier aangehaald als ‘de dochter van 
Nycteus’) 

• De nimf Salmacis en Hermaphroditus: Ovidius, Metamorphoses 6, 285-388 
• Verheerlijking van Diana: Ovidius, Metamorphoses 3, 143-172 (inleiding bij de metamorfose van Actaeon) 
• Psyche: Apuleius, De gouden ezel 4, 28 - 6, 24 
• Brand van Rome: Tacitus, Annales 15, 38-44 
 
Bij  de  aanvang  van  de  lectuur  kennen  de  leerlingen  het  verhaal  dus  reeds,  maar  wellicht  vallen  er  in  het  
tekstfragment nog interessante details te ontdekken. Bovendien ondervinden de leerlingen zo dat ze de in-
houd van een tekst sneller begrijpen als ze tijdens de lectuur hun kennis van de achtergrond en de context 
inzetten. 
 
Vierde opdracht 
 
Om het project af te sluiten leiden de leerlingen elkaar rond in het MSK in Gent. Daarbij geven ze aan hun 
medeleerlingen uitleg bij het kunstwerk dat zij hebben onderzocht. Een (korte) toelichting over de kunste-
naar en zijn tijd neem ik zelf voor mijn rekening. 
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(links) Jacob Jordaens, Het oordeel van Midas 
(rechts) François-Joseph Navez, De nimf Salmacis en Hermaphroditus 
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Postscriptum 
 
De tentoonstelling ‘Jordaens en de antieken’ in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (nog 
tot 27 januari 2013) biedt natuurlijk een mooie gelegenheid om leerlingen kennis te laten maken met het 
voortleven van de antieken. De educatieve dienst van het museum stelt een dossier ter beschikking dat je 
gratis kunt downloaden: www.extra-edu.be/pdf/whopdfprintnl.pdf. 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 
Rome in de late oudheid 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Het septembernummer van Lampas, het Nederlandse tijdschrift voor classici, is een themanummer over Rome 
in de late oudheid. Dat is voor velen onder ons wellicht een minder bekende wereld, omdat de lessen Latijn 
zich vooral concentreren op het ‘klassieke’ Rome en de geschiedenis van na de vroege keizertijd niet zo vaak 
aan bod komt. Vaak wordt immers aangenomen dat Rome in de late oudheid in verval was geraakt en dat 
het op historisch en literair vlak niet veel meer te bieden had. 
 
In dit nummer staat de periode van de vierde tot de zesde eeuw n.C. centraal. Uit de verschillende artikelen 
moet duidelijk worden dat Rome in die tijd nog steeds een belangrijke en invloedrijke stad was en dat het op 
politiek, economisch en cultureel gebied nog niet uitgespeeld was. Keizers bezochten Rome of woonden er 
zelfs, Senatus PopulusQue Romanus was nog altijd actief en er werden nieuwe monumenten opgetrokken. 
 
Sanne  van  Poppel  behandelt  laatantieke  panegyrieken,  lofredes  op  Romeinse  keizers  in  het  Latijn  en  het  
Grieks, waarin die keizers werden opgeroepen om naar Rome te komen en er liefst zelfs opnieuw de keizer-
lijke residentie van te maken. Ze vormden dus tegelijk propaganda voor en kritiek op de keizers. 
 
Roald Dijkstra bestudeert de culturele positie van Constantinopel in Latijnse poëzie rond 400 n.C. Daaruit 
blijkt  dat  die  stad  weliswaar  werd  gezien  als  een  belangrijk  machtscentrum  en  werd  beschouwd  als  het  
nieuwe Rome, maar op cultureel gebied nog niet in de verte kon tippen aan de rijke geschiedenis en culture-
le tradities van de Eeuwige Stad. 
 
Daniëlle  Slootjes  analyseert  de  rol  van  de  stadsbevolking  in  het  Rome  van  de  late  oudheid  en  haar  relatie  
met de keizer en met de praefectus urbi. Tycho Derks bespreekt de keizerlijke horti in de periferie van Rome 
en  de  stadsmuur  die  in  de  3e  eeuw  n.C.  door  keizer  Aurelianus  werd  gebouwd.  Stephan  Mols  ten  slotte  
werpt een alternatief licht op de Dea Barberini, een wandschildering van een zittende godin, die zich bevindt 
in Palazzo Massimo alle Terme in Rome. 
 
Als toemaatje bevat het tijdschrift nog twee andere, kleinere bijdragen. De eerste maakt de lezer wegwijs op 
enkele geografische websites, o.a. over de Tabula Peutingeriana en een Romeinse routeplanner. De tweede be-
spreekt twee interessante filosofische websites: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (plato.stanford.edu) en 
The History of Philosophy (www.historyofphilosophy.net). 
 
 

 

Lampas (jg. 45 nr. 3) 
Rome in de late oudheid 
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2012 
Paperback, 88 blz. 
ISBN 978 90 8704 308 7 
€ 11,00 
 

www.verloren.nl 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
Nascholingsdag Griekenlandreis. Org.:  Labrys  Reizen.  Rijksmuseum  van  Oudheden,  Rapenburg  28,  2311  
EW Leiden (NL). 3/12/2012 van 10.30 tot 16.45 uur. Programma: Paulus: een leven tussen Jeruzalem en Rome 
(Fik Meijer); Van Oudgrieks naar Nieuwgrieks (Willeon Slenders); Het Akropolismuseum (Nikos Lanser); Medea 
(Hein L. van Dolen); De ‘andere’ Griekenlandreis: van zuid naar noord (Koen Dekeersmaeker); De positie op school 
van de werkweek naar Griekenland (Anneke Korevaar); bezoek aan de Griekse collectie van het RMO; Rhythmos: 
naar een nieuwe Griekse afdeling in het Rijksmuseum van Oudheden (Ruurd B. Halbertsma). Info: www.labrys-
reizen.nl. 
 
Les textes de la Renaissance: des richesses insoupçonnées pour le cours de latin. Org.: IFC. De precieze lo-
caties zullen later bekendgemaakt worden. Brussel; 14/1 en 15/1. Henegouwen; 28/1 en 29/1. Waals-Brabant; 
4/3 en 5/3. Henegouwen; 11/3 en 12/3. Luik; 18/3 en 19/3/2013. Telkens van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Ma-
rie-Bernadette Mars. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
Anticipation des difficultés des élèves en cours d’apprentissage, l’analyse de leurs erreurs et les stratégies 
de rémédiation immédiate aux 1er, 2ème ou 3ème degrés. Org.: IFC. De precieze locaties zullen later be-
kendgemaakt worden. Brussel; 14/1 en 15/1. Luik; 4/2 en 5/2. Henegouwen; 11/3 en 12/3. Henegouwen; 25/3 
en 26/3/2013. Telkens van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Thomas Debrux. De cursus richt zich expliciet tot 
leerkrachten klassieke talen. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
La question des labyrinthes antiques: sources textuelles et iconographiques. Org.: CECAFOC. De locatie 
zal later bekendgemaakt worden. 24/1 en 25/1/2013 van 9.00 tot 16.00 uur. Docent: Claude Obsomer. Info: 
www.cecafoc.be. 
 
Présenter et approfondir l’autonomie du travail sur textes anciens par les élèves via les TICE. Org;: CE-
CAFOC. De locatie zal later bekendgemaakt worden. 24/1 en 25/1/2013 van 9.00 tot 16.00 uur. Docent: Alain 
Meurant. Info: www.cecafoc.be. 
 
De Etrusken: leermeesters van de Romeinen. Org.: CNO. UA-Stadscampus (precieze locatie nog nader te 
bepalen),  2000  Antwerpen.  2/2/2013  van  9.30  tot  12.30  uur.  Docent:  Koen  Wylin.  Deel  1:  Waar  leefden  de  
Etrusken? Waar kwamen ze vandaan? Hoe heeft hun cultuur zich ontwikkeld en wat was hun relatie met 
Grieken en Romeinen? Welke invloed oefenden zij uit op het Rome van de koningstijd? Deel 2: Inleiding op 
de Etruskische taal. Deel 3: Bespreking van de Etruskische religie. Info: www.ua.ac.be/cno. 
 
Latijn eerste graad: evaluatie niet-behandelde tekst. Org.: DPB-OND Mechelen-Brussel. DPB Mechelen-
Brussel, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen. 20/2/2013 van 13.30 tot 16.00 uur. Lesgever: Geert Hellemans. Info: 
www.nascholing.be. 
 
Aux sources de la pensée critique: partir des textes anciens et de leur héritage pour se former à l’esprit cri-
tique. Org.: IFC. ULB, Campus de la Plaine-Forum, Boulevard du Triomphe, 1050 Brussel. 14/3/2013 van 9.00 
tot  16.00  uur.  Begeleiders:  Ghislaine  Vire,  Carine  Bamps,  Hilde  De  Winter,  Charlotte  Vanhalme.  Info:  
www.ifc.cfwb.be. 
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Cursussen en congressen 
 

 
Jordaens en de antieken. Org.: Vormingplus. C-mine, C-Mine 10 1, 3600 Genk. 15/1 en 22/1/2013 van 19.30 
tot 22.00 uur. Docenten: Louise Osieka en Adriaan Gonnissen. Info: www.vormingpluslimburg.be. 
 
De geboorte van de tragedie: Friedrich Nietzsche. Org.: Amarant. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 
Berchem; 26/1, 2/2, 23/2, 2/3, 9/3 en 16/3/2013 van 10.30 tot 13.00 uur. Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent; 
29/1, 5/2, 19/2, 26/2, 5/3 en 12/3/2013 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Dirk Van Poucke. In 1872 forceert Nietz-
sche met De geboorte van de tragedie de definitieve doorbraak naar een andere blik op de oude Grieken. Het 
zijn niet langer Socrates, Plato en Aristoteles, die de renaissance en de hellenisten zo bewonderden, maar wel 
de voorsocratische Olympische tijd die de toegang opent tot de Griekse cultuur. Nietzsche herwaardeert de 
Grieken  van  de  zesde  eeuw  en  devalueert  het  socratisch  classicisme  van  de  grote  Duitse  klassieken.  Info:  
www.amarant.be. 
 
Van de piramiden tot het Forum Romanum: een cultuurhistorisch overzicht van de oudheid. Org.: Ama-
rant. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel; 31/1, 7/2, 21/2, 28/2, 7/3, 
14/3, 11/4, 18/4, 25/4 en 16/5/2013 van 14.00 tot 16.30 uur. M-Museum, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 
Leuven; 1/2, 8/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 12/4, 19/4, 26/4 en 3/5/2013 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Peter De 
Smet. Info: www.amarant.be. 
 
Antigone: Gij kunt mij doden thans. Of wenst gij meer nog? (Antigone, vers 496). Org.: Amarant. Zaal Sta-
nislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 19/2, 26/2, 5/3 en 12/3/2013 van 14.00 tot 16.30 uur. 30CC, Brussel-
sestraat 63, 3000 Leuven; 21/2, 28/2, 7/3 en 14/3/2013 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Katharina Haemers. In-
fo: www.amarant.be. 
 
Europa in de ban van de Kelten: een geschiedenis van de klassieke Keltische wereld. Org.: Amarant. GC 
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel; 20/2, 27/2, 6/3, 13/3 en 20/3/2013 van 19.30 tot 22.00 uur. De 
Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 17/4, 24/4, 1/5, 15/5 en 22/5/2013 van 19.30 tot 22.00 uur. Zaal Stanislas, Grote 
Steenweg 75, 2600 Berchem; 29/5, 5/6, 12/6, 19/6 en 26/6/2013 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Erwin Claes. In-
fo: www.amarant.be. 
 
Het oude Rome: het leven zoals het was. Org.: Amarant. Academie, Koepoortstraat 1, 2500 Lier; 20/2, 27/2, 
6/3 en 13/3/2013 van 19.30 tot 22.00 uur. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 23/4, 30/4, 7/5 en 
14/5/2013 van 19.30 tot 22.00 uur. 30CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 24/5, 31/5, 7/6 en 14/6/2013 van 
14.00 tot 16.30 uur. Docent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be. 
 
Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn? Een systematische inleiding in het wijsgerig denken, deel 2. Org.: 
Amarant. Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent. 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 30/3 en 20/4/2013 van 9.30 tot 12.30 uur. 
Docent: Luc Braeckmans. Met Plato en Aristoteles krijgt de filosofie er een merkwaardige discipline bij: me-
tafysica. Wie metafysisch denkt, onderneemt een poging om de gronden van de werkelijkheid aan te geven. 
Naast de tendens om filosofische vragen op een eerder systematische wijze aan te pakken, ontstond ook de 
tendens om filosofie als bron van levenswijsheid te hanteren. Belangrijke impulsen daartoe werden geleverd 
door de hedonistische en stoïcijnse tradities. Van bij de aanvang van de filosofie waren belangrijke religieuze 
componenten aanwezig, die in sommige opzichten zelfs een determinerende rol speelden. De verwant-
schappen en de verschilpunten tussen religie en filosofie ontwikkelden zich tot een van de moeilijkste span-
ningen binnen onze cultuur: de spanning tussen geloof en rede. Info: www.amarant.be. 
 
Savoir-vivre in het oude Griekenland: over de filosofieën van de levenskunst. Org.: Amarant. CC, Molen-
hoekstraat 2, 2400 Mol. 11/3 en 18/3/2013 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Stefan Joosten. Aristoteles plaatste 
geluk aan de top van de waardenhiërarchie. De cynische school radicaliseert de moraalfilosofie en zoekt 
voldoening in genot. Ook de genotskunstenaar bij uitstek, Epicurus, staat op het programma. In navolging 
van de cynici  streeft  hij  genot  na via  ascetisch hedonisme.  En dat  levert  het  individu geluk op in  de vorm 
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van ataraxia. De levenskunst van deze filosofen wordt belicht tegen de achtergrond van de historische ont-
wikkelingen in het Griekenland van de vierde tot de tweede eeuw v.C. Het hedonisme van de Franse filo-
soof Onfray komt ook aan bod, want hij is de hedendaagse denker die dat Griekse gedachtegoed verder uit-
draagt. Info: www.amarant.be. 
 
Cyprus, het eiland van Aphrodite. Org.: Amarant. 30CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 19/3 en 26/3/2013 
van 19.30 tot 22.00 uur. Restaurant De Kraanbrug, Persoonshoek 9, 2800 Mechelen; 20/4/2013 van 10.30 tot 
13.00 uur en van 14.15 tot 16.45 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Info: www.amarant.be. 
 
Brood en spelen: gladiatorengevechten en wagenrennen in het oude Rome. Org.: Amarant. Restaurant De 
Kraanbrug, Persoonshoek 9, 2800 Mechelen. 22/3/2013 van 10.30 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Do-
cent: Sophie Dralans. Info: www.amarant.be. 

 
Lezingen 
 

 
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.  
 
La destruction de Pompeii et d’Herculanum par le Vésuve en 79: chronique d’une future catastrophe. 
Org.: CEPULB. CP 16/12, F.D. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel. 6/12/2012 van 14.00 tot 16.00 uur. Spreker: 
Alain Bernard. Info: www.ulb.ac.be/cepulb. 
 
In de stroom van Herakleitos: 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. 
 
Munten als historische bronnen. Org.: Vakgroep Geschiedenis UGent. Jan Dhondtzaal, UFO 2e verdieping, 
Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent. 12/12/2012 van 9.00 tot 11.30 uur. Fran Stroobants, Munten en muntge-
bruik in Noord-Europa van de laat-Romeinse periode tot de vroege middeleeuwen; Liesbeth Claes, Representatie van 
voorouders en leden van de domus Augusta op de keizerlijke munten. Info: www.giks-ugent.be. 
 
A la recherche des voies romaines dans le Nord de la France et en Belgique: où en sommes-nous? Org.: 
Société Tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie. Musée Archéologique, Rue des Carmes 8, 
7500 Tournai. 15/12/2012 om 14.30 uur. Spreker: Pierre Leman. Info: mdv.silexgp@skynet.be. 
 
Chypre à l’époque des royaumes: recherches récentes. Org.: KMKG. KMKG, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 
16/12/2012 om 10.30 uur. Spreker: Sabine Fourrier. Info: www.kmkg.be. 
 
Naissance et apogée de l’Acropole d’Athènes. Org.: Université du Temps Disponible. Maison de la Culture, 
Avenue des Frères Rimbaut 2, 7500 Tournai. 20/12/2012 om 14.30 uur. Spreker: Catherine Courtois. Info: 
www.maisonculturetournai.com. 
 
Archeologie in Limburg 2012. Org.: Spraakwater. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 
Tongeren. 17/1/2013 om 20.00 uur. Spreker: Linda Bogaert. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
De Romeinse kustverdediging langs de Noordzee en het Kanaal. Org.: NKV West-Vlaanderen. Meersen-
huis, Oostmeers 3, 8000 Brugge; 22/1/2013 om 20.00 uur. Muziekcentrum *Track, Conservatoriumplein 1, 
8500 Kortrijk; 24/1/2013. Spreker: Wouter Dhaese. Info: www.nkv.nl. 
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Pythagoras tot Euclides: van bewijzen om te bekijken naar bewijzen om over na te denken. Org.: NKV 
Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 31/1/2013 om 20.00 uur. Spreker: Jean-Paul 
Van Bendeghem. Info: www.nkv.nl. 
 
Charun et Vanth: rôle des démons dans la conception étrusque de l’au-delà. Org.: Roma-asbl. CC, Rue Ju-
les Hans 4, 1420 Braine-l’Alleud. 2/2/2013 om 17.00 uur. Spreker: Gaëlle De Cupere. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Goddelijke koningen, gigantische oorlogsschepen en twee wereldwonderen: politieke, sociale en culture-
le ontwikkelingen in de strijd om de opvolging van Alexander de Grote. Org.: Griekenlandcentrum i.s.m. 
NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 6/2/2013 om 20.00 uur. Spreker: Alexander 
Meeus. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be. 
 
Cyrène, une puissante cité grecque de Libye. Org.: Roma-asbl. Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville, 1300 
Wavre. 9/2/2013 om 17.00 uur. Spreker: Sébastien Polet. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Sagalassos 2012. Org.: Spraakwater. Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 
21/2/2013 om 20.00 uur. Sprekers: Marc Waelkens en Jeroen Poblome. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Techniques et croyances des alchimistes grecs de l’Antiquité et du Moyen Age. Org.: Association Alexan-
dre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 22/2/2013. Spreker: Robert Halleux. Info: 
www.alexandrelegrand.be. 
 
Recent archeologisch onderzoek in Rome. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 
Leuven. 26/2/2013 om 20.00 uur. Spreker: Guido Cuyt. Info: www.nkv.nl. 
 
De spreuken van Erasmus. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, auditorium R-004, Rodestraat 14, 2000 
Antwerpen. 27/2/2013 om 20.00 uur. Spreker: Jeanine De Landtsheer. Info: www.nkv.nl. 
 
La religion romaine revisitée à partir d’inscriptions récentes. Org.: Roma-asbl. CC, Rue Jules Hans 4, 1420 
Braine-l’Alleud. 2/3/2013 om 17.00 uur. Spreker: Françoise Van Haeperen. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Rioollucht en ratten: denken we niet te steriel over Romeinse steden? Org.: NKV Oost-Vlaanderen. 
KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 6/3/2013 om 20.00 uur. Spreker: G. Jansen. Info: www.giks-ugent.be. 
 
Thuburbo Maius, une cité romaine de Tunisie. Org.:  Roma-asbl.  Hôtel  de Ville,  Place  de l’Hôtel  de Ville,  
1300 Wavre. 16/3/2013 om 17.00 uur. Spreker: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Antiek textiel. Org.: NKV Antwerpen. Katoennatie, Van Aerdtstraat 33 B, 2060 Antwerpen (o.v.). 27/3/2013 
om 20.00 uur. Spreker: Antoine De Moor. Info: www.nkv.nl. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
Bronze. Royal Academy of Arts, Burlington House, Piccadilly, W1J0BD London (GB). Tot 9/12/2012. Info: 
www.royalacademy.org.uk. 
 
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’Am-
phithéâtre 27, 84400 Apt (FR). Tot 22/12/2012. Info: www.apt.fr. 
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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. 
 
La viticulture dans l’Antiquité depuis les origines. Musée Archéologique, Place de la République, 32800 
Eauze (FR). Tot 30/12/2012. Info: www.musees-midi-pyrenees.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. 
 
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. 
 
Vix, une résidence princière au temps de la splendeur d’Athènes. Musée du Pays Châtillonnais, Rue de la 
Libération 14, 21400 Châtillon-sur-Seine (FR). Tot 31/12/2012. Info: www.musee-vix.fr. 
 
Bürgerrecht und Krise: die Constitutio Antoniana 212 n. Chr. und ihre innenpolitische Folgen. Römisch-
Germanisches Zentralmuseum, Kurfürstliches Schloss, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz (DE). Tot 
1/1/2013. Info: www.rgzm.de. 
 
Große Welt in klein: Szenen aus dem römischen Leben. Archäologisches Museum Colombischlössle, Rot-
teckring 5, 79098 Freiburg (DE). Tot 6/1/2013. 16 diorama’s tonen het dagelijkse leven in Rome en in de pro-
vincies, maar ook belangrijke gebeurtenissen zoals de Varusslag en de moord op Caesar. Info: 
www.freiburg.de. 
 
Les édifices du spectacle en Gaule du Sud (Gallia Narbonensis et Alpes Maritimae). Musée d’Archéologie, 
Bastion Saint-André, 06600 Antibes (FR). Tot 6/1/2013. Info: www.antibes-juanlespins.com/les-musees. 
 
Des rites et des hommes. Musée Archéologique, Avenue de Perols 390, 34972 Lattes (FR). Tot 8/1/2013. Een 
tentoonstelling over de rituele handelingen van Kelten, Iberiërs en Grieken in het noordwestelijke bekken 
van de Middellandse Zee van 800 tot 30 v.C. Info: museearcheo.montpellier-agglo.com. 
 
Quoi de neuf, docteur? Médecine et santé à l’époque romaine. Musée Archéologique de Bavay, Rue de 
Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). Tot 15/1/2013. Info: www.musenor.com. 
 
Jordaens en de antieken. Koninklijk Museum voor Oude Kunst, Regentschapstraat 3, 1000 Brussel. 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. 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 oud-Cypriotische cultuur werd gevoed door invloeden van de omlig-
gende gebieden, van taal en schrift tot kunst en architectuur. Op de tentoonstelling zijn stukken uit Cyprioti-
sche verzamelingen te zien, aangevuld met voorwerpen uit Britse en Belgische collecties. Info: 
www.kmkg.be. 
 
Roms unbekannte Grenze: Kelten, Daker, Sarmaten und Vandalen im Norden des Karpatenbeckens. Kel-
ten-Römermuseum, Im Erlet 2, 85077 Manching (DE). Tot 17/2/2013. Info: www.museum-manching.de. 
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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). Tot 15/3/2013. Info: www.smb.museum. 
 
Au temps des Gaulois: l’Aquitaine avant César. Musée d’Aquitaine, Cours Pasteur 20, 33000 Bordeaux 
(FR). Tot 17/3/2012. Info: gironde.foxoo.com. 
 
Constantino 313. Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, 20122 Milano (IT). Tot 17/3/2013. Info: 
www.comunemilano.it. 
 
Versailles et l’antique. Château, Place d’Armes, 78000 Versailles (FR). Tot 17/3/2013. Info: 
www.chateauversailles.fr. 
 
Im Auftrag des Adlers: Publius Ferrasius Avitus, ein Soldat Roms in Krieg und Frieden. Archäologisches 
Landesmuseum Baden-Württemberg, Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). Tot 7/4/2013. Info: 
www.konstanz.alm-bw.de. 
 
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. 
 
Péplum: l’Antiquité au cinéma. Musée  de  la  Civilisation  Gallo-Romaine,  Rue  Cléberg  17,  69005  Lyon-
Fourvière (FR). Tot 7/4/2013. Info: www.musees-gallo-romains.com. 
 
Péplum: l’Antiquité au cinéma. Musée Gallo-Romain, Route Départementale 502, 69560 Saint-Romain-en-
Gal (FR). 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. 
 
Les saveurs antiques: à table avec les Gallo-Romains. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 
Tot 28/4/2013. Info: www.ath.be/egr. 
 
Troje: stad, Homerus en Turkije. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1090 GB Amsterdam (NL). 
Van 7/12/2012 tot 5/5/2013. Waar de legendarische naam Troje wordt genoemd, is er controverse. Door de 
eeuwen heen hebben velen Troje geclaimd en het zich toegeëigend. Het begint natuurlijk met de dichter 
Homerus en zijn wereldberoemde epos, de Ilias. Maar Troje is meer dan de tienjarige oorlog tussen de Grie-
ken en de Trojanen. Troje is ook de stad zelf waarvan de opgraving bijna 4 000 jaar aan archeologie laat zien. 
Info: www.allardpiersonmuseum.nl. 
 
Zeittunnel: 2000 Jahre Kölner Geschichte. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln 
(DE). 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 
29/5/2013. 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 
werd gebruikt. 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. 



 28

Zurück zu den Anfängen: Schätzen früher Hochkulturen der Ägäis in der Antikensammlung. Altes Mu-
seum, Am Lustgarten, 10178 Berlin (DE). Tot 7/6/2013. Info: www.smb.museum. 
 
Die Unsterblichen: Götter Griechenlands. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München 
(DE). Tot 7/7/2013. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
De Etrusken: una storia particolare. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. Van 16/3 tot 
25/8/2013. Info: www.galloromeinsmuseum.be.  
 
Voyage à travers les collections de Bavay: histoires d’archéologie de 1780 à 1976. Musée Archéologique de 
Bavay, Rue de Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). Van 31/1 tot 27/8/2013. Info: www.musenor.com. 
 
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.  
 
Hightech Romans. Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag (NL). Tot 1/9/2013. Info: 
www.museon.nl. 

 
Toneel 
 

 
Er was eens. Laika en Villanella. CC, Nieuwdreef 135, 2710 Merksem; 2/12/2012 om 14.00 en 16.00 uur, 3/12 
om 10.30 en 14.00 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.ccmerksem.be. 
 
Hop. Nevski Prospekt. CC Stroming, Dorp 101, 9290 Berlare; 23/12/2012 om 15.00 uur. Bronks, Varkensmarkt 
15-17, 1000 Brussel; 2/1/2013 om 14.30 en 17.00 uur, 2/2 om 14.30 uur. CC ’t Vondel, Possozplein 40, 1500 Hal-
le; 8/1/2013 om 13.30 uur. CC Casino, Casinostraat 6, 8370 Blankenberge; 10/1 en 11/1/2013. CC Het Gasthuis, 
Gasthuisstraat 22, 3200 Aarschot; 13/1/2013 om 13.30 uur. CC, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen; 
15/1/2013. CC ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst; 17/1 en 18/1/2013. De Biekorf, Kuipersstraat 
3, 8000 Brugge; 21/1 en 22/1/2013. CC Jan Van der Noot, Mudaeusstraat 9, 2930 Brecht; 1/2/2013. CC De 
Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel; 3/2/2013 om 15.00 uur. CC De Herbakker, Pastoor de Nevestraat 
10, 9900 Eeklo; 5/2 en 6/2/2013. CC De Linde, Kortenbachstraat 7, 1130 Haren; 8/2/2013. Schouwburg Rex, 
Smallestraat 2, 2400 Mol; 10/2/2013 om 14.30 uur. CC Casino, Casinoplein 11, 8670 Koksijde; 21/2 en 
22/2/2013. Geïnspireerd door de mythe van Icarus en de uitvindingen van Gustav Mesmer wordt Hop een fy-
sieke theaterbeleving, 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 ver-
langen naar huis te kunnen gaan. Voorstelling voor 6/7-jarigen. Info: www.bis-producties.be. 
 
Julius (William Shakespeare). Het  Ongerijmde.  CC  De  Meent,  Gemeenveldstraat  34,  1652  Alsemberg;  
7/1/2013 om 13.30 uur. CC De Werf, Houtkaai 12, 9300 Aalst; 8/1/2013 om 10.00 en 13.45 uur. CC De Velinx, 
Dijk 111 bus 2, 3700 Tongeren; 10/1/2013 om 13.30 uur. Info: www.huubcolla.be. 
 
Oedipe (Olivier Kemeid naar Sophocles). Théâtre Royal du Parc, Wetstraat 3, 1000 Brussel. Van 10/1 tot 
9/2/2013 behalve op maandag. Info: www.theatreduparc.be. 
 
Weerkeer en Spiegelman. Kollektief D&A. CC Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. 15/1/2013 om 10.00 
en 14.00 uur. Voor eerste en tweede jaar. Voor dit werk gaat Kollektief D&A aan de slag met een van de be-
kendste verhalen uit de Griekse mythologie: Echo en Narcissus. In deze versie van de Metamorphoses van de 
Romeinse dichter Ovidius wordt het spiegelend wateroppervlak, waarin Spiegelman zichzelf ontdekt, gere-
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gistreerd door een camera en die beelden worden muurhoog geprojecteerd. Livemuziek, met viool, samples 
en laptop, wordt op de scène tot leven gebracht. Info: www.westrand.be. 
 
Twee meisjes en een schurk. Ensemble Leporello. CC De Herbakker, Pastoor de Nevestraat 10, 9900 Eeklo; 
16/1/2013 om 20.30 uur. CC ’t Vondel, Possozplein 40, 1500 Halle; 24/1/2013 om 20.30 uur. CC, Kunstlaan 5, 
3500 Hasselt; 5/2/2013 om 20.00 uur. CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg; 6/2/2013 om 
20.30 uur. CC De Cultuurfabriek, Stationsstraat 22, 8340 Sijsele; 9/2/2013 om 20.00 uur. CC Palethe, Jeugdlaan 
2, 3900 Overpelt; 8/3/2013 om 20.30 uur. GC Papeblok, Pastoor Vandersandestraat 15, 3080 Tervuren; 
15/3/2013 om 20.30 uur. Het werk is vrij  geïnspireerd op de Griekse mythe van Tereus. Het is het verhaal 
van  twee  Griekse  prinsessen  Procne  en  Philomela.  Procne  trouwt  met  Tereus,  maar  die  vergrijpt  zich  aan  
haar zus Philomela, met een reeks dramatische gebeurtenissen tot gevolg. Uit verschillende versies van deze 
mythe puurden Mieke Laureys en Annelore Stubbe een eigen variant, een ballade over lust, liefde en dode-
lijke wraakzucht. Guido Belcanto schreef de muziek, die contrasteert met de gruwelijke gebeurtenissen. Info: 
www.ensembleleporello.be. 
 
Les Antigones (Jean Cocteau / Jean Anouilh). Tg. Stan. Théâtre National, Emile Jacqmainlaan 111, 1000 
Brussel. 22/1, 24/1, 25/1 en 26/1/2013 om 20.30 uur, 23/1 om 19.30 uur. Tg. Stan confronteert Anouilhs versie 
van Antigone met de oudere, korte versie van Jean Cocteau. Cocteaus Antigone leunt aan bij het origineel van 
Sophocles, waarin de Griekse heldin de goden en de gevestigde orde tart; in Anouilhs handen wordt zij een 
vrouw van vlees en bloed, die tegen de wil van de koning haar broer begraaft en daarmee haar doodvonnis 
tekent. Gespeeld in het Frans met Nederlandstalige boventiteling. Info: www.theatrenational.be. 
 
Lysistrata (Aristophanes). Salle du TURLg, Quai Roosevelt 1 B, 4000 Liège. Van 7/2 tot 14/2/2013. Info: 
www.turlg.be. 
 
Timon van Athene (William Shakespeare). De Roovers. Monty, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen; 
21/2/2013 om 20.00 uur, 22/2 en 23/2 om 20.30 uur.  Stadsschouwburg, Richard Van Britsomstraat 21, 9100 
Sint-Niklaas; 27/2/2013 om 20.00 uur. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel; 1/3/2013 om 20.00 
uur. C-Mine, Media, Arts&Design Faculty, 3600 Genk; 2/3/2013 om 20.30 uur. CC De Bogaard, Capucienes-
senstraat 8, 3800 Sint-Truiden; 4/3/2013 om 20.00 uur. CC, Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek-Bever; 7/3/2013 
om 20.15 uur. CC De Herbakker, Pastoor de Nevestraat 10, 9900 Eeklo; 14/3/2013 om 20.30 uur. Bronks, Var-
kensmarkt 15-17, 1000 Brussel; 15/3/2013 om 14.00 uur. CC De Schakel, Schakelstraat 8, 8790 Waregem; 
16/3/2013 om 20.00 uur. Minard, Korianderstraat 13, 9000 Gent; 19/3, 20/3, 21/3 en 22/3/2013 om 20.00 uur. 
CC, Kerkplein 5, 9160 Lokeren; 23/3/2013 om 20.00 uur. 30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leu-
ven; 28/3 en 29/3/2013 om 20.00 uur. Info: www.deroovers.be. 
  
Antigone. Théâtre  Royal  de  Namur,  Place  du  Théâtre  2,  5000  Namur.  23/2/2013  om  16.00  uur.  Voor  een  
jeugdig publiek. Info: www.theatredenamur.be. 
 
!Waris/Paris? (Michael De Cock). Droomedaris Rex i.s.m. ’t Arsenaal. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. 
25/2/2013  om  13.30  uur.  De  Trojaanse  oorlog,  de  meest  mythische  oorlog  aller  tijden.  De  strijd  om  een  
vrouw? Of is er meer aan de hand? En wat vindt die vrouw er zelf van dat er twee mannen bloed vergieten 
om haar hand? Dit toneelwerk richt zich tot de eerste graad van het so. Info: www.ccha.be. 
 
De Grieken (Johan Knuts). Het KIP. Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven. 26/2/2013 om 20.00 
uur.  De 2  Gentse  gezelschappen tg.  Ceremonia en Het  Geit  slaan de handen in  elkaar  en worden Het  KIP 
(Koninklijk Instituut voor Podiumkunsten). Samen met o.a. een aantal studenten van het Leuvense Lem-
mensinstituut brengen ze een hedendaagse bewerking van een of meerdere Griekse tragedies voor een breed 
publiek. Info: www.30cc.be. 
 
Recht zal zijn wat ik zeg! Theater Malpertuis. ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen; 1/3/2013 om 
20.15 uur. Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt; 2/3/2013 om 20.30 uur. Rataplan, Wijnegemstraat 
27, 2140 Borgerhout; 6/3/2013 om 20.00 uur. CC De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 
15/3/2013 om 20.30 uur. De Werf, Werfstraat 108, 8000 Brugge; 19/3/2013 om 20.30 uur. OPEK, Vaartkom 4, 
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3000 Leuven; 20/3/2013 om 20.00 uur. Bij de Vieze Gasten, Haspelstraat 31, 9000 Gent; 21/3/2013 om 20.30 
uur. De acteurs Thomas Janssens en Matthias Meersman sloven zich uit in retoriek en welsprekendheid; het 
publiek speelt jury en zal uiteindelijk beslissen wie van hen tweeën het overtuigendst heeft gesproken. Het 
stuk is geïnspireerd op een werkelijk plaatsgegrepen volksvergadering in Athene in 336 v.C. De twee acteurs 
laten 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. 
 
Zus van (Lot Vekemans). Elsie de Brauw. CC De Herbakker, Pastoor de Nevestraat 10, 9900 Eeklo; 7/3/2013. 
Schouwburg, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 12/3/2013 om 20.00 uur. Arca, Sint-Baafsplein, 9000 Gent; 20/3 en 
21/3/2013 om 20.00 uur. CC, Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek-Bever; 22/3/2013 om 20.30 uur. Zus van is een 
monoloogvoorstelling. Het gaat over Ismene, de zus van Antigone, en vormt het verhaal van een vrouw die 
altijd in de schaduw heeft geleefd van haar heldhaftige en wereldberoemde zus. Ze is een vrouw die zich 
schaamt  voor  wie  ze  is  en  hoe  ze  is  geweest.  Duizenden  jaren  na  haar  dood  begint  ze  te  praten.  Info:  
www.ntgent.be. 

 
Muziek en ballet 
 

 
Il pianto d’Orfeo. Scherzi Musicali. Théâtre Royal de Namur, Place du Théâtre 2, 5000 Namur. 13/1/2013 om 
20.30 uur. Muziek van T. Mezrula, C. Monteverdi, G. Caccini, A. Piccinini, S. Landi, A. Falconiero, P. Philips 
en G.F. Sances op het Orpheusthema. Info: www.theatredenamur.be. 
 
L’éloge de la folie (Jordie Savall).  Hespèrion  XXI  en  La  Capella  Reial  de  Catalanya.  Paleis  voor  Schone  
Kunsten, Ravensteinstraat, 1000 Brussel. 19/1/2013 om 20.00 uur. Humanisme en utopie zijn de sleutelwoor-
den in het denken van Erasmus. Hij was een reformator, vervuld van tolerantie en zin voor dialoog, die het 
fanatisme aan de kaak stelde en de bloedige religieuze breuk trachtte te herstellen die Europa te wachten 
stond.  Jordi  Savall  verkent  deze fascinerende wereld op de kruising van westerse  en oosterse  wegen.  Info:  
www.bozar.be. 
 
Carmina Burana (Carl Orff). The Czech Symphonic Orchestra en het Coro di Praha. Paleis voor Schone 
Kunsten, Ravensteinstraat, 1000 Brussel. 21/1/2013 om 20.00 uur. Op het programma staat ook de Symfonie 
nr. 9 van Ludwig van Beethoven. Info: www.bozar.be. 
 
La mort de Cléopâtre (H. Berlioz). Symfonieorkest  van  Vlaanderen.  Paleis  voor  Schone  Kunsten,  Raven-
steinstraat, 1000 Brussel; 26/1/2013 om 20.00 uur. DeSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 27/1/2013 om 
15.00 uur. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 29/1/2013 om 20.00 uur. Muziekcentrum De Bijloke, Jo-
zef Kluyskensstraat, 9000 Gent; 1/2/2013 om 20.00 uur. Daarnaast staan fragmenten uit Tristan und Isolde van 
R. Wagner en de Symfonie nr. 3 van J. Brahms op het programma. Info: www.symfonieorkest.be. 
 
O mio core. Scherzi Musicali. Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen. 12/2/2013 om 20.00 
uur. Nicolas Achten kiest voor O mio core een reeks aria’s, duetten, lamenti en instrumentale tussenspelen uit 
La Calisto, La Didone en Il Giasone van de Venetiaanse barokcomponist Francesco Cavalli. Aan elk van deze 
drie opera’s ligt een mislukte liefde ten grondslag. Info: www.toneelhuis.be. 
 
Klassieke motieven. Orkest Historische Uitvoeringspraktijk Conservatoria Brussel & Parijs. Koninklijk Mu-
ziekconservatorium, Regentschapstraat 30, 1000 Brussel. 8/3/2013 om 19.30 uur. Op het programma staan 
Ombres heureuses en Air de Furie uit Orphée et Eurydice van Christoph Willibald Gluck, de ouverture uit Médée 
van Luigi Cherubini en het Concerto voor piano en orkest nr. 4 van Ferdinand Herold. Info: www.kcb.be. 
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Reizen en excursies 
 

 
Jordaens en de klassieken / Eeuwenoud Cyprus: wisselwerking van culturen. Org.: NKV West-
Vlaanderen. 13/12/2012 van 9.30 tot 19.00 uur. Bezoeken aan de Musea voor Schone Kunsten en het Jubel-
parkmuseum in Brussel. Info: www.nkv.nl. 

 
Ateliers 
 

 
Cyprus, het eiland van Aphrodite. KMKG, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Van 2/1 tot 4/1/2013 van 9.30 tot 16.30 
uur. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Info: www.kmkg.be. 

 
Evenementen 
 

 
Week-end de la gastronomie antique. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 23/2 en 24/2/2013. 
Colloquium AlimenTerre: archéologie et alimentation, Romeins banket, animatie. Info: www.ath.be/egr. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 3 november 2012. Voor aanvullende informatie of even-
tuele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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Het bestuur van de V.L.O.T. 
wenst u een gezellige kerst, 

prettige eindejaarsdagen 
en een gelukkig 2013. 
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  1 REDACTIONEEL 

• Kris Doffemont 
  

 VERENIGING 
  

  2 Oproep tot betaling van het lidgeld 
  

 Nieuwe folder ‘Latijn: iets voor jou?’ 
  

  3 Nascholing ‘Museumdidactiek voor leraren klassieke talen’ 
  

 VAKTHEORIE 
  

  4 Eenvormige grammaticale terminologie op school 
• Dirk Panhuis 

  

 DIDACTIEK 
  

10 Vergilius’ eerste ecloge: literatuurtheorie in de interpretatiepraktijk 
• Lieve Van Hoof 

  

14 Het Museum voor Schone Kunsten in Gent en de antieken 
• Kris Doffemont 

  

21 BOEKENWIJZER 
• Joeri Facq 

  

22 KLASSIEKE AGENDA 
• André Vancutsem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora dienen de redactie te bereiken voor 31 januari 2013. 
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