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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
‘Latijn sterft uit’, lazen velen enkele maanden geleden in een Vlaamse krant. Eigenlijk stond er: ‘Leraar Latijn 
sterft uit’, maar getuige de vele reacties die ik hoorde op het artikel, is de leesvaardigheid van vele kranten-
lezers  niet  optimaal.  Hopelijk  proberen  we  daar  met  ons  vak  nog  altijd  iets  aan  te  doen.  Ook  op  televisie  
werd de leraar Latijn opgevoerd als een bedreigde diersoort, terwijl het aantal studenten dat zo’n 25 jaar ge-
leden startte met Latijn en Grieks aan de Universiteit Gent, letterlijk bijna op één hand te tellen was. De op-
leiding tot regent Latijn – zo heette de driejarige lerarenopleiding toen – werd toen in Vlaanderen helemaal 
niet meer aangeboden. Dat is vandaag wel anders. 
 
Om op leesvaardigheid terug te komen: hierover had ook prof. Wim Verbaal het op de studiedag over de rol 
van taalbeschouwing in het klassieketalenonderwijs, op 4 november jl. in Gent. Niet vreemd, want dit moet 
toch de bedoeling zijn van het grammaticaonderwijs in de les Latijn: de leesvaardigheid bevorderen. Als we 
in de les Latijn echt de leerlingen de wereld van de Grieken en Romeinen willen laten ontdekken door met 
hen de vorm en inhoud van Latijnse en Griekse teksten te bestuderen, moeten we die leesvaardigheid op 
peil houden en methodes vinden, structuren in teksten ontdekken en aanreiken die de lectuur vlotter en 
aangenamer doen verlopen. Anders wordt lezen eerder als kauwen op iets taais, dat je maar niet doorgeslikt 
krijgt, en kun je de les Latijn alleen interessant maken met allerlei fratsen die met de Romeinen nauwelijks 
iets te maken hebben (en waarvoor je de leerlingen ook geen Latijn moet aanleren). Het onderstaande kan 
een vlotte lectuur misschien ook bevorderen. 
 
Twee maanden geleden versperde een vroeg Sinterklaascadeau zowat de doorgang tot het klaslokaal Latijn 
van mijn school. De Sinterklaas van dienst bleek de directeur te zijn. De bereidheid van uw ondervoorzitter 
om een nascholing bij te wonen waar de mogelijkheden van het digitale bord werden gedemonstreerd, werd 
door haar beloond met ...  een digitaal bord voor het vaklokaal Latijn. Onder meer dankzij de hulp van de 
leerlingen,  die  vaak al  in  de basisschool  vertrouwd raakten met  dit  bord,  kan ik  er  intussen vrij  vlot  mee 
overweg, al zorgen onverhoedse bewegingen soms nog voor onbedoelde (en hilarische) situaties. Zo’n bord 
is immers een gigantisch touchscreen, dat bij de minste aanraking reageert. Stilaan ontdek ik de meerwaarde 
ervan. Geprojecteerde teksten kun je tijdens de lectuur in de klas bewerken, waarna je alles kunt opslaan en 
naar de leerlingen kunt doorsturen. Je kunt je schrijfacties zelfs ‘opnemen’. Veel dynamischer dan presenta-
tiesoftware dus. Verder kun je bv. bordschema’s thuis opstellen, met een druk op de knop tevoorschijn tove-
ren en in de klas verder invullen met de elektronische stift.  Anderzijds valt er voor mij nog veel te ontdek-
ken. Ook heb ik de indruk dat er voor een aantal vakken bij dit bord heel wat extra software kant-en-klaar 
beschikbaar is, terwijl je voor bv. Latijn eerder zelf moet uitzoeken hoe je het rendement van je lessen kunt 
vergroten door het gebruik van het digitale bord. 
 
Mijn geëxperimenteer brengt mij ertoe een oproep te doen. Aan u. Wellicht gingen enkelen (of velen?) onder 
u ook al aan de slag met dit technologische wonder en loont het de moeite ervaringen uit te wisselen. Daar-
om wil ik de gebruikers van een digitaal bord vragen om hun ervaringen door te sturen. Dat hoeft niet in een 
kant-en-klaar artikel: ik ben bereid om losse opmerkingen of concrete tips te bundelen en aan te vullen met 
mijn eigen bedenksels. U zou er uw collega’s een grote dienst mee bewijzen als u hiervoor in deze aangena-
me eindejaarsperiode, die ik u zeer toewens, even tijd wilt maken. 
 
Kris Doffemont 
Ondervoorzitter 
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  VERENIGING 
 
 
 

Oproep tot betaling van het lidgeld 
 

 
 
2013 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat ook uw lidmaatschap van de V.L.O.T. aan hernieuwing toe is. 
Het lidgeld van onze vereniging is sinds jaar en dag onveranderd gebleven: het bedraagt nog steeds slechts 
15 euro per kalenderjaar en omvat tevens een jaarabonnement op ons tijdschrift Prora.  
 
We  zouden  u  dan  ook  vriendelijk  willen  vragen  uw  lidgeld  voor  2014  over  te  schrijven  op  rekening  BE30  
0001 7073 0811 (BPOTBEB1) op naam van V.L.O.T. vzw met vermelding van ‘Lidgeld 2014’. U zou onze le-
denadministratie veel tijdrovend werk besparen indien u uw lidgeld zou betalen tegen ten laatste eind fe-
bruari 2014. 
 
De V.L.O.T. is de enige vereniging in Vlaanderen die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke talen en 
die leerkrachten Latijn en Grieks concrete ondersteuning wil bieden. We twijfelen er dan ook niet aan dat u 
overtuigd bent van het belang van een vereniging als de V.L.O.T. en dat u, al was het alleen uit solidariteit 
met uw collega-classici, lid wilt blijven van onze vereniging. 
 
Alvast onze hartelijke dank voor uw blijvende steun! 
 
 
 

Algemene vergadering 
 

 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen organiseert op de iden van maart 2014 (als dat maar goed af-
loopt) haar jaarlijkse algemene vergadering. Naast de traditionele agendapunten als het inhoudelijk en fi-
nancieel jaarverslag en de goedkeuring van de financiën en de begroting moet er deze keer ook een nieuwe 
raad van bestuur worden benoemd. Uiteraard willen we ook tijd maken om te luisteren naar de opmerkin-
gen en suggesties van onze leden, die we hierbij van harte uitnodigen. 
 
Voor het bestuur zijn we nog op zoek naar energieke en enthousiaste collega’s (m/v uit alle onderwijsnetten) 
die  zich  geroepen  voelen  om  de  fijne  ploeg  die  het  dagelijks  bestuur  van  de  V.L.O.T.  voor  zijn  rekening  
neemt te versterken. Kandidaten kunnen zich melden per e-mail (info@vlot-vzw.be) of per brief (V.L.O.T. 
vzw, p.a. Joeri Facq, Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren). 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 

• 10.00 uur: onthaal met een drankje 
 

• 10.30 uur: algemene vergadering: 
     – inhoudelijk jaarverslag 2013 
     – financieel jaarverslag 2013 
     – goedkeuring van de jaarrekening en kwijting aan de bestuurders 
     – goedkeuring van de begroting 2014 
     – verkiezing van de raad van bestuur 
     – gedachtewisseling over het beleid van de vereniging 
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• 11.30 uur: aperitief aangeboden door de V.L.O.T. 
 

• 12.00 uur: gezamenlijke maaltijd (facultatief – op eigen kosten – te reserveren) 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Datum/uur:   zaterdag 15 maart 2014 van 10.30 tot 12.00 uur 
 
Locatie:    De Postiljon, Markt 14, 9160 Lokeren 
 

      (wegbeschrijving op www.vlot-vzw.be/vergadering) 
 
Deelnameprijs:  volledig gratis (met uitzondering van de facultatieve maaltijd) 
 

      (exclusief voor de leden van de V.L.O.T.) 
 
Inschrijvingen:  www.vlot-vzw.be/vergadering 
 
 
 

Nascholing ‘Zijn er nog vragen? 
Efficiënte en motiverende evaluatie’ 

 

 
 
Evaluatie behoort tot de dagelijkse taken van leerkrachten. Toch is het niet altijd eenvoudig om de juiste eva-
luatievormen te vinden en goede vragen te stellen. Met deze nascholing willen we in theorie én praktijk een 
efficiënte en motiverende evaluatie toelichten op het vlak van grammatica, lectuur en cultuur in de vakken 
Latijn en Grieks. Twee sprekers helpen ons daarbij op weg. 
 
Kristien Hulstaert is docent in de lerarenopleiding Latijn aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. 
Zij zal stilstaan bij de gebruikelijk criteria voor een goede evaluatie (valide, representatief, betrouwbaar, her-
kenbaar, transparant), zowel voor de evaluatie van grammatica als voor de evaluatie van lectuur (behandel-
de en niet-behandelde teksten). Zij zal voor beide ook de noodzaak en mogelijkheden bespreken om afwisse-
ling in zowel evaluatiemethode als vraagstelling te brengen, teneinde zo veel mogelijk leerlingen te doen 
schitteren. Voort zal zij bekijken hoe de betrokkenheid van leerlingen op hun eigen evaluatieproducten (ta-
ken en toetsen) kan worden verhoogd door te proberen vormen van differentiatie binnen te brengen bij de 
evaluatie. Zij zal vertellen hoe zij dit probeert in haar eigen praktijk en wat haar bevindingen zijn. Daarbij zal 
zij ook enkele concrete voorbeelden geven van hoe dit in het secundair onderwijs mogelijk is. Ten slotte zal 
zij  nagaan  hoe  het  gesteld  is  met  de  authenticiteit  van  onze  taken  en  toetsen  en  in  welke  mate  die  gebaat  
zouden zijn met meer ‘echtheid’. 
 
Luc Vernaillen is pedagogisch adviseur klassieke talen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 
In inspectieverslagen leest men vaak dat de evaluatie van het onderdeel cultuur in de leerplannen te sterk 
gefocust  is  op het  reproduceren van kennis:  In welk jaar ...? Wie was ...? Geef twee kenmerken van ... Veel leer-
krachten worstelen ook met de vraag hoe zij dat op een andere wijze kunnen bevragen dan met standaard-
reproductievragen. Vanuit concrete voorbeelden van vragen gekoppeld aan specifieke eindtermen cultuur 
zal aangetoond worden dat het ook anders kan. Tegelijk wordt nagedacht over welke kennis rond het cultu-
reel  en historisch kader  nu echt  belangrijk  is  en vanaf  wanneer  we over  trivia  kunnen spreken.  Ook in  het  
onderdeel cultuur kunnen we het zwaartepunt verschuiven van kennis naar vaardigheden en dit zonder het 
niveau te verlagen, wel integendeel. 
 
Deze nascholing vindt plaats op woensdag 23 april 2014 in Leuven. Omwille van de beschikbare infrastruc-
tuur van de zaal is het aantal inschrijvingen beperkt tot 120. 
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Het programma ziet eruit als volgt: 
 

• 14.00 uur: onthaal 
 

• 14.30 uur: verwelkoming 
 

• 14.35 uur: Kristien Hulstaert: ‘Van authenticiteit tot transparantie: oude en nieuwe recepten voor een 
geslaagde evaluatie’ 

 

• 15.30 uur: koffiepauze 
 

• 16.00 uur: Luc Vernaillen: ‘Reproductievragen vermijden bij het evalueren van de cultuurdoelstellin-
gen Latijn en Grieks’ 

 

• 16.55 uur: slotwoord 
 

• 17.00 uur: einde 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Datum/uur:   woensdag 23 april 2014 van 14.30 tot 17.00 uur 
 
Locatie:    Provinciehuis Vlaams-Brabant, Raadzaal, Provincieplein 1, 3010 Leuven 
 

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

      (syllabus,  nascholingsattest  en  drank/gebak  inbegrepen)  
 
Inschrijvingen:  www.vlot-vzw.be/nascholing 
 
 

Nieuwe inschrijvings- en annuleringsprocedure 
 
De voorbije jaren hebben we telkens opnieuw moeten vaststellen dat heel wat collega’s zich hadden 
ingeschreven voor onze nascholingen, maar uiteindelijk niet kwamen opdagen (soms tot één derde 
van de deelnemers). Op die manier werden niet alleen plaatsen ingenomen van mensen die we moes-
ten weigeren, maar er waren ook organisatorische en financiële gevolgen. Daarom hebben we een 
nieuwe procedure uitgewerkt voor inschrijvingen en annuleringen. Met onze dank voor uw begrip. 
 
Inschrijvingen 
 

1  Inschrijvingen  zijn  alleen  mogelijk  via  het  elektronisch  formulier  op  onze  website  tot  één  maand  
voor de nascholing. 

 

2 Deelnemers ontvangen per e-mail de bevestiging van hun inschrijving en de vraag om het inschrij-
vingsgeld te betalen op onze rekening. 

 

3 De betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt binnen de twee weken na ontvangst van de bevesti-
ging van inschrijving. 

 

4 De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijvingsgeld op onze rekening wordt geregi-
streerd. 

 

5 De inschrijving van deelnemers die niet tijdig betalen, wordt geannuleerd. Deelnemers in dat geval 
ontvangen daarvan een melding per e-mail. 

 

6  Als  het  maximale  aantal  beschikbare  plaatsen  is  bereikt,  wordt  de  inschrijving  op  een  wachtlijst  
gezet. Zodra er door annulering een plaats vrijkomt, ontvangt de aanvrager daarvan een melding 
per e-mail. 
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Annuleringen 
 

1 Annuleringen zijn alleen mogelijk per e-mail. 
 

2 Deelnemers die annuleren, ontvangen daarvan een bevestiging per e-mail. 
 

3 Kosteloze annuleringen zijn mogelijk tot twee weken voor de nascholing. In dat geval wordt het 
volledige inschrijvingsgeld terugbetaald. 

 

4 Deelnemers die minder dan twee weken en uiterlijk de dag voor de nascholing annuleren, krijgen 
de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Ter compensatie wordt het cursusmateriaal per 
post opgestuurd. 

 

5 Deelnemers die uiterlijk de dag voor de nascholing niet hebben geannuleerd, krijgen geen terugbe-
taling van het inschrijvingsgeld. Ter compensatie wordt het cursusmateriaal per post opgestuurd. 

 
 
 

Onze Facebookpagina al bezocht? 
 

www.facebook.com/vlot.vzw 
 

met eigen initiatieven van onze vereniging, 
maar ook aankondigingen van nascholingen, 

klassiek nieuws, culturele activiteiten enz. 
 

Beslist een bezoek waard! 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Ovidius, Amores 2, 13 en 2, 14 
 
 

Kathleen Schepens 
 
 
Onlangs kwam ik bij het grasduinen door een cursus Latijnse schrijvers van professor Veremans langs twee 
gedichten van Ovidius, die me bruikbaar leken om in de klas mee aan de slag te gaan in het kader van de 
onderzoekscompetentie. De hieronder behandelde ‘abortusgedichten’ (Amores 2, 13 en 2, 14) van Ovidius le-
nen zich uitstekend tot een minionderzoeksopdracht. 
 
1 Amores 2, 13 
 
1.1 Tekst 
 
Dum labefactat onus gravidi temeraria ventris, 

in dubio vitae lassa Corinna iacet. 
Illa quidem clam me tantum molita pericli 

ira digna mea; sed cadit ira metu. 
Sed tamen aut ex me conceperat – aut ego credo;   5 

est mihi pro facto saepe, quod esse potest. 
Isi, Paraetonium genialiaque arva Canopi 

quae colis et Memphin palmiferamque Pharon, 
quaque celer Nilus lato delapsus in alveo 

per septem portus in maris exit aquas,      10 
Per tua sistra precor, per Anubidis ora verendi – 

sic tua sacra pius semper Osiris amet, 
pigraque labatur circa donaria serpens, 

et comes in pompa corniger Apis eat!  
Huc adhibe vultus, et in una parce duobus!     15 

Nam vitam dominae tu dabis, illa mihi. 
Saepe tibi sedit certis operata diebus, 

qua cingit laurus Gallica turma tuas. 
Tuque laborantes utero miserata puellas, 

quarum tarda latens corpora tendit onus,     20 
lenis ades precibusque meis fave, Ilithyia! 

Digna est, quam iubeas muneris esse tui. 
Ipse ego tura dabo fumosis candidus aris, 

ipse feram ante tuos munera vota pedes. 
Adiciam titulum: ‘servata Naso Corinna!’      25 

Tu modo fac titulo muneribusque locum. 
Si tamen in tanto fas est monuisse timore, 

hac tibi sit pugna dimicuisse satis! 
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Structuur: 
 

I  vv. 1-6  Corinna heeft abortus gepleegd 
II  vv. 7-26  gebed van Ovidius 
   vv. 7-18   gebed tot Isis 
   vv. 19-22  gebed tot Ilithyia, godin van de ‘goede geboorte’ 
III  vv. 27-28  korte vermaning tot Corinna 
 
1.2 Vertaling  
 
Terwijl onbezonnen Corinna de last van haar zwangere buik aan het wankelen brengt, ligt ze afgemat neer, 
in twijfel of ze zal leven. Omdat zij buiten mijn weten om zo’n groot gevaar op zich nam, verdient zij onge-
twijfeld mijn woede, maar woede maakt plaats voor vrees. Hoe het ook zij, ze werd zwanger van mij, ofwel 
denk ik dat: ik hou vaak voor werkelijk wat alleen maar mogelijk is. Isis, jij die Paraetonium bewoont en ook 
de wellustige akkers van Canopus, Memphis en het palmendragende Pharos, jij die de vlaktes bewoont waar 
de snelle Nijl in zijn brede bedding door stroomt om zo langs zeven mondingen in de wateren van de zee uit 
te komen: bij jouw ratels bid ik smekend en bij het gelaat van de vreeswekkende Anubis. Moge de heilige 
Osiris aldus altijd blijven houden van jouw plechtige diensten!  Moge de trage slang rond jouw wijgeschen-
ken glijden en de gehoornde Apis als begeleider in jouw stoet optrekken! Wend het gelaat hierheen en spaar 
twee mensen door het behoud van één! Want jij zal leven geven aan mijn geliefde en zij aan mij. Vaak zat ze 
voor jou neer, offerend op de afgesproken dagen, daar waar een Gallische schare jouw lauwerkransen kleurt.   
Jij die medelijden hebt met meisjes in barensweeën, wier verborgen last hun lichamen doet opspannen, sta 
mij  genadig  bij  en  neem  mijn  smeekbeden  aan,  Ilithyia!  Zij  verdient  het  te  worden  gespaard  op  jouw  ver-
zoek.  Zelf  zal  ik  in  onberispelijke  kleren wierookkorrels  offeren op je  rokende altaren.  Zelf  zal  ik  giften als  
wijgeschenken voor  jouw voeten brengen.  Dit  opschrift  zal  ik  toevoegen:  ‘Van Naso.  Voor de redding van 
Corinna!’ Geef jij slechts aanleiding tot opschrift en giften. Als het dan toch geoorloofd is in paniek een raad 
te geven, dat jij het dan voldoende vindt in deze strijd te hebben gestreden.    
 
1.3 Toelichtingen  
 
v. 1 labefactare: ‘aan het wankelen brengen, loswrikken’. 

Het gebruik van dit woord wijst erop dat de abortus niet met medicinale middelen gebeurde. In zijn 
 1, 64 schrijft de Griekse schrijver Soranus (2e eeuw n.C.) over vrouwenziekten. Hij heeft het 

o.a. over niet-medicinale middelen om abortus op te wekken, nl. al wat tegengesteld is aan wat men 
normaal gezien moet doen of laten bij een zwangerschap: gedurende 30 dagen heftige bewegingen 
maken, zeer vermoeiende wandelingen maken, zeer energiek opspringen, zware gewichten dragen. 

 

v. 7 Isis:  o.a. godin van de vrouwen. Ze geeft in die hoedanigheid hulp aan vrouwen bij de bevalling. Te-
gen haar heeft Corinna gezondigd. 

 De Isisdienst was in Rome zeer populair, vooral bij de lagere bevolking. Reeds in de 1e eeuw v.C. was 
deze cultus goed bekend en kenden de Isistempels een grote  verspreiding, tot in Lyon. 

 Bij wijze van conventie zijn alle elegiaci fervente aanhangers van de Isiscultus. In het algemeen stond 
men in Rome echter weigerachtig tegenover dit vreemde element. 

 

  Paraetonium: havenstad in Noord-Afrika. 
 

 Canopus:  stad in  Beneden-Egypte,  aan de westelijke  Nijlmonding.  Deze stad stond bekend voor  haar  
losbandigheid, vandaar  µ : een losbandig leventje leiden. 

 

v. 8 Pharos: de Pharos (vuurtoren) van Alexandrië gold als een van de zeven klassieke wereldwonderen. 
 

v. 11 Een sistrum of ‘ratel’ was typisch voor de Isisdienst. Het had de vorm van een hoefijzer, met vier meta-
len staafjes aan één kant vastgemaakt, waardoor een schril geluid tot stand kwam. 

 

 Anubis: zoon van Osiris, de broer en geliefde van Isis, en van Nephtys, haar zuster. Hij werd voorge-
steld als jakhals of als mens met jakhalskop. Bij de Grieken en de Romeinen werd hij afgebeeld met 
een hondenkop, vandaar dat Vergilius Anubis latrator (de ‘blaffer’) noemt. 
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v. 12 Isis vertegenwoordigt het vrouwelijke principe en Osiris het mannelijke van bevruchting en cultive-
ring van de Nijl en dus van Egypte. 

 

v. 14 Apis: heilige stier bij de Egyptenaren. 
 

v. 7-16 Deze verzen vertonen de kenmerken van een verkorte hymne, alsook van een gebed: 
1 vocatief: Isi 

   2 betrekkelijke bijzin: quae colis (daarbij de gebieden die ze beschermt)1 

   3  korte  precatio: het eigenlijke gebed: wat men vraagt 
     v. 12: een religieuze sic (ook element van de hymne) 
 dit is typisch Romeins, gebaseerd op het do ut des-principe: als je helpt, dat alles je dan 

aldus naar wens vergaat (ik zal je een wederdienst bewijzen) 
     v.  15:  verzoek  tot  epifanie  
 

v. 17 Op bepaalde dagen waren de aanhangers van de Isiscultus verplicht om religieuze verplichtingen na 
te  komen.  In  die  periode  moesten  zij  puur  blijven  (lees:  zich  seksueel  onthouden).  De  echt  vrome  
adepten zaten reeds vroeg voor de gesloten tempel. Als de deur dan openging, zong men een loflied: 
matutina salutatio deae. 

 

v. 18 Gallica turma: allusie op de  van Rhea Cybele. De priesters van deze exuberante oosterse gods-
dienst voerden zeer opzwepende dansen uit en op het hoogtepunt ervan castreerden ze zich. Tingere 
laurus is een allusie op die ontmanning, die inderdaad een bloederige aangelegenheid was. 

 In dit verband vormt tuas een probleem. De Isiscultus had immers niets te maken met die van Cybele. 
Hoewel beide godsdiensten soms werden verward, is het onwaarschijnlijk dat de goed geïnformeerde 
Ovidius dat hier doet.  Sommigen hebben geopperd om suas te lezen (de culten waren in elkaars buurt 
gelokaliseerd, nl. verplicht buiten het pomerium), maar er is een consensus codicum voor de tuas-lezing. 
Het probleem kent dus geen bevredigende oplossing. 

 

v. 23 Als Romein kan Ovidius zich nu wenden tot een Romeinse godin (Ilithyia, de ‘losmaakster’) om zich-
zelf erbij te betrekken. 

 
2 Amores 2, 14 
 
2.1 Tekst 
 
Quid iuvat inmunes belli cessare puellas, 

nec fera peltatas agmina velle sequi, 
si sine Marte suis patiuntur vulnera telis, 

et caecas armant in sua fata manus? 
Quae prima instituit teneros convellere fetus,    5 

militia fuerat digna perire sua. 
Scilicet, ut careat rugarum crimine venter, 

sternetur pugnae tristis harena tuae?  
Si mos antiquis placuisset matribus idem, 

gens hominum vitio deperitura fuit,      10 
quique iterum iaceret generis primordia nostri 

in vacuo lapides orbe, parandus erat. 
Quis Priami fregisset opes, si numen aquarum 

iusta recusasset pondera ferre Thetis? 
Ilia si tumido geminos in ventre necasset,      15 

casurus dominae conditor Urbis erat; 
si Venus Aenean gravida temerasset in alvo, 

Caesaribus tellus orba futura fuit. 
Tu quoque, cum posses nasci formosa, perisses, 
                                                
 1 colere: ‘bewonen’ én ‘beschermen’. 
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temptasset, quod tu, si tua mater opus;     20 
ipse ego, cum fuerim melius periturus amando, 

vidissem nullos matre necante dies. 
Quid plenam fraudas vitem crescentibus uvis, 

pomaque crudeli vellis acerba manu? 
Sponte fluant matura sua – sine crescere nata;    25 

est pretium parvae non leve vita morae. 
Vestra quid effoditis subiectis viscera telis, 

et nondum natis dira venena datis? 
Colchida respersam puerorum sanguine culpant 

aque sua caesum matre queruntur Ityn;     30 
utraque saeva parens, sed tristibus utraque causis 

iactura socii sanguinis ulta virum. 
Dicite, quis Tereus, quis vos inritet Iason 

figere sollicita corpora vestra manu? 
Hoc neque in Armeniis tigres fecere latebris,     35 

perdere nec fetus ausa leaena suos.  
At tenerae faciunt, sed non inpune, puellae; 

saepe, suos utero quae necat, ipsa perit. 
Ipsa perit, ferturque rogo resoluta capillos, 

et clamant ‘merito!’ qui modo cumque vident.   40 
Ista sed aetherias vanescant dicta per auras, 

et sint ominibus pondera nulla meis! 
Di faciles, peccasse semel concedite tuto, 

et satis est; poenam culpa secunda ferat! 
 
2.2 Vertaling  
 
Wat baat het dat meisjes van krijgsdienst vrijgesteld de strijd ontlopen, dat ze lichtbewapend geen woeste 
colonne willen volgen, als ze, zonder Mars, wonden door eigen wapens ondergaan en hun nietsontziende 
handen richten tegen het  eigen welzijn?  Zij  die  als  eerste  tere  vruchten begon los  te  wrikken,  had het  ver-
diend te sneuvelen in haar eigen veldtocht. Wellicht is het opdat je buik vrij zou blijven van de smet der 
striemen  dat  het  trieste  zand  van  de  arena  zal  gaan  liggen  voor  jouw  gevecht?  Als  hetzelfde  gebruik  de  
moeders van vroeger had behaagd, dan was het menselijke geslacht ten onder gegaan aan ondeugd en had 
men iemand moeten zoeken om in een ontvolkte wereld opnieuw stenen te werpen als eerste begin van onze 
soort. Wie had Priamus’ macht gebroken, als Thetis, godin der wateren, had geweigerd de passende lasten te 
dragen? Als Ilia de tweeling in haar gezwollen buik had gedood, dan was het gedaan geweest met de stich-
ter van de heersende stad. Als Venus Aeneas in haar zwangere moederschoot had geschonden, dan was de 
wereld beroofd geweest van de keizers. Als jouw moeder zich had gewaagd aan het vergrijp dat jij pleegde, 
was ook jij gestorven, terwijl je als mooi kind kon worden geboren. Zelf had ik evenmin enige levensdag ge-
zien door de schuld van een moordende moeder, ook al zou ik beter sterven aan de liefde. Waarom beroof je 
een volle wijnstok van z’n groeiende druiven en ruk je met wrede hand onrijpe vruchten af? Laten zij van-
zelf afvallen wanneer ze rijp zijn. Laat hen groeien eens geboren. Het leven is geen kleine beloning voor een 
beetje geduld! Waarom krabben jullie met dodelijke instrumenten jullie ingewanden uit en geven jullie vre-
selijk gif aan hen die nog niet geboren zijn? De Colchische, met het bloed van haar zonen bespat, beschuldigt 
men en men jammert over Itys, die door zijn eigen moeder werd vermoord. Beiden waren wrede moeders, 
maar om trieste redenen wreekten beiden zich op hun man door verwant bloed op te offeren. Zeg eens, wel-
ke Tereus, welke Jason zet jullie ertoe aan met angstige hand jullie lichamen te doorboren? Hier waagden 
zelfs tijgerinnen zich niet aan in hun Armenische schuilplaatsen en evenmin heeft een leeuwin het aange-
durfd haar ongeboren jongen te doden. Maar tere meisjes doen het, doch niet ongestraft. Vaak sterft zij die 
haar  kinderen in  de schoot  doodt  zelf.  Zij  sterft  zelf  en wordt  met  losgemaakte  haren naar  de brandstapel  
gedragen. Men moet het slechts zien en iedereen roept: terecht! Maar mogen die woorden opgaan in hemelse 
lucht en mijn voorspellingen zonder kracht zijn! Gewillige goden, staan jullie deze ene keer toe dat ze zonder 
gevolg heeft gezondigd. Dat is voldoende. Laat haar boeten voor een volgend vergrijp! 
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2.3 Toelichtingen 
 
v. 2 peltatus: ‘lichtbewapend’. 

De pelta was een klein halvemaanvormig schild waarmee  met name de Amazones waren bewapend. 
 

v. 7 rugae: ‘rimpels’. 
Het was de grote angst van de puellae om hun schoonheid te verliezen. 

 

v. 12 Verwijzing naar het verhaal van Deucalion en Pyrrha. 
 

v. 14 Verwijzing naar Achilles. 
 

v. 15 De vestaalse maagd Ilia werd door Mars zwanger gemaakt en baarde Romulus en Remus. 
 

v. 18 Augustus gebruikte zijn lidmaatschap van de gens Hectorea als legitimatie. Ovidius drijft hier de spot 
met het huis van Augustus. Als Venus abortus had gepleegd, dan was er geen Julisch geslacht. 

 

v. 27 Er waren twee abortusmethodes: de eerste het losmaken van de vrucht (effodere) door middel van een 
puntig voorwerp. Soranus (zie hoger) keurt deze methode volledig af. Voor de tweede (het toedienen 
van venena om de vrucht te doden) geeft hij het recept. 

 

v. 30 Thereus verkrachtte Procne, de zuster van zijn echtgenote Philomela. Het kind dat daaruit werd gebo-
ren, Itys, werd door zijn moeder vermoord omdat het ongewenst was. 

    
3 Aan de slag in de klas 
 
De gedichten zijn nauw met elkaar verbonden. Amores 2, 13 beschrijft de concrete situatie en de houding van 
de dichter. Het bevat geen moreel standpunt. Dat laatste vind je wel in 2, 14. De gedichten zijn goed bruik-
baar voor een minionderzoeksopdracht. 
 
Naast de onderzoeksvraag1 moet één of meer hypothesen worden geformuleerd, waarvoor één of meer ar-
gumenten moet worden gevonden. 
 
Toegepast op Ovidius: enige oriënterende lectuur leert dat er een barbaars gebruik bestond om kinderen te 
vondeling te leggen of te doden, vooral bij  lichaamsgebreken. Een kind werd slechts deel van de familie en 
van de maatschappij wanneer het middels een bepaalde ceremonie werd aanvaard en erkend (suscipere, tolle-
re). Pas dan werd het als ‘levensecht’ beschouwd. Voor deze ceremonie is het kind nog geen echte mens, 
geen  , nog niet in rebus humanis. Het ombrengen van kinderen ervoor bracht geen straf met 
zich mee. Men zou verwachten dat een dergelijke maatschappij tolerant staat ten aanzien van abortus. Zo 
eenvoudig zal het evenwel niet zijn. Aristoteles verordent bijvoorbeeld het te vondeling leggen van gehandi-
capten en abortus onder bepaalde omstandigheden, maar geeft daarvoor wel een restrictie. Abortus moet nl. 
gebeuren     , dus ‘voor gevoel en leven’. Daarna is abortus zondig.2 
 
Hoe dan ook, een afkeurende houding van de dichter zou ingaan tegen een tendens. 
 
Een  passende  hoofdvraag  zou  kunnen  zijn:  in  welke  mate  komt  Ovidius’  standpunt  over  abortus  overeen  
met de communis opinio van zijn tijd? 
 
 
 
 
 
                                                
 1 Die  beschrijvend,  interpreterend of  verklarend kan zijn.  Zie  daarvoor M.  van der  Schaaf,  M.  Goris  en K.  

Stokking, Praktische opdrachten bij Grieks en Latijn. Richtlijnen en keuzemogelijkheden ten aanzien van doelen, op-
drachten, begeleiding en beoordeling. 

 

 2 Aristoteles, Politeia 1335b. 
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4 Uitwerking van de antwoorden 
 
4.1 Ovidius over de abortus van Corinna 
 
4.1.1 Amores 2, 13 
 
Corinna  zweeft  tussen  leven  en  dood.  Ze  is  zijn  woede  waardig.  Door  vrees  vervalt  zijn  woede:  Ovidius  
voelt zich benadeelde partij (clam me). Hij beschouwt zijn illegale verhouding als het ware als een wettige 
verhouding. Hij voelt zich net zo gekwetst als een echtgenoot. Zijn standpunt: als hij het had geweten, dan 
had hij zich met het recht van de echtgenoot verzet. Vandaar het erg belangrijke tamen op v. 5: ook al ben ik 
niet de wettige echtgenoot, toch beschouw ik me als dusdanig. 
 
De aanroeping van Ilithyia geeft aan dat het tegenover haar is dat Corinna heeft gezondigd. De godin moet 
verzoend worden door vota (v. 24), want precies zij moet haar helpen. 
 
Het gedicht eindigt met een kleine vermaning. 
 
Besluit: 2, 13 concentreert zich rond Corinna en de ira van de dichter. Een morele stellingname ontbreekt. 
 
4.1.2 Amores 2, 14 
 
Het gedicht begint met een retorische vraag om duidelijk te maken dat de krijgsdienst van de man te verge-
lijken is met de gevaren bij een bevalling.1 Wie abortus pleegt, bevindt zich in een nog slechtere situatie, 
want het gebeurt met eigen wapens: meteen een morele veroordeling. 
 
Op de vv. 5-6 wordt elke twijfel omtrent zijn stellingname weggenomen met de verwensing van de  
(de vrouw die abortus als eerste heeft toegepast). 
 
Naar het mogelijke ijdelheidsmotief van Corinna wordt subtiel verwezen. Ovidius geeft hier de facto ook 
kritiek op zichzelf. Misschien beschouwde Corinna hem als een lichtzinnige minnaar, die vrouwen met li-
chamelijke tekortkomingen afwijst. Ovidius beschouwt haar als zijn echte vrouw, met de venter crimine ruga-
rum. 
 
De vv. 9-12 stellen abortus voor als een bedreiging van de menselijke soort. De mythologische voorbeelden 
op de vv. 13-17 zetten die stelling kracht bij. 
 
Het distichon op de vv. 23-24 is zeer belangrijk en vertolkt een zeer individueel standpunt. De vergelijking 
met  de  natuur  maakt  duidelijk  dat  indien  het  vaststaat  dat  onrijpe  druiven  en  vruchten  toch  druiven  en  
vruchten zijn, men ook niet kan loochenen dat ongeboren kinderen kinderen zijn.  
 
De vergelijking met de kindermoorden op de vv. 29-30 is een a-fortioriredenering. Medea en Procne hebben 
hun levende kinderen gedood, maar ze hadden droeve redenen. Toch vond men hen schuldig. Voor jullie 
zijn er geen verzachtende omstandigheden (geen Jason, geen Thereus) én jullie doden jullie vrucht. 
 
Na de afschrikwekkende voorbeelden op de vv. 35-40 voelt Ovidius dat hij wat te ver is gegaan, vandaar de 
verzachtende slotverzen. 
 
Besluit: zeer categorische verwerping van abortus. 
 
 

                                                
 1 Vgl. Euripides, Medea vv. 250b-251:    ’    µ’   µ    . 

Medea zegt: ‘ik zou liever driemaal met een schild in de strijd staan dan eenmaal te baren’. 
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4.2 Opvattingen over abortus 
 
Het is duidelijk dat Ovidius hier argumenten aanhaalt die in een bredere context moeten worden geplaatst. 
Wat waren de gangbare opvattingen over abortus? 
 
Er zijn eigenlijk drie houdingen tegenover abortus mogelijk: het doodzwijgen (dat is duidelijk niet het geval 
bij Ovidius), een filosofische en/of wetenschappelijke rechtvaardiging zoeken of het bagatelliseren. Daar-
naast is ook het recht een bron om na te gaan hoe een maatschappij tegenover het gegeven staat. 
 
4.2.1 Filosofie en wetenschap 
 
Aristoteles motiveert abortus op morele gronden. De maatschappij heeft steeds voorrang op het individu en 
geboortebeperking is soms noodzakelijk. Vanuit de wetenschap is er de theorie dat de vrucht aanvankelijk 
slechts plantaardig leven is en pas veel later over een   beschikt. 
 
Plato stelt dat de ziel pas bij de geboorte in het lichaam komt. Hij heeft geen bezwaar tegen abortus. Hij stelt 
wel dat mannen en vrouwen eerst de leeftijd van de procreatie moeten hebben overschreden. Dan zullen ze 
de vrijheid hebben om betrekkingen te hebben met wie ze willen (met uitzondering van bloedschande). Is 
bevruchting het gevolg, dan is abortus aangewezen.1 
 
In de hellenistische en Romeinse tijd overheersen de opvattingen van de stoa, die Plato volgt. De ziel komt 
pas bij de geboorte in het levend wezen. Een embryo is geen  en dus is abortus niet gelijk aan moord.   
 
De enige groep die zich altijd heeft verzet tegen de praktijk zijn de medici (vgl. de hippocratische eed). Hun 
autoriteit te Rome was toen echter gering en zeker niet opgewassen tegen de toenmalige filosofische en bio-
logische stellingen en tegen de toenmalige rechtsgeleerdheid. 
 
4.2.2 Rechtsgeleerdheid 
 
De juristen stellen dat het embryo geen animal of ‘levend wezen’ is, maar slechts een pars viscerum matris. Het 
bestaat niet in rebus humanis. Het ongeboren kind is een niet-persoon. Vandaar dat men nooit spreekt over 
concepti liberi, maar over conceptae spes liberorum (id quod natum erit).  Abortus is geen moord, want er is geen 
vermoorde. 
 
Er is wel een reactie van Augustus bekend tegen vrouwen die abortus (willen) plegen, maar die was niet ge-
richt op de bescherming van de ongeborenen. Ze kadert binnen Augustus’ bevolkingspolitiek.  
 
In één concreet geval kon men tegen abortus optreden, nl. wanneer de echtgenoot of de dominus van de sla-
vin-geliefde zich beschouwde als benadeelde partij omdat het buiten zijn weten om gebeurde (vgl. clam me 
bij 4.1.1). 
 
4.2.3 Abortus een bagatel 
 
Het bagatelliseren van abortus gebeurt vooral in de diatribenliteratuur (de ‘volksmondspreuken’). Zo geeft  
Seneca in zijn Consolatio ad Helviam matrem een deugdencatalogus van zijn moeder. Bij de vitia muliebria 
(vrouwelijke kleine gebreken) die zijn moeder niet had, vermeldt hij o.a. pronkzucht, overdreven opmaak, 
het verven van de haren en ook nec intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti, m.a.w. abortus staat daar 
tussen die triviale tekortkomingen. 
 
 
 

                                                
 1 Plato, Res publica 461b-c. 
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4.3 Reactie van Ovidius tegen de gangbare opvattingen 
 
Abortus doodzwijgen doet Ovidius duidelijk niet.  
  
In Amores 2, 14 richt hij zich bovendien tegen de gangbare opvattingen binnen de filosofie en wetenschap. 
Uit de vv. 15-17 blijkt dat Romulus reeds Romulus was in het lichaam van Ilia, Aeneas reeds Aeneas in dat 
van Venus. Op v. 25 maakt nata zijn standpunt nu echt duidelijk tegen de gangbare mening in. 
 
Op v. 29 bewijst culpant dat hij abortus als moord beschouwt en niet als een vitium. 
   
4.4 Besluit 
 
Ovidius  vertolkt  een zeer  persoonlijk  standpunt,  dat  schijnt  in  te  druisen tegen de algemeen gangbare me-
ning. Hij is hier als het ware een voorloper van de eerste christelijke schrijvers. 
 
Tertullianus (150-230 n.C.) neemt een vergelijkbaar standpunt in (Apologeticum 9, 8): 
 

Homicidii festinatio est prohibere nasci, nec refert natam quis eripiat animam an nascentem disturbet. Homo est et qui 
est futurus; etiam fructus omnis iam in semine est. 
 

‘De geboorte verhinderen is een vroegtijdige moord en het is niet van belang of men het leven ontneemt na 
de  geboorte  of  dat  men  het  vernietigt  tijdens  het  geboren  worden.  Hij  die  op  het  punt  staat  een  mens  te   
worden, is ook reeds een mens. De hele vrucht is zelfs reeds aanwezig in het zaad.’ 
 
Bronnen 
 
GOUREVITCH, Danielle, Le mal d’être femme. La femme et la médecine à Rome, Paris, 1984 
 

Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (Pauly-Wissowa), Halbband 1 & 2, Band I, 1893-
1894 (Aal–Apollokrates), s.v. abortio 
 

VEREMANS, J., Cursus Latijnse schrijvers, RUG, academiejaar 1984-1985 
 
 
 

Orpheus in Rio 
 
 

Kris Doffemont 
 
 
Bij een van de songs (Afterlife) uit Reflektor, de recentste cd van Canadese rockgroep Arcade Fire, hoort een 
‘lyric video’ die bestaat uit een montage van oude filmbeelden. Opvallend in de filmfragmenten zijn de cast, 
die volledig bestaat uit zwarte acteurs, de kitcherige kostuums en, zeker voor een classicus, de namen Orfeu 
en Eurydice,  die  nu en dan opduiken in  de ondertiteling.  Op zoek naar  passend beeldmateriaal  bij  de  mu-
ziek kwamen de videomakers verrassend terecht bij de film Orfeu Negro, een klassieker uit 1959. 
 
Bij een bespreking van het nachleben van het Orpheusverhaal, dat ik in de klas lees in de versie van Vergili-
us, is het wat mij betreft steeds moeilijk kiezen uit de talrijke bewerkingen die in de loop van meer dan 2000 
jaar gecreëerd werden. In de muziek bv. behandelt de eerste opera die ooit werd gecomponeerd, het onder-
werp (Monteverdi’s L’Orfeo), maar ook rockicoon Nick Cave liet zich erdoor inspireren voor zijn bluesnum-
mer The lyre of Orpheus (uit de gelijknamige cd uit 2004), zij het voor een zeer eigenzinnige versie. Zeer talrijk 
zijn ook de voorbeelden uit de schilder- en beeldhouwkunst en uit de literatuur. 
 
De film Orfeu Negro is een opmerkelijke en minder bekende bewerking van het verhaal van Orpheus en Eu-
rydice.  De film is  gebaseerd op een toneelstuk van componist  en dichter  Vinicius  De Moraes  –  De Moraes  
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schreef samen met Antônio Carlos Jobim de bossanovahit Garota de Ipanema (The girl from Ipanema). Onver-
mijdelijk is in deze film de muziek even belangrijk als de beelden: de composities van Jobim en Luiz Bonfá 
droegen bij tot het succes van de bossanova, een vermenging van jazz, Portugese volksmuziek en Afrikaanse 
ritmes die zeer populair werd in de jaren zestig van de vorige eeuw. Orfeu Negro is een Braziliaans-Frans-
Italiaanse coproductie, geregisseerd door de Franse filmmaker Marcel Camus. Het verhaal van Orpheus en 
Eurydice werd getransponeerd naar de favela’s van Rio de Janeiro. 
 

     Breno Mello als Orfeu 
 
Het verhaal 
 
De jonge Eurydice  belandt  tijdens de voorbereidingen van het  carnaval  in  Rio en wordt  blijkbaar  gestalkt  
door een figuur die zich vermomd heeft met een skeletkostuum, van wie ze denkt dat hij haar wil doden. Ze 
maakt kennis met trambestuurder Orfeu, die haar meevoert tot aan de tramstelplaats. Daar werkt Hermes, 
die haar de weg wijst naar de sloppenwijk waar Eurydice’s nicht Serafina woont. 
 
Orfeu verlooft zich na zijn dagtaak officieel met Mira. Wanneer de beambte van de burgerlijke stand de 
naam Orfeu hoort, laat hij  zich ontvallen dat de jongedame dan toch wel Eurydice moet zijn. Mira begrijpt 
het niet en ruikt onraad, en niet ten onrechte. Orfeu heeft immers meer dan sympathie opgevat voor de 
mooie Eurydice. Met het loon dat hem net werd uitbetaald, haalt hij liever zijn gitaar terug uit het pandjes-
huis dan het te besteden aan een verlovingsring voor Mira. 
 
Tijdens de voorbereidingen van de carnavalsoptocht, waaraan Orfeu met zijn groep deelneemt, ontmoet hij 
Eurydice opnieuw: Serafina draagt haar rol immers in het geheim aan haar over, zodat zijzelf meer tijd met 
haar minnaar kan doorbrengen. De toeschouwers en de andere deelnemers merken niets, want bij het kos-
tuum hoort een sluier. Uiteindelijk brengt Eurydice met Orfeu de nacht door. Tijdens de optocht heeft Mira 
echter  door  dat  Orfeu  de  hele  tijd  danst  met  Eurydice:  de  gesluierde  dame  kan  immers  niet  Serafina  zijn,  
want die bevindt zich in het publiek. 
 
Eurydice moet vluchten, eerst voor Mira en vervolgens voor haar geheimzinnige achtervolger, die weer is 
opgedoken. Ze verstopt zich in de tramstelplaats. Orfeu, die naar haar op zoek gaat om haar te redden, elek-
trocuteert haar door een ongelukkige actie. Hoewel Hermes hem verzekert dat Eurydice dood is, probeert 
Orfeu haar op te sporen. 
 
Op de ‘dienst voor vermiste personen’ treft hij een bewaker, die met hem via een eindeloze draaitrap afdaalt 
(!) en hem veilig langs een hond (met de naam Cerberus) begeleidt naar een candombléritueel. Bij een derge-
lijk ritueel, een vermenging van de katholieke heiligenverering met Afrikaans spiritisme, worden geesten 
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van overledenen opgeroepen via een medium. Tijdens deze seance spoort de bewaker Orfeu aan om te zin-
gen en zo de geest van Eurydice terug te roepen. Plots hoort hij haar stem achter zich. Wanneer hij ondanks 
haar waarschuwingen omkijkt, ziet hij alleen een tandeloze oude vrouw en is de stem verdwenen. 
 
Later  ontvoert  Orfeu Eurydice’s  lijk  uit  het  mortuarium naar  zijn  eigen woning,  die  intussen door Mira in  
brand is  gestoken.  Mira gooit  woedend een steen naar  Orfeu,  die  samen met  Eurydice  in  de afgrond stort.  
Een van de kinderen uit de buurt heeft de gitaar van Orfeu bemachtigd en speelt nu ’s ochtends, zodat de 
zon blijft opkomen. 
 
Impact op de kijker, vroeger en nu 
 
Aan het begin van de film krijgen we een kopie te zien van het bekende basreliëf van Phidias, dat Orpheus, 
Eurydice en Hermes (die Eurydice weer naar de onderwereld leidt) afbeeldt. Hierbij stel ik me de vraag of 
het oorspronkelijke doelpubliek het verhaal van Orpheus en Eurydice kende. Uit wie bestond dat oorspron-
kelijke publiek eigenlijk? Europese cinefielen (de regisseur was een Fransman)? Amerikaanse filmgangers 
met een zekere culturele bagage? Keken de bewoners van de Braziliaanse sloppenwijken ook naar deze film? 
De film gaat immers over hun volkse (muziek)cultuur en zijzelf acteren. Hoe breed was dat publiek? De film 
won  (o.m.)  een  Oscar  (maar  stond  dat  toen  ook  al  garant  voor  een  zeer  breed  publiek?)  en  sloeg  aan  bij  
jazzminnende kijkers (toch een beperkte groep?). Anderzijds spat het kleurige en muzikale spektakel wel 
van het scherm, wat laagdrempelig werkt. 
 
Een van de scènes in de film doet vermoeden dat de kennis van het Orpheusverhaal behoorde tot de culture-
le basisbagage van de cinefiele filmkijkers van de jaren vijftig en zestig, die misschien toch het (eerder be-
perkte) doelpubliek vormden. Wanneer een van de personages (de ambtenaar van de burgerlijke stand die 
Orfeu en Eurydice verlooft, dus iemand met een zekere opleiding) duidelijk alludeert (zie boven) op het oor-
spronkelijke verhaal, is dat m.i. een knipoog naar het publiek: de kijkers, die verondersteld worden het oude 
verhaal te kennen, kunnen nu al voorspellen hoe het met Orfeu en Eurydice zal aflopen. Mira, het volkse 
liefje van Orfeu, komt uit de favela’s en reageert niet begrijpend: zij  en haar lotgenoten kennen het verhaal 
niet en weten niet wat hun te wachten staat. 
 
Zonder de kennis van het oorspronkelijke verhaal kun je de film ook wel appreciëren, maar een van de di-
mensies ontgaat je toch. En je begrijpt dan in elk geval niet waarom dit beeldhouwwerk wordt getoond. Al-
leen kun je vermoeden dat je een verhaal van alle tijden te zien krijgt. 
 
Orfeu Negro was destijds baanbrekend, omdat het verhaal zich volledig afspeelt in de zwarte subcultuur van 
Rio de Janeiro. Het eigenlijke verhaal staat daarbij centraal, niet de omstandigheden waarin de personages 
leven. Anderzijds worden die omstandigheden wel duidelijk getoond: armoedige krotten, politierazzia’s, 
geld- en voedselgebrek (omdat het weinige geld wordt gespendeerd aan carnavalsuitrustingen), kinderen 
die blootsvoets lopen in gescheurde kleren ... Voeg daarbij nog een portie moord en overspel, en je vraagt je 
af of deze rauwe, marginale setting het blanke filmpubliek van pakweg de VS, met hun toenmalige rassen-
segregatie, niet tegen de borst stuitte. Dit is toch heel wat anders dan de gestroomlijnde film West Side Story, 
die twee jaar later uitkwam. Misschien sprak vooral het verhaal aan en bevestigden de andere elementen 
(het uitbundige, instinctieve leven van een zwarte bevolkingsgroep dat wordt getoond) de blanke midden-
klasse in de rol en de positie die ze dacht te moeten behouden. 
 
De film won een Oscar (voor de muziek), een Gouden Palm, een Gouden Beer en een Golden Globe. De mu-
ziek  uit  de  achterbuurten  van  Rio  werd  opgepikt  door  blanke  artiesten  en  heel  wat  bossanovanummers  
werden klassiekers. Ook het carnaval van Rio werd door de film wereldberoemd. Culturele grenzen werden 
dus  alvast  verlegd,  voor  het  opheffen  van  grenzen  tussen  bevolkingsgroepen  was  het  (in  de  VS)  toch  nog  
even wachten. 
 
Vandaag doet de film wat braaf en langdradig aan. Het is zeker niet aan te bevelen om met leerlingen de 
lange samba- en carnavalsscènes uit te kijken. Ook de manier van acteren komt wat kunstmatig en gedateerd 
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over. Er bestaat wel een remake van de film uit 1999 van Carlos Diegues, waarbij Caetano Veloso de produc-
tie van de muziek voor zijn rekening nam. Deze nieuwe versie, een actualisering van het verhaal uit de jaren 
vijftig, heb ik niet bekeken. Voor een vergelijking met het antieke Orpheusverhaal blijft de film – de oude en 
wellicht  ook de nieuwe versie  –  interessant  materiaal.  Daarbij  is  het  in  de klas  natuurlijk  wel  nodig om de 
film in zijn tijdgeest te plaatsen, net zoals je bv. ook voor een operabezoek op de eigenheden van het genre 
moet wijzen. 
 
De mythe in de film: diepere betekenis of ornament? 
 
De  mythe  wordt  in  de  film  niet  louter  herleid  tot  een  banaal  liefdesverhaal  met  een  tragische  afloop.  Het  
verhaal behoudt een religieuze component (candomblé) en de existentiële vragen die de oorspronkelijke Or-
pheusfiguur omringen, komen ook in de film aan bod. 
 
Orpheus en Eurydice komen onvermijdelijk om, hun lot is onomkeerbaar, het maakt deel uit van de levens-
cyclus.  Deze  cyclus  blijft  op  zich  wel  bestaan:  Orpheus’  functie  wordt  overgenomen  door  een  kind,  dat  er  
met zijn gitaarspel voor zorgt dat de zon blijft opkomen, nu de zonnekoning (rol van Orfeu in de carnavals-
optocht) er niet meer is.  
 
Verder staat ook in de film de tegenstelling centraal tussen natuur en cultuur: de wilde, instinctieve samba-
ritmen van de carnavalsgroepen, waarin je een verwijzing kunt zien naar de maenadendansen, staan in sterk 
contrast met de veel subtielere bossanovamuziek van Orfeu, die met zijn muziek de natuur beheerst (hij laat 
de zon opkomen) en de dood probeert te bedwingen (hij roept Eurydice’s geest op). 
 
Opdrachten en vragen bij de film 
 
1 Het globale verloop van het verhaal is anders in de film dan bij Vergilius. Bespreek drie belangrijke 

verschillen. Let op: bespreek niet de verschillende setting, maar echte verschillen in de verhaallijn! Wat 
werd toegevoegd of is volledig anders in de film? 

 

2  Hoe  wordt  ook  in  de  film  duidelijk  gemaakt  dat  de  muziek  van  Orfeu  een  grote  impact  heeft  op  de  
natuur? 

 

3 Hoe weet je dat het candomblétafereel eigenlijk de vertaling is van de scène in de onderwereld? Noem 
twee elementen. 

 

4 Naar welke omgeving zou jij het verhaal van Orpheus en Eurydice transponeren? 
 

5 Is de toon van de film eerder pessimistisch – vgl. Vergilius’ versie van het verhaal: tegen het lot kan en 
mag men zich niet verzetten – of optimistisch – alles is cyclisch, de dood brengt nieuw leven? 

 

     Marpessa Dawn als Eurydice 
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Taalverwantschap 
 
Naar aanleiding van de film heb ik het ook even over het Portugees. Ik laat de leerlingen zelf oordelen over 
de gelijkenissen tussen het Latijn en het Portugees aan de hand van de titelsong van de film, A felicidade, die 
ik hen bezorg met de Franse vertaling ernaast. 
 
Tristeza não tem fim 
Felicidade sim 
 
A felicidade é como a pluma 
Que o vento vai levando pelo ar 
Voa tão leve 
Mais tem a vida breve 
Precisa que haja vento sem parar 
 
A felicidade do pobre parece 
A grande ilusão do carnaval 
A gente trabalha o ano inteiro 
Por um momento de sonho 
Pra fazer a fantasia 
De rei ou de pirata ou jardineira 
Pra tudo se acabar 
na quarta feira 
 
A felicidade é como a gota 
De orvalho numa petala de flor 
Brilha tranquila 
Depois de leve oscila 
E cai como uma lagrima de amor 
 
A minha felicidade esta sonhando 
Nos olhos da minha namorada 
E como esta noite, 
passando, passando 
Embusca da madrugada 
Falem baixo por favor 
Pra que ela acorde alegre 
com o dia 
Oferecendo beijos de amor 

La tristesse n’a pas de fin 
Le bonheur si 
 
Le bonheur est comme une plume 
Que le vent emporte dans l’air 
Elle vole si légère 
Mais elle a la vie si brève 
Qu’il lui faut du vent sans cesse 
 
Le bonheur du pauvre parait être 
La grande illusion du carnaval 
Les gens travaillent l’année entière 
Pour un moment de rêve 
Pour faire un costume 
De roi ou de pirate ou de jardinière 
Pour que tout se termine 
le Mercredi 
 
Le bonheur est comme une goutte 
De rosée sur un pétale de fleur 
Elle brille tranquillement 
Puis elle oscille légèrement 
Et tombe comme une larme d’amour 
 
Mon bonheur est en train de rêver 
Dans les yeux de ma bien-aimée 
C’est comme cette nuit, 
passant, passant 
A la recherche de l’autre 
Parlez tout bas, s’il vous plait, 
Pour qu’elle se réveille joyeuse 
comme le jour 
Offrant des baisers d’amour 

 
Opdrachten bij de titelsong 
 
1 Hoe ziet het Portugese lidwoord er blijkbaar uit? (bepaald: 'a, o'; onbepaald: 'um, uma') 
 

2 Welke vormen van het werkwoord ‘zijn’ ontmoet je in de Portugese tekst? ('é, esta': 'é' van het Latijnse esse, 
'esta' van stare) 

 

3 Met welk Latijns woord is ‘tem’ (r. 6) verwant? (ten re) 
 

4 Hieronder vind je een lijst met Latijnse woorden. Noteer telkens het Portugese en het Franse equivalent 
ernaast. Welke taal gelijkt meer op het Latijn: het Frans of het Portugees? (Ik geef hier telkens alleen de 
Portugese vorm.) fac re (fazer) – felicitas (felicidade) – finis (fim) – flos (flor) – gens (gente) – levis (leve) – nox 
(noite) – oculus (olho) – offerre (in de vorm 'oferecendo') – pauper (pobre) – rex (rei) – somnium (sonho) – 
totus (tudo) – vita (vida) – volare (in de vorm 'voa') 
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Verder lezen en kijken 
 
Van de film Orfeu Negro / Black Orpheus bestaan recente heruitgaven op dvd en blu-ray. Ook op YouTube 
kun je hem bekijken, zij het natuurlijk niet met Nederlandse ondertitels. Er bestaat een dvd-versie met Ne-
derlandse  ondertiteling;  alleen  weet  ik  niet  of  ze  nog  te  koop  wordt  aangeboden.  Bibliotheken  en  (overle-
vende) videotheken hebben ze wel in de rekken staan. 
 
De video bij Afterlife van The Arkade Fire is te bekijken op YouTube: 
www.youtube.com/watch?v=r75BFcH4u2k 
 
Over de film vind je nog de volgende lezenswaardige artikelen: 
 

 BRADSHAW, P., Why Obama is wrong about Black Orpheus, internet, 01.12.2013 
(www.guardian.co.uk/film/filmblog/2009/feb/02/barack-obama-black-orpheus) 

 

 EHRENSTEIN, D., Comments on Black Orpheus, internet, 01.12.2013 
(www.coldbacon.com/movies/blackorpheus-essay.html) 
Dit is een zeer goede bespreking van de film door criticus David Ehrenstein. 

 

 HENRY, C., Orfeu Negro, internet, 01.12.2013 
(www.filmreference.com/Films-No-Or/Orfeu-Negro.html#b) 

 

 MOOR, E., Mi sa singi a son opo kon, internet, 01.12.2013 
(caraibischeletteren.blogspot.be/2011/03/mi-sa-singi-son-opo-kon.html) 
Verrassende  bespreking  van  Els  Moor  op  een  blog  over  Caraïbische  literatuur,  naar  aanleiding  van  de  
vertoning  van  de  film  in  Paramaribo.  Volgens  Moor  zorgt  een  aantal  elementen  in  de  film  (de  zwarte  
mens die centraal staat, de candombléscène) ervoor dat het Surinaamse publiek zich zeer aangesproken 
kan  voelen  door  de  film.  Bovendien  komt  dit  archetypische  verhaal  voor  in  de  orale  cultuur  van  de  
Caraïben én in de hedendaagse Surinaamse literatuur: Tessa Leuwsha, een Nederlandse auteur van 
Surinaamse afkomst, verwerkte de thematiek in twee van haar romans: De Parboblues en Solo, een liefde. 

 

 RICH, J.S., Black Orpheus, internet, 01.12.2013 
(www.criterionconfessions.com/2010/08/black-orpheus-48.html) 

 Bespreking van de film door James S.  Rich naar  aanleiding van een heruitgave op dvd/blu-ray in  2013,  
met een aantal stills van de film. 

 
Bij de bespreking van de tekst van Vergilius of Ovidius kunnen de volgende werken interessant zijn: 
 

 CACHIN, F., Les métamorphoses d’Orphée, Snoeck-Ducaju & Zoon, Tourcoing/Strasbourg/Brussel, 1995 
(catalogus bij een tentoonstelling over het Orpheusverhaal in de beeldende kunsten) 

 

 FISSER, C., JANSEN, T en VERHOEVEN, P., Moedwil of misverstand. Over schuld en onschuld in Ovidius' 
werk, Hermaion, Lunteren, 2001 (uitwerking van de Nederlandse eindexamensyllabus Latijn 2002) 

 

 PIETERS, M. en DE RYNCK, P., Over de Styx. Grieken, Romeinen en de onderwereld,  Athenaeum – Polak & 
Van Gennep, Amsterdam, 2003 

 

 VAN DER PAARDT, R. (ed.), Het lied van Orpheus. De antieke hellevaart in de moderne Nederlandse literatuur, 
De Bezige Bij, Amsterdam, 2003 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
Anticipation des difficultés des élèves en cours d’apprentissage, l’analyse de leurs erreurs et les stratégies 
de rémédiation immédiate aux 1er,  2e ou  3e degrés. Org.: IFC. Waals-Brabant; 13.01 en 14.01.2014. Brussel; 
31.03 en 01.04.2014. Begeleider: Thomas Debrux. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
Les textes grecs et latins, sources d’inspiration pour la peinture. Org.: IFC. Waals-Brabant; 13.01 en 
14.01.2014. Luik; 20.01 en 21.01.2014. Henegouwen; 03.02 en 04.02.2014. Brussel; 10.02 en 11.02.2014. Hene-
gouwen; 24.02 en 25.02.2014. Begeleider: Marie-Bernadette Mars. Info: www.ifc.cfwb.be.  
 
L’Apocoloquintose: exploitation du genre satirique / Les couleurs dans la poésie latine. Org.: IFC. Luik; 
20.01 en 21.01.2014. Henegouwen; 03.02 en 04.02.2014. Henegouwen; 24.02 en 25.02.2014. Luik; 17.03 en 
18.03.2014. Begeleider: Thomas Debrux. Info: www.ifc.cfwb.be.  
 
À propos des intelligences multiples: deux outils pour co-construire. Org.: SEGEC. 23.01 en 24.01.2014 van 
9.00 tot 16.00 uur. Begeleiders: Lisa Claus, Stéphanie Groulard, Roland Marganne en Béatrice Vranckx. Info: 
www.segec.be.  
 
Des constructions de savoirs aux savoirs en construction. Org.: SEGEC. 23.01 en 24.01.2014 van 9.00 tot 
16.00 uur. Begeleider: Alain Meurant. Welke procedures moet een leerling volgen om te komen tot een origi-
nele en persoonlijke commentaar van een antieke tekst? Hoe kan hij overgaan van het stadium van de vast-
staande  kennis  (grammatica,  stilistiek,  historische  en  filosofische  gegevens)  naar  het  stadium  van  weten-
schappelijk niet vaststaande gegevens? Info: www.segec.be.  
 
De erfenis van de oudheid voor de mens van nu. Org.: DINAC. DINAC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. 
12.02.2014 van 9.00 tot 12.00 uur. Docent: Robert Nouwen. Hij gaat in op de situatie in de oudheid waarbij 
verrassend actuele elementen te vinden zijn. Zowel de Griekse als de Romeinse wereld komt aan bod. Info: 
www.dinachasselt.be.  
 
Het gebruik van de iPad in de lessen klassieke talen. Org.: Eekhoutcentrum. Sint-Pieterscollege, Weststraat 
86, 8370 Blankenberge. 12.02.2014 van 14.00 tot 16.30 uur. Hier wordt gewezen op het belang van de iPad 
voor het inoefenen van vocabularium en taalstudie zowel in de klas als thuis. De iPad biedt ook een meer-
waarde voor het illustreren en interactief maken van een cultuurles, het lezen van een Latijnse tekst, het uit-
voeren van een onderzoek en het voorstellen en creatief verwerken ervan. Info: www.eekhoutcentrum.be. 
 
Les textes de la Renaissance, richesses insoupçonnées pour le cours de latin. Org.:  IFC.  Luik;  17.03  en  
18.03.2014. Waals-Brabant; 24.03 en 25.03.2014. Begeleider: Marie-Bernadette Mars. Info: www.ifc.cfwb.be.  
 
Langues anciennes et neuro-apprentissage: approche neuro-linguistique de la version. Org.: SEGEC. Se-
DESS Namur-Luxembourg, Rue de l’Evêché 5, 5000 Namen. 21.03.2014 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: 
Fréderique Dewez. Info: www.segec.be.  
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Zijn er nog vragen? Efficiënte en motiverende evaluatie. Org.: V.L.O.T. Provinciehuis Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 23.04.2014 van 14.30 tot 17.00 uur. Sprekers: Kristien Hulstaert en Luc Ver-
naillen. Info: www.vlot-vzw.be/nascholing.  
 
Het harnas van de roem: oorlog en vrede in de oudheid – en later. Org.: LUCON. College De Valk, Audito-
rium Zeger Van Hee, Tiensestraat 41, 3000 Leuven. 26.04.2014. Sprekers: Kristoffel Demoen, Tom Deneire, 
Christian Laes, Gert Partoens, Dirk Sacré, Toon Van Houdt en Marc Vercruysse. WO I was in vele opzichten 
een groote oorlog, een oorlog waar vele landen bij betrokken waren, een oorlog die onnoemelijk veel doden en 
gewonden maakte. De gedichten die soldaten aan het front schreven, leggen getuigenis af van deemoed en 
trots. Sommigen kozen bewust voor de taal van Rome om hun gedachten en gevoelens te verwoorden. Op 
deze studiedag worden hun gedichten – wellicht voor het eerst – aan de vergetelheid ontrukt. Ook de oude 
Grieken en Romeinen kenden zo hun grote, symbolisch zwaar beladen oorlogen – van de strijd om Troje in 
een grotendeels mythisch verleden tot de wanhopige verdediging van Rome tegen de inval van de barbaren 
in de late oudheid, die door sommige auteurs tot mythische proporties werd uitvergroot. Hoe keken Grieken 
en Romeinen aan tegen oorlog en vrede? En hoe beleefden soldaten en burgers het krijgsgeweld? Info: 
dirk.brys@skynet.be. 

 
Cursussen en congressen 
 

 
Provinciale infodag archeologie: tussen stad en platteland, de Romeinse vici in Vlaams-Brabant. Org.: 
Provincie Vlaams-Brabant. Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt. 07.12.2013 van 10.00 tot 
16.00 uur. Lezingen en workshops. Info: www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/archeologie/infodag.  
 
Rome, van dorp tot wereldstad: Romeinse kunst en archeologie. Org.: Amarant. Zaal Stanislas, Grote 
Steenweg 75, 2600 Berchem; 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 12.03, 19.03, 26.03 en 02.04.2014 van 19.30 
tot 22.00 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 23.01, 30.01, 06.02, 13.02, 20.02, 27.02, 13.03, 20.03, 27.03 en 
03.04.2014 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Sophie Dralans. Een overzicht van de Romeinse kunst en archeo-
logie vanaf het ontstaan van Rome tot aan het einde van het West-Romeinse Rijk. Extra aandacht gaat naar 
de bouwwoede van de Romeinse keizers. De invloed van de Etrusken op de Romeinse kunst wordt nader 
toegelicht, alsook de invloed van de Romeinen op de Byzantijnse mozaïekkunst in Ravenna. Naast de 
kunsthistorische ontwikkelingen in Rome zelf neemt men ook de rest van het Romeinse Rijk onder de loep. 
Info: www.amarant.be. 
 
O Fortuna! Tweemaal Carmina Burana. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 27.01.2014 van 
10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. 30CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 06.02.2014 van 10.00 tot 
12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. DeSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 14.02.2014 van 10.00 tot 12.30 en 
van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Hendrik Vanden Abeele. Dit middeleeuwse manuscript is een verzameling 
van meer dan 200 liederen over uiteenlopende onderwerpen. Het wordt voornamelijk uit muzikale hoek be-
keken. Aansluitend wordt het gelijknamige meesterwerk van Carl Orff uit 1936 geanalyseerd. Op 21.02.2014 
is er een concert Carmina Burana in DeSingel in Antwerpen. Info: www.amarant.be.  
 
De gangmakers van de westerse beschaving: cultuur en kunst van Grieken en Romeinen. Org.: Davids-
fonds Academie. Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26, 2640 Mortsel. 30.01, 06.02, 20.02 en 27.02.2014 van 14.00 
tot 16.00 uur. Docent: Arnold Provoost. Er zijn drie grote thema’s in deze cursus: 1 Voor-Azië, Egypte, Kreta 
en  Mycene  als  inspirerende  voorlopers;  2  Architectuur  als  propagandamiddel;  3  Brood  en  spelen.  De  wa-
genmenner van Delphi, de discuswerper van Myron, amfitheaters, triomfbogen en aquaducten, beelden en 
monumenten krijgen in deze cursus een context. Info: www.davidsfonds.be/academie. 
 
De Griekse tragedies: Oedipus, Orestes, Phaedra en de anderen. Org.: Amarant. CC De Werf, Molenstraat 
51, 9300 Aalst; 07.02, 14.02, 21.02 en 28.02.2014 van 10.00 tot 12.30 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 
22.04, 29.04, 06.05 en 13.05.2014 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Katharina Haemers. In deze cursus wordt 
een beeld geschetst van de god Dionysus en zijn cultus en stelt men vast hoe daaruit een kritisch instrument 
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groeide dat niets of niemand spaarde in de Atheense samenleving. Dit gebeurt aan de hand van fragmenten 
uit verschillende tragedies. Info: www.amarant.be.  
 
Hoe kan wijsbegeerte nog actueel zijn? Een systematische inleiding in het wijsgerig denken, deel 2. Org.: 
Amarant. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem. 14.02, 21.02, 28.02, 14.03, 21.03 en 28.03.2014 van 
9.30 tot 12.30 uur. Docent: Luc Braeckmans. Plato is de eerste grote filosoof die op een enigszins systemati-
sche manier aan filosofie doet. Boven de ervaringswerkelijkheid poneert hij een hogere wereld, die hij als 
echt  beschouwt.  Het  denken van Aristoteles  is  voor  een groot  deel  schatplichtig  aan Plato,  maar  keert  zich 
tegelijkertijd van hem af. Met Plato en Aristoteles verschijnt de metafysica. Ook ontstond de tendens om de 
filosofie als bron van levenswijsheid te hanteren. Belangrijke impulsen daartoe werden geleverd door de he-
donistische en stoïcijnse tradities. Van bij de aanvang van de filosofie waren ook belangrijke religieuze com-
ponenten aanwezig. Info: www.amarant.be.  
 
Imperium Romanum: ontstaan, bloei en ondergang van het Romeinse Rijk. Org.: Davidsfonds Academie. 
Heilig-Hart & College, Possozplein, 1500 Halle. 19.02, 26.02, 12.03, 19.03 en 26.03.2014 van 14.00 tot 16.00 uur. 
Docent:  Leon Mooren.  Er  zijn  drie  grote  thema’s  in  deze cursus:  1  De stadstaat  Rome:  van monarchie  naar  
republiek; 2 De confrontatie met andere volkeren en staten (Carthago, Egypte ...); 3 Het wereldrijk in de kei-
zertijd tot de ondergang van het westelijk imperium in 476 n.C. Men maakt niet alleen kennis met de politie-
ke intriges, maar ook met het dagelijkse leven en de rijke cultuur van wat ooit de hoofdstad van een wereld-
rijk was. Info: www.davidsfonds.be/academie. 
 
L’empereur Hadrien, architecte et voyageur. Org.: Roma asbl. Maison Jonathas, Rue Montgomery 7, 7850 
Edingen. 24.02, 03.03 en 10.03.2014 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Sébastien Polet. Info: www.roma-asbl.be. 

 
Lezingen 
 

 
Filosoof en heerser: de ‘vorstenspiegel’ in de Griekse literatuur. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Eras-
musplein 2, 3000 Leuven. 03.12.2013. Spreker: Stefan Schorn. Info: www.classicavlaanderen.be. 
 
Gelijke kansen voor iedereen? Aspecten van sociale mobiliteit in het klassieke Athene. Org.: Grieken-
landcentrum. Pirennezaal (UFO), Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. 11.12.2013 om 20.00 uur. Spreker: 
Marloes Deene. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.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. 
 
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.gallo-
romeinsmuseum.be.  
 
Archeologie in Limburg 2013. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 
16.01.2014 om 20.00 uur. Spreker: Linda Bogaert. Info: www.gallo-romeinsmuseum.be.  
 
Noctes Flandricae. Org.: NKV West-Vlaanderen. Meersenhuis, Oostmeers 3, 8000 Brugge; 21.01.2014. Mu-
ziekcentrum Track*, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 30.01.2014. Spreker: Tom Deneire. Over Latijnse 
poëzie van soldaten aan het front. Info: www.nkvwestvlaanderen.be.  
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Charun et Vanth: rôle des démons dans la conception étrusque de l’au-delà. Org.:  Roma  asbl.  Hôtel  de  
Ville, Place de l’Hôtel de Ville 1, 1300 Wavre. 01.02.2014. Spreker: Gaëlle Decupere. Info: www.roma-asbl.be.  
 
Een happinessindex voor de oudheid? Grieks-Romeins Egypte doorgelicht. Org.: Griekenlandcentrum. 
KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 19.02.2014 om 20.00 uur. Spreker: Katelijn Vandorpe. Info: 
www.griekenlandcentrum.ugent.be.  
 
Sagalassos 1986-2013, de parel van Zuidwest-Turkije. Van jongensdroom tot levenswerk: de metamorfose 
van een godvergeten, bedolven arendsnest tot een van de mooiste en best bewaarde antieke steden rond 
de Middellandse Zee. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 
20.02.2014 om 20.00 uur. Spreker: Marc Waelkens. Info: www.gallo-romeinsmuseum.be.  
 
Homère à Alexandrie: l’épopée réveillée par l’érudition. Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des 
Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 21.02.2014. Spreker: Charles Doyen. Info: 
www.alexandrelegrand.be.  
 
Horatius’ carmina amatoria: luciditeit, passie, humor. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 
3000 Leuven. 25.02.2014. Spreker: Willy Evenepoel. Info: www.classicavlaanderen.be.  
 
Gehandicapten in het Romeinse Rijk. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 
12.03.2014 om 20.00 uur. Spreker: Christian Laes. Info: www.nkvov.tk. 
 
When did the Roman Empire fall? Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Ton-
geren. 20.03.2014 om 20.00 uur. Spreker: Tom Holland. Info: www.gallo-romeinsmuseum.be.  
 
Rome, polis hellenis? Identité romaine entre sources et archéologie. Org.: Association Alexandre le Grand. 
Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 21.03.2014. Spreker: Marco Cavalieri. Info: 
www.alexandrelegrand.be.  
 
Voorbij Medea: tragedie en samenleving in Medeaspiel (Heiner Müller) en Nachtevening (Pieter De Buys-
ser & Inne Goris). Org.: Griekenlandcentrum. Pirennezaal (UFO), Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. 
26.03.2014 om 20.00 uur. Spreker: Maarten De Pourcq. Info: www.griekenlandcentrum.ugent.be. 

 
Tentoonstellingen 
 

 
BINNENLAND 
 
Vestiges gallo-romains du Pays des Vallées: un florilège. Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 5670 
Treignes. Tot 21.04.2014. Info: www.museedumalgretout.be.  
 
Hightech Romeinen. Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen. Tot 31.08.2014. Deze tentoonstelling 
omvat 32 interactieve opstellingen, onderverdeeld in 9 thema’s (aqua, architectura, ars militaris, artes, commu-
nicatio, computare, in via, luxuria, machinae), aangevuld met 20 vitrines met archeologische vondsten uit het 
noordelijk deel van het Romeinse Rijk. Info: www.technopolis.be.  
 
Zone d’activités archéologiques: Ath – Ghislenghien. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 
Van 22.03 tot 23.11.2014. Deze tentoonstelling besteedt ruim aandacht aan de archeologische opgravingen 
die een nieuw licht werpen op de Gallo-Romeinse periode. Info: www.ath.be/egr. 
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BUITENLAND 
 
Les Gaulois: l’émergence des métiers. Musée Gallo-Romain, Place du Musée 43, 38490 Aoste (FR). Tot 
07.12.2013. Info: www.mairie-aoste.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.  
 
Des bulles et des fouilles: la BD s’invite au musée. Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Rue de la Cha-
rité 2, 13002 Marseille (FR) en Musée d’Histoire de Marseille, Rue Henri Barbusse 2, 13001 Marseille (FR). Tot 
15.12.2013. Info: www.marseille.fr/siteculture/les-lieux-culturels/musees.  
 
Au fil de l’épée: armes et guerriers en pays celte méditerranéen. 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). Tot 
12.01.2014. De voorstelling van Dionysus in de kunst tot in de 20e 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 bezet-
tingsfases 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-agglo.com.  
 
L’image et le pouvoir: le siècle des Antonins. Musée de Bavay, Rue des Gommeries 2, 59570 Bavay (FR). 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.  
 
Die Unsterblichen: Götter Griechenlands. Staatliche Antikensammlung, Königsplatz 1-3, 80333 München 
(DE). Tot 19.01.2014. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.  
 
Le blé, l’autre or des romains. Musée Romain, Rue Maupertuis, 1260 Nyon 1 (CH). Tot 02.02.2014. Info: 
www.mrn.ch.  
 
Etrusques, un hymne à la vie. Musée Maillol, Rue de Grenelle 59-61, 75007 Paris (FR). Tot 09.02.2014. Info: 
www.museemaillol.com.  
 
Antiker und moderner Torso im Dialog. Limesmuseum, Sankt-Johannstraße 5, 73430 Aalen (DE). Tot 
16.02.2014. Fragmenten van antieke beeldhouwwerken uit de Vaticaanse Musea en het Landesmuseum Ba-
den-Württemberg worden geconfronteerd met het werk van Rudolf Kurz. Info: www.museen-aalen.de.  
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Aux origines d’Antibes: Antiquité et Haut Moyen Age. Musée d’Archéologie, Bastion Saint-André, 06600 
Antibes (FR). Tot 16.02.2014. Info: www.antibes-juanlespins.com/les-musees.  
 
Gefährliches Pflaster: Kriminalität im römischen Reich. Archäologisches Museum, Karmelitergasse 1, 
60311 Frankfurt am Main (DE). Tot 16.02.2014. Info: www.archaeologisches-museum.frankfurt.de.  
 
Héros antiques: la tapisserie flamande face à l’archéologie. Musée Rath, Place Neuve 1, 1204 Genève (CH). 
Tot 02.03.2014. Info: www.ville-ge.ch/mah. 
 
Malins plaisirs. Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne (CH). Tot 
02.03.2014. Info: www.lausanne.ch.  
 
Les Etrusques et la Mediterranée: la cité de Cerveteri. Musée du Louvre – Lens, Rue Paul Bert, 62300 Lens 
(FR). Van 05.12.2013 tot 10.03.2014. Info: www.louvrelens.fr.  
 
Petra, wonder in de woestijn. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 Leiden (NL). Tot 
23.03.2014. Info: www.rmo.nl.  
 
Alfred Seiland: Imperium Romanum. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). 
Tot 30.03.2014. Fototentoonstelling. Info: www.museenkoeln.de. 
 
Wann ist man ein Mann? Athlet und Wettkampf in der Antike. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17, 4056 Ba-
sel (CH). Tot 30.03.2014. Info: www.skulpturhalle.ch.   
 
Wann ist man ein Mann? Das starke Geschlecht in der Antike. Antikenmuseum, St. Alban-Graben 5, 4010 
Basel (CH). Tot 30.03.2014. Info: www.antikenmuseumbasel.ch.  
 
Corps et esprits: regards croisés sur la Méditerranée. Musée d’Art et d’Histoire, Rue Charles-Galland 2, 
1206 Genève (CH). Van 31.01 tot 27.04.2014. Info: institutions.ville-geneve.ch/fr/mah.  
 
Embonne ... fortune entre mer et volcan. Musée de l’Ephèbe, La Clape, 34300 Le Cap d’Agde (FR). Tot 
27.04.2014. Embonne is een archeologische site in de buurt van Le Cap d’Agde. De tentoonstelling poogt het 
dagelijkse leven van de bewoners in de 1e eeuw n.C. te schetsen: het geografische kader, invloeden, econo-
mie en handel, het publieke en private leven van de bewoners. Info: www.museecapdagde.com. 
 
Goldene Zeiten: 20 Jahre Trierer Goldschatz. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier 
(DE). Tot 27.04.2014. Info: www.landemuseum-trier.de. 
 
Imperium der Götter Isis – Mithras – Christus: Kulte und Religionen im Römischen Reich. Badisches 
Landesmuseum, Schloss, 76131 Karlsruhe (DE). Tot 18.05.2014. Info: www.landesmuseum.de.  
 
Permis de construire: des Romains chez les Gaulois. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Tou-
louse (FR). Tot 21.09.2014. Opgravingen in Toulouse in 2007 brachten een balnearium aan het licht met vesti-
aire en een soort verwarmde badinstallatie, voorloper van de Romeinse thermen. Aan de hand van de recon-
structie van dit kleine gebouwtje uit de 1e eeuw v.C. kan men ook het levenskader van de volkeren in Zuid-
West-Gallië ontdekken. Info: www.saintraymond.toulouse.fr. 

 
Theater 
 

 
Labyrint. Figurentheater. Froefroe & Theater Tieret. De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 02.12 
om 13.45 uur en 03.12.2013 om 10.30 en 13.45 uur. Casino, Kioskplein 25, 3582 Beringen; 05.12 en 06.12.2013 
om 13.30 uur. De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten; 07.12.2013 om 20.00 uur. CC De Spil, H.  
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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, Columbiastraat 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 Tor-
hout; 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 The-
seus en het labyrint. Voor 10+. Info: www.froefroe.be.  
 
Phaedra (Marina Tsvetajeva). Theater  Zuidpool.  CC  Het  Gasthuis,  Gasthuisstraat  22,  3020  Aarschot;  
12.12.2013 om 20.00 uur. CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem: 13.12.2013. CC, Gemeen-
teplein 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. CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren; 09.02.2014 om 20.00 uur. Bourlaschouwburg, Ko-
medieplaats 18, 2000 Antwerpen; 11.02.2014 om 20.00 uur. In de klassieke versie wordt Phaedra vaak voor-
gesteld als een verbitterde intrigante. Bij Tsvetajeva blijven zij en de anderen moreel ongeschonden, veront-
rustend onschuldig zelfs. Bovendien is de poëzie van deze Russische dichteres van een hoog niveau. In 
prachtige  compacte  zinnen  stuwt  zij  dit  gruwelijke  sprookje  naar  een  onafwendbaar  noodlot.  Info:  
www.zuidpool.be. 
 
!Waris/Paris? (Michael De Cock). Droomedaris Rex. CC Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22, 3020 Aarschot; 
07.01.2014 om 13.30 uur. De Dijk, Blankenbergsesteenweg 221, 8000 Brugge; 09.01 en 10.01.2014 om 10.00 en 
14.00 uur. CC Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren; 14.01.2014 om 13.30 uur. CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Den-
dermonde; 16.01.2014 om 13.30 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 20.01 en 21.01.2014. CC De 
Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse; 23.01.2014. CC, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol; 28.01.2014 om 10.30 en 
13.30 uur. CC, Huinegem 4, 1730 Asse; 29.01 om 10.00 uur en 30.01.2014 om 10.00 en 13.30 uur. CC Minne-
poort, Leuven; 04.02.2014 om 13.30 uur. CC, Waregem; 06.02.2014 om 10.15 en 14.00 uur. OC De Buiting, 
Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Paal; 10.02.2014. CC Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse; 11.02.2014 om 
13.30 uur. CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2 B, 8600 Diksmuide; 13.02.2014 om 10.00 en 13.30 uur. CC 
’t Vondel, J. Possozplein 40, 1500 Halle; 18.02.2014 om 10.30 en 13.30 uur. Stadsschouwburg, Keizerstraat 3, 
2800 Mechelen; 20.02.2014. CC, della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar; 25.02.2014 om 14.00 uur. CC De Steen-
oven, Kerkkouter 40, 9550 Herzele; 27.02.2014 om 10.00 en 13.45 uur. CC, 8020 Oostkamp; 28.02.2014 om 
14.00 uur. CC Zwaneberg, Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg; 10.03 om 14.00 uur, 11.03.2014 om 10.00 
en 14.00 uur. GC, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht; 13.03.2014 om 10.30 en 14.00 uur. CC De Plomblom, Graan-
markt 12, 9400 Ninove; 14.03.2014 om 10.30 en 13.30 uur. CC Fenikshof, Abdijstraat 20, 1850 Grimbergen; 
18.03.2014 om 10.30 en 13.30 uur. CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout; 24.03.2014 om 10.30 en 
14.00 uur. Helena, de vrouw van Menelaüs, is geschaakt. De meest mythische oorlog is begonnen. De strijd 
om een vrouw. Of is er meer aan de hand? Info: www.huubcolla.be.  
 
Mamma Medea (Tom Lannoye en Christophe Sermet). Théâtre National, Emile Jacmainlaan 111, 1000 
Brussel. 14.01, 16.01, 17.01, 18.01, 21.01, 23.01, 25.01 en 26.01.2014 om 20.30 uur, 15.01 en 22.01.2014 om 19.30 
uur, 19.01.2014 om 15.00 uur. Ecuries, Boulevard Mayence 65 C, 6000 Charleroi; 06.02.2014 om 20.00 uur. 
Franstalige versie. Info: www.rideaudebruxelles.be. 
 
Ilias (Homerus). ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen; 21.01.2014. Passa Porta, Antoine Dansaert-
straat 46, 1000 Brussel; 22.01.2014. Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt; 23.01.2014. 30CC, Bondge-
notenlaan 21, 3000 Leuven; 24.01.2014. HETPALEIS, Theaterplein 1, 2000 Antwerpen; 25.01.2014. De meest 
vooraanstaande vertaling van de Ilias op  dit  ogenblik  is  ongetwijfeld  die  van  Patrick  Lateur.  Samen  met  
HETPALEIS,  Braakland/ZheBuilding,  30CC,  Passa  Porta,  Behoud  deBegeerte  en  Theater  Malpertuis  zet  ’t  
Arsenaal van Mechelen een integrale lezing op van dit boek, gespreid over vijf opeenvolgende avonden, tel-
kens op een andere plek. Vanwege de uitzonderlijke lengte begint de avond al om 19.00 uur. Vermoedelijke 
duur van de leesavond: 4 à 5 uur. Info: www.hetpaleis.be.  
 
Metamorfosen (naar Ovidius). Kaaiman. CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout. 04.02.2014 om 
13.45 en 20.15 uur; 06.02.2014 om 10.30 en 13.45 uur; 07.02.2014 om 10.30 en 13.45 uur. Samen met drie jonge-
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ren en twee muzikanten gaat Simon De Vos de Metamorfosen van Ovidius te lijf. De bekende mythes van on-
der  andere  Tereus,  Byblis,  Daedalus  en  Icarus  zijn  het  vertrekpunt  van  de  voorstelling.  Voor  15+.  Info:  
www.warande.be.  
 
Twee meisjes en een schurk. Ensemble Leporello. OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule; 04.02.2014 om 
10.00 en 14.00 uur. GC De Steenoven, Kerkkouter 40, 9550 Herzele; 18.02.2014 om 13.45 uur. GC Jan Vander 
Noot, Mudaeusstraat, 2960 Brecht; 21.02.2014 om 20.15 uur. Schouwburg MLS, Heilige-Kruisstraat 16, 2640 
Mortsel; 22.02.2014 om 20.15 uur. CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo; 25.02.2014 om 
10.00 en 13.45 uur. GC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren-Waas; 01.03.2014 om 20.00 uur. CC Den Eg-
ger, Auguste Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel-Zichem; 13.03.2014 om 20.00 uur. CC De Bogaard, Capu-
cienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden; 17.03.2014 om 20.15 uur. CC De Woeker, Woeker 3, 9700 Oudenaarde; 
28.03.2014 om 20.30 uur. Het stuk is vrij geïnspireerd op de Griekse mythe van Tereus. Het is het verhaal van 
twee Griekse prinsessen,  Procne en Philomela.  Procne trouwt met  Tereus,  maar  die  vergrijpt  zich aan haar  
zus Philomela, met een reeks dramatische gebeurtenissen tot gevolg. Uit verschillende versies van deze my-
the puurden Mieke Laureys en Annelore Stubbe een eigen variant, een ballade over lust, liefde en dodelijke 
wraakzucht. Guido Belcanto schreef de muziek, die contrasteert met de gruwelijke gebeurtenissen. Info: 
www.leporello.be.  
 
Ajax (Sophocles). Théâtre Royal de Namur, Rue des Brasseurs 156, 5000 Namen. 05.02.2014 om 20.30 uur. 
Info: www.theatredenamur.be.  
 
Oedipe-Roi (Sophocles). Théâtre Royal de Namur, Rue des Brasseurs 156, 5000 Namen. 06.02.2014 om 20.30 
uur. Info: www.theatredenamur.be.  
 
Des héros: Ajax en Oedipe-Roi (Sophocles). Théâtre Royal de Namur, Rue des Brasseurs 156, 5000 Namen. 
07.02 en 08.02.2014 om 19.00 uur, 09.02.2014 om 16.00 uur. Info: www.theatredenamur.be.  
 
Empedocle (Romeo Castellucci). Societas Raffaelo Sanzio. Antwerpen. 05.03, 06.03, 07.03.2014 om 20.00 uur, 
08.03 en 09.03.2014 om 16.00 en 20.00 uur. De 18e-eeuwse dichter Friedrich Hölderlin was zo gefascineerd 
door  de  figuur  van  Empedocles  dat  hij  besloot  tot  het  schrijven  van  een  moderne  tragedie  over  leven  en  
dood van deze antieke Griekse natuurfilosoof. Die zou zich in de Etna gestort hebben om zijn goddelijkheid 
te bewijzen. Drie opeenvolgende versies van De dood van Empedocles bleven onafgewerkt. De ondertitel van 
Castellucci’s versie luidt: Turnoefeningen op ‘De dood van Empedocles’ van Friedrich Hölderlin. Maar in feite gaat 
het hem om een reflectie over woord, stem, spraak, betekenis. Info: www.desingel.be.  
 
Julius Caesar (Shakespeare). Het Zuidelijk Toneel. CC De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 
12.03.2014 om 20.15 uur. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge; 13.03.2014. Info: 
www.warande.be.  
 
Elektra (Hugo von Hofmannsthal). Het Nationale Toneel. Minnemeers, Minnemeers 8, 9000 Gent. 20.03 en 
21.03.2014 om 20.00 uur. Info: www.ntgent.be.  

 
Muziek en ballet 
 

 
Synopsis of a battle (Etienne Guilloteau). Dans. Kaaitheater, 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 ruimte in. De tekst vertelt geen concrete geschiedenis, maar legt een 
spoor bloot dat openheid laat voor de verbeelding. Gesproken, gezongen en geprojecteerd vertolkt ze de rol 
van het koor uit de Griekse tragedies. Info: www.kaaitheater.be.  
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Antigone Jr. plus plus. Trajal Harrell. Campo Nieuwpoort, Nieuwpoort 31-35, 9000 Gent. 18.12 en 
19.12.2013 om 20.30 uur. Een hedendaagse dansversie van Antigone van Sophocles, waarin Harrell de über-
coole Voguing scene naast het postmodernisme à la Judson Churche plaatst en er een hedendaagse dimensie 
aan toevoegt. Info: www.campo.nu.  
 
The return of Ulysses (balletvoorstelling op muziek van Henry Purcell). Koninklijk Ballet Vlaanderen. De 
Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout; 19.12.2013 om 20.15 uur. Info: www.balletvlaanderen.be.  
 
Carmina Burana (Carl Orff) / 9e symfonie (L. van Beethoven). Symfonisch Orkest van Tsjechië. Paleis voor 
Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 20.01.2014 om 20.00 uur. Info: www.bozar.be. 
 
Carmina Burana (Carl Orff). Anima Aeterna, Collegium Vocale en Schola Cantorum Cantate Domino. Con-
certgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 20.02.2014 om 20.00 uur. DeSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 
21.02.2014 om 20.00 uur. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 25.02.2014 om 20.00 
uur. Info: www.bozar.be. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 21 november 2013. Voor aanvullende informatie of 
eventuele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het bestuur van de V.L.O.T. 
wenst u prettige eindejaarsdagen 

en een voorspoedig 2014. 
 



   
   
  INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
  1 REDACTIONEEL 

• Kris Doffemont 
  

 VERENIGING 
  

  2 Oproep tot betaling van het lidgeld 
  

  2 Algemene vergadering 
  

  3 Nascholing ‘Zijn er nog vragen? Efficiënte en motiverende evaluatie’ 
  

 DIDACTIEK 
  

  6 Ovidius, Amores 2, 13 en 2, 14 
• Kathleen Schepens 

  

13 Orpheus in Rio 
• Kris Doffemont 

  

20 KLASSIEKE AGENDA 
• André Vancutsem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora dienen de redactie te bereiken voor 31 januari 2014. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukwerk 
 

AB Copy 
 

Lamstraat 153 bus 1 
9100 Sint-Niklaas 
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abcopy@telenet.be 

 


