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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Seneca schreef in een van zijn brieven: Licet vastum traieceris mare, licet, ut ait Vergilius noster, terraeque ur-
besque recedant, sequentur te, quocumque perveneris, vitia.1 Meteen citeert hij echter ook Socrates: Quaeris, quare 
te fuga ista non adiuvet? Tecum fugis. Onus animi deponendum est: non ante tibi ullus placebit locus.2 Ik hoop van 
harte dat dit laatste bij ieder van u die verre of minder verre oorden opzocht, het geval was. 
 
De start van een nieuw schooljaar kan erg druk zijn, ook voor wie al jaren voor de klas staat: de stembanden 
trekken nog wat tegen, de leerkracht moet voeling krijgen met nieuwe leerlingen (en de leerlingen met de 
leerkracht) of het is wennen aan een nieuw leerboek. Heel wat leerkrachten starten in een nieuwe school en 
proberen snel hoogte te krijgen van het schoolklimaat en de methodes die de collega’s of de vakgroep hante-
ren. Velen doen ook hun eerste werkervaring op. We hopen dat de bijdragen van deze Prora onmiddellijk 
bruikbaar zijn of in elk geval inspireren en de werklast in deze drukke periode kunnen verminderen. 
 
De raad van bestuur van de V.L.O.T. blijft zijn uiterste best doen om elk nummer van Prora te voorzien van 
interessante, gevarieerde bijdragen, maar onze hoofdredacteur wil niet steeds uit hetzelfde vaatje tappen en 
is ervan overtuigd dat ook u, lezer van Prora, goede ideeën of materiaal wilt delen met de andere V.L.O.T.-
leden. Overwin dus uw publiceerangst en verras ons met uw inzending! 
 
In het komende werkjaar bieden we u niet alleen vier (hopelijk) goedgevulde nummers van Prora aan, maar 
naar goede gewoonte in het voorjaar ook een studienamiddag. De precieze invulling lichten we later toe. De 
infobrochure over Latijn, die we vorig jaar samenstelden en die bijzonder succesvol was, wordt bijgedrukt, 
zodat wie door zijn voorraad heen zit, kan bijbestellen. Uiteraard houden we de vinger aan de pols wat La-
tijn en Grieks in het Vlaamse onderwijs betreft. 
 
Ik wens u een succesvol nieuw schooljaar toe. 
 
Kris Doffemont 
Ondervoorzitter 
 

                                                
 1 Lucius Annaeus Seneca, Ad Lucilium epistulae morales 28, 1. 
 

 2 Lucius Annaeus Seneca, Ad Lucilium epistulae morales 28, 2. 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

De heel gewone handel met slaven 
 
 

Iris Samotta1 
 
 
Uw onderzoeksdomein is human trafficking, de antieke omgang met mensen als handelsobject. Waar lig-
gen uw zwaartepunten? 
Dr. Iris Samotta: De zwaartepunten liggen enerzijds op het economisch-logistieke aspect van de human traf-
ficking, d.w.z. ik zou graag het economische mechanisme van de aanschaf van de mens als koopwaar 
onderzoeken. Deze activiteit was weliswaar in verregaande overeenstemming met de maatschappelijke en 
juridische normen, maar vond niet altijd plaats onder de wettelijke voorwaarden, wanneer men aan piraterij 
en mensenroof als hoofdbron van bevoorrading van slavenhandelaars denkt. Anderzijds zou ik graag de 
figuur van de slavenhandelaar sterker in het blikveld willen brengen, die tot nu toe in de bronnen en dieno-
vereenkomstig in de onderzoekingen over de antieke slavernij een schimmenbestaan leidde. Zo kan de 
behandeling van deze schimmige economie ertoe bijdragen om nog steeds omstreden vragen over de relatie 
van koopslaven en geboren slaven en van vrije loonarbeid en onvrije arbeid in de verschillende perioden en 
plaatsen van de Grieks-Romeinse wereld verder op te helderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de 
antieke economische en sociale geschiedenis. 
 
Vanwaar kwamen de slaven in de oudheid? 
Dr. Iris Samotta: Wij kennen bepaalde fasen van de antieke geschiedenis waarbij ten gevolge van krijgs- of 
rooftochten massadeportaties van krijgsgevangenen – soldaten en burgers – aan de orde van de dag waren. 
Dat waren bv. de gevolgen van de veroveringstochten van de Macedonische koningen Philippus II en 
Alexander III, het resultaat van de uitbreiding van de Romeinse heerschappij in het hellenistisch gebied in 
de tweede en eerste eeuw v.C. en natuurlijk de uitkomst van de verschillende veldtochten van ambitieuze 
militairen zoals Caesar tijdens de Gallische oorlog. Daarnaast was er de ‘normale’ handel in koopslaven: de-
ze kwamen steeds vanuit de periferie naar het centrum. De voorkeur van de slavenhandelaars ging namelijk 
in de klassiek-Griekse tijd uit naar jachtgebieden van het Zwarte Zeegebied en Thracië, in de hellenistische 
tijd naar de randgebieden van de toenmalige Diadochenstaten zoals bv. Syrië voor het hellenistische Egypte, 
en ten slotte de provincies en de randgebieden van de toen gekende wereld ten tijde van de Romeinse heer-
schappij. 
 
Hoe was de antieke slavenhandel georganiseerd? 
Dr. Iris Samotta: Reeds op grond van de ruim verspreide en gevaarlijke verkeers- en communicatielijnen in 
de antieke mediterrane wereld mag men niet van een lappendekenstructuur uitgaan zoals we die in de hui-
dige economische gebieden kennen. Alleen het Romeinse leger heeft in tijden van een goed financieel be-
stuur wel een graad van organisatie bereikt die ook volgens huidige maatstaven indrukwekkend is. Zo was 
de Egeïsche Zee wegens de seizoengebonden winden alleen tussen mei en september beperkt bevaarbaar; 
evenzo waren reizen bij nacht bijna onmogelijk, daar men bij bewolkte hemel slechts zo ver kon zien als het 
schijnsel van de fakkel reikte. 
De slavenhandel lag in handen van individuele personen die meestal als tussenhandelaars fungeerden en 
bv. krijgsgevangenen doorverkochten. Dan waren er nog de zeerovers en mensenrovers te land, die te von-
deling gelegde kinderen meenamen of onbeschermde mensen zoals jonge vrouwen ontvoerden. Zij verkoch-
ten deze ‘koopwaar’ op de meest nabijgelegen marktplaats meteen door. 
                                                
 1 Een interview met Klaus Hillingmeier. Dit artikel werd met toestemming van www.g-geschichte.de over-

genomen en door Frits Coghe vertaald. 
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Eigenlijk was er in het leven in de oudheid slechts één grondregel in acht te nemen: men moest, zo mogelijk, 
niet in handen van mensenrovers vallen, omdat de bewijsvoering van een onwettige slaafwording voor een 
eenvoudige burger bijna onmogelijk was wanneer hij uit de streek van herkomst was gedeporteerd. Het 
afleggen van grote afstanden was voor de slavenhandelaars het beste middel om op hun ‘koopwaar’ beslag 
te kunnen leggen en om de vrijheidswil van de getroffenen te breken. 
 
Welke sommen werden voor een slaaf betaald? 
Dr. Iris Samotta: Hiervoor geldt de algemeen geldende wet van vraag en aanbod. In de tijd van de reeds be-
sproken massaslavernij was de prijs evenredig. Een bekend voorbeeld zijn de Gallische veldtochten van 
Caesar, die zoveel geroofd goud (meestal uit Gallische heiligdommen) en slaven naar Rome brachten dat de 
prijzen voor het edelmetaal en voor de niet-vrijen kelderden. Daarnaast gold ook de marktregel: hoe zeld-
zamer de koopwaar, hoe duurder. Voor ‘exoten’ zoals blonde Germaanse niet-vrijen, met wier haar de voor-
name Romeinse vrouwen pruiken lieten maken, of prachtige Nubiërs, die als draagstoelspecialisten het 
equivalent van een moderne luxewagen voorstelden, betaalde de Romeinse bovenlaag elke prijs om boven 
hun sociale concurrenten uit te steken. Voor het moderne onderzoek stelt de overdrijving in de literaire 
bronnen een probleem. Bovendien zijn authentieke verkoopakten slechts zeer spaarzaam overgeleverd. Zo 
zijn er alles samen slechts drie verkoopakten van slaven uit de drie eeuwen Ptolemeïsche heerschappij in 
Egypte op papyrus bewaard. Een doeltreffend rekenvoorbeeld hebben de oudheidkundigen Kai Ruffing en 
Hans-Joachim Drexhage gemaakt: in de derde eeuw v.C. lag de waarde van een slavenkind dat nog moest 
worden opgeleid rond 240 daglonen van een eenvoudige arbeider. Tot de eerste eeuw v.C. schoten de prij-
zen omhoog, zeker ook mede bepaald door de devaluatie. In die tijd moest voor een vergelijkbare slaaf 1200 
daglonen worden neergeteld, wat overeenkwam met de jaarlijkse kost van de bewerking van de grond voor 
een zeskoppige familie. Alles samengenomen stelt men vast dat de slaaf een luxekoopwaar was, die alleen 
welgestelden zich konden veroorloven. 
 
Betekende de slavernij een bedreiging voor de ‘normale’ arbeidsmarkt? 
Dr. Iris Samotta: Deze vraag kan men duidelijk met nee beantwoorden. In alle perioden van de oudheid, arm 
aan techniek, werden arbeidsprocessen overwegend met menselijke en dierlijke werkkrachten uitgevoerd. Er 
heerste in de arbeidsintensieve agrarische maatschappij eerder een gebrek aan werkkrachten. Onvrije arbei-
ders, onder wie ook veroordeelde misdadigers, waren uiteraard op arbeidsplaatsen aanwezig die een groot 
persoonlijk risico inhielden, zoals in de mijnexploitatie. Ook waren er tewerkstellingen die een vrij mens 
onwaardig waren en uit de gemeenschap zouden hebben gesloten, zoals bv. de gladiatorenspelen en de 
prostitutie. 
Ziet men af van deze speciale arbeidsvoorwaarden, dan waren er, afhankelijk van de seizoenen, zulke ver-
schillen in het inkomen uit arbeid dat een volledige jaarinzet van een massa slaven nauwelijks zou renderen. 
Voor het oogsten deed men een beroep op vrije dagloners die men als seizoenarbeiders tewerkstelde. Men 
mag niet uit het oog verliezen dat niet alleen de relatief hoge koopprijs een slaaf tot ‘luxekoopwaar’ maakte, 
maar  ook zijn  onderhoud moest  voor  een aanzienlijke  termijn gewaarborgd zijn,  anders  rendeerde de aan-
koop niet. Het grootste deel van de boeren in het klassieke en hellenistische Griekenland oogstte nauwelijks 
een overschot, omdat mislukte oogsten, verwoestingen wegens oorlog of gebrek aan arbeidskrachten ge-
compenseerd moesten worden. 
De archeologische bevinding voor het republikeinse Italië, aantoonbaar door de bijdragen van de luchtfoto-
grafie sinds het midden van de twintigste eeuw, toont aan dat de aangenomen enorme latifundia met hun 
massa onvrije arbeiders een overdrijving en veralgemening door de antieke geschiedschrijving waren en 
dientengevolge een niet-doordachte overname door geschiedkundigen van de oudheid. 
In het segment van de gespecialiseerde beroepen waren er zowel vrijen als onvrijen. Deze werden volgens 
hun geschiktheid op kosten van hun meesters opgeleid en betekenden daardoor een waardevol bedrijfskapi-
taal. 
 
Atheense democratie en slavernij: een tegenspraak? 
Dr. Iris Samotta: Ook die vraag moet men met nee beantwoorden. Enkele onderzoekers, zoals de Ameri-
kaanse socioloog Orlando Patterson, gaan uit van een enge band tussen de beide bestaanscondities van vrij-
heid en slavernij. Zo verklaren ze de schijnbare tegenspraak tussen het democratische politieke systeem in 
het antieke Athene en zijn maatschappij die met slaven en van slavenarbeid leefde. Bij de benadering van de 
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antieke gemeenschap zou ik ervoor willen waarschuwen het begrip democratie zonder nadenken gelijk te 
stellen met moderne associaties van een Europees staatsbegrip van vrijheid. De individuele waardigheid van 
de mens en het recht op een leven zonder dwang zijn eisen van staatstheoretici uit vroegmoderne tijd en uit 
de verlichting, die zeker in het antieke filosofische natuurrecht hun fundament vinden. Maar deze waarden 
zijn pas door de socioculturele ontwikkelingen van de nationale staten in de voorbije 300 jaar tot volle bloei 
gekomen. 
De wereldwijde aandacht voor slavernij en slavenhandel vond nog geen 100 jaar geleden plaats. ‘No one 
shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms’ (Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, 10 december 1948, artikel 4). De 
Atheense democratie is vooral gekenmerkt door de politieke deelname van haar volwaardige burgers en 
door het principe van de vrijheid van spreken, de gelijkheid voor de wet en de autonomie van de stadstaat. 
Uitgesloten van deze democratische structuren was het grootste deel van de bevolking: onvrije mensen, bur-
gers van andere staten die zich bv. als handelaar in Athene gevestigd hadden, alle vrouwen en kinderen. In-
dividuele bescherming genoten deze bevolkingsgroepen alleen voor zover een volwaardig burger zich hun 
zaak wilde/kon aantrekken of voor zover de stadstaat als politieke gemeenschap van alle burgers daar be-
lang bij had. 
 
En wat met de toestemming van de filosofen? 
Dr. Iris Samotta: De antieke filosofie van de staat zoals we die vooral door Plato, Aristoteles en later door Ci-
cero kennen, gaat uit van de waarde van een mens in verhouding tot zijn prestatie voor de gemeenschap. In 
de antieke face-to-face societies was de waarde van een burger bepaald door de inschatting van zijn medebur-
gers. Een algemeen concept van individuele menselijke waarde of het recht daarop bestond niet: de antieke 
mensen en natuurlijk ook de filosofen zouden het tamelijk onjuist hebben gevonden indien dit op de presta-
tie betrokken ideaal van de proportionele gelijkheid ten gunste van een (moderne) getalmatige gelijkheid 
opgeheven zou worden. In tegenstelling met de vertegenwoordigers van het huidkleurracisme van de nieu-
we tijd, die met pseudowetenschappelijke theorieën een rangschikking van intelligentie aan genetische fac-
toren geknoopt wilden zien, hebben de antieke filosofen zich zeer zeker ongerust gemaakt over de vraag hoe 
men op metafysisch vlak de tegenspraak kan oplossen om soortgenoten als bezit te beschouwen. Fundamen-
teel hierbij is de menselijke behoefte om een instelling zoals de slavernij juridisch en sociaal zo in de maat-
schappij te verankeren dat een moreel bewustzijn van onrecht bij de bezitters zelfs niet kan opkomen. Be-
langrijk hierbij was dat het bij de tot slaaf gemaakten steeds om vreemdelingen ging. Zelfs het in de vroegste 
tijd  gepraktiseerde systeem van de schuldslaven,  dat  aan de schuldeisers  toeliet  beslag te  leggen op het  li-
chaam van de schuldenaars, voorzag dat een schuldslaaf buiten de grenzen van de polis moest worden ver-
kocht. Van deze vreemdeling werd dan verondersteld dat hij een ‘wezen met deficitaire intelligentie’ was,  
zoals de oudheidkundige Egon Flaig het noemde. Dit betekende dat men hem zelfs niet vrij en autonoom 
kon laten leven, zodat hij  net als kinderen onder de hoede van een met verstand begaafde mens moet wor-
den gehouden. 
In de filosofie had op dezelfde wijze de opvatting ingang gevonden dat de mens een ‘slaaf van nature’ is, die 
niet in staat is zijn vrijheid te behouden en bv. door krijgsgevangenschap of door ongunstige economische of 
sociale toestanden in de onvrijheid terechtkomt. Deze natuurrechtelijke verklaring leidde ertoe de slaven te 
ontmenselijken, desgevallend te bestialiseren. Analoog met de Griekse uitdrukking voor het ‘viervoetige’ 
vee werden slaven ook ‘mensvoetigen’ genoemd en als een onzijdig opgevat. Dit spiegelt zich ook af in de fi-
losofische definitie van de slaaf als ‘bezield instrument’. 
 
Bestond er onderscheid in de behandeling van slaven tussen Romeinen en Grieken? 
Dr. Iris Samotta: Zeker niet voor de afzonderlijke slaven. Of een slaaf goed behandeld werd, hing alleen af 
van  zijn  meester.  Een  juridische  basis  voor  een  passende  behandeling  van  slaven  bestond  niet,  omdat  de  
onvrije mens steeds als bezit beschouwd werd. Het hing er vooral van af welke taken men uitvoerde en hoe 
hoog men opgeleid was of hoe attractief de lichamelijke eigenschappen waren. Bij het werk in de mijnen of 
bij de molen had men wegens de eentonige, ongezonde en gevaarlijke arbeidsvoorwaarden een zeer korte 
levensverwachting. Een bibliotheekslaaf of een begaafde muzikant werd veel beter verzorgd dan een vrije 
dagloner. Toch mag men niet vergeten dat een dergelijke slaaf op elk moment door zijn meester verkocht 
kon worden en dat hij – naargelang het humeur van de heer – in de mijnen of als slachtoffer bij de gladia-
torenspelen in het circus terecht kon komen. De menselijke behandeling van slaven was alleen afhankelijk 
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van de persoonlijke ethiek van zijn meester, zoals wij dit uit de getuigenissen van mensen uit de Romeinse 
hogere stand (bv. Cicero en Seneca) te weten komen. Zelfs deze minzame meesters lieten hun welwil-
lendheid meestal de slaven ten deel vallen die ze in eigen huis ontmoetten of wier talent ze waardeerden. De 
slaven op de ver verspreide landgoederen golden daarentegen als een gezichtloze massa, die een onderdeel 
van de routineuze economische productie waren en op wie het toezicht werd gedelegeerd. 
De persoonlijke ethiek die de handeling bepaalde, was natuurlijk een wezenlijk deel van de persoonlijke dig-
nitas (‘waardigheid’) die men aan de politieke elite toeschreef. Dienovereenkomstig waren willekeurige 
gruwelijkheden tegen slaven moreel ontoelaatbaar en werden ze op maatschappelijk vlak afgestraft. 
 
Zijn er parallellen tussen de antieke slavenhandel en de moderne human trafficking? 
Dr. Iris Samotta: De vraag die zich bij de behandeling van de antieke slavenhandel het meest opdringt, is wel 
deze: waarom bestaat er een zo grote discrepantie tussen de aanwezigheid alom van slaven en het schimmi-
ge bestaan van slavenhandelaars? Al louter omwille van de logistieke kosten kon de human trafficking niet 
ongemerkt blijven, waarbij men hier niet alleen de import van slaven uit de grensgebieden moet beschou-
wen, maar ook de doorverkoop van reeds gekochte slaven binnen de Grieks-Romeinse economische wereld. 
De centrale overslagplaatsen ontwikkelden zich analoog met de uitbreiding van de slavenverkoop in de 
Middellandse Zeewereld. Dit leidt tot de verdere vraag of een kapitaalintensieve en risicovolle bezigheid als 
de slavenhandel een bepaald politiek klimaat nodig heeft om lucratief te zijn. Bij deze vraag zijn parallellen 
met de moderne human trafficking duidelijk. De handel met ‘menselijke koopwaar’ toont zich bijzonder lucra-
tief  daar  waar  er  weinig  ingrijpen  van  de  staat  is,  waar  er  geen  gezaghebbende  centrale  staatsmacht  ge-
vormd  is  of  waar  door  oorlog  een  langduriger  machtsvacuüm  ontstaat  zoals  wij  dat  in  de  moderne  tijden  
kunnen waarnemen. Na de val van de Sovjet-Unie kon men dat in Oost-Europa zeer duidelijk zien. De hu-
man trafficking uit Oost-Europa, uit Zuid-Oost-Europa en de voormalige Sovjetrepublieken naar de westerse 
landen is in de laatste decennia enorm toegenomen. Als men de verkeerswegen en communicatiemiddelen 
in  de  antieke  wereld  bekijkt,  dan  erkent  men  aan  de  hand  van  de  verplaatsing  van  afzonderlijke  groepen  
slaven dat de human trafficking op een grote mobiliteit en een geringe transparantie in de transfer van koop-
waar heeft vertoond. 
Een ander belangrijk aspect dat de betekenis van de human trafficking niet alleen voor de oudheid moet on-
derstrepen, mag ten slotte niet onvermeld blijven. Tot nu toe werd in de onderzoekingen over slavernij 
meestal de traumatische daad van de slaafwording, nl. het roven of het gevangennemen van een mens, op 
de voorgrond gebracht om de verandering van een vrij mens tot een ontrecht ‘bezield instrument’ te verkla-
ren  dat  zich  in  de  absolute  beschikkingsmacht  van  een  ander  mens  bevindt.  De  eindelijk  gebroken  mens  
wordt volgens de behoeften van zijn bezitter opnieuw ‘geconstrueerd’. Dit proces van psychische en fysieke 
conditionering moet ongetwijfeld gepaard gaan met het geleidelijke verlies van de hoop op een mogelijke 
vlucht of bevrijding. Dit proces moet mijns inziens over een tijdsduur verlopen die met de transportweg van 
een slavenhandelaar overeenkomt. 
Zo heeft de human trafficking niet alleen een relevantie met betrekking tot de afstandelijke verplaatsing van 
onvrije arbeidskrachten, die zeker in meerdere etappen en met verscheidene tussenhandelaars plaatsvond, 
maar is de human trafficking ook absoluut noodzakelijk voor de socialisatie van de slaven. Parallellen met de 
moderne mensenhandel dringen zich hier spontaan bij de waarnemer op. 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Twijfel aan de vooravond van een burgeroorlog: 
klaslectuur van Cicero’s brieven 

 
 

Kris Doffemont 
 
 
Van Cicero’s brieven las ik in de klas tot voor kort alleen die uit de periode van zijn ballingschap. Tot op ze-
kere hoogte is Cicero’s situatie vergelijkbaar met die van talrijke asielzoekers, moderne bannelingen die vaak 
ook hun familie en vertrouwde omgeving missen en onzeker zijn over hun lot. Veel variatie bieden deze 
brieven echter niet: je kan er in de klas één of twee lezen om de leerlingen te laten kennismaken met de no-
den van een banneling, maar de inhoudelijke herhalingen – begrijpelijk, want Cicero is in paniek – komen al 
snel  (onbedoeld)  zeurderig  over  en hebben een averechts  effect:  Cicero wordt  voor  de leerlingen een zeur-
kous. 
 
Anderzijds zijn Cicero’s brieven, door hun frequentie en door de bevoorrechte positie van de schrijver als ge-
tuige van de Romeinse politiek, zeer interessante tijdsdocumenten, ook voor leerlingen. Door hun stijl en 
opzet bieden ze de lezer immers een andere blik op de Romeinse geschiedenis. Net zoals de antieke historio-
grafen zijn brievenschrijvers weliswaar subjectief: ze willen de lezer van hun denkbeelden overtuigen. Maar 
terwijl de oude geschiedschrijvers ontmaskerd moeten worden omdat zij proberen de lezer met een schijn 
van objectiviteit hun mening als waarheid op te dringen, appreciëren we de opinie van brievenschrijvers 
omdat ze zo direct wordt weergegeven. Bovendien krijg je vaak rechtstreeks inkijk in het privéleven van de 
auteur. Het gevoel dat je onder de huid van de schrijver kruipt, spreekt de leerlingen aan: ze lezen a.h.w. Ci-
cero’s Facebookpagina of blog. 
 
Geselecteerde brieven en andere documenten 
 
Uitgaande van het boekje Rome in revolutie,  een bundeling van tijdsdocumenten over de periode 50-46 v.C., 
vertaald door H.W.A. van Rooijen-Dijkman, selecteerde ik enkele brieven en andere teksten die getuigen van 
de aanloop van de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius, tot een kleine cursus voor het vierde jaar. Deze 
teksten nam ik op: 
 
• Gaius Sallustius Crispus, Epistula ad Caesarem I, 3 en 5: in deze brieffragmenten, waarvan de authenticiteit 
betwist is, maar die alle kenmerken van Sallustius’ werk vertonen, klaagt de auteur de verloedering aan van 
de republikeinse instellingen. Pompeius zou daarin de hand hebben. De auteur stelt o.m. voor om het gede-
genereerde plebs in kolonies te vestigen en het daar te vermengen met ‘nieuwe burgers’, vreemdelingen zeg 
maar. Deze nieuwe Romeinen moeten de oude Romeinen helpen om hun vroegere waarden te herontdek-
ken! Toch wel een opmerkelijke visie op integratie ... 
 
• Marcus Tullius Cicero, Epistulae ad familiares XVI, 11: Cicero schreef deze brief in januari 49 v.C., net nadat 
Caesars commando officieel vervallen was. Hij noemt Caesars eisen onredelijk en arrogant. Het is interessant 
om de vergelijking te maken met Caesar, De bello civili I, 5, waar Caesar zijn eigen eisen uiteraard zeer gema-
tigd noemt. 
 
• Marcus Tullius Cicero, Epistulae ad Atticum VII, 21: nadat Pompeius, de consuls en de meeste senatoren 
uit Rome vertrokken waren, trok Cicero zich terug in zijn villa in Formiae. In deze brief klaagt hij de lamlen-
digheid van Pompeius aan –  bij  wie  hij  zich uiteindelijk  toch zal  aansluiten in  Griekenland –  en diens on-



 7

handige poging om in Rome nog vlug de staatskas te laten plunderen. Aflevering 4 (Stealing from Saturn) van 
de tv-serie Rome (deel 1) is op dit laatste voorval gebaseerd. De filmmakers hebben zich wel een zekere vrij-
heid veroorloofd. 
 
• Gaius Julius Caesar, De bello civili I, 23: hier beschrijft Caesar zijn inname van Corfinium, waar aanhan-
gers van Pompeius hem wilden hinderen tijdens zijn opmars naar Rome. Hij benadrukt zijn eigen edelmoe-
dig gedrag tegenover zijn vijanden: Pompeius’ commandant en het gemeentebestuur van Corfinium krijgen 
amnestie en de soldaten sluiten zich aan bij Caesars leger. 
 
• Marcus Tullius Cicero, Epistulae ad Atticum VIII, 13: Cicero uit in deze brief op treffende wijze zijn onge-
noegen over de politieke desinteresse en het opportunisme van de bevolking van Italië. 
 
Cicero’s verslag van zijn ontmoeting met Caesar 
 
In de klas besluit ik dit thema met een brief waarin Cicero verslag uitbrengt van zijn ontmoeting met Caesar. 
Nadat Caesar de Rubicon is overgestoken, trekt hij naar het zuiden en begint de belegering van Brundisium, 
waar Pompeius zich heeft verschanst en vanwaar hij op 17 maart 49 v.C. naar Griekenland ontkomt. Vervol-
gens reist Caesar langs de Via Appia naar Rome. Intussen laat hij bekendmaken dat hij op 1 april de voltalli-
ge senaat bijeen wil zien in Rome. Ook Cicero wordt dus in Rome verwacht. Caesar maakt Cicero in brieven 
duidelijk dat hij een beroep wil doen op zijn diensten en hij bezoekt hem ook tijdens zijn reis naar Rome om 
hem voor zijn  zaak te  winnen:  Formiae,  waar  Cicero verblijft,  ligt  immers  op de weg.  Cicero brengt  in  een 
brief aan Atticus verslag uit van zijn gesprek met Caesar. In de brief worden de onderhandelingen tussen de 
twee toppolitici bijzonder levendig weergegeven: Cicero citeert letterlijk fragmenten van het gesprek en 
formuleert zijn bedenkingen daarbij. Deze blik op Romes interne politieke keuken, de spitse opmerkingen 
van Cicero en Caesar en de rake en erudiete formulering maken de lectuur van deze brief zeer interessant. Je 
krijgt bijna het gevoel in een aflevering van Borgen (Deense politieke tv-serie) aanbeland te zijn! Daarom 
neem ik de brief volledig op in deze bijdrage, met lectuurhulp, vertaling en tips voor een bespreking. 
 
Voorbereiding op de lectuur 
 
Doorgaans geef ik de leerlingen ter voorbereiding van de lectuur een lijst met woorden uit de tekst mee naar 
huis, die ze dan moeten determineren (alle mogelijkheden!) en waarvan ze de betekenis moeten noteren. 
Sommige woorden zijn nieuw, maar wegens de verwantschap met een gekend woord moeten de leerlingen 
de betekenis wel kunnen afleiden. De lectuur van de tekst in de les verloopt door die voorbereiding iets vlot-
ter. Bovendien worden de leerlingen op die manier verplicht om thuis voortdurend hun grammaticale en 
lexicale kennis op te frissen. 
 
utrumque, consilio, oratio, bene, potius, existimaret, gratias, ageret, mansimus, fefellerunt, minus, damnari, iudicio, 
tardiores, fore, reliquos, venerimus, veni, igitur, pace, -ne, inquam, arbitratu, an, praescribam, senatui, plac re, exerci-
tus, iri, transportari, tum, vero, ista, dici, nolo, ita, putabam, dicendum, modo, possem, sil re, aut, adessem, summa, 
quasi, exitum, quaerens, negandum, discessimus, credo, igitur, hunc, pridem, reliqua, comitatus, soles, perditam, copi-
as, castris, circumsederetur, legiones, vigilat, audet, fuerat, extremum, tamen, odiosa, paene, praeterii, uti, liceret, usu-
rum, quorum, posset, descensurum, vidisti, virum, scripseras, certe, cedo, ipse, inde, exspecto, equidem, malim, inquies, 
actum, ne, agas, sequimur, antea, videamus, evadat, congressu, dubito, quin, offenderim, agendum, valde 
 
De Romeinse datering en standaardformuleringen in de aanhef van een brief zijn gekend of moeten eerst 
worden toegelicht. Voor leerlingen die geen Grieks volgen – de meerderheid dus – moeten de Griekse vor-
men getranscribeerd en vertaald worden. 
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Latijnse tekst 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 

Scr. Arpini v K. Apr. a. 705. 
CICERO ATTICO SAL. 
[1] Utrumque ex tuo consilio; nam et oratio fuit ea nostra ut bene potius ille de nobis existimaret quam 
gratias ageret, et in eo mansimus, ne ad urbem. Illa fefellerunt facilem quod putaramus; nihil vidi mi-
nus. Damnari se nostro iudicio, tardiores fore reliquos, si nos non venerimus, dicere. Ego dissimilem il-
lorum esse causam. Cum multa, ‘veni igitur et age de pace.’ ‘Meone’ inquam ‘arbitratu?’ ‘An tibi’ inquit 
‘ego praescribam?’ ‘Sic’ inquam ‘agam, senatui non placere in Hispanias iri nec exercitus in Graeciam 
transportari, multaque’ inquam ‘de Gnaeo deplorabo.’ Tum ille, ‘ego vero ista dici nolo.’ ‘Ita putabam’, 
inquam; ‘sed ego eo nolo adesse quod aut sic mihi dicendum est multaque quae nullo modo possem si-
lere si adessem aut non veniendum.’ Summa fuit,  ut ille quasi exitum quaerens, ‘ut deliberarem.’ Non 
fuit negandum. Ita discessimus. Credo igitur hunc me non amare. At ego me amavi, quod mihi iam 
pridem usu non venit. 
[2] Reliqua, o di! Qui comitatus, quae, ut tu soles dicere, !  In qua erat  Celer. O rem perdi-
tam! O copias desperatas! Quid quod Servi filius, quod Titini in iis castris fuerunt quibus Pompeius cir-
cumsederetur! Sex legiones; multum vigilat, audet. Nullum video finem mali. Nunc certe promenda tibi 
sunt consilia. Hoc fuerat extremum. 
[3] Illa tamen  illius est odiosa quam paene praeterii, si sibi consiliis nostris uti non liceret, 
usurum quorum posset ad omniaque esse descensurum. Vidisti igitur virum, ut scripseras? Ingemuisti 
certe.  Cedo  reliqua.  Quid?  Continuo  ipse  in  Pedi  Norbanum,  ego  Arpinum;  inde  exspecto  equidem

 illam tuam. ‘Tu malim’ inquies ‘actum ne agas. Etiam illum ipsum quem sequimur multa 
fefellerunt.’ 
[4]  Sed ego tuas  litteras  exspecto.  Nihil  est  enim iam ut  antea ‘videamus hoc quorsum evadat.’  Extre-
mum fuit de congressu nostro; quo quidem non dubito quin istum offenderim. Eo maturius agendum 
est. Amabo te, epistulam et ! Valde tuas litteras nunc exspecto. 

 
Marcus Tullius Cicero, Epistulae ad Atticum IX, 18 
 
Vertaalhulp 
 
4 Illa fefellerunt quod: ‘we hebben ons vergist in de veronderstelling dat’ 
4 putaramus = putaveramus 
4 nihil = neminem 
5 dissimilis: ‘niet gelijk’ 
6 Cum multa (locuti essemus) 
7 ag re + infinitiefzin: ‘ertoe drijven dat, erop aansturen dat’ 
8 Gnaeus = Pompeius 
8 deplorare: ‘jammeren’ 
9 multaque (sunt) 
10 ut ille (me rogaret) 
10 deliberare: ‘overwegen’ 
12 usu venire: ‘zich voordoen, overkomen’ 
13 : ‘dodenstoet’. Hiermee verwijst Cicero naar boek 11 van de Odyssee, waar Odysseus de onder-

wereld bezoekt en een stoet van dode helden ziet voorbijtrekken. 
13 : ‘held, halfgod’ (zoals Odysseus ze in de onderwereld ziet) 
13 Celer: Quintus Pilius Celer, de schoonbroer van Atticus, stond aan Caesars kant. Ook de zonen van Ser-

vius Sulpicius Rufus en Quintus Titinius waren in Caesars legerkamp, met goedvinden van hun vader. 
Hun vaders werden nochtans tot de optimaten gerekend, en Quintus Titinius was een vriend van Atti-
cus en Cicero, die eerst voor Pompeius leek te kiezen. 



 9

14 desperatus: ‘wanhopig’ 
14 castris: nl. bij Brundisium 
15 prom re: ‘voor de dag halen’ 
16 extremum:  Cicero  had  eerder  met  Atticus  afgesproken  dat  hij  na  de  ontmoeting  met  Caesar  de  knoop  

zou doorhakken en zou beslissen over wat hij zou doen. 
17 : ‘afsluiter’ 
18 vidisti ... scripseras:  Atticus  had Cicero in  een vorige brief  wellicht  de opdracht  gegeven om een goede 

beschrijving van Caesar te geven, zodat hij zich hem goed kon voorstellen en ‘voor zich zag’. 
18 ingem re: ‘zuchten’ 
19 cedo: ‘vertel’. Oude imperatiefvorm: ce (zoals in ecce) en do (= da). 
19 continuo: ‘onmiddellijk’ 
19 Pedi Norbanum: Norbanum is de omgeving van Norba, het Norbaanse land (Norba was een stad in La-

tium); Pedius was een neef van Caesar en diens legaat in Gallië. 
20 : ‘kwetteraarster’.  Cicero  verwijst  hier  naar  een  gedicht  van  Leonidas  van  Tarente  (Anth.

10, 1): ‘Het is tijd om te varen, want reeds is de kwetterende zwaluw verschenen en de gracieuze wes-
tenwind.’ De verwijzing naar de zwaluw klinkt verwijtend, maar het is niet helemaal zeker wat ermee 
bedoeld wordt. Misschien had Atticus gezegd dat Cicero na zijn ontmoeting onbezorgd de lente ging 
kunnen afwachten. Zoals het er nu naar uitziet, wacht Cicero nu op de lente om dan met een gunstige 
wind naar Griekenland te kunnen afvaren. 

22 nihil est: ‘het is onmogelijk (te zeggen)’ 
22 quorsum: ‘waarheen’ 
22 extremum: zie r. 16 
23 eo maturius: ‘des te sneller’ 
24 : ‘met politieke adviezen’ 
 
Vertaling 
 
[1] In beide gevallen volgde ik jouw raad op: mijn betoog was van die aard dat hij (= Caesar) eerder respect 
voor mij had dan dankbaarheid, en ik bleef bij mijn standpunt om niet naar Rome te gaan. We sloegen de bal 
wel  mis  waar  we  dachten  dat  hij  inschikkelijk  was:  nooit  zag  ik  iemand  die  minder  inschikkelijk  was.  Hij  
beweerde dat hij gestigmatiseerd werd door mijn beslissing en dat de andere politici zouden aarzelen als ik 
niet zou komen. Mijn antwoord was dat hun positie verschilde van de mijne. Na veel heen-en-weergepraat 
zei hij: ‘Kom dan en onderhandel over vrede.’ ‘Op mijn voorwaarden?’ zei ik. Waarop hij zei: ‘Is het aan mij 
om jou te dicteren?’ ‘Ik zal het volgende voorstellen,’ zei ik, ‘dat de senaat het afkeurt dat er een expeditie 
naar Spanje wordt gestuurd en dat er legers naar Griekenland worden overgebracht, en ik zal veel jammeren 
over Pompeius.’ Dan zei hij: ‘Dat dergelijke uitspraken worden gedaan, wil ik niet.’ ‘Dat dacht ik al,’ zei ik, 
‘maar juist daarom wil ikzelf niet aanwezig zijn, omdat ik vind dat ik dan zo’n motie moet indienen en er ve-
le dingen zijn waarover ik op geen enkele manier zou kunnen zwijgen als ik aanwezig zou zijn. Anders kom 
ik  beter  niet.’  De  slotsom  was  dat  hij  me  vroeg,  als  een  poging  om  af  te  ronden,  om  erover  na  te  denken.  
Weigeren kon ik niet. Zo gingen we uit elkaar. Ik ben zeker dat ik hém bijgevolg niet tevreden heb gesteld, 
maar mezelf wel, wat mij reeds lang niet meer overkwam. 
[2] Wat de rest betreft, goede goden! Wat voor een gezelschap was me dat, wat een ‘dodenstoet’, om het met 
een uitdrukking van jou te  zeggen!  Bij  hen was ‘de halfgod’  Celer.  Wat  een misdadige onderneming!  Wat  
een diep gezonken bende! Wat te zeggen over het feit dat de zoon van Servius en ook die van Titinius in het 
kamp waren van waaruit Pompeius werd belegerd. Zes legioenen! Hij is wel alert, hij durft wel! Ik zie geen 
eind aan het kwaad. Nu moet jij met oplossingen voor de dag komen. Hier hadden we de grens getrokken. 
[3] Zijn ‘closing remark’ nog, echt hatelijk, ik vergeet ze bijna te vermelden: als hij geen beroep kon doen op 
mijn advies, zou hij een beroep doen op de adviezen van gelijk wie en zou hij zijn toevlucht zoeken tot gelijk 
wat. Zie je de man nu ‘met eigen ogen’, zoals je had geschreven? Je moest ongetwijfeld zuchten. ‘Over naar 
het vervolg.’ Welk vervolg? Alles was gezegd. Hijzelf ging onmiddellijk naar Norba, bij Pedius, en ik naar 
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Arpinum. Vervolgens wacht ik in elk geval op de ’twittering swallow’, zoals jij het zegt. ‘Gedane zaken ne-
men geen keer’, zal je zeggen. ‘Ook de leider zelf die we volgen, heeft zich vaak vergist.’ 
[4] Dus ik verwacht een brief van jou. Je kan niet meer zoals vroeger zeggen: ‘We zien wel waarop het uit-
draait.’ Zoals afgesproken was mijn ontmoeting met Caesar de laatste test, en ik twijfel er niet aan dat ik hem 
daar gekrenkt heb. Des te sneller moeten we handelen. Asjeblieft, stuur een brief, en een met ‘political ad-
vice’. Ik kijk nu echt uit naar een brief van jou. 
 
Bespreking 
 
Voor de vraagjes heb ik me deels geïnspireerd op de bloemlezing van Den Hengst en Kassies (zie bibliogra-
fie). De brief is dankbaar materiaal voor een herhaling van het gebruik van de conjunctief. 
 

1 Utrumque ex consilio (r.  3):  Cicero is  hier  zeer  beknopt,  want  de geadresseerde weet  uiteraard waarover  
het gaat. Welke twee adviezen had Atticus dus blijkbaar aan Cicero gegeven? 

2 Dicere (r. 5): verklaar het gebruik van de infinitief. 
3 Illorum (r. 5-6): wie zijn dat? 
4 Het gebruik van quotes om eruditie tentoon te spreiden is ook nu nog gangbaar bij politici. Volg de ac-

tualiteit  en zoek een voorbeeld.  Algemeen gebruikt  Cicero in  zijn  brieven (en wellicht  ook in  zijn  om-
gangstaal) even vlot Grieks als wij vandaag Engels. 

5 Geef een overzicht van Caesars argumenten om Cicero te overtuigen om naar Rome te gaan. Hoe evolu-
eert zijn argumentatie? 

6 Hoe dramatischer de situatie, hoe groter Cicero’s gevoel voor humor (en hoe zwarter de humor), zo lijkt 
het wel. Geef de beste voorbeelden (citeer in het Latijn en leg uit). 

7 Waaruit blijkt Cicero’s pessimisme? Geef twee citaten. 
8 Wat is Atticus’ oordeel over Caesars aanhangers? Hoe weet je dat? 
9 Cicero hecht een grote waarde aan Atticus’ advies. Uit welke uitspraken kan je dat opmaken? 

10 In 2013 verschijnt, na Imperium (2006) en Lustrum (2009), het derde deel van de Cicero-trilogie van Robert 
Harris. Deze Britse auteur baseerde zich voor zijn romans over het leven van Cicero op diens brieven en 
redevoeringen. Wellicht komt in deel drie de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius aan bod. Lees de 
hoofdstukken waarin hij deze episode uit Cicero’s leven behandelt. 

11 Bekijk een aflevering van de Deense tv-serie Borgen en bespreek de manier waarop door ministers en 
hoge functionarissen politieke afspraken worden gemaakt, akkoorden worden gesmeed en de publieke 
opinie wordt bespeeld. 

12 Verklaar de volgende conjunctieven: existimaret (r. 3), praescribam (r. 7), possem (r. 9), adessem (r. 10), deli-
berarem (r. 10), liceret (r. 17), malim (r. 20), videamus (r. 22), evadat (r. 22). 
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Leesmethode: problemen en oplossingen 
 
 

Dirk Panhuis 
 
 
Ter inleiding 
 
De leesmethode in de lessen Latijn en Grieks staat al jaren in het middelpunt van de belangstelling. Om te 
weten wat er op dat gebied in de klas gebeurt, gingen we te rade bij de verslagen van de Vlaamse onder-
wijsinspectie voor het secundair onderwijs (onderwijs.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen). Voor alle 
duidelijkheid moet er gezegd worden dat de onderwijsinspectie het naleven van de reglementeringen en de 
realisatie van de leerplannen controleert, maar niet de rol van een pedagogisch adviseur heeft. 
 
Hierna wordt de toestand beschreven op grond van dertig doorlichtingsverslagen. Citaten daaruit zijn tus-
sen aanhalingstekens gezet, zonder verwijzing naar onderwijsnet, school of datum. Dezelfde citaten komen 
trouwens regelmatig voor in veel scholen, in alle netten en in alle tijden. 
 
De datum van september 2011 is belangrijk voor het Vrij Onderwijs (VO), omdat toen een grondig gewijzigd 
leerplan voor de eerste graad (D/2011/7841/001) van kracht werd. De vernieuwingen die ons nu interesseren, 
betreffen de leesmethode en de syntactische benadering van de zin. Toch is die datum niet doorslaggevend 
voor ons onderzoek, vermits er in het VO geen specifieke leesmethode is voorgeschreven. Wél is (en was) er 
een voorkeur voor de lineaire leesmethode per woordgroep. In het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is de line-
aire leesmethode al decennialang voorgeschreven. 
 
Tot slot wil ik erop wijzen dat, ondanks de vele kritische opmerkingen over de leesmethode, veel scholen 
wel kunnen bogen op goede resultaten wat andere aspecten van de lectuur betreft, nl. tekstbespreking, his-
torische situering, stilistiek, actualisering, receptie, verwerking enz., die dan uiteraard ook in de verslagen 
worden vermeld. Evenmin geven de geciteerde opmerkingen een totaalbeeld van een school. Ook blijkt uit 
veel verslagen dat er grondig over allerlei leeraspecten wordt nagedacht en gesproken. Dat is uiteraard zeer 
hoopgevend. 
 
Taalonderricht zonder lectuur 
 
Een constante kritiek van de inspectie gaat uit naar het taalonderricht buiten de lectuur. ‘Een groot gedeelte 
van de morfologische items wordt  ingeoefend en getoetst  buiten zins-  en tekstverband.  Het  inoefenen van 
het syntactische luik verloopt via losse zinnen, waarbij het grammaticaal determineren de bovenhand krijgt 
op de betekenis.’  
 
Leesmethode niet expliciet 
 
‘De vakgroep geeft aan een grammaticaal-analytische lectuurmethode te hanteren, maar deze is nog niet uit-
gewerkt, wordt niet gelijkgericht toegepast en niet expliciet aan de leerling aangeleerd.’  
‘Men hanteert [in de tweede graad] gelijkgericht de lineaire leesmethode, maar deze kan nog worden geëx-
pliciteerd en bewust aan de leerlingen worden aangeleerd.’  
‘In de tweede graad, en vooral in II,1, is de hoeveelheid gelezen tekst zeer beperkt en de in het leerplan aan-
gegeven minima worden niet altijd bereikt. Verder geven de leraren aan de lineaire of functionele lectuurme-
thode te hanteren, maar uit lesobservaties blijkt dat deze in de verschillende leerjaren uiteenlopend wordt 
gehanteerd en niet systematisch aan de leerlingen wordt aangeleerd. Bovendien vullen de leraren zelf tijdens 
het lezen en het vertalen veel probleemoplossing in.’ 
 
Een exemplarisch citaat resumeert de positieve (door mij onderstreepte) elementen in combinatie met twee 
samenhangende belangrijke lacunes (de door mij gecursiveerde tekst): ‘Lectuur krijgt recentelijk een veel 
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centralere plaats in het leerproces en de hoeveelheid voldoet. De vakgroep heeft de keuze gemaakt voor een 
lineaire lectuurmethode die over het volledige curriculum consequent en gelijkgericht wordt gehanteerd, 
maar ze wordt nog niet systematisch en expliciet aan de leerlingen aangeleerd.  Toch geeft  de vakgroep aan dat  de 
leesvaardigheid van de leerlingen aanzienlijk is verhoogd. Het leesproces verloopt zeer vertaalgericht, zodat heel 
wat tekstbegrip bij de leerlingen tot stand komt via de vertaling en niet uit de Griekse of Latijnse brontekst.’   
 
‘Lectuur wordt nog te veel beschouwd als het sluitstuk van de grammaticale verwerving en staat onvol-
doende centraal in het leerproces. De vakgroep heeft in een visietekst de keuze gemaakt voor een lineair-
dynamische lectuurmethode die over het volledige curriculum consequent en gelijkgericht wordt 
gehanteerd, maar ze wordt niet systematisch en expliciet aan de leerlingen aangeleerd. Het leesproces ver-
loopt ...’ (zie de laatste cursieve zin in de vorige alinea). 
‘Het meermaals hernemen van de vertaling drukt het leestempo evenwel aanzienlijk, betrekt de leerlingen 
minder bij de brontekst en doet het tekstbegrip voornamelijk via het Nederlands tot stand komen.’ 
(Tweede en derde graad:) ‘Inzake de functionele lectuurmethode kan worden gesteld dat ze intentioneel 
wordt gehanteerd, vooral door het respecteren van de woordorde en het opsplitsen in woordgroepen. Er be-
staat bij de leraren evenwel onduidelijkheid over de rol van de grammaticale analyse en de plaats en de 
functie van parafrase en vertaling. Door het vertaalgericht lectuuronderwijs komt bij veel leerlingen het 
tekstbegrip tot stand via de vertaling, heel wat leerlingen zijn zeer nadrukkelijk gericht op het noteren van 
de vertaling.’ 
 
Vernieuwing en heimwee 
 
‘In de eerste graad verloopt de overstap naar het nieuwe leerplan (...) zorgvuldig en op basis van overleg in 
de vakgroep. De implementatie van het leerplan is evenwel nog niet optimaal. (...) Toch wordt lectuur nog te 
veel beschouwd als het sluitstuk van de grammaticale verwerving en staat het lezen onvoldoende centraal in 
het leerproces. (...) Positief hierbij is dat de leerlingen worden geoefend in het zelf markeren van woordgroe-
pen. Het leesproces verloopt evenwel zeer vertaalgericht, zodat ...’ (zie cursieve zin hierboven). ‘In de eerste 
graad heeft de vakgroep zich grondig voorbereid op het nieuwe leerplan, maar men durft nog onvoldoende 
de oude manier van werken loslaten. (...) M.b.t. de lectuurmethode geeft de vakgroep aan om in de drie gra-
den het lineaire lezen af te wisselen met grammaticale analyse. Deze methode is evenwel niet in de vak-
groepwerking geëxpliciteerd, wordt niet gelijkgericht gehanteerd en evenmin aan de leerlingen aangeleerd.’ 
 
Te weinig lectuur 
 
‘Voor de lectuur volgt men het aanbod van het leerboek, maar door de centrale positie van de grammatica en 
vocabularium in de bestede lestijd worden nog geregeld geplande lectuurlessen geschrapt.’ 
‘In de tweede en derde graad is de hoeveelheid lectuur (te) beperkt.’ 
‘De grammaticaal-analytische lectuurmethode strookt niet met de in het leerplan uitgewerkte leesstrategie. 
(...) De keuze voor de grammaticaal-analytische lectuurmethode hypothekeert evenwel het leestempo en de 
hoeveelheid gelezen tekst.’ 
‘De lectuurmethode, zoals beschreven in het leerplan, wordt niet gehanteerd en aan de leerlingen 
aangeleerd. Door het niet aanleren van de lectuurmethode en de zeer aanzienlijke lacune in grammaticale 
kennis verloopt [in de tweede graad] de lectuur zeer traag en wordt een beperkte hoeveelheid tekst gelezen.’ 
 
Tijdrovend 
 
‘Het dagelijks toetsen van vocabularium en de klassikale correctie van taken en toetsen zijn zeer tijdrovend.’ 
‘De vakgroep heeft de uitgewerkte lectuurmethode omgezet in een – weliswaar vrij omslachtig –
leerlingendocument.’ 
 
 
 



 13

Eindresultaat? 
 
In het Bulletin van de Vereniging Classici Nederland schrijft Soerink (2013, p. 29): ‘Het werkelijke probleem in 
gymnasiaal Nederland is misschien dat ook veel docenten nauwelijks Grieks en Latijn kunnen lezen. Ik her-
inner me een nascholingscursus voor docenten klassieke talen: naast mij zat een dame die op haar hand-out 
allerlei woorden omcirkelde en onderstreepte; toen ik haar vroeg wat zij aan het doen was, antwoordde zij: 
“Ik omcirkel de persoonsvorm, onderstreep het subject en zet een stippellijntje onder het object, want zo 
doen wij dat op onze school.” Een docent, dus, die nauwelijks het niveau van haar eigen leerlingen ontstijgt. 
Met dergelijke docenten voor de klas zullen scholieren inderdaad nooit beseffen dat het Latijn een taal is die 
gelezen kan worden, in plaats van een algebraïsche constructie die ontcijferd moet worden.’ 
 
* * * * * * * * * * 
 
Analytisch lezen bestaat niet 
 
Analyseren is iets anders dan lezen. Lezen is voor bijna iedereen een plezant (zij het zeer complex) to-
taalgebeuren. Analyseren is een theoretische bezigheid om uit te zoeken hoe iets in elkaar zit: de een doet 
dat al liever dan de ander. Ik herinner me nog hoe ik als leerling in het hoger middelbaar onder de indruk 
was van het feit dat de ongeveer 363 vormen1 van een Grieks werkwoord gemakkelijk konden worden her-
kend op basis van een heel beperkt aantal elementen voor de primaire en secundaire persoonsuitgangen, 
voor het actief/mediaal/passief, voor de wijzen en voor de tijden. Anderen vinden dat minder interessant en 
zijn eerder geboeid door de ontleding van de aardkorst, een historisch gebeuren of het spijsverteringsstelsel. 
 
Men kan niet zonder ongelukken de trap afdalen en tegelijkertijd analyseren welke spieren bij die afdaling 
meespelen. Men kan bij het rijden niet zonder gevaar van de derde naar de vierde versnelling overschakelen 
en tegelijkertijd de overbrengingsverhoudingen tussen het toerental van de motor en de rijsnelheid van de 
auto berekenen. Men kan bij het lezen niet bewust alle gegevens van een zinsdeel analyseren en tegelijkertijd 
het begin van de zin onthouden. Echt lezen en theoretisch een zin (of een woord of een tekst) analyseren zijn 
twee verschillende activiteiten. Beide hebben hun plaats in het onderwijs, maar het lezen is het hoofddoel en 
komt eerst, o.a. omdat het didactisch gezien de meest boeiende en motiverende activiteit voor een twaalf-
jarige is. De grammaticale (syntactische, semantische, morfologische) analyse van zinnen na de lectuur is 
nodig om inductief de theoretische kennis op te bouwen, deels om steeds moeilijkere zinnen in een vreemde 
taal te kunnen lezen, deels om te weten hoe die taal en de moedertaal in elkaar zitten. Dat lijkt me in de al-
gemene vorming van leerlingen minstens even belangrijk als weten hoe een molecule in elkaar zit. Gramma-
ticale analyse en bewuste oefeningen op zinsontleding zijn dus heel belangrijk in het leerproces, maar niet 
als leesmethode. 
 
Het taalonderricht begint dus beter niet met de grammatica (morfologie of zinsontleding), maar met het le-
zen van concrete zinnen/teksten. Op grond daarvan komt de (abstracte) theorie tot stand via inductie. Ook in 
de hogere jaren zal men een echt of vermeend moeilijke zin (zie Panhuis 2010b, over Sulpicia 3, 18 en Vergi-
lius, Aeneis 4, 333-336) niet vooraf ontleden maar lineair lezen, al was het maar omdat zo’n zin wegens zijn 
lengte, hyperbata en ellipsen en wegens bijzinnen die midden in een regerende zin ingesloten staan, niet 
keurig per constituent (woordgroep of bijzin) op het bord kan worden geschreven. 
 
Lezen 
 
In de eerste les van het eerste jaar wordt een Latijnse tekst met plezier gelezen en geen grammatica gegeven. 
Het verhaal op zich moet qua inhoud en stijl aantrekkelijk zijn. De leerlingen zijn twaalf jaar oud en zinnetjes 
van het niveau van Jip en Janneke zijn een belediging en een onderschatting van hun vermogen. Een kind 
van vijf jaar begrijpt en gebruikt al voegwoorden en samengestelde zinnen, zonder te weten dat het voeg-
                                                
 1 Van het participium zijn alleen de nominatief en genitief enkelvoud in de drie genera geteld; de overige 

vormen niet. 
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woorden en samengestelde zinnen zijn. Een vereenvoudigde doorlopende authentieke tekst, met behoud 
van zijn originele stijl en charme, is dus aangewezen. De tekst is dan ook een uitgangspunt om meer te leren 
over de Romeinse cultuur.  
 
Ook als de tekst gebaseerd is op een authentieke Latijnse of Griekse tekst, mag hij niet worden verkleuterd 
tot een tekst met kortademige zinnetjes van vier of vijf woorden. Op basis van haar onderzoek bij leerlingen 
schrijft F. de Snoo (2009, p. 10): ‘Eén koppel [leerlingen] vertaalde Tandem casam parvam vident. Ianuam pulsant 
(...) als: “Ze zien een klein hutje en kloppen op de deur.” (...) Dit komt vermoedelijk doordat de leerlingen in 
hun eigen taal ook geen zinnen maken van drie woorden lang en allang het taalniveau van dat van begin-
nende leesboekjes als Nijntje zijn ontstegen. (...)  Uit de protocollen (...)  is gebleken dat het voor de lesboek-
schrijvers  van belang is  om zinnen niet  te  kort  te  maken,  omdat  dit  niet  aansluit  bij  de  reeds door  de leer-
lingen verworven taalvaardigheid. Tegelijkertijd moeten de zinnen ook niet te complex worden, omdat de 
leerlingen dan het overzicht verliezen door een cumulatie van complexe factoren.’ 
 
De lectuur gebeurt lineair (functioneel, verwachtend, dynamisch) per woord of woordgroep, of verschijnt zo 
op het scherm. De lezer stelt zich voortdurend vragen over een woordgroep en laat zijn antwoorden aanslui-
ten bij wat al eerder in de zin gelezen is. Voorbeelden van dergelijke vragen en antwoorden in een stap-voor-
staplectuur kan men vinden in Panhuis (2008, p. 9-10 en 2010b) en Vermeersch (2013). Ook in Coghe e.a. 
(2011) vindt de leraar alle vragen en antwoorden bij twee volledig uitgewerkte leesoefeningen voor de leer-
lingen: p. 96-99 (Een slavenopstand) en p. 132-137 (Naumachie). 
 
Taalverwerving  
 
Vermits bijna alle zinnen een gezegde + onderwerp bevatten en sommige andere een gezegde + onderwerp + 
voorwerp, kan de leraar na de lectuur van één of twee teksten vragen of elk van die gezegdes (wellicht ge-
kend onder de benaming “persoonsvorm”) alléén een goede zin vormt. Vermits er niet over zinnen met pluit 
(valentie nul) wordt gesproken, zal het antwoord ‘nee’ zijn. Men besluit dat er bij  het gezegde soms één en 
soms  twee  spelers  nodig  zijn,  die  onderwerp  en  voorwerp  worden  genoemd.  Daarmee  is  de  syntactische  
structuur van de Latijnse en Nederlandse zin grotendeels geleerd en het begrip “noodzakelijk zinsdeel bij 
het gezegde” expliciet ingevoerd. De term “valentie” wordt niet vermeld. In de volgende lessen (of nog later 
als men bv. eerst de vervoeging van het werkwoord wil aanleren) kan men inductief het morfologische ver-
schil tussen het onderwerp (nominatief) en het voorwerp (vaak accusatief) bespreken. De bijwoordelijke be-
paling als  niet-noodzakelijk  zinsdeel  zal  ook al  gauw worden ontdekt  en expliciet  als  zodanig worden be-
noemd. 
 
De theorie over werkwoorden met drie spelers kan later worden aangebracht als de leerlingen in de gelezen 
teksten een aantal datieven of ander constructies (zie lijst in Panhuis 2012a, § 260-262) of noodzakelijke bepa-
lingen van gesteldheid (Panhuis 2012a, § 288) hebben ontmoet. Voor meer didactische uitleg over valentie in 
het eerste jaar, zie Panhuis (2010a).  
 
Over  de valentie  kunnen en moeten nauwelijks  oefeningen worden gemaakt.  Men zal  uiteraard na de lec-
tuur van een tekst even expliciet vragen hoeveel noodzakelijke spelers bij respectievelijk cad re, nec re en d re 
e.d. in de gelezen zinnen werden opgemerkt. Maar de beste oefening bestaat erin om tijdens de lectuur bij 
een gezegde een bepaald aantal noodzakelijke delen te verwachten, of nog vaker omgekeerd, bestaat erin om 
bij een aantal substantiefgroepen op grond van hun naamval een bepaald gezegde te leren verwachten. 
Soms zijn bij bepaalde gezegdes meerdere valenties mogelijk (zie Panhuis 2012a, § 264-265; en woordenboe-
ken bij elk werkwoord). 
 
Syntaxis 
 
De grootste vernieuwing van het nieuwe Leerplan Klassieke studiën (D/2011/7841/001) van het VO en van mijn 
Latijnse grammatica bestaat niet in het aanbrengen van het begrip “valentie”. Veel belangrijker is dat het taal-
kundig denken niet langer beperkt blijft tot de morfologie en dat ook de syntaxis haar eigen plaats krijgt in 
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de taalbeschouwing. Traditioneel is de syntaxis veel te veel “toegepaste morfologie” geweest (zie Panhuis 
1999 over de traditionele grammatica’s). Omdat taal een complex verschijnsel is, is het belangrijk om voor 
een  bepaald  fenomeen  de  gepaste  terminologie  te  gebruiken  (Panhuis  2009,  2012b).  Anders  ontstaat  er  de  
grootste conceptuele verwarring in alle hoofden. Dat is niet verantwoord en niet efficiënt. 
 
Het  is  ook niet  efficiënt  en bovendien tijdrovend en demotiverend om dingen moeilijk  te  maken als  ze  dat  
niet zijn. Meer bepaald over de syntaxis van de zin en de valentie kan men veel bladzijden schrijven in leer-
boeken of extra losse bladen uitdelen met vierkantjes en kleurtjes en pijltjes en stippellijntjes. Een eenvoudig 
schema of lijstje volstaat echter, omdat de syntaxis van de zin eenvoudig is, vooral door het geringe aantal 
zinsdelen. De meeste noodzakelijke zinsdelen (gezegde, onderwerp en één voorwerp) en de bijwoordelijke 
bepaling/bijzin komen al heel vroeg aan bod en kunnen al snel, zelfs voordat de naamvallen gekend zijn, 
worden gesynthetiseerd. Bv.: 
 

Het gezegde en zijn noodzakelijke zinsdelen Niet-noodzakelijke zinsdelen 

gezegde onderwerp (lijdend) voorwerp bijwoordelijke bepaling/bijzin 

 
In de derde cel is de term “lijdend” tussen haakjes gezet: het is belangrijk dat de leerling vooral de syntacti-
sche term “voorwerp” kent, ook al zal dat in het begin bijna altijd een lijdend voorwerp zijn en zal die term 
ook meestal  worden gebruikt.  Maar  als  er,  ook in  een tekst  in  het  eerste  jaar,  toevallig  bij  parc re of uti een 
voorwerp in een andere naamval voorkomt, dan zal de leerling op grond van zijn taal- en valentiegevoel bij 
die werkwoorden ook een voorwerp verwachten, omdat hij een goede syntactische reflex heeft aangeleerd. 
Als dat voorwerp om semantische redenen (= op grond van zijn betekenis: voordeel in de datief, middel in 
de ablatief) dan niet in de accusatief blijkt te staan en niet passiveerbaar is, dan heeft hij weer iets bijgeleerd, 
maar hoeft hij zijn wereldbeeld over “lijdend voorwerp” niet te corrigeren, vermits hij in de eerste plaats al 
de term “voorwerp” heeft geleerd. Er is dan ook geen reden om een mooi authentiek Latijns verhaal met een 
occasioneel parc re of uti erin te verminken en die constructie uit te bannen. 
 
Later in het eerste jaar of in het tweede jaar kan die tabel uitgebreid worden met sommige (niet alle!) gege-
vens vermeld in de tabel in Panhuis (2012, § 184): 
 

ACTIEVE ZIN 

Minimale zin: 
GEZEGDE + 0, 1, 2 OF 3 NOODZAKELIJKE ZINSDELEN 

(Het aantal hangt af van de betekenis van het gezegde.) 

Niet-noodzakelijke 
zinsdelen 

 
gezegde 

1 
ond.: nom. 

2 
L.V.: acc. 
Vwp.: gen., dat., abl. 
voorzetselvoorwerp 

3 
Vwp.: gen., dat., abl., acc. 
M.V.: dat. 
voorzetselvoorwerp 

3 
predicatief 
complement 
 

 
predicatieve 
bepaling 

 
BWB 

bepaling van gesteldheid 

 
Te gepasten tijde zal men daaraan toevoegen dat het onderwerp, het voorwerp en de BWB zowel een 
naamwoord(groep) als een bijzin kunnen zijn (Panhuis 2012, § 189). Zo’n bijzin is dan niets nieuws: de leer-
lingen kennen de functie al en hebben al heel vroeg, zonder dat er expliciet over bijzinnen werd gesproken, 
diverse voegwoorden ontmoet en als woordenschat geleerd. 
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Twee leesprocessen: top-down en bottom-up  
 
De lezer gebruikt in meerdere of mindere mate tegelijkertijd twee leestechnieken. Enerzijds herkent men aan 
de basis (vooral morfologische) vormen, woorden, groepen om die in te passen in een geheel van de zin of 
de bijzin. Vanuit de basis (bottom) klimt men op naar de top. Anderzijds construeert men ook betekenis van 
boven naar onder: men heeft een algemene of precieze kennis van de wereld rondom de tekst, men heeft 
reeds de titel en enkele zinnen gelezen en maakt nu (semantische en syntactische) verwachtingen over wat er 
in de volgende zinnen zou moeten staan of niet kan staan.  
 
‘Bottomup-lezen leidt tot intensief lezen – precies uitpluizen wat er staat. Het gevaar daarvan is dat men te 
exclusief op de bodem van de tekst (woord- en zinsniveau) blijft steken en daardoor geen overzicht heeft, de 
tekst als tekst niet begrijpt. Topdown-lezen leidt tot anticiperend of integrerend lezen. Het risico van die be-
nadering is dat men vooraf gevormde hypothesen onvoldoende toetst aan de tekst zelf; lezen wordt raden.’ 
(Els Van de Walle en Toon Van Houdt, 2003, p. 4) 
 
Iedereen kent wel ‘goede’ leerlingen die nauwkeurig en angstvallig alle morfologische details leren/kennen 
in korte zinnetjes die een toepassing waren op die morfologie en in de eerste graad 9/10 behalen, maar in de 
tweede graad geen Latijnse zin kunnen lezen/begrijpen/weergeven en tot ieders grote spijt met een magere 
6/10 naar huis gaan: de  zuivere bottomup-lezers. Anderzijds zijn er ook heel intelligente leerlingen die wei-
nig of slordig studeren, maar met de gegevens van de context en de woordenschat een ongeziene tekst top-
down begrijpen en een samenhangende Nederlandse vertaling afleveren. 
 
De doorlichtingsverslagen formuleren vaak de kritiek dat de leraren de lineaire lectuurmethode wel hante-
ren, maar dat deze niet systematisch aan de leerlingen wordt aangeleerd. Bovendien vullen de leraren zelf 
tijdens het lezen en het vertalen vaak de probleemoplossing in. De leraar werkt dus te veel en de leerling 
werkt niet genoeg: deze laatste kan achterover leunen en doet zijn best om een vertaling te noteren. Het re-
sultaat is dat hij, afgezien van de allereerste ondermaatse Nijntje-zinnetjes, geen Latijnse zin kan lezen, veel 
losse grammatica heeft geleerd, na enkele jaren het Latijn vaarwel zegt en er geen goed gevoel aan over-
houdt. De leerling daarentegen die wordt uitgedaagd om zelf iets doen en te kunnen, wordt door zijn succes 
gestimuleerd om meer te leren en te kunnen. 
 
Voor meer uitleg over teksten, lectuur, anticipatie, inductie, taalverwerving enz. verwijzen we naar de alge-
mene pedagogische en didactische principes in Coghe e.a (2011, p. 5-14). 
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  ACTUALITEIT 
 
 
 

Classica Vlaanderen stelt zich voor 
 

 
 
Classica Vlaanderen vzw is de overkoepelende vereniging van de organisaties die zich in Vlaanderen inlaten 
met het onderwijs van de klassieke talen Latijn en Grieks en/of met de Grieks-Romeinse cultuur. Haar leden 
zijn  dus  geen  individuen,  maar  organisaties:  de  onderwijsverstrekkers  van  het  secundair  onderwijs,  hoge-
scholen die Latijn aanbieden, universiteiten, de inspectie secundair onderwijs, het Certaminacomité (dat de 
olympiades  Latijn  en  Grieks  organiseert),  de  Vereniging  van  Leerkrachten  Oude  Talen,  de  oud-
studentenvereniging Classici Lovanienses, enkele culturele verenigingen (Fundatio Melissa, Griekenland-
centrum, Nederlands Klassiek Verbond) en de gespecialiseerde reisorganisatie Labrys Reizen. Andere be-
langstellende organisaties kunnen overigens steeds Classica Vlaanderen versterken. 
 
Als koepel wil de vereniging in de eerste plaats de communicatie, de informatiedoorstroming en de samen-
werking tussen haar leden bevorderen, met het oog op de verdediging en bevordering van de gemeen-
schappelijke doelstellingen. Daarnaast kan ze ook zelf initiatieven ontplooien van pedagogische, culturele of 
wetenschappelijke aard, bestemd voor het onderwijsveld of voor een breder publiek. Ze houdt ook de vinger 
aan de pols op het vlak van de actuele ontwikkelingen in het Vlaamse onderwijs, in het bijzonder wat de po-
sitie van Latijn en Grieks betreft. Om al deze doelstellingen te realiseren komt de algemene vergadering van 
Classica Vlaanderen (die bestaat uit maximaal twee vertegenwoordigers van elke aangesloten organisatie) 
een drietal keer per jaar samen. Tussen de vergaderingen wordt er veel nationale en internationale informa-
tie uitgewisseld via elektronische weg. 
 
Classica Vlaanderen is namens Nederlandstalig België ook lid van de overkoepelende Europese vereniging 
Euroclassica. In dat kader verspreidt ze in Vlaanderen informatie over internationale projecten of verleent ze 
daaraan rechtstreeks haar medewerking. 
 
Op de website van Classica Vlaanderen (www.classicavlaanderen.be) is niet alleen alles te vinden over de 
vereniging  en  haar  leden,  maar  staat  ook  heel  wat  informatie:  een  activiteitenkalender,  een  overzicht  van  
klassiek Vlaanderen, standpunten, cijfermateriaal, documenten, klassieke talen in de media, bibliografische 
referenties, collega-verenigingen enz. Wie een vraag heeft over het onderwijs Latijn, Grieks, antieke cultuur 
of oude geschiedenis in Vlaanderen of over een andere organisatie die rond de klassieke oudheid actief is, 
kan die vraag via de website ook stellen. 
 
Onze eigen V.L.O.T. is in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van Classica Vlaanderen ver-
tegenwoordigd door Joeri Facq. 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
BINNENLAND 
 
Dag van de klassieke talen: thema kunst en cultuur. Eekhoutcentrum, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. 
12.10.2013. Studiedag rond het thema kunst en cultuur. Hierin is tijd en ruimte voorzien om de verschillende 
projecten rond Musa Lisa voor te stellen, waarbij in de verschillende scholen vooral gewerkt werd rond de 
mythen van Europa, Daedalus en Icarus en Orpheus. Info: www.eekhoutcentrum.be. 
 
Initiation au grec moderne pour les cours de grec ancien. Org.: CAF. Le CAF, La Neuville 1, 4500 Tihange-
Huy. 14.10.2013 van 9.15 tot 16.00 uur. Docent: Simone Thonon. Info: www.lecaf.be.  
 
Vivent les langues mortes. Org.: CAF. Le CAF, La Neuville 1, 4500 Tihange-Huy. 05.11.2013 van 9.15 tot 
16.00 uur. Docent: Simone Thonon. Gedachtewisseling over de verschillende methoden om leerlingen te mo-
tiveren en om een leseenheid een dynamischer karakter te geven. Info: www.lecaf.be. 
 
Taal en tekst: de rol van taalbeschouwing in het klassieketalenonderwijs. Org.: UGent, Arteveldehoge-
school en CVO Het Perspectief. Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. 06.11.2013 van 10.30 tot 
16.00 uur. Leerlingen klassieke talen investeren heel veel tijd en energie in het verwerven van grammaticale 
kennis. Hun leraren gaan daarbij steeds inductiever te werk: nieuwe taalinhouden worden nu meer dan 
vroeger aangeboden in een zinvolle, tekstuele context. Toch is het niet altijd evident om de grammaticale in-
houden zo aan te brengen dat de leerlingen deze kennis efficiënt inzetten om teksten te begrijpen. Hoe kun-
nen we bereiken dat taalbeschouwing in de klassieke talen echt leesbevorderend werkt? Wat zijn goede me-
thodes en lesmodellen om vanuit de lectuur taalkundig inzicht op te bouwen? Wat houdt taalbeschouwing 
in andere taalvakken nog in? Inleidend referaat: De wisselwerking tussen taal- en leesvaardigheid (Wim Verbaal). 
Verder: Participia in Tacitus (Lidewij van Gils); Syntaxis, valentie, didactiek (Dirk Panhuis); Vertelwijzen en tekst-
structuur (Hanneke de Gier); De zin van de zin: valentie, inductie en leesvaardigheid in het 2e en 3e jaar Latijn (Ko-
be Kennes ); Stap voor stap Latijn leren en lezen in het 1e jaar (Marjan Hillewaere); Grieks leren lezen: een analyse 
van lesmethodes (Annemieke van der Plaet); Taalbeschouwing in het vak Nederlands anno 2013 (Elena Lievens); 
Getuigenissen vanuit de lespraktijk Latijn, Nederlands en Engels (Tim Van Nieuwenhove). Info: katja.deherdt@ 
ugent.be. 
 
L’Apocoloquintose: exploitation du genre satirique – Les couleurs dans la poésie latine. Org.: IFC. Hene-
gouwen (plaats nog te bepalen). 25.11 en 26.11.2013 van 9.00 tot 16.00 uur. Docent: Thomas Debrux. Info: 
www.ifc.cfwb.be. 
 
BUITENLAND 
 
Griekenlanddag. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (NL). 02.12.2013 van 10.30 tot 
17.00 uur. Odysseus in de Trojaanse oorlog (Hein L. van Dolen); Hoe heidens is Homerus? (Emilie van Opstall); 
Bezoek met leerlingen aan het RMO (Timo Epping en Ruurd Halbertsma); Buiten de betreden paden: nieuwe sites 
toevoegen aan de klassieke reis (Hans Verheij); Athene na sluitingstijd (Nikos Lanser); Pausanias in Griekenland: het 
belang van een antieke reisgids (Jelle Abbenes). Info: www.labrysreizen.nl/griekenlanddag.html. 
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Cursussen en congressen 
 

 
BINNENLAND 
 
Regula Sancti Benedicti. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge. 
Leeskring. In principe op de tweede dinsdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur. Leiding: Cecile Vanas-
sche. Info: www.nkvwestvlaanderen.be. 
 
Latijnse kring. Org.: De Werf. De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 10.09, 17.09, 24.09, 01.10, 08.10, 15.10 en 
22.10.2013 van 10.00 tot 11.30 uur. Begeleider: Marcel Cock. Er wordt kennis gemaakt met de Colloquia van 
Erasmus (meer bepaald met De abt en de geletterde vrouw, Herbergen en Schipbreuk). Verder komen teksten aan 
bod van mensen die werkten met Erasmus, zoals de kartuizer Levinus Ammonius en drukker Dirk Martens. 
Marc Cherreté heeft het over Romeinse slingertuigen. Info: www.ccdewerf.be.  
 
Over Minos, Ariadne en Daedalus: de schitterende beschavingen van Kreta. Org.: Davidsfonds Academie. 
Het Elzenhof, Kerkplein 1, 2650 Edegem. 24.09, 01.10, 08.10 en 15.10.2013 van 19.30 tot 21.30 uur. Docent: 
Klaas Vansteenhuyse. 1 De bloeiende Kretenzische beschaving; 2 Paleizen, steden, villa’s en bergtoppen; 3 Knossos: 
een geval apart? Info: www.davidsfonds.be/academie.  
 
Archeologie en kunst van het oude Griekenland: een tocht doorheen de Griekse wereld. Org.: Amarant. 
Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11 en 
04.12.2013 van 19.00 tot 21.30 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 07.11, 
14.11, 21.11, 28.11 en 05.12.2013 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Info: 
www.amarant.be. 
 
Latijn voor beginners. Org.: NKV Antwerpen. Locatie nog niet bekend. 02.10, 09.10, 06.11, 13.11, 04.12, 
11.12.2013, 07.01, 21.01, 07.02, 11.03, 01.04, 29.04 en 13.05.2014. Begeleider: G. Blomme. Info: www.nkv.nl. 
 
Leeskring Latijn opfrissen en lezen. Org.: NKV Antwerpen. Locatie nog niet bekend. 02.10, 09.10, 06.11, 
13.11, 04.12, 11.12.2013, 08.01, 12.02, 05.03, 12.03, 02.04, 23.04 en 30.04.2014. Begeleider: G. Blomme. Info: 
www.nkv.nl. 
 
Leeskring Petronius’ Cena Trimalchionis. Org.:  NKV  Antwerpen.  Locatie  nog  niet  bekend.  02.10,  09.10,  
06.11, 13.11, 04.12, 11.12.2013, 08.01, 12.02, 05.03, 12.03, 02.04, 23.04 en 30.04.2014. Begeleider: C. Fabry. Info: 
www.nkv.nl. 
 
Romeinen en barbaren: de ondergang van het Romeinse Rijk in het westen. Org.: Davidsfonds Academie. 
CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren. 03.10, 10.10, 17.10 en 24.10.2013 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: 
Jeroen Wijnendaele. 1 Een drastische ommekeer in de wereldgeschiedenis; 2 Religie, economie, kunst en cultuur in de 
vijfde eeuw; 3 Vandalen, Visigoten en Hunnen. Info: www.davidsfonds.be/academie. 
 
Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn? Een systematische inleiding in het wijsgerig denken. Org.: Amarant. 
Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem. 04.10, 11.10, 18.10, 08.11, 15.11 en 22.11.2013 van 9.30 tot 
12.30  uur.  Gedurende  deze  sessies  wordt  aandacht  besteed  aan  filosofen  en  wijsgerige  stromingen  uit  de  
prille beginfase van de filosofie in het westen. Het blijkt immers dat in geen geval naar de actuele betekenis 
van filosofie kan worden gepeild zonder aandacht te hebben voor de eerste gestalten ervan. Meer in het bij-
zonder komen aan bod: de specificiteit van een wijsgerige vraagstelling, de rol van de mythen en de mytho-
logie, de Oudgriekse kosmologie, de inauthentieke dialoog of de sofistiek en de authentieke dialoog van So-
crates. Info: www.amarant.be. 
 
Over het dagelijks leven van een Romeins soldaat. RAM, Markstraat 25, 8460 Oudenburg. 19.10.2013 van 
9.30 tot 16.30 uur. Import van materiaal en eten ten tijde van de Romeinen (Robert Nouwen); Levenswijze van de 
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Romeinse soldaten in hun barak (Wouter D’Haeze); Verzorging van zieke en gekwetste Romeinse soldaten (Maarten 
Dolmans); Al of niet vrouwen in een Romeins kamp (Tom de Ridder); De kledij van een Romeinse soldaat (Peter 
Van der Plaetsen); De ontspanning van de Romeinse soldaat (Arjen Bosman); De verering van goden en godinnen 
door Romeinse soldaten (Robert Nouwen). Info: www.uitinvlaanderen.be. 
 
Geesten en goden uit de oudheid: inleiding tot de religie van de Romeinen. Org.: Davidsfonds Academie. 
Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat. 25.10, 08.11, 15.11, 22.11 en 29.11.2013 van 14.00 tot 16.00 
uur. Docent: Hans Hauben. 1 Magie en taboe in de Romeinse godsdienst; 2 De Romeinse geesten- en godenwereld; 3 
Vesta en de Vestalinnen: een typisch oud-Romeinse cultus. Info: www.davidsfonds.be/academie. 
 
Griekse kring. Org.: De Werf. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 05.11, 12.11, 19.11, 26.11, 03.12 en 
10.12.2013 van 10.00 tot 11.30 uur. Begeleider: Jaak Peersman. Men verkent het werk van Hesiodus, de vader 
van de Griekse mythologie en de Bibliotheca van  Apollodorus,  het  enige  mythologische  handboek  uit  de  
Griekse oudheid dat bewaard bleef. Info: www.ccdewerf.be. 
 
Latijn in de parochieregisters. FV Deinze. Stedelijke Bibliotheek, Markt, 9800 Deinze. 05.11, 12.11, 19.11 en 
26.11.2013 om 20.00 uur. Begeleiding: Claude Gekiere. Info: www.heemkunde-vlaanderen.be. 
 
Rome, brood en spelen. Raadhuis, Dorp, 3920 Lommel. 14.11 en 21.11.2013 om 19.30 uur. Docente: Sophie 
Dralans. Via historische en archeologische bronnen wordt de leefwereld van de gladiator en de wagenmen-
ner gereconstrueerd en wordt uit de doeken gedaan waarom hun optredens zo populair waren bij de grote 
massa. Deze bronnen worden geconfronteerd met de moderne weergave in de talrijke Hollywoodfilms zoals 
Ben Hur (1959), Spartacus (1960) en Gladiator (2000). Info: www.ccdeadelberg.be. 
 
Carthage (Tunisie), de la capitale punique à la mégapole romaine. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, 
Rue de l’Ermitage 23, 1300 Wavre. 18.11, 25.11 en 02.12.2013. Docent: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be. 
  
Plunderaars, veroveraars of beschavers? Romeinen in de lage landen. Org.: Davidsfonds Academie. Tech-
nopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen. 18.11, 25.11, 02.12 en 09.12.2013 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: 
Hugo Thoen. 1 Kelten, Romeinen, Germanen en christenen; 2 De Romeinse economie, het dagelijkse leven en het leger; 
3 De komst van de Germanen. Info: www.davidsfonds.be/academie. 
 
BUITENLAND 
 
2. Freisinger Lateinwoche. Pallotti Haus, Pallottinerstraße 2, 85354 Freising (DE). 01.09 tot 07.09.2013. Bege-
leiders: R. Maier, U. Fonticola en M. Hoffmann. Info: www.maierphil.de. 

 
Lezingen 
 

 
BINNENLAND 
 
Hoe joden en christenen gescheiden wegen zijn gegaan. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Gebouw C, Aula 
C.002, hoek Grote Kauwenberg/Vekestraat, 2000 Antwerpen. 18.09.2013 om 20.00 uur. Spreker: Jona Lende-
ring. Info: www.avra.be. 
 
Van Jupiter tot Nick Ervinck: onze eeuwige honger naar mythische verhalen. Org.: Spraakwater. Gallo-
Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 18.09.2013 om 20.00 uur. Spreker: Freddy Decreus. Info: 
www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Discopéra – Attila. Org.: Opéra Royal de Wallonie. Opéra Royal de Wallonie, Rue des Dominicains 1, 4000 
Liège. 19.09.2013 om 18.30 uur. Spreker: Michel Béro. Voorstelling en bespreking van een aantal opnamen 
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van de opera Attila van Giuseppe Verdi in het kader van de opvoering van de gelijknamige opera (zie onder 
de rubriek Muziek). Info: www.operaliege.be. 
 
De mythe der grote volksverhuizingen: Alarik en de plundering van Rome (410). Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, 
Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 23.09.2013 van 13.30 tot 16.00 uur. Spreker: Jeroen Wijnendaele. Info: 
www.elcker-ik.be. 
 
A la recherche du temple de Cléôpatre. Musée Royal de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz. 29.09.2013 om 
10.30 uur. Spreker: Marie-Cécile Bruwier. Info: www.musee-mariemont.be. 
 
L’Acropole d’Athènes en mutation: restauration et nouveautés. Org.: Association Alexandre le Grand. Mai-
son des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 04.10.2013 om 19.30 uur. Spreker: Bernard Holtzmann. In-
fo: www.alexandrelegrand.be. 
 
Van oikonomia tot economie: Aristoteles over waarom het economisch proces ontspoort. Org.: NKV 
Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 08.10.2013 om 20.00 uur. Spreker: Carlos Steel. 
 
De grot van Plato. Org.:Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 11.10.2013 van 13.30 tot 
16.00 uur. Spreker: Jules Debroux. De grot van Plato en de barok met eeuwige waarheden en het eeuwig le-
ven als norm. Info: www.elcker-ik.be. 
 
Les tumulus gallo-romains dans la cité des Tongres. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielen-
straat 15, 3700 Tongeren. 17.10.2013 om 20.00 uur. Spreker: Claire Massart. Info: 
www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Boeken en bibliotheken in de oudheid. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 
8000 Brugge; 22.10.2013 om 20.00 uur. Muziekcentrum *Track, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 
24.10.2013 om 20.00 uur. Spreker: Willy Clarysse. Info: www.nkvwestvlaanderen.be. 
 
Attila en de Hunse storm over Europa (435-453). Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Ant-
werpen. 24.10.2013 van 13.30 tot 16.00 uur. Spreker: Jeroen Wijnendaele. Info: www.elcker-ik.be. 
 
Leven en dood van de soldaten van legio II Traiana fortis, hun vrouwen en kinderen in derde-eeuws 
Egypte. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 05.11.2013 om 20.00 uur. Spreker: 
Sofie Wabens. 
 
Vlaanderen in de 2e eeuw n.C. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 18.11.2013 
van 13.30 tot 16.00 uur. Spreker: Guido Cuyt. Info: www.elcker-ik.be. 
 
Imperiale boodschappen op de centrale muntslag en de receptie ervan. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof 
van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 19.11.2013 om 20.00 uur. Muziekcentrum *Track, Conservatori-
umplein 1, 8500 Kortrijk; 28.11.2013 om 20.00 uur. Spreker: Liesbeth Claes. Info: 
www.nkvwestvlaanderen.be. 
 
Luchtspiegeling van een heiligdom: de zoektocht naar de tempel van Cybele in Pessinus (Turkije). Org.: 
AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 20.11.2013 om 20.00 uur. Spreker: Angelo Verlin-
de. Info: www.avra.be. 
 
Odysseus. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 11.12.2013 van 13.30 tot 16.00 
uur. Spreker: Jan Rolies. Men blijft niet te lang stilstaan bij historische vragen om samen teksten te lezen. Kan 
Odysseus postmodernistische en postchristelijke mensen nog boeien? Kan men iets leren over de mens die 
men is in de lotgevallen van Odysseus? Info: www.elcker-ik.be. 
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Geneeskunde in Romeins Egypte. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 
18.12.2013 om 20.00 uur.  Spreker: Frans Van Elst. Info: www.avra.be. 
 
Het Romeinse villalandschap tussen Tongeren en Keulen. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, 
Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 19.12.2013 om 20.00 uur. Spreker: Karen Jeneson. Info: 
www.galloromeinsmuseum.be. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
BINNENLAND 
 
Du Nil à Alexandrie: histoires d’eau. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 7140 Mor-
lanwelz. Tot 29.09.2013. Men kan op deze tentoonstelling de Nijl volgen tot in Alexandrië, waarna uitgebreid 
aandacht besteed wordt aan deze metropool. Het volle accent bij deze expo komt te liggen op de problemati-
sche waterbevoorrading van deze stad van in de oudheid tot nu. Info: www.musee-mariemont.be. 
 
Hightech Romeinen. Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen. Van oktober 2013 tot augustus 2014. 
Deze tentoonstelling omvat 32 interactieve opstellingen, onderverdeeld in 9 thema’s (zoals architectuur, am-
bachten, communicatie ...) aangevuld met 20 vitrines vol met archeologische vondsten uit het noordelijke 
deel van het Romeinse Rijk. Info: www.technopolis.be. 
 
Saveurs antiques: à table avec les Gallo-Romains. Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 5670 Treignes. 
Tot 03.11.2013. Info: www.museedumalgretout.be. 
 
AVRA 50 jaar. KBC-toren, Zaal Scaldis, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen. Van 12.10 tot 23.11.2013 (tijdens 
de kantooruren). Info: www.avra.be. 
 
BUITENLAND 
 
Een Romeins fort bij Ockenburgh. Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag (NL). Tot 01.09.2013. 
Een prachtige maquette van het fort van Ockenburgh, de grootste Romeinse vindplaats in Den Haag. Info: 
www.museon.nl. 
 
Hightech Romans. Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag (NL). Tot 01.09.2013. Info: 
www.museon.nl. 
 
Rodin, la lumière de l’antique. Musée de l’Arles Antique, Presqu’île du Cirque Romain, 13635 Arles (FR). 
Tot 01.09.2013. Info: www.culture-13.fr/musee-departemental-arles-antique. 
 
ArchéoAlix: l’Antiquité imag(in)ée par Jacques Martin. Musée  Romain,  Rue  Maupertuis  9,  1260  Nyon  1  
(CH). Tot 08.09.2013. Info: www.mrn.ch. 
 
Miroir, mon beau miroir! L’élégance à la romaine. Site Archéologique de Gisacum, Rue des Thermes 8, 
27930 Le Vieil-Evreux (FR). Tot 15.09.2013. Info: www.eure-en-ligne.fr/cg27. 
 
Aux origines de Valenciennes: la ville antique de Famars. Musée des Beaux-Arts, Boulevard Watteau, 
59300 Valenciennes (FR). Tot 16.09.2013. Info: www.musenor.com. 
 
Allemaal glas. Centre Céramique, Avenue Céramique 50, 6221 KV Maastricht (NL). Tot 22.09.2013. De be-
langstelling gaat niet alleen uit naar de moderne glasblazerijen, maar ook naar Romeins en middeleeuws 
glas. Info: www.centreceramique.nl. 
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Grèce & Métamorphoses, l’héritage d’Ovide. Musée de l’Ephèbe, Mas de La Clape, 34300 Le Cap d’Agde 
(FR). Tot 23.09.2013. Deze tentoonstelling geeft een interpretatie van het werk van Ovidius bij middel van 
het  fotografisch  werk  van  Jean-Luc  Raymond  en  voorwerpen  ontleend  aan  het  Musée  Saint-Raymond  in  
Toulouse. Info: www.museecapdagde.com. 
 
Life and death – Pompeii and Herculaneum. British  Museum,  Great  Russell  Street,  WC1B  3DG  London  
(GB). Tot 29.09.2013. Info: www.britishmuseum.org. 
 
Cleopatra, de eeuwige diva. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich-
Ebert-Allee 4, 53113 Bonn (DE). Tot 06.10.2013. Info: www.bundeskunsthalle.de. 
 
Odyssée musicale. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse (FR). Tot 06.10.2013. In deze 
tentoonstelling gaat  in  de eerste  plaats  de aandacht  uit  naar  mythen en verhalen,  naar  wat  hen van elkaar  
onderscheidt, hoe ze ontstaan en doorgegeven worden. Vervolgens wordt de rol van de muziekinstrumen-
ten in deze verhalen belicht: zij zijn vaak de bemiddelaars tussen goden en mensen, tussen doden en leven-
den, tussen het magische en sacrale. Ook worden de verschillende soorten muziekinstrumenten voorgesteld. 
Info: www.saintraymond.toulouse.fr. 
 
Peter Vos: Metamorfosen. Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam (NL). Tot 06.10.2013. Te-
keningen van de Nederlandse kunstenaar Peter Vos (1935-2010), geïnspireerd op Ovidius. Info: 
www.rembrandthuis.nl. 
 
Alexander der Große. Lokschuppen, Rathausstraße 24, 83022 Rosenheim (DE). Tot 03.11.2013. Info: 
www.lokschuppen.de. 
 
Caracalla: Kaiser, Tyrann, Feldherr. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Tot 03.11.2013. 
Info: www.museen-aalen.de. 
 
Musik im römischen Köln. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot 
03.11.2013. Info: www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum. 
 
Überall zu Hause und doch fremd – Römer unterwegs. Römermuseum, Archäologischer Park, 46509 Xan-
ten (DE). Van 07.09 tot 03.11.2013. Info: www.apx.lvr.de. 
 
Bliesbruck-Reinheim, 2500 ans d’histoire commune en Moselle et en Sarre. Centre de Ressources et 
d’Exposition, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim (FR). Tot 15.11.2013. Info: 
www.archeo57.com. 
 
A.D. 313: von Carnuntum zum Christentum. Museum Carnuntinum, Badgasse 40-46, 2405 Bad Deutsch-
Altenburg (AT). Tot 17.11.2013. Info: www.carnuntum.co.at. 
 
Im Lot gebaute Geschichte in Carnuntum. Kulturfabrik, Kulturplatz 1, 2410 Hainburg an der Donau (AT). 
Tot 17.11.2013. Info: www.carnuntum.co.at. 
 
Les arènes de Nîmes: un amphithéâtre romain. Musée Archéologique, Boulevard Amiral-Courbet 13, 30000 
Nîmes (FR). Tot 17.11.2013. Info: www.nimes.fr. 
 
A table! Boire et manger en Gaule du Nord. Musée de Picardie, Rue de la République 48, 80000 Amiens 
(FR). Tot 01.12.2013. Info: www.amiens.fr. 
 
Argentomagus: la ville se dévoile. Musée Archéologique d’Argentomagus, Les Mersans, BP 6, 36200 Saint-
Marcel (FR). Tot 15.12.2013. Info: www.argentomagus.fr. 
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Au fil de l’épée: armes et guerriers en pays celte méditteranéen. Musée Archéologique, Boulevard Amiral-
Courbet 13, 30000 Nîmes (FR). Tot 31.12.2013. Info: www.nimes.fr. 
 
Im Dienste des Kaisers. Landesmuseum, Große Bleiche 49-51, 55116 Mainz (DE). Tot 05.01.2014. Mogon-
tiacum (Mainz) was niet alleen de hoofdplaats van de Romeinse provincie Opper-Germanië, maar was ge-
durende bijna 500 jaar ook een belangrijke garnizoenplaats. Info: www.landesmuseum-mainz.de. 
 
Dionysos: Rausch und Ekstase. Bucerius  Kunst  Forum,  Rathausmarkt  2,  20095  Hamburg  (DE).  Van  
03.10.2013 tot 12.01.2014. De voorstelling van Dionysus in de kunst tot in de twintigste eeuw. Info: 
www.buceriuskunstforum.de. 
 
Rome vue du lac: histoires d’eaux entre Avenches et Vallon. Musée Romain, Carignan, 1565 Vallon (CH). 
Tot 12.01.2014. Deze tentoonstelling toont de rijkdom en diversiteit van de verschillende Romeinse landna-
mes  in  het  territorium  van  de  oude  hoofdstad  van  de  Helvetii,  aan  de  oevers  van  het  meer  van  Morat  en  
langs de Broye en de Petite Glâne. Info: www.museevallon.ch. 
 
Le pays des Trois-Lacs à l’époque romaine. Musée Romain, 1580 Avenches (CH). Tot 12.01.2014. Info: 
www.aventicum.org. 
 
Une odyssée gauloise: parures de femme à l’origine des échanges entre la Grèce et la Gaule. Musée Ar-
chéologique Henri Prades, Avenue de Perols 390, 34970 Lattes (FR). Tot 12.01.2014. Info: museearcheo. 
montpellier-archeo.com. 
 
L’image et le pouvoir: le siècle des Antonins. Musée de Bavay, Rue des Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). 
Van 12.09.2013 tot 14.01.2014. Info: www.musenor.com. 
 
Die Krim, goldene Insel im Schwarzen Meer: Griechen, Skythen, Goten. Rheinisches Landesmuseum, 
Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn (DE). Tot 19.01.2014. Info: www.rlmb.lvr.de. 
 
Gefährliches Pflaster: Kriminalität im römischen Reich. Archäologisches Museum, Karmelitergasse 1, 
60311 Frankfurt am Main (DE). Van 14.09.2013 tot 16.02.2014. Info: www.archaeologisches-
museum.frankfurt.de. 
 
Malins plaisirs. Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne (CH). Tot 
02.03.2014. Info: www.lausanne.ch. 
 
Petra, wonder in de woestijn. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 Leiden (NL). Van 
09.10.2013 tot 23.03.2014. Info: www.rmo.nl. 
 
Alfred Seiland: Imperium Romanum. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). 
Van 07.11.2013 tot 30.03.2014. Fototentoonstelling. Info: www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-
museum. 
 
Wann ist man ein Mann? Athlet und Wettkampf in der Antike. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17, 4056 Ba-
sel (CH). Van 06.09.2013 tot 30.03.2014. Info: www.skulpturhalle.ch. 
 
Héros antiques: la tapisserie flamande face à l’archéologie. Musée Rath, Place Neuve 1, 1204 Genève (CH). 
Van 29.11.2013 tot 02.04.2014. Info: www.ville-ge.ch/mah. 
 
Goldene Zeiten: 20 Jahre Trierer Goldschatz. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier 
(DE). Van 06.09.2013 tot 27.04.2014. Info: www.landesmuseum-trier.de. 
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Theater 
 

 
BINNENLAND 
 
Trojaanse helden (naar de Ilias van Homerus).  Kollektief  D&A.  CC  De  Plomblom,  Graanmarkt  12,  9400  
Ninove; 03.10 om 13.30 uur, 04.10.2013 om 13.30 en 20.30 uur. CC Jan Tervaert, Kaaiplein 34, 9220 Hamme; 
08.10 om 10.00 en 13.45 uur, 09.10.2013 om 10.00 uur. CC Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist; 
10.10.2013 om 10.00 en 13.30 uur. CC De Werft, Werft 32, 2440 Geel; 14.10 om 13.45 uur, 15.10 om 10.00 en 
13.45 uur, 16.10.2013 om 10.30 uur. CC, Kerkplein 5, 9160 Lokeren; 17.10.2013 om 14.00 uur. De Warande, 
Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 21.10 om 13.45 uur, 22.10.2013 om 10.30 en 13.45 uur. Arca, Sint-
Widostraat 4, 9000 Gent; 07.11.2013 om 20.00 uur. CC Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek; 12.11 om 
13.30 uur, 13.11.2013 om 10.00 uur. CC Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel; 14.11.2013 om 10.30 en 
13.30 uur. CC Guldenberg,  Acaciastraat 1,  8560 Wevelgem; 18.11.2013 om 14.15 uur. CC Belgica, Kerkstraat 
24, 9200 Dendermonde; 19.11 om 13.30 uur, 20.11.2013 om 10.00 uur. ’t Schalieken, Grote Markt 35, 2200 He-
rentals; 21.11.2013 om 10.00 en 13.30 uur. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 25.11.2013 om 
10.00 en 13.40 uur. GC De Pit, Platteput 16, 9255 Buggenhout; 28.11 om 14.00 uur, 29.11.2013 om 14.00 en 
20.00 uur.  Het  gaat  om de mythische oorlog tussen Grieken en Trojanen.  Aan een grote  feestdis  zitten aan 
het ene uiteinde de Griek Agamemnon, aan het andere eind de Trojaan Hector en tussen hen in de gekrenkte 
Achilles. Aanvankelijk is het een woordenstrijd. Voor 14- tot 16-jarigen. Info: www.kollektiefdna.com. 
 
Recht zal zijn wat ik zeg. Theater Malpertuis. CC, Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek; 04.10.2013 om 20.30 
uur. CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier; 08.10.2013 om 10.00 en 13.30 uur. CC De Kern, Kern 18, 
2610 Wilrijk; 24.10.2013 om 20.15 uur. CC De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren; 07.11.2013 om 20.30 uur. 
Schouwburg Rex, Smallestraat 2, 2400 Mol; 08.11.2013 om 13.30 en 20.15 uur. CC De Woeker, Woeker 3, 9700 
Oudenaarde; 15.11.2013 om 20.30 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 19.11.2013 om 20.00 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 gesproken heeft. 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. 
 
Phaedra (Marina Tsvetajeva). Theater Zuidpool. Theater Zuidpool, Lange Noordstraat 11, 2000 Antwerpen; 
09.10, 11.10, 12.10, 16.10, 17.10, 18.10 en 19.10.2013. Stadsschouwburg, R. Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-
Niklaas; 24.10.2013 om 20.00 uur. CC, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk; 25.10.2013. Stadsschouwburg, Kei-
zertraat 3, 2800 Mechelen; 26.10.2013 om 20.15 uur. CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 
06.11.2013 om 20.15 uur. Stadsschouwburg, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt; 07.11.2013. CC De Bogaard, Ca-
pucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden; 18.11.2013. CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18 A, 8400 Oost-
ende; 19.11.2013 om 20.00 uur. Stadsschouwburg, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent; 20.11.2013. CC De Kruis-
boog, Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen; 21.11.2013 om 20.15 uur. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 
Brugge; 27.11.2013. C-Mine, C-Mine 10/1, 3600 Genk; 29.11.2013 om 20.15 uur. CC Het Gasthuis, Gasthuis-
straat 22, 3020 Aarschot; 12.12.2013 om 20.00 uur. CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem; 
13.12.2013. CC, Gemeenteplein 1, 1853 Strombeek; 14.12.2013 om 20.30 uur. Schouwburg, Bondgenotenlaan 
21, 3000 Leuven; 17.12.2013 om 20.00 uur. Theater Zuidpool, Lange Noordstraat 11, 2000 Antwerpen; 18.12, 
19.12 en 20.12.2013. In de klassieke versie wordt Phaedra vaak voorgesteld als een verbitterde intrigante. Bij 
Tsvetajeva blijven zij en de anderen moreel ongeschonden, verontrustend onschuldig zelfs. Bovendien is de 
poëzie van deze Russische dichteres van een hoog niveau. In prachtige compacte zinnen stuwt zij dit gruwe-
lijk sprookje naar een onafwendbaar noodlot. Info: www.zuidpool.be. 
 
De Grieken (Johan Knuts). Het Kip. CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde; 22.10.2013 om 13.30 uur. 
Het  is  een amalgaam van Iphigenia in Aulis, De Trojaanse vrouwen en de Trojaanse oorlog.  Het  geheel  vormt 
een aanklacht tegen machtswellust, wapengekletter en vrouwenonderdrukking. Info: www.ccbelgica.be. 
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Labyrinth. Figurentheater. Froefroe & Theater Tieret. Studio Villanella, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 
Antwerpen; 01.11 en 02.11.2013 om 20.00 uur, 04.11 en 05.11.2013 om 10.00 en 13.30 uur. CC Het Bolwerk, 
Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde; 07.11.2013 om 13.30 uur. CC Het Loo, Vismarkt, 3980 Tessenderlo; 
08.11.2013 om 10.30 en 14.00 uur. CC Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse; 13.11.2013 om 10.00 uur. Stads-
schouwburg, R. Van Britsomstraat 21, 9100 Sint-Niklaas; 14.11.2013 om 10.00 en 14.00 uur, 15.11.2013 om 
14.00 en 20.00 uur, 16.11.2013 om 20.00 uur. CC Casino, Casinoplein 10-11, 8670 Koksijde; 17.11.2013 om 
15.00 uur. CC De Werft, Werft 32, 2440 Geel; 18.11.2013 om 13.45 uur, 19.11.2013 om 10.00 en 13.45 uur, 
20.11.2013 om 10.00 uur. CC Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22, 3200 Aarschot; 21.11.2013 om 10.30 en 13.30 
uur. CC Het Loo, Vismarkt, 3980 Tessenderlo; 23.11.2013 om 19.00 uur. CC ’t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 
Herentals; 25.11.2013 om 13.30 uur, 26.11.2013 om 10.00 uur. CC, Varenstraat 22 A, 3530 Houthalen-
Helchteren; 28.11.2013 om 10.00 en 13.30 uur. CC, H. Kruisstraat 16, 2640 Mortsel; 29.11.2013 om 13.45 en 
20.15 uur. De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 02.12.2013 om 13.45 uur, 03.12.2013 om 10.30 en 
13.45 uur. Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen; 05.11 en 06.11.2013 om 13.30 uur. De Kaekelaar, Sint-
Cordulastraat 10, 2900 Schoten; 07.12.2013 om 20.00 uur. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 
09.12.2013 om 13.40 uur. CC, Kerkplein 5, 9160 Lokeren; 10.12.2013 om 10.00 en 14.00 uur. CC Luchtbal, Co-
lumbiastraat 8, 2030 Antwerpen; 12.12.2013 om 10.00 en 13.30 uur. CC De Ploter, Kerkstraat 4, Sint-
Katharina-Lombeek; 13.12.2013 om 13.30 en 20.30 uur. Theaterzaal De Kollebloem, Kloosterhof 1, 2870 
Puurs; 16.12.2013 om 10.00 en 14.00 uur. CC de Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout; 17.12.2013 om 
10.00 en 14.00 uur. CC De Grote Post, H. Serruyslaan 18 A, 8400 Oostende; 20.12.2013 om 14.00 en 20.00 uur. 
Het verhaal van Ariadne over haar vader Minos, de Minotaurus, haar geliefde Theseus en het labyrinth. 
Voor 10+. Info: www.froefroe.be. 

 
Muziek en ballet 
 

 
BINNENLAND 
 
Eos (James Dillon). Org.: Klarafestival. De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 06.09.2013 om 12.30 uur. Verder 
staan op het programma: Etudes Boréales I, II, III en IV van John Cage, Three Latin prayers van Giacinto Scelsi 
en Curve with plateau van Jonathan Harvey. Info: www.demunt.be. 
 
Attila (Giuseppe Verdi). Opéra Royal de Wallonie. Théâtre Royal, Rue des Dominicains 1, 4000 Liège. Van 
20.09 tot 28.09.2013. Info: www.operaliege.be. 
 
Orfee in de onderwereld (Jacques Offenbach). Muziektheater Brasschaat en Balletschool Pivolté. CC, 
Nieuwdreef 135, 2170 Merksem; 28.09 en 29.09.2013 om 14.30 uur. CC, H. Kruisstraat 16, 2640 Mortsel; 
23.11.2013 om 14.30 uur. Info: www.mortsel.be. 
 
De librettolezing: Rameaus Platéé. Walpurgis & Cie. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 06.10.2013 
om 16.00 uur. Info: www.concertgebouw.be. 
 
Carmina Burana (Carl Orff). Feestconcert 20 jaar Ark. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 06.10.2013 
om 20.00 uur. Info: www.concertgebouw.be. 
 
Orphée & Eurydice. Ballet National de Marseille, Frédéric Flamand & Hans Op de Beeck. CC, Kunstlaan 5, 
3500 Hasselt. 28.10.2013 om 20.00 uur. Ballet. Muziek: Christoph Willibald Gluck in de versie van Hector 
Berlioz. Info: www.ccha.be. 
 
Rameau, het theater van de liefde. Les Ambassadeurs. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 02.11.2013 
om 20.00 uur. Aria’s en instrumentale delen uit Hippolyte & Aricie, Platée, Dardanus en andere werken. Info: 
www.concertgebouw.be. 
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The return of Ulysses (balletvoorstelling op muziek van Henry Purcell). Koninklijk Ballet van Vlaanderen. 
De Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 07.11, 08.11 en 09.11.2013 om 20.00 uur, 10.11.2013 om 
15.00 uur. De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 19.12.2013 om 20.15 uur. Info: 
www.koninklijkballetvanvlaanderen.be. 
 
Synopsis of a battle (Etienne Guilloteau). Dans. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel; 29.11 en 
30.11.2013 om 20.30 uur. Monty, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen; 06.12.2013 om 20.30 uur. In deze creatie 
worden muziek, tekst en dans tot één geheel verbonden. De basis is de driedelige symfonie Socrate van Eric 
Satie en de figuur van de Griekse filosoof Socrates. Naast pianist Alain Franco nemen twee dansers de ruim-
te in. De tekst vertelt geen concrete geschiedenis, maar legt een spoor bloot dat openheid laat voor de ver-
beelding. Gesproken, gezongen en geprojecteerd vertolkt ze de rol van het koor uit de Griekse tragedies. In-
fo: www.kaaitheater.be. 

 
Evenementen 
 

 
BINNENLAND 
 
Gallische proeverijen. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 08.09 en 29.09.2013. Info: 
www.archeosite.be. 
 
Open Monumentendag. Provinciaal Archeologisch Museum, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 08.09.2013. Vanaf 
10.00 uur: bezoek aan de verschillende legerkampen, beoefenen van boogschieten en speerwerpen, deelne-
men aan trainingen, demonstraties glasblazen, pottenbakken, brood bakken, vlees roken; 14.00 uur: gladiato-
rengevecht; 14.45 uur: optreden van de Romeinse legionairs; 15.15 uur: gladiatorengevecht; 16.00 uur: mars 
door de Paddestraat; 17.00 uur: gladiatorengevecht. Info: www.pam-ov.be/velzeke. 
 
11e Gallo-Romeins Weekend. Org.: Viroviacum Romanum. Domein Oosthove, Speiestraat 32, 8940 Wervik. 
05.10 en 06.10.2013. Met deelname van The Ermine Street Guard en Deuoxtonion. Info: www.viroviacum.be. 
 
BUITENLAND 
 
Römischer Abend: für Weinliebhaber, Feinschmecker und Wissensdurstige. Römerkastell Saalburg, Ar-
chäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). 21.09.2013. Inschrijven voor 30.08.2013. Info: 
www.saalburgmuseum.de. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 10 augustus 2013. 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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