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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
De week voor  ik  dit  redactioneel  aan het  klavier  toevertrouwde,  ging aan de Universiteit  Gent  Great books 
van start, een lezingenreeks over grote werken uit de wereldliteratuur. Uiteraard kwam de Ilias het eerst aan 
bod. Professor Kristoffel Demoen maakte het overtalrijke publiek duidelijk dat eeuwen literatuurtheorie en 
cultuurhistorisch gewicht het grote leesplezier dat aan het werk kan worden beleefd, absoluut niet in de weg 
staan. Met wat geluk kunt u nog getuige zijn van zijn enthousiasme op de website van urgent.fm: de studen-
tenradiozender van de Universiteit Gent zou de lezingenreeks uitzenden en hopelijk komt er dan ook een 
podcast. 
 
Nog niet voorbij, met een andere inhoud en voor een ander publiek: Hightech Romeinen in Technopolis. Als u 
zich haast,  kunt  u er  dit  schooljaar  nog met  de klas  naartoe.  Zoals  steeds in  Technopolis  wordt  van de be-
zoeker actie verwacht: kinderen construeren zelf een miniatuurkatapult, maken berekeningen met het Ro-
meinse telsysteem, bouwen een Romeins dak, een aquaduct en seinen met een semafoor. Minpuntje: door al 
die actie kan het doel vergeten worden. Zonder aandachtige begeleiding wordt deze tentoonstelling een 
vrijblijvend pretpark:  ik  zag weinig kinderen een echt  Romeins dak construeren,  ook al  lag er  een een au-
thentiek voorbeeld met echte tegulae en imbrices.  De tentoonstelling is  vooral  geschikt  voor  kinderen tot  12  
jaar, (het eerste jaar van) de eerste graad dus. Via de website van Technopolis kunt u gratis het educatieve 
pakket Bouw een aquaduct downloaden: misschien een ideetje voor een opendeurdag, wanneer u de aandacht 
moet trekken van een ruim publiek. Of koop ter plaatse een stapeltje kartonnen bouwpakketten voor een 
onager (1,50 euro per stuk). 
 
Binnen de talrijke activiteiten die lesgevende classici kunnen aanspreken, hebt u ons eigen aanbod niet over 
het hoofd gezien. De studienamiddag die de V.L.O.T. in maart organiseert, was zeer snel volzet; bovendien 
is er een lange wachtlijst.  Volgend jaar proberen we dit in elk geval te vermijden door een locatie te kiezen 
met een grotere capaciteit. Anderen moesten we teleurstellen bij de bestelling van onze promotiefolder. Om 
praktische en financiële redenen (prijs van het drukwerk, verzending) laat de V.L.O.T. slechts één keer per 
jaar de folder Latijn, iets voor jou? drukken.  De oplage laten we precies  afhangen van het  aantal  vooraf  be-
taalde bestellingen. Er is dus geen stock. Scholen of leerkrachten die dit jaar te laat reageerden, nemen we 
graag op in onze bestellijst van volgend schooljaar. 
 
Hopelijk slagen we er met onze folder in om veel leerlingen warm te maken voor het vak Latijn. Evenzeer 
hopen we dat deze leerlingen ook na de onderwijshervorming de kans blijven hebben om klassieke talen te 
studeren in een divers onderwijslandschap. Ook als het VVKSO volop kiest voor domeinscholen, zullen alle 
kinderen Latijn en (hopelijk) Grieks kunnen volgen in een school van het katholieke net. De vraag rijst echter 
onvermijdelijk hoeveel GO!-scholen in de toekomst nog klassieke talen zullen kunnen aanbieden. GO!-
scholen buiten de grote centra zijn vaak kleinschalig en maken deel uit van scholengroepen die gespreid zijn 
over zeer ruime regio’s. Mogelijk zal het GO! in elke regio alle domeinen aanbieden, maar wordt lokaal ge-
snoeid in het aanbod. Wanneer een leerling voor het domein van zijn keuze niet terecht kan in een nabije 
GO!-school, maar wordt doorverwezen naar een gelinkte GO!-school in een stad verderop, zal hij die stap 
misschien niet zetten. Elk onderwijsnet legt zijn eigen accenten, en het is belangrijk dat ook leerlingen die 
voor Latijn en Grieks kiezen, de mogelijkheid blijven hebben om die vakken te volgen in het net van hun 
keuze. 
 
Kris Doffemont 
Ondervoorzitter 
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  VERENIGING 
 
 
 

Ledenadministratie 
 

 
 
De V.L.O.T. heeft begin dit jaar een nieuw programma in gebruik genomen voor haar ledenadministratie. 
Daarvoor moesten alle gegevens van onze leden manueel worden overgezet. Dat is met de grootste zorg ge-
beurd, maar zoals u weet: errare humanum est. 
 
Bovendien willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om onze ledenadministratie helemaal op punt te 
zetten.  Daarvoor  vragen  we  slechts  één  minuutje  van  uw  kostbare  tijd,  maar  het  is  voor  ons  wel  van  heel  
grote waarde. 
 
Vooreerst willen we u vragen om uw persoonlijke gegevens even grondig na te kijken, in het bijzonder: 
 

• uw naam: correcte spelling, hoofdletter of kleine letter, aaneengeschreven of in verschillende woorden; 
• uw adres: correcte straatnaam en huisnummer, eventueel correct busnummer; 
• uw woonplaats: (bij postcodes van fusiegemeenten) de juiste deelgemeente. 
 
Daarnaast zouden we graag ook ontbrekende gegevens aanvullen. Ons streefdoel is om van al onze leden 
een e-mailadres en minstens één telefoonnummer te hebben. Het e-mailadres kunnen we niet alleen gebrui-
ken voor aankondigingen, maar het is ook voor administratieve doeleinden veel praktischer, veel minder 
tijdrovend en stukken goedkoper dan de gewone post. 
 
Zoals u misschien weet, heeft de V.L.O.T. een elektronische nieuwsbrief. Daarmee informeren we onze leden 
en sympathisanten als eersten over onze activiteiten, nog voor de aankondiging wordt verspreid naar de 
scholen en via andere kanalen. Op die manier kunt u als eerste inschrijven en is de kans kleiner dat u op de 
wachtlijst terechtkomt. 
 
Wees gerust: het is geenszins onze bedoeling u te spammen of te stalken. We versturen e-mails in heel be-
perkte mate; uw telefoonnummer gebruiken we uitsluitend in dringende gevallen (bv. een lastminutewijzi-
ging bij een nascholing). Bovendien garanderen we u de absolute vertrouwelijkheid van uw persoonlijke ge-
gevens, die we onder geen enkele voorwaarde aan derden doorgeven, noch geheel noch gedeeltelijk. 
 

Als bijlage bij deze Prora vindt u een blad met daarop alle persoonlijke gegevens die we van u hebben. 
Gelieve die grondig na te kijken en ons alle correcties en aanvullingen te bezorgen: 
 

• door het elektronisch formulier in te vullen op onze website www.vlot-vzw.be/gegevens (bij voor-
keur, omdat we uw gegevens op die manier het gemakkelijkst kunnen verwerken); 

• door een e-mail te sturen naar leden@vlot-vzw.be met daarin de nodige correcties en aanvullingen; 
• door het bijgevoegde blad per post op te sturen naar V.L.O.T. vzw, p.a. Joeri Facq, Oude-Bruglaan 

2 bus 402, 9160 Lokeren. 
 

Als al uw gegevens correct én volledig zijn, hoeft u uiteraard niets te doen. 

 
Alvast onze hartelijke dank voor uw gewaardeerde medewerking! 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Activerende werkvormen voor filosofie 
aan de hand van de lessenreeks ‘Wat had je gedacht?’ 

 
 

Wendy Van Hauwenis 
 
 
Filosofie is het onderwerp bij uitstek om de kritische zin van de leerlingen aan te wakkeren, in het bijzonder 
door middel van klasdiscussies. Om te kunnen variëren en om de leerlingen tegelijkertijd warm te maken 
voor bepaalde stromingen put ik voor mijn lessen inspiratie uit de boekenreeks Leidraad voor filosoferen met 
jongeren. De reeks bestaat uit vier delen.1 Zelf gebruik ik het tweede deel, Wat had je gedacht?2 Dit deel is op 
jongeren gericht en bovendien gekoppeld aan de eindtermen. In die zin is er steeds een uitgebreide instap-
modaliteit (lesdoelstellingen), verdiepende verwerking (lesverloop) en worden er evaluatiemogelijkheden 
voorzien. Op die manier is het kinderspel om een specifieke les in elkaar te knutselen aan de hand van het 
pakket. De voorgestelde thema’s sluiten goed aan bij de vakoverschrijdende eindtermen voor burgerzin, so-
ciale vaardigheden, leren leren enz. Concreet zal ik hieronder stilstaan bij de onderdelen waarvan ik zelf ge-
bruikmaak en aangeven welke andere lesthema’s potentieel bruikbaar zijn voor de leerkracht klassieke talen. 
 
In het zesde jaar geef ik een overzicht van de filosofie in de oudheid. De lessen vangen aan met een overzicht 
vanaf de natuurfilosofen tot en met de wijsbegeerte in de Romeinse periode met nadruk op het epicurisme 
en het stoïcisme. Vaak hebben de leerlingen een verkeerd beeld van wat wijsbegeerte inhoudt; toch wil ik 
hen duidelijk maken dat filosofie iets alledaags is. Aan de hand van enkele cases tracht ik de koudwatervrees 
op een actieve manier te overwinnen. Enkele gemakkelijke openingsvragen daarbij zijn: ‘Zeg je aan een 
vriendin dat ze een lelijk truitje draagt?’, ‘Wie ben ik?’. In een verder stadium kun je ook enkele gebruikelij-
ke, maar moeilijkere voorbeelden gebruiken zoals het prisoner's dilemma of de Turingmachine. 
 
Graag probeer ik hen zo veel mogelijk te stimuleren en laat ik hen actief bezig zijn met de diverse thema’s. 
Na een korte inleiding over de vraag wat filosofie is, stap ik over op de natuurfilosofen. Om daarvan meer te 
maken dan een opsomming van de verschillende oerstoffen krijgen de leerlingen een opdracht uit het boek 
(p. 135-141: Vuur, lucht, water, aarde: vier op een rij?). Zij worden geprikkeld over de schepping en de evolutie, 
het ontstaan van de wereld en de elementen. Geïnspireerd door een prent uit het boek (p. 134) laat ik de leer-
lingen eveneens debatteren over het schilderij L’origine du monde van Gustave Coubert. Daarnaast zorgen de 
ontstaansverhalen uit verschillende culturen voor veel klasinteractie. De leerlingen krijgen daarop de op-
dracht om zelf een ontstaansgeschiedenis of mythisch verhaal te schrijven waarbij ze een combinatie maken 
van de vier elementen. Om het deel over de natuurfilosofen af te sluiten krijgen de leerlingen nog enkele 
tekstfragmenten te lezen (p. 142-144). Die kunnen later gebruikt worden op een toets of examen om hun op-
vattingen te bevragen. 
 
Na de behandeling van de sofisten en Socrates komt Plato aan de beurt: de allegorie van de grot, de ideeën-
wereld en de staatsleer. Het project uit de reeks over de leer van Plato heet Is de waarheid een leugen? Les 3: de 
waarheid in de grot (p. 60-65). De leidraad biedt de mogelijkheid om kennis te maken met het gekende verhaal 

                                                
 1 Wat zit er achter de wolken? Leidraad voor filosoferen met kinderen; Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen 

met jongeren; Sofia, mijn lief. Een verkenning in de filosofie; Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. 
 

 2 DE SWAEF, G. en VAN ROSSEM, K. (ed.), Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren, Plantyn, 
Mechelen, 2008. 
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aan de hand van ofwel de originele tekst ofwel een verhalend artikel uit Knack. Deze les wordt afgesloten 
met een fragment uit de film The matrix. 
 
Vervolgens passeren Aristoteles, de cynici, de sceptici, de epicuristen en de stoïcijnen uit de hellenistische 
periode de revue. Alleen de sceptici worden actief behandeld aan de hand van Is de waarheid een leugen? Les 
1: de waarheid en niets dan de waarheid (p.  51-53).  In  dit  project  schep  ik  zelf  veel  genoegen,  omdat  de  leer-
lingen snel misleid worden wanneer ze met een gezaghebbende in confrontatie komen. Ook collega’s wor-
den daarbij betrokken. Zo kun je de directeur overtuigen om de les binnen te stormen en te melden dat er 
een gevaarlijke stof is vrijgekomen bij een chemieproef en iedereen dringend het lokaal moet verlaten. Een 
leuk alternatief: je laat een collega Latijn of de directeur in de les binnenkomen om mee te delen dat de jaar-
lijkse Romereis onvoorzien wordt geannuleerd. De leerlingen blijven verbouwereerd achter en er ontstaat 
wat commotie, maar de les over de sceptici blijft hen in elk geval bij. Bovendien kunnen er aan de hand van 
dit voorbeeld verbanden gelegd worden met het thema welsprekendheid, waar de autoriteit en de kracht 
van de woorden eveneens belangrijke onderwerpen zijn. 
 
De projecten zijn leerzaam, maar tegelijkertijd tijdrovend. Een beperkte selectie is daarom aangewezen, maar 
ook de volgende projecten zijn nuttig en aangenaam. Voor het tweede jaar is er Hoe samen te leven in een grijze 
augurk? Les 2: koning, held of president? (p. 38-42). De leerlingen overdenken er enkele begrippen zoals demo-
cratie, monarchie, aristocratie enz. Wanneer is goed doen écht goed? Les 2: heiligt het doel de middelen? is  aange-
wezen voor het vierde jaar. De leerlingen zien in dat moreel hoogstaande doeleinden soms bereikt worden 
door gebruik te maken van immorele middelen. Een confrontatie met Catilina’s gedrag leent zich uitstekend 
voor dit onderwerp. In het zesde jaar kan een samenwerking opgezet worden met de leerkracht wiskunde 
rond het thema Waar tel ik mee? Les 2: is nul een getal?: in de les klassieke talen in combinatie met de theorie 
van Pythagoras, in de les wiskunde in combinatie met het luik rond de geschiedenis van de wiskunde. Ui-
teraard zijn er nog passende thema’s, maar net zoals bij de andere delen uit de reeks is het aan de lezer zelf 
om die te ontdekken. 
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  ACTUALITEIT 
 
 
 

20 jaar Vlaamse olympiade Latijn en Grieks 
 
 

Peter Michielsens 
 
 
In 2013 bestond de Vlaamse olympiade Latijn en Grieks 20 jaar. Om die verjaardag in de schijnwerpers te plaatsen 
werd op zaterdag 30 november 2013 in Antwerpen een plechtige viering georganiseerd. Bij die gelegenheid sprak Peter 
Michielsens, ere-inspecteur-generaal van het Vlaams onderwijs en stichtend voorzitter van het Arpinocomité, de vol-
gende toespraak uit. Daarin schetst hij aan de hand van feiten en anekdotes de historiek van 20 jaar olympiades klassieke 
talen in Vlaanderen. 
 
Arpino is een religie 
 
Op 30 augustus jongstleden (het was toen nog volop zomer) kreeg ik van Felix Claus de officiële vraag om 
op 30 november een ‘korte causerie/lezing’ te houden over het ontstaan, de geschiedenis en de beweegrede-
nen van het Arpinocomité. Zo’n uitnodiging kun je niet zomaar naast je neerleggen, zeker niet als je gepen-
sioneerd bent (en dus niet overtuigend kunt argumenteren dat je geen tijd hebt) en vooral ook niet als je je 
vereerd voelt met zo’n vraag. Dus antwoordde ik prompt dat ik zeer graag bereid was om die uitnodiging te 
aanvaarden. Ik zou intussen wel eens in Brussel polsen of er nog wat archiefmateriaal beschikbaar was, want 
je alleen baseren op je geheugen – zeker als gepensioneerde – is bijzonder riskant. 
 
Dat archief in Brussel was een maat voor niets. Een van mijn vroegere medewerksters had van mijn opvolger 
de opdracht  gekregen om tijdens de wat  stillere  vakantiemaanden het  archief  eens grondig ‘uit  te  kuisen’.  
Dat is dan ook grondig gebeurd ... door een classica nota bene. Alles wat nog in Brussel aanwezig was, werd 
tijdens de voorbije hete zomer deskundig verticaal geklasseerd. Het zou trouwens alleen maar over opgaven 
en vertalingen gegaan zijn. 
 
Navraag bij onze secrétaire perpétuel Rombout De Leebeeck stelde me goddank gerust: er was wel degelijk 
een sterk archief waarin heel wat antwoorden op mijn vele vragen en geheugenleemtes te vinden zouden 
zijn. Toen ik eind oktober van de huidige secretaris-archivaris Guido Halsberghe drie dikke opbergmappen 
met archiefmateriaal ontving, was ik een boek aan het lezen over ... management. Een passage in dat boek, 
waar de auteur ziekenhuismanagement metaforisch omschrijft als ‘een religie’, bracht me tot de centrale the-
sis van mijn bijdrage vandaag: Arpino is een religie! Al wie zich als overtuigd vrijdenker of agnost bedreigd 
voelt of al wie als diep-geëngageerd gelovige een heilsconcurrent verwacht, kan ik nu al geruststellen: 
Arpino wordt alleen metaforisch als een religie benaderd. Geen god of goden in deze religie, al zouden Cice-
ro, Vergilius, Plato of Sophocles misschien rechten kunnen claimen op deze positie. 
 
Ondanks mijn oorspronkelijk en nooit wankelend geloof in de kracht van Latijn en Grieks en in het onder-
wijs in de klassieke talen ben ik géén classicus. Toch heb ik de euvele moed om in dit gezelschap van wél 
eminente taalkundigen mijn thesis in eerste instantie vanuit een taalkundige benadering te onderbouwen. 
‘Religie’ verwijst – zoals u ongetwijfeld allang weet – naar twee Latijnse woorden, re-ligare (‘verbinden, op-
nieuw binden, opnieuw samenbrengen’) en re-legere (‘herlezen, opnieuw lezen’ en dus ook betekenis geven). 
 
Wie – zoals ik – de drie opbergmappen met archiefmateriaal over de wedstijden Latijn en Grieks heeft door-
gelezen, kan niet naast de sterke vaststelling dat het begrip ‘Arpino’ in Vlaanderen al ruim twintig jaar men-
sen heeft samengebracht en al meer dan twintig jaar jongeren en ouderen heeft doen ervaren dat die oude ta-
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len vormende betekenis hebben. Al twintig jaar fungeren de wedstrijden Latijn en Grieks die we inrichten 
voor leerlingen van het voorlaatste en laatste leerjaar van het secundair onderwijs als een bron van nieuwe 
zuurstof voor hun leerkrachten. De even zovele proclamaties zorgden voor prikkelende uitdagingen en uit-
nodigingen. Arpino heeft in Vlaanderen velen samengebracht, verbonden in hun ‘geloof’ in de klassieke ta-
len, en heeft bovendien een renaissance van het vertalen van oude teksten bevorderd. Arpino is een religie. 
 
Zoals  ook bij  andere religies  liggen enkele  profeten aan de oorsprong.  In  ons geval  was dat  vooral  één in-
drukwekkende profetes en enkele loyale profeten. Ik herinner me nog dat gesprek met inspecteur klassieke 
talen Chantal Janssens in 1992. Het begon met een eenvoudige vraag: of ik er bezwaar tegen had dat zij met 
enkele leerlingen naar Arpino zou gaan om deel te nemen aan het internationale Certamen. Mijn nieuwsgie-
righeid was onmiddellijk gewekt en het gesprek kan als het begin van de ‘Arpino-openbaring’ worden be-
schouwd.  Samen  stelden  we  vast  dat  zo’n  internationale  uitnodiging  een  unieke  kans  bood  om  Latijn  op-
nieuw onder de aandacht te brengen van schooldirecties en dat we deze kans ook moesten benutten om zo 
veel mogelijk leerlingen voor de wedstrijd te mobiliseren. Het idee van een eigen Vlaamse selectieproef was 
geboren. Een van de eerste teksten over het Arpinocomité vat de oorsprong zeer goed samen: ‘Het Arpino-
comité kwam er op initiatief van de inspectie secundair onderwijs naar aanleiding van twee vaststellingen: het ontbre-
ken van een objectief selectiemechanisme voor de Arpinowedstrijd en de behoefte aan een impuls voor het onderricht in 
de klassieke talen.’ 
 
Chantal maakte gretig gebruik van mijn enthousiasme om enkele prominente classici te betrekken bij dit ont-
luikend initiatief: Patrick De Rynck, Freddy Decreus, Rudolf De Smet. We wilden van meet af aan de acade-
mische wereld aan onze kant hebben. Chantal pendelde als volwaardig ambassadeur tussen de verschillen-
de universiteiten waar een volwaardige opleiding klassieke filologie werd aangeboden. Omdat Antwerpen 
alleen  kandidaturen  organiseerde,  kwam  Rita  Beyers  pas  na  een  jaartje  de  stichtende  academische  groep  
vergezellen. 
 
Deze academische startgroep formuleerde al onmiddellijk een duidelijke nieuwe ambitie: het was niet alleen 
zaak zo’n wedstrijd in dienst te stellen van een selectie voor het Italiaanse internationale Certamen, maar ons 
initiatief moest ook een kwaliteitsbevorderende invloed hebben op de leerkrachten en op hun opdracht om 
leerlingen te leren vertalen. Eigentijds literair vertalen, niet zomaar woorden en zinnen en periodes omzetten 
in schabouwelijk Nederlands proza. Die uitdaging kon alleen slagen als we ten volle op de onderwijsver-
strekkers zouden kunnen rekenen. Om die aan onze kant te krijgen was geen pendeldiplomatie nodig, wel 
wat culinaire verwenning. We nodigden de verantwoordelijken voor Latijn en Grieks bij de pedagogische 
begeleidingsdiensten uit op een diner in een stimulerend kader: hotel Astoria in de Koningsstraat in Brussel. 
Vooral Felix Claus en wijlen Theo Brabants genoten van het lekkere eten, maar bovenal gaven ze zich na het 
aperitief al gewonnen voor het initiatief. Dan was er ten slotte nog de meest minzame van alle stichtende le-
den,  de sterke kracht  in  die  dagen van het  Nederlands Klassiek Verbond,  wijlen Jacques De Bie.  Met  grote  
dankbaarheid vernoem ik hem vandaag, één dag nadat we hem ten grave hebben gedragen. Hem overtui-
gen hoefde niet, Chantal had hem gevraagd en Jacques stemde van bij de aanvang onvoorwaardelijk in. 
 
Daarmee was het eerste Arpinocomité een feit. Op 8 december 1992 werd een eerste formele vergadering 
gehouden. Van dat eerste Arpinocomité is vandaag alleen nog Felix Claus actief betrokken bij Certamina. Al 
dat eten, praten en af en toe drinken leidden ertoe dat we in het schooljaar 1993-1994 voor het eerst vertaal-
wedstrijden organiseerden. Uit de verslagen van die tijd leren we dat vooral Felix ervoor had gepleit om niet 
zozeer een individuele competitie voorop te plaatsen als wel een groepscompetitie: klasgroepen stimuleren 
om samen te vertalen. Daarmee voegde hij een belangrijke aanvullende, meer pedagogische doelstelling toe 
aan de initiële missie van het Arpinocomité.  We zouden een klassikale Vergiliuswedstrijd organiseren voor 
vijfdejaarsklassen. Uit de genomineerde klassen zouden dan één of twee leerlingen kunnen deelnemen aan 
de tweede fase, de individuele Cicerovertaalwedstrijd, specifiek gericht op de selectie voor deelname aan het 
certamen in Arpino. Omdat we met het oog op deelname aan het Certamen in 1993 snel moesten handelen, 
werd overeengekomen om eenmalig de selectie van drie deelnemers te laten gebeuren door de koepels zelf. 
 
Nadat we zo tot overeenstemming waren gekomen over opzet en vormgeving van de wedstrijd en we daar-
bij konden rekenen op een academische en onderwijskundige elite, moesten we toch nog drie cruciale pro-
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blemen oplossen: hoe gaan we die wedstrijden organiseren, wie zal de ingeleverde kopijen beoordelen en de 
rangschikking bepalen en ... wie gaat dat alles betalen? 
 
De organisatie van de wedstrijden was vooral voor de Cicerovertaalwedstrijd een hele opgave ... en dat bleef 
het ook lange tijd. 
 
Nauwelijks een probleem was de tekstselectie: daarvoor konden we rekenen op onze academische comitéle-
den. Er was natuurlijk soms wat aandringen nodig om tijdig een tekstkeuze te hebben, maar eigenlijk liep 
het telkens toch weer vlot. 
 
In tegenstelling tot de wiskunde- en wetenschapsolympiades, waar oplossingen gemakkelijk als juist of fout 
beoordeeld konden worden, moesten we bij onze wedstrijden rekening houden met het risico op subjectieve 
overwaardering. Het jureringsproces zo objectief mogelijk laten verlopen was voor alle vertaalwedstrijden 
een hele uitdaging. Om maximale objectiviteit te garanderen opteerden we voor juryteams en twee jure-
ringsrondes: eerst een preselectie door een kleiner juryteam van drie leden, dan een gemeenschappelijke lec-
tuur van de preselectie door een team van tien juryleden. Zo’n aanpak doorstaat vlot iedere kritische beden-
king over onvoldoende objectiviteit, maar ... het vergt een sterke bemanning van de juryteams. Nu zijn er ui-
teraard (tot op heden) nog altijd wel voldoende bekwame leerkrachten Latijn en Grieks, maar eigenlijk zagen 
we die liever hun leerlingen (of hun klassen) aanmoedigen om deel te nemen. En we moesten toch iedere 
zweem van betrokkenheid tussen deelnemers en juryleden vermijden. Kortom: voor de organisatoren was 
het iedere keer toch weer een hele opgave om voldoende juryleden te vinden. Om zowel eenheid van bena-
dering bij de juryleden te bereiken als duidelijkheid te verstrekken bij de leerkrachten over wat goed verta-
len betekent, werd op initiatief van de academici al vanaf 1993 een brochure verspreid met sterke inhoude-
lijke bijdragen. 
 
Minstens even complex was de organisatie  van de individuele  vertaalwedstrijd.  Daarbij  moesten we in  de 
eerste jaren een delicaat ‘schoolpactologisch’ probleem oplossen en vooral moesten we een ingewikkelde 
praktische uitdaging aanpakken. 
 
Met een delicaat ‘schoolpactologisch’ probleem verwijs ik naar de evenwichtsoefening die nodig was om ge-
lijke kansen te bieden aan alle deelnemende leerlingen uit het gemeenschapsonderwijs en de verschillende 
onderwijskoepels. Voor wie nog jong is (en uiteraard behoort bijna iedereen in deze zaal tot die categorie), is 
een korte ideologisch-historische excursus hier noodzakelijk. De gelijke behandeling van onderwijsverstrek-
kers was bij het begin van de jaren 1990 nog altijd een politieke gevoeligheid. Hoewel eind 1988 het gemeen-
schapsonderwijs losgekoppeld was van de politieke beleidsmakers, was nog niet iedereen in Vlaanderen 
overtuigd van deze radicale koerswijziging. Voor onze wedstrijden gold bovendien een historisch oneven-
wicht: het vrij onderwijs had een zeer lange en gevestigde traditie op het vlak van onderwijs in de klassieke 
talen, de kracht van het gemeenschapsonderwijs lag elders en was veel minder gerelateerd aan klassieke 
studierichtingen. Omdat we ons bewust waren van deze delicate context en we toch ook leerlingen uit alle 
netten gelijke kansen wilden geven, werd bij de selectie van de leerlingen die naar Arpino zouden gaan – 
onder  impuls  van Theo Brabants,  maar  met  instemming van alle  leden –  een zeer  voorzichtige maar  even-
wichtige procedure ingevoerd: op die wijze konden we ieder jaar leerlingen uit zowel gemeenschaps- als ge-
subsidieerd onderwijs als ambassadeurs van het hele Vlaamse onderwijs afvaardigen naar Arpino. Deze af-
spraak werd bekrachtigd in april 1994. Tegelijk werd ook het oorspronkelijke idee waarbij de klassikale Ver-
giliuswedstrijd de deelnemers zou leveren voor de individuele Cicerowedstrijd verlaten: ‘Vergilius’ en ‘Ci-
cero’ werden duidelijk gescheiden wedstrijden. 
 
En dan waren er uiteraard nog de gewone praktisch-organisatorische knelpunten. Voor de preselectie moes-
ten we in iedere provincie een aangepaste (liefst zo neutraal mogelijke) locatie vinden. Op die locatie moes-
ten toezichters aanwezig zijn en iemand die het geheel in goede banen leidde. En als ’s avonds alles achter 
de rug was,  moesten alle  kopijen snel  in  Brussel  geraken.  Daar  moesten we dan iedere  kopij  in  voldoende 
aantallen kopiëren en ervoor zorgen dat ieder jurylid over een leesbare kopij kon beschikken. Ik kan u ver-
zekeren dat  er  heel  wat  bomen zijn  gesneuveld en dat  de levensduur van het  kopieerapparaat  van het  on-
derwijsministerie ongetwijfeld werd beïnvloed door de duizenden kopieën. Vergeet bovendien niet dat die 
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ministeriële kopieerapparaten beschikbaar moesten zijn voor de ‘echte’ ambtenaren en hun formulieren en 
documenten, en u zult begrijpen dat het vermenigvuldigen van al die kopijen vooral avondwerk was. Ik blijf 
vooral nog altijd Chantal, Rombout en mijn toenmalige secretaresse zeer dankbaar dat ze nooit gevraagd 
hebben om die ‘overuren’ uit te betalen! 
 
Zowel de moeilijkheid om voldoende juryleden te vinden als de complexiteit van een plaatselijke organisatie 
leidden enkele jaren geleden (dit gebeurde voor het eerst in het schooljaar 2007-2008) tot het idee om de pre-
selectie door de scholen zelf te laten uitvoeren. 
 
Omstreeks december 1993 waren we het eens over de bovengenoemde aspecten. De eerste volledig autono-
me Cicerovertaalwedstrijd werd voor het eerst georganiseerd op 23 februari 1994 in de verschillende provin-
ciehoofdsteden. 
 
Al van bij de start betreurden sommigen dat er geen analoge wedstrijd voor Grieks werd georganiseerd. De 
daaropvolgende jaren werden de vertaalwedstrijden dan ook uitgebreid. In 1996-1997 werd voor het eerst 
een Platovertaalwedstrijd georganiseerd, vanaf 2004-2005 werd dit de Sophocleswedstrijd. Een apart verhaal 
betreft de Pythiawedstrijden, die voor het eerst werden georganiseerd in 2000-2001. Die wedstrijd ontstond 
naar aanleiding van een initiatief van het European Cultural Centre of Delphi. Niet alleen werd (in de eerste 
jaren) van de leerlingen een vertaling gevraagd, maar ook een bijbehorende verhandeling maakte deel uit 
van de opgave. In 2006 werd door het Griekse ministerie van onderwijs en cultuur het wedstrijdpatroon 
grondig gewijzigd. Tot aan de monetaire crisis werd de eerste laureaat mooi beloond: een reis naar Grieken-
land. Bovendien genoot de betrokken vakleraar van hetzelfde voorrecht. Maar in 2009-2010 was het afgelo-
pen met de Griekse rijkdom en verdween de internationale wedstrijd. Sedert 2011-2012 zijn er opnieuw twee 
Griekse vertaalwedstrijden: de individuele Platovertaalwedstrijd en de klassikale Sophoclesvertaalwedstrijd. 
 
Al vanaf het eerste jaar van onze initiatieven vonden we het bijzonder belangrijk dat de leerlingen en hun 
leerkrachten op een waardige wijze  bedankt  zouden worden.  Onze initiatieven dienden afgesloten te  wor-
den met een heus ‘feest’. Ergens in de loop van de maand mei planden we dus een plechtige proclamatie, 
gevolgd door een even stijlvolle receptie. Ook dit gebeuren vergde heel wat organisatorische vindingrijk-
heid. 
 
We konden pas een datum prikken als we die van het Certamen Ciceronianum in Italië kenden, want onze 
laureaten moesten toch terug zijn met al hun lauweren! En dan de locatie. Volgens een beurtrol kreeg iedere 
universiteit de kans om zich van haar beste protocollaire kant te tonen. Dat impliceerde ook een zinvol wel-
komstwoord door een hoge vertegenwoordiger van de letterenfaculteit: bijna altijd was dat de decaan van 
de faculteit. Het moet gezegd: vanuit literair-stilistisch standpunt valt er weinig aan te merken op deze wel-
komstwoorden, al viel het mij wel op dat sommige decanen over meer retorisch talent en vooral over meer 
gevoeligheid voor de wereld van achttienjarigen beschikten dan anderen. 
 
Het programma zelf bevatte ieder jaar opnieuw slechts één knelpunt: een spreker of een act om de academi-
sche luister wat meer ambiance te geven. In ons comité was er altijd wel iemand die iemand kende of recent 
iets had gezien of beluisterd, en – naar mijn oordeel – konden we jaar na jaar, telkens opnieuw, een boeiende 
proclamatie aanbieden aan een talrijk publiek van leerkrachten en leerlingen. Boeiend was in ieder geval de 
jaarlijkse evocatie die de Arpinolaureaten brachten van hun Italiaanse ervaringen. Wanneer de kampioen 
van de Arpinobegeleiding, Marc Knecht, het woord nam, was overigens overschrijding van de afgesproken 
tijd gegarandeerd, maar die overschrijding werd ruim gecompenseerd door Marcs enthousiasme en bevlo-
gen spreekstijl. 
 
Al had de komst van secretaris Rombout De Leebeeck er na een aantal jaren voor gezorgd dat het werk van 
de voorzitter bij de wedstrijden en de organisatie van de proclamatie nauwelijks nog het vermelden waard 
was, toch moest hij zich jaarlijks toch één keer echt even inspannen. Niet alleen mocht de voorzitter de pro-
clamatie openen, maar bovenal werd (wordt) van hem een enigszins ernstige toespraak verwacht, waarin hij 
iets zinnigs vertelde over vertalen en/of klassieke talen, én tegelijk ook iedereen vermeldde en bedankte die 
iets voor de voorbije initiatieven had betekend. Dat laatste was riskant: stel dat je iemand vergat! Het is nooit 
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gebeurd! Of die voorzitter vroeger ook zinnige dingen heeft gezegd, wil ik hier buiten beschouwing laten. 
Sedert 2010 is dat wel gewaarborgd. Feit is dat voorheen – telkens wanneer het onderwijs in Latijn of Grieks 
nog eens kritisch in  de media (of  de politiek)  in  vraag werd gesteld –  hij  er  diplomatisch voor  zorgde om 
zich niet al te polemisch te profileren ... De toenmalige voorzitter zat bij die gelegenheden weleens geprangd 
tussen zijn professionele loyauteit en zijn persoonlijk engagement voor Latijn en Grieks. 
 
Maar de hoofdbrok van de proclamatie was natuurlijk het proclameren zelf van de gelauwerde vertalers. 
Dat nam heel wat tijd in beslag, al slaagden de organisatoren er toch in om het geheel vlot en snel te laten 
verlopen. De voorzitter mocht dan telkens de laureaten van de verschillende wedstrijden feliciteren (niet 
eenvoudig als je af en toe ook eens iets origineels aan een laureaat wilt toefluisteren). Dat ging normaal ge-
paard met een flinke handdruk, al waren er toch af en toe enkele frisse meiden die de voorzitter per se wil-
den zoenen. Wat betrokkene altijd met discrete gretigheid toestond. 
 
Die laureaten gingen ook telkens naar huis met een serieus prijzenpakket. Vele milde sponsors en de creatie-
ve inspiratie van de organisatoren zorgden ervoor dat scholen of leerlingen tevreden naar huis terugkeer-
den. Deelnemen was uiteraard belangrijker dan winnen, maar winnen was alvast lucratiever. Maar bovenal 
gingen de laureaten ook naar huis met een heus diploma. In de beginjaren werden die diploma’s door spon-
sor Van In gedrukt op geschept papier. De afmetingen van de eerste diploma’s waren ook erg indrukwek-
kend: 40 op 50 cm. Zo’n diploma werd overigens ook systematisch ondertekend door alle comitéleden. Dat 
duurde goddank niet lang: de diploma’s werden al snel gewoon geprint op A4-formaat en alleen de voorzit-
ter ondertekende nog. (Mocht de heer De Ruysscher, eervolle vermelding in 1995, hier aanwezig zijn, hij 
mag nog altijd zijn diploma komen afhalen ...). 
  
Religies  hebben  ook  altijd  te  maken  met  offers  en  offergaven.  Die  regel  is  ook  van  toepassing  op  Arpino.  
Want zowel de organisatie van de wedstrijden, de reis van een zestal leerlingen naar Arpino, de organisatie 
van de proclamatie en de bijbehorende prijzen voor de laureaten vereisten ernstige financiële inspanningen. 
Wie bracht daarvoor offers, waaruit bestonden de offergaven? 
 
Het grootste offer is ongetwijfeld twintig jaar lang geleverd door zeer vele vrijwilligers: de vele arbeidsuren 
die comitéleden en juryleden besteedden aan onze initiatieven blijven de meest indrukwekkende gift waar-
door de Arpino-initiatieven gerealiseerd konden worden. Ik mag hier zeker in naam van allen die genoten 
hebben van die initiatieven getuigen van zeer grote waardering. U allen, daarvoor hartelijk dank! 
 
Maar er moesten ook echt rekeningen betaald worden en daarvoor was cash geld nodig. Bij de start van het 
Arpinocomité zochten we steun bij het toenmalige Departement Onderwijs, nu Ministerie van Onderwijs en 
Vorming. Ondanks wat strubbelingen en discussies over de zin van olympiades en verwante wedstrijden 
konden we toch grotendeels de kosten voor de Arpinoreis daar recupereren. Die steun genieten we vandaag 
nog steeds. 
 
En dan al die andere kosten. Om u een idee te geven: in 1993-1994 ontvingen we in het totaal 145 000 BEF 
(ca. 3 600 euro) en gaven we 83 492 BEF (ca. 2 070 euro) uit. Een batig saldo, dat nadien aangesproken zou 
moeten  worden.  Dat  saldo  was  vooral  te  danken  aan  één  bijzonder  gulle  sponsor:  Janssen  Pharmaceutica.  
Die hadden we dankzij de methode ‘ons-kent-ons’ kunnen bereiken en dat bracht 100 000 BEF (ca. 2 500 eu-
ro)  op.  Helaas  werd de bedrijfsvoorzitter  van Janssen het  jaar  nadien al  aangemaand om die  vrijgevigheid 
stop te zetten: de minder gemotiveerde bestuurders vonden dat alleen initiatieven die een ‘return’ voor de 
farmaceutische industrie konden opleveren, gesteund mochten worden. Wetenschapsolympiades dus wel, 
vertaalwedstrijden dus niet. 
 
Een andere sponsor  van het  eerste  uur was uitgeverij  Van In.  Ook deze sponsor  dankten we aan een per-
soonlijke relatie: samen studeren heeft soms zo zijn voordelen. Maar moeilijke tijden voor het boekenvak re-
sulteerden  in  bedrijfswijzigingen  en  ...  we  zaten  in  het  kamp  van  de  slachtoffers.  Ook  met  de  bank  BBL  
bouwden we een kortstondige sponsorrelatie op (1995-1997). Een wissel aan de top in 1998 en een daarbij 
horende afslankingsoperatie resulteerden in een plotse en radicale totale stopzetting van sponsoring. BBL 
verdween als  Belgische bank overigens kort  nadien van de markt  en ging op in  het  grotere  ING.  Deze on-
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verwachte financiële aderlating konden we goddank dat ene jaar compenseren door een financiële inbreng 
vanwege Philips. 
 
Toen de eerste sponsors snel tekenen van afstandelijkheid begonnen te vertonen, zagen we ons genoodzaakt 
om zeer creatief op zoek te gaan naar nieuwe sponsors. Daarbij werden we zowaar overmoedig. Omdat we 
herhaaldelijk bot vingen toen bleek dat het ‘maar’ om klassieke talen ging, oordeelden we dat we alleen met 
een ware pr-stunt dit a priori tegen onze wedstrijden konden doen kantelen. We zochten een deuropener: 
een instantie of een autoriteit die deuren kon doen openen. Vanuit de simpele overweging dat de link met 
Italië – via Arpino – ergens in Laken misschien ook op sympathie kon rekenen, schreven we koningin Paola 
aan.  En  ...  het  lukte.  In  1994-1995  konden  we  voor  het  eerst  vermelden  dat  onze  wedstrijden  de  hoge  be-
scherming genoten van onze koningin.  De brief kwam wel wat te laat aan, maar anderzijds was men aan het 
hof zo vriendelijk geweest de brief te dateren op 6 juni, de verjaardag van de koning ... en van de toenmalige 
voorzitter. Van een verjaardagscadeau gesproken! 
 
Die bescherming konden we in 1995-1996 nog eens herhalen. Alvast trok dat de aandacht van de ambassa-
deur van Italië, die eveneens publiek zijn waardering liet blijken voor onze initiatieven. Kent u trouwens nog 
de heer Antonio Franagelo? Hij was (is?) een Italiaanse onderwijsinspecteur die in 2004 in opdracht van de 
Italiaanse ambassadeur in België aanwezig was bij de proclamatie. 
 
Intussen schreven we ook jaar na jaar de ‘prominenten van het moment’ aan met het verzoek om als erelid 
steun te betuigen. Positief reageerden uiteraard de rectoren van de vier participerende universiteiten, de mi-
nisters van onderwijs en vorming en van wetenschapsbeleid, de GO!- en koepelverantwoordelijken, de ver-
antwoordelijken van de vakgroepen, de decanen van de letterenfaculteiten, de secretarissen-generaal van het 
onderwijsministerie (de ene kende al wat meer Latijn dan de andere) en ... het Nederlands Klassiek Verbond 
(wat dacht u?). 
 
Bracht al die prominente steun ook effectief geld op? De relatie tussen morele sponsors en feitelijke mecenas-
sen is ongetwijfeld nog een zinvol wetenschappelijk onderzoek waard ... zeker in crisistijden waar culturele 
initiatieven het altijd wat moeilijker hebben om te overleven dan economisch rendabele acties. Feit is dat we 
de sponsormarkt op konden gaan met verwijzing naar onze relaties met ronkende namen. De meest opval-
lende geïnteresseerde was in ieder geval touroperator Solmar. Als reisorganisator van de klassieke Rome- en 
Italiëreizen voor laatstejaars was de heer Vetrugno bekend met nogal wat leerkrachten klassieke talen. Hij 
had overigens met vele van die leerkrachten een warme – niet alleen commerciële – relatie uitgebouwd. Hij 
wilde met zijn sponsoring die relaties bestendigen en hoopte uiteraard ook nieuwe relaties op te bouwen. 
Solmar bleef ons altijd trouw. 
 
Stichtend lid Freddy Decreus bracht ons nog op een ander zeer belangrijk sponsorspoor: het Vlaamse weten-
schapsbeleid.  De  actie  ‘Wetenschap  maakt  knap’  (vandaag  veranderd  in  ‘Richting  morgen’)  bleek  open  te  
staan voor onze initiatieven. Secretaris-penningmeester Rombout De Leebeeck werd een vaste bezoeker aan 
de diensten van wetenschapsbeleid en zorgde er ook jaar na jaar opnieuw voor dat een sterk overtuigend 
dossier werd ingediend. Dat resulteerde in een stevige steun van jaarlijks gemiddeld zo’n 9 000 euro. 
 
Op deze erelijst moet ook het bijzonder trouw en gul mecenaat (eerder in concrete prijzen dan in harde valu-
ta) vermeld worden van de vakgroepen, van het Nederlands Klassiek Verbond en ook al enige jaren van de 
KBC. 
 
Deze tastbare middelen en de morele steun van velen waarborgden al twintig keer een enthousiaste en en-
thousiasmerende proclamatie. 
 
Uitdrukkelijk  wil  ik  bij  dit  kort  historisch overzicht  toch ook wijzen op onze zielsverwanten in  het  zuiden 
van ons land. Niet alleen gingen Marc, Felix, Lily samen met de Vlaamse geselecteerden jaarlijks naar het Ita-
liaanse Certamen in Arpino, telkens weer vormden ze een waarachtige vriendengroep met onze Franstalige 
vrienden. U merkt het: Arpino is niet zomaar een religie, het lijkt zelfs een oecumenische beweging te zijn. 
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Bij een religie horen namen die de eigen tijdsbegrenzing overschrijden, wier namen eeuwig herinnerd zullen 
worden. Een religie maakt plaats in het hiernamaals voor haar sterkste gelovigen. Zo zijn er die leerlingen 
die een bijzondere vermelding verdienen. Het zijn diegenen die in Arpino zo uitblonken dat ze het podium 
van de gelauwerden mochten betreden. Met lauwerkrans en eretekens overladen kwamen ze terug als ge-
tuigen van de kwaliteit van ons Vlaams onderwijs in de klassieke talen. Hun lauweren waren een eresaluut 
aan alle leerkrachten oude talen en betekenden voor het Arpinocomité (vandaag het Vlaams Certaminacomi-
té) een schitterend getuigschrift van volharding voor en geloof in de vele vertaalwedstrijden. Al in 1996-1997 
hadden we én een laureaat én een eervolle vermelding, in 1997-1998 opnieuw een laureaat, nadien nog 
meerdere malen eervolle vermeldingen en vorig jaar opnieuw een laureaat. Er zijn niet veel sporten waar-
voor  Vlaanderen  zo’n  palmares  kan  voorleggen.  En  met  academisch  respect  voor  andere  olympiades:  ik  
denk dat ons Arpinopalmares iets meer schittert. Wel jammer dat media dit maar niet willen begrijpen! Maar 
naast deze individuele gelauwerden zijn er natuurlijk de talloze scholen en leerkrachten en de andere deel-
nemende leerlingen. Zonder hen waren de voorbije twintig jaar nooit mogelijk geweest. 
 
Ik ben bijna aan het einde van deze korte historische terugblik. Maar één cruciale actor verdient het ten slotte 
om als laatste eervol vermeld te worden. Zoals bij de meeste religies een spirituele leider en een groep van 
opperpriesters  waken  over  de  zuiverheid  van  de  leer  en  de  kracht  van  de  organisatie,  zo  ook  bij  ons.  De  
promotie van de klassieke talen via de wedstrijden was – zoals is gebleken – niet het werk van één man, wel 
van een bijzonder sterke ploeg: het Arpinocomité, vandaag Certaminacomité. Een hecht team van geënga-
geerden, waarbij Felix Claus als ouderdomsdeken optreedt en met wijsheid zijn teamgenoten inspireert, Luc 
Vernaillen  als  de  deken  van  het  college  de  vergaderingen  coördineert,  Guido  Halsberghe  bewaakt,  archi-
veert, noteert als secretaris, en Rombout De Leebeeck houdt met een jongere collega nog steeds de financiën 
in de gaten. De inspectie, de begeleiders en de vertegenwoordiger van het NKV zorgen als stabiele kardinale 
spelers voor blijvende dynamiek. Maar dit college wordt verrijkt met bijzonder verdienstelijke en deskundi-
ge steunpilaren: academische sterkhouders, jonge gelovigen, trouwe dames en heren. Bij dit alles hoort ook 
de ultieme leider, Luc Devoldere: wijs en bezonnen, vooral inspirerend. De verbondenheid die zo bepalend 
is voor de kracht van een religie is zo sterk bij deze mensen, dat ik met gerust geweten toch één profetische 
uitspraak durf te wagen: over twintig jaar zal Certamina er nog steeds zijn ... tenzij barbaren het intussen 
toch zouden wagen klassieke talen overboord te gooien in ons secundair onderwijs. 
 
Beste aanwezigen, vooral uw engagement van de voorbije twintig jaar heeft ertoe bijgedragen dat velen zich 
via onze wedstrijden verbonden voelen met mekaar, gedreven door eenzelfde agressieve microbe voor het 
goed en literair hoogstaand vertalen van oude teksten. Jaarlijks herlezen ze samen met hun leerlingen die 
oude meesters, in de hoop dat die klassieke verhalen, redevoeringen en essays zouden bijdragen tot een be-
ter begrijpen door de leerlingen van zichzelf en van onze wereld. Zo’n religieus gebeuren mag vandaag te-
recht door atheïsten, agnosten en theïsten gevierd worden. 
 
Proficiat! En dank voor uw aandacht. 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 

Uit de eerste hand 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Voor onze kennis van de klassieke oudheid zijn we vooral aangewezen op twee soorten bronnen: archeolo-
gische en literaire. In de boekenreeks Uit de eerste hand, waarvan we hier de eerste twee delen bespreken, ves-
tigt  auteur  Ad  de  Visser  alle  aandacht  op  de  literaire  overlevering  van  de  Grieken  en  de  Romeinen.  In  de  
beide delen geeft hij een gevarieerde bloemlezing van teksten uit de Griekse resp. Romeinse literatuur die 
volgens hem velen bekend in de oren klinken, maar waarvan ze vaak niet de oorspronkelijke versie kennen. 
 
Er worden telkens zes literaire ‘genres’ besproken: filosofie, retorica, literatuur, drama, geschiedschrijving en 
vakwetenschap; in het deel over de Romeinen is er ook een hoofdstuk ‘vroeg christendom’. De meeste 
hoofdstukken  beginnen  met  een  algemene  inleiding,  waarna  de  belangrijkste  auteurs  van  het  besproken  
‘genre’ worden gesitueerd en één of meer beroemde passages uit hun werk in vertaling worden geciteerd. 
Daarvoor heeft de auteur zo veel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande vertalingen, maar bij gebrek daar-
aan is hij ook zelf in zijn pen gekropen. De exacte referenties van alle passages en de bronnen van de verta-
lingen worden systematisch vermeld in de eindnoten. Heel wat namen en begrippen worden ook uitgelegd 
in voetnoten, die tevens kruisverwijzingen bevatten. 
 
Deel 1, De Grieken,  biedt  onder  meer  een vertaling van Plato’s  allegorie van de grot, Demosthenes’ kransrede, 
fragmenten uit Homerus’ Ilias en Odyssee, gedichten van Sappho, delen uit tragedies van Aeschylus, 
Sophocles en Euripides, De wolken van  Aristophanes,  passages  van  de  historici  Herodotus,  Thucydides  en  
Xenophon, citaten uit het Corpus Hippocraticum (o.a. de beroemde eed) enz. 
 
In deel 2, De Romeinen, staan vertalingen van retorische teksten van Quintilianus en Cicero, gedichten van 
Catullus (o.a. het onvermijdelijke Odi et amo), Vergilius’ Bucolica (eerste ecloge) en fragmenten uit zijn Georgi-
ca en Aeneis (o.a. over de list met het houden paard en de hele affaire tussen Aeneas en Dido), Horatius’ ad-
vies Carpe diem, het noodlottige verhaal van Daedalus en Icarus uit Ovidius’ Metamorphoses, venijnige kritiek 
van Martialis en Juvenalis, passages uit Petronius’ Satyricon, drama van Plautus en Terentius, Caesars De bel-
lo Gallico, Livius’ Ab urbe condita, Tacitus en Suetonius, een aantal vroegchristelijke auteurs enz. 
 
Het mag duidelijk zijn dat Ad de Visser een zo volledig en genuanceerd mogelijk beeld wil schetsen van de 
Griekse en Romeinse literatuur. Als we dan toch een puntje van kritiek mogen geven: uit de vormgeving van 
het boek zou beter mogen blijken wat de inleidende of situerende teksten zijn en waar de vertalingen staan, 
en ook het begin van een nieuwe auteur is niet altijd goed zichtbaar; tussenkopjes zouden bijvoorbeeld veel 
duidelijker kunnen maken. Voor het overige is dit echter een heel verdienstelijk werk. 
 
 

 

Ad de Visser 
Uit de eerste hand 
1 De Grieken 
Damon, Budel, 2004 
Hardcover, 256 blz. 
ISBN 978 90 5573 507 5 
€ 19,90 
 

www.damon.nl 
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Ad de Visser 
Uit de eerste hand 
2 De Romeinen 
Damon, Budel, 2004 
Hardcover, 256 blz. 
ISBN 978 90 5573 557 0 
€ 19,90 
 

www.damon.nl 
 
 
 

Bedolven door de Vesuvius 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Wandel even door uw eigen gemeente en u vindt ongetwijfeld ergens een muur waarop met verf of spuitbus 
tekeningen of teksten zijn aangebracht. Kijk eens op de deur van een openbaar toilet en er zijn zeker bezoe-
kers die hun naam of een mededeling hebben ingekrast. 
 
Graffiti zijn geen hedendaags verschijnsel, maar een fenomeen van alle tijden. Ook bij de Romeinen beston-
den er al graffiti. Door de vergankelijkheid van het materiaal dat daarvoor werd (en wordt) gebruikt, zijn ze 
meestal  geen lang leven beschoren.  Veel  geschilderde of  gekraste  opschriften uit  de Romeinse tijd  zijn  dan 
ook verdwenen. 
 
Toch is er een aanzienlijke collectie Romeinse graffiti bewaard gebleven door een voor de Romeinen nood-
lottig, maar voor ons vanuit archeologisch opzicht gelukkig toeval: de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.C. 
Als gevolg daarvan werden Pompeii en andere naburige steden bedolven onder een dikke laag as en puim-
steen, die het leven in die steden heel bruusk stillegde. Daardoor werden ze uitstekend geconserveerd. 
 
Tijdens de archeologische opgravingen die er sinds de 18e eeuw plaatsvinden, werden alleen al in Pompeii 
zo’n 10 000 graffiti teruggevonden. Ze bevatten officiële mededelingen (verkiezingspropaganda of aankon-
digingen van evenementen), maar evenzeer de meest persoonlijke uitingen van individuele Romeinen, die 
niet  altijd  even fijngevoelig  zijn  (denk even aan de graffiti  in  onze tijd  en u weet  wat  ik  bedoel).  Toch zijn  
vooral die laatste van onschatbare waarde, omdat ze ons een duidelijk beeld geven van de Latijnse volkstaal 
(alle taal- en spelfouten inbegrepen), die in de overgeleverde literatuur niet of nauwelijks is terug te vinden. 
 
Vincent Hunink, een van de meest gerenommeerde vertalers in de lage landen, verzamelde in zijn boekje Be-
dolven door de Vesuvius meer dan 1 000 Romeinse graffiti uit Pompeii. Daarin worden de zakelijke opschriften 
grotendeels buiten beschouwing gelaten, maar focust hij vooral op inscripties uit het dagelijks leven van de 
Pompejanen. De graffiti zijn niet thematisch gerangschikt, maar volgens de vindplaats in Pompeii. Na de La-
tijnse tekst (in zijn originele vorm, inclusief alle fouten, maar met toevoeging van ontbrekende letters of 
woorden  tussen  haakjes)  en  de  Nederlandse  vertaling  vermeldt  hij  steeds  het  ‘huisnummer’  (de  ‘wijk’  in  
Romeinse cijfers van I tot IX, gevolgd door het nummer van het precieze huizenblok); waar mogelijk wordt 
nog een verdere verklaring van de vindplaats, de omstandigheden of de bron van een citaat toegevoegd. In 
zijn keuze van graffiti schuwt Hunink grove obsceniteiten niet, want die zijn ruim vertegenwoordigd. 
 
Achteraan in het boekje is een lijst van afwijkende vormen opgenomen, waarin de ‘klassieke’ vorm naast de 
gevonden maar ‘foute’ vorm wordt gezet. Een eerste index maakt het mogelijk de inscripties uit dit boekje 
terug te vinden in het Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), een tweede index bevat een overzicht van alle li-
teraire citaten. Tot slot is er een kleine bibliografie en een (nogal technisch) nawoord waarin de werkwijze 
van Hunink wordt uiteengezet. 
 



 14

 

Vincent Hunink 
Bedolven door de Vesuvius 
Pompeii in 1000 graffiti 
Damon, Budel, 2007 
Paperback, 336 blz. 
ISBN 978 90 5573 824 3 
€ 24,90 
 

www.damon.nl 
 
 
 

Nero 
 

 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Als er één Romeinse keizer tot de verbeelding spreekt, dan is het wel Nero. Hij werd in 37 n.C. geboren als 
zoon van Gnaeus Domitius Ahenobarbus en kwam op 17-jarige leeftijd aan de macht door de kuiperijen van 
zijn moeder Agrippina, die daarvoor haar derde echtgenoot Claudius in 54 n.C. liet vergiftigen. Nadat hij 
zijn stiefbroer Britannicus in 55 n.C. en zijn eigen moeder in 59 n.C. uit de weg had laten ruimen en zich van 
de bemoeienissen van zijn opvoeders Burrus en Seneca had ontdaan, ging zijn krankzinnige gedrag van 
kwaad naar erger: hij liet zijn echtgenote Octavia vermoorden (62 n.C.) om te kunnen trouwen met Poppaea 
Sabina, die hij echter eveneens doodde (65 n.C.), hij liet Rome in brand steken (64 n.C.), maar stak de schuld 
op de christenen, die hij vervolgens als brandende fakkels zijn tuin liet verlichten. Uiteindelijk werd hij uit-
geroepen tot staatsvijand (68 n.C.) en zag hij geen andere uitweg dan zelfmoord ... 
 
Dat is zo ongeveer het traditionele negatieve beeld dat veel mensen van keizer Nero hebben en dat ons is 
overgeleverd door de Griekse en Romeinse geschiedschrijvers (Tacitus, Suetonius, Cassius Dio), die echter 
vijandig tegenover de keizer stonden. In zijn boek Nero. Drie gezichten van een populaire keizer wil historicus en 
archeoloog Sam Van Overmeire die traditionele beeldvorming vergelijken bij de antieke historici onderling 
en confronteren met ander bronnenmateriaal, met de bedoeling te achterhalen wie keizer Nero echt was. Ge-
schiedenis werd immers geschreven door de sociale en politieke elite, die een bepaald idee had van de ideale 
heerser en die de regerende keizer ‘afstrafte’ met een negatieve beeldvorming wanneer zijn heerschappij niet 
in overeenstemming was met dat ideaalbeeld. 
 
Met die doelstelling als uitgangspunt onderscheidt Van Overmeire drie verschillende Nero’s (vandaar de 
ondertitel  van zijn  boek):  ten eerste  de literaire  Nero,  ‘een wrede, gulzige, perverse heerser die na een goed begin 
ontaardde tot een echte tiran’  (p.  19);  ten  tweede  de  historische  Nero,  een  man  die  leefde  van  37  tot  68  n.C.,  
maar van wie we ons moeilijk een precies beeld kunnen vormen; ten derde Nero als imago, ‘de ‘presentatie’ 
van de keizer tijdens zijn leven door hemzelf, zijn hof en zijn onderdanen’  (p. 20), een beeld dat gevormd kan wor-
den op basis van epigrafisch, numismatisch en archeologisch materiaal. In dit boek concentreert de auteur 
zich niet  in  de eerste  plaats  op de verhalen van de literaire  Nero,  maar  wel  op de historische Nero en zijn  
imago. Hij wil de fouten in het wijdverbreide literaire beeld van Nero ontkrachten om de historische Nero en 
het imago dat hij schiep naar boven te laten komen. 
 
Na een algemene inleiding wordt er in de daaropvolgende hoofdstukken van het boek nader ingegaan op de 
populariteit van Nero bij de verschillende bevolkingsgroepen (elite, soldaten, plebejers, provinciebewoners), 
de beeldvorming en het gebruik ervan door Nero (maar ook door andere heersers in de loop van de geschie-
denis), het leven van de jonge Nero tot zijn machtsovername, het uiterlijk en de daden van Nero als prille 
keizer, de bekende verhalen die ons door de Griekse en Romeinse auteurs zijn overgeleverd, Nero als heer-
ser (zijn rol als legeraanvoerder en de oorlogen tijdens zijn bewind, zijn juridische rol, de bouwwerken die 
hij liet creëren, zijn feesten en schenkingen, zijn religieuze rol, de literatuur onder zijn heerschappij, Nero op 
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munten en inscripties), de manier waarop Nero aan zijn einde kwam, en ten slotte het voortleven van Nero’s 
herinnering van na zijn dood tot de dag van vandaag. Het laatste hoofdstuk vormt de conclusie en tracht alle 
vaststellingen van het boek samen te brengen tot een globaal beeld van keizer Nero. 
 
Het boek sluit af met een appendix waarin het antieke bronnenmateriaal kritisch wordt geëvalueerd, een lijst 
met zo’n 200 namen uit de oudheid die in het boek voorkomen, de eindnoten en een indrukwekkende bibli-
ografie.  Zoals  we dat  van het  Davidsfonds gewoon zijn,  heeft  de uitgave een verzorgde vormgeving.  Ze is  
rijkelijk voorzien van zwart-witillustraties, niet alleen van antieke beelden, munten en inscripties, maar ook 
van meer recente afbeeldingen die met Nero te maken hebben. 
 
 

 

Sam Van Overmeire 
Nero 
Drie gezichten van een populaire keizer 
Davidsfonds, Leuven, 2013 
Paperback, 236 blz. 
ISBN 978 90 5826 968 3 
€ 27,50 
 

www.davidsfonds.be 
 
 
 

Alexander en Darius 
 

 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Hij is de geschiedenis ingegaan als een van de grootste, misschien wel de allergrootste generaal aller tijden: 
Alexander III ‘de Grote’, de in 356 v.C. geboren zoon van de Macedonische koning Philippus II,  die na de 
dood van zijn vader in 336 v.C. aan de macht kwam en bij zijn (mysterieuze) dood in 323 v.C. een wereldrijk 
had gesticht dat in de geschiedenis zijn gelijke niet kent. 
 
Alexander had een bijzondere bewondering voor Achilles, de grote Griekse held die door Homerus lofprij-
zend wordt beschreven en van wie Alexander volgens bepaalde tradities mogelijk afstamde. Net zoals met 
zijn grote voorbeeld was gebeurd, hoopte ook Alexander op vereeuwiging van zijn naam en daden in de li-
teratuur: een wens die werd verhoord, getuige daarvan de ontelbare geschriften die er in de loop der eeu-
wen over hem zijn verschenen. 
 
Dat de persoon van Alexander uitgroeide tot legendarische proporties en dat zijn naam zich tot in de verste 
uithoeken van de toenmalige wereld verspreidde, hoeft niet te verbazen: hij was een politiek en militair ge-
nie dat de westelijke en de oostelijke wereld met elkaar verenigde, hij bezat een superieur militair inzicht en 
een overrompelende krijgstechniek, en hij wist als geen ander de plaatselijk beschikbare infrastructuur uit te 
buiten. Niettemin verliep de verovering van Perzië niet zonder slag of stoot. 
 
Na zijn dood werd zijn gigantische rijk opgesplitst, tot de Romeinen in de 2e eeuw v.C. aan de gedeeltelijke 
hereniging ervan zouden beginnen (de prestatie van Alexander zouden ze evenwel nooit evenaren). Terwijl 
hij zelf enorm opkeek naar Achilles, diende Alexander later als voorbeeld voor Romeinse heersers als Julius 
Caesar en de keizers Traianus en Septimius Severus. 
 
Het is moeilijk te bepalen of de overgeleverde literatuur een correct dan wel een gekleurd beeld geeft van de 
‘echte’ Alexander de Grote. Gelukkig zijn er ook andere bronnen beschikbaar (documenten op klei,  bast en 
leer) uit verschillende delen van het Perzische Rijk. Het is met die veelheid van bronnen dat zes auteurs aan 
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de slag gaan in het eerste deel van het boek Alexander en Darius, dat volledig gewijd is aan de historische 
Alexander. Daarin wordt eerst een beeld geschetst van het Perzische Rijk voordat Alexander aan zijn verove-
ring ervan begon. Vervolgens gaat het over Alexanders militaire prestaties en de context waarin hij die kon 
verrichten,  het  spijkerschriftmateriaal  over  Alexander  dat  afkomstig  is  uit  Babylonië,  het  oosterse  koning-
schap van Alexander, de afbeelding van Alexander en Darius op het beroemde mozaïek uit het Huis van de 
Faun in Pompeii (thans in het Nationaal Museum in Napels) en ten slotte de vrouwen die een rol speelden in 
het leven van Alexander. 
 
Naast  deze  historische  en  literaire  Alexander  is  er  ook  een  legendarische  Alexander  de  Grote,  zoals  die  
wordt weergegeven in de vele Alexanderromans. Daarover gaat het hele tweede deel van het boek, waarin 
acht varianten van het thema worden behandeld: de Griekse, de joodse, de Egyptische en de Arabische 
Alexanderroman, Alexander in het Perzische Boek der Koningen (11e eeuw), een Byzantijnse Alexanderroman, 
de Alexandreis van Walter van Châtillon (12e eeuw) en Alexander als Dionysus in Louis Couperus’ Iskander 
(20e eeuw). 
 
Alexander en Darius bevat voorts een katern van 32 pagina’s met kleurenillustraties. Het boek eindigt met een 
chronologisch historisch overzicht van Alexanders leven en militaire prestaties, en met een uitgebreide bibli-
ografie. Het is het eerste deel in de Zenobiareeks, die Uitgeverij Verloren publiceert in samenwerking met de 
Stichting Zenobia. 
 
 

 

Diederik Burgersdijk, Wouter Henkelman, Willemijn Waal (red.) 
Alexander en Darius 
De Macedoniër in de spiegel van het Nabije Oosten 
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2013 
Paperback, 267 blz. 
ISBN 978 90 8704 383 4 
€ 25,00 
 

www.verloren.nl 
 
 
 

Sicilië in de oudheid 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Als  tweede  deel  in  de  Zenobiareeks van Uitgeverij Verloren verscheen het boek Sicilië in de oudheid van  de  
Leidse oudhistoricus Henk Singor. Sicilië heeft in de geschiedenis van het Middellandse Zeegebied een be-
langrijke rol gespeeld op politiek, economisch, cultureel, religieus en filosofisch vlak. Het eiland werd beïn-
vloed door de Feniciërs, de Grieken, de Carthagers en ten slotte de Romeinen. 
 
In dit boekje krijgt de lezer vooral een beknopt overzicht van de politieke geschiedenis van Sicilië, waarbij de 
andere domeinen slechts in beperkte mate aan bod komen. De auteur heeft zich ook toegespitst op de perio-
de dat Sicilië nog geen onderdeel uitmaakte van het Romeinse Rijk, omdat er op dat moment een einde 
kwam aan de zelfstandigheid en dus aan de eigen politieke geschiedenis van het eiland. 
 
Het werk is chronologisch opgevat en bestaat uit zeven hoofdstukken. Hoofdstuk 1 behandelt de oorspron-
kelijke bevolkingsgroepen van Sicilië en de eerste contacten met de Griekse wereld. Hoofdstuk 2 gaat over 
de Griekse kolonisatie in de achtste en zevende eeuw v.C. (de stichting van verschillende steden, hun mili-
taire en sociale positie en hun verhouding tot de moedersteden). In hoofdstuk 3 wordt het archaïsche Sicilië 
besproken. In hoofdstuk 4 komen de democratie en de tirannie in de vijfde eeuw v.C. aan bod, waarbij span-



 17

ningen ontstaan tussen verschillende stadstaten en zowel Athene als Carthago zich zullen bemoeien. Hoofd-
stuk 5 gaat verder op de staatsvormen in de vierde eeuw v.C. met bijzondere aandacht voor de heerschappij 
van Dionysius I en II. Hoofdstuk 6 behandelt de overgangsperiode tussen het hellenistische Sicilië en de 
Romeinse overheersing, waartoe de eerste en de tweede Punische oorlog uiteindelijk zullen leiden. In het 
korte hoofdstuk 7 wordt nog iets verteld over Sicilië in de Romeinse tijd. 
 
Sicilië in de oudheid bevat ten slotte een katern van 8 pagina’s met kleurenillustraties en een heel beknopte bi-
bliografie. 
 
 

 

Henk Singor 
Sicilië in de oudheid 
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De klassieke oudheid in de islamitische wereld 
 

 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Iedereen zal het erover eens zijn dat onze Europese beschaving veel heeft geërfd van de cultuur van de klas-
sieke oudheid, maar dat diezelfde cultuur ook invloed heeft uitgeoefend op de beschaving van de Arabische, 
Perzische en Turkse cultuur ligt waarschijnlijk minder voor de hand. In dit themanummer van het tijdschrift 
Lampas wordt in zeven bijdragen de aangenomen tegenstelling tussen de klassieke en de islamitische cultuur 
ter discussie gesteld en genuanceerd. Daarbij beperken de auteurs zich tot de periode vanaf de middeleeu-
wen tot de val van Constantinopel in 1453. 
 
In het inleidend artikel, Polyphemus in Anatolië, heeft Rolf Strootman het over de mogelijke invloed van Ho-
merus op oosterse  literatuur en over  de vraag of  Griekse wetenschappelijke  kennis  via  de islamitische we-
reld aan het westen werd doorgegeven en zo tot de wetenschappelijke revolutie in het zeventiende-eeuwse 
Europa heeft geleid. 
 
Robbert Woltering gaat in zijn artikel De oudheid onder Ummayaden en Abbasiden in op de manier waarop de 
dynastie van de Ummayaden modellen van Romeinse keizerlijke grootsheid overnam, zelfs in de Arabische 
religieuze bouwstijl. Hun opvolgers, de Abbasiden, kozen voor een meer Perzische bouwstijl, maar toonden 
wel belangstelling voor het intellectuele erfgoed van de Grieken, in het bijzonder de natuurfilosofische ge-
schriften, die van het Grieks naar het Arabisch werden vertaald. 
 
Het artikel Nergens slimmer dan in Spanje van Remke Kruk bespreekt opvattingen over de samenhang tussen 
geografische locatie en natuurlijke ontwikkeling in het werk van Arabische geleerden. Griekse theorieën van 
vooral natuurfilosofen hadden een grote invloed op het Arabische denken. Daarbij is vooral Hippocrates een 
belangrijke bron van inspiratie. Deze invloed wordt geïllustreerd aan de hand van enkele concrete voorbeel-
den uit de Arabische literatuur. 
 
In het artikel A philosopher between East and West: Aristotle and the ‘Secret of Secrets’ onderzoekt Michele 
Campopiano hoe de gedeelde culturele erfenis van de klassieke beschaving de uitwisseling van ideeën tus-
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sen de islam en het late christendom mogelijk maakte. In het Arabische geschrift Het geheim der geheimen 
worden immers adviezen voor heersers gegeven die teruggaan op Aristoteles. De reputatie van die ver-
meende auteur zorgde ervoor dat het werk in het Latijn werd vertaald en daarmee grote invloed uitoefende 
op het denken van christelijke filosofen. 
 
Richard van Leeuwen betoogt in zijn artikel De ‘Duizend en één nacht’ en de ‘Odyssee’ dat de Griekse literatuur 
nauwelijks enige invloed heeft gehad op de beroemde Arabische verhalenbundel, met uitzondering van de 
episode over de grot van de nimfen in de Odyssee, die in Duizend en één nacht terugkomt in het verhaal over 
de slangenkoningin, zij het niet rechtstreeks, maar wel via een filosofische omweg. 
 
Alexander de Grote is zo een legendarische figuur dat er al sinds de oudheid allerlei verhalen over hem de 
ronde deden, die vaak uitmondden in de zogenaamde Alexanderromans. In het artikel De Arabische Alexan-
derroman en Alexanders ontmoeting met de Amazonen toont Faustina Doufikar-Aerts aan dat niet alleen het wes-
ten een traditie van Alexanderromans heeft, maar dat de legenden over de beroemde Macedoniër ook in de 
islamitische wereld wijd verspreid waren. Waar nodig werden er enkele aanpassingen gedaan om de figuur 
van Alexander te laten passen in het islamitische wereldbeeld, maar in grote lijnen bleven de oorspronkelijke 
verhalen onveranderd. 
 
De  laatste  bijdrage  in  het  tijdschrift  is  Mehmet Caesar van Rolf Strootman. Toen de Ottomaanse heerser 
Mehmet II in 1453 Constantinopel veroverde, nam hij de titel ‘keizer van het Romeinse Rijk’ aan. Daarmee 
sloot hij aan bij het idee van de wereld als een politieke eenheid onder het bewind van één heerser en één 
god. Om zijn aanspraak op de wereldheerschappij nog te versterken, maar ook om persoonlijk nog meer tot 
de verbeelding te spreken, koos hij bovendien Alexander de Grote als een rolmodel, die ook in de islamiti-
sche wereld een gerespecteerde figuur was. 
 
Alle artikelen in deze Lampas zijn voorzien van een behoorlijke bibliografie. De invloed van de klassieke 
oudheid op de islamitische wereld is ongetwijfeld een onderwerp waarmee de meesten van ons niet zo ver-
trouwd zijn. Dat maakt dit themanummer tot hoogst originele en interessante lectuur. 
 
 

 

Lampas (jg. 46 nr. 3) 
De klassieke oudheid in de islamitische wereld 
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2013 
Paperback, 96 blz. 
ISBN 978 90 8704 384 1 
€ 11,00 
 

www.verloren.nl 
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Nascholing 
 

 
BINNENLAND 
 
L’Apocoloquintose: exploitation du genre satirique / Les couleurs dans la poésie latine. Org.:  IFC.  Luik  
(locatie nog nader te bepalen); 17.03 en 18.03.2014. Begeleider: Thomas Debrux. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
Les textes de la Renaissance: richesses insoupçonnées pour le cours de latin. Org.: IFC. Luik (locatie nog 
nader te bepalen); 17.03 en 18.03.2014. Waals-Brabant (locatie nog nader te bepalen); 24.03 en 25.03.2014. Be-
geleider: 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 Namur. 21.03.2014 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: 
Frédérique Dewez. Info: www.segec.be. 
 
Anticipation des difficultés des élèves en cours d’apprentissage, l’analyse de leurs erreurs et les stratégies 
de rémediation immédiate aux 1er,  2e ou 3e degrés. Org.: IFC. Brussel; 31.03 en 01.04.2014. Begeleider: Tho-
mas Debrux. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
Médias et langues anciennes. Org.: Le CAF. Le CAF, La Neuville 1, 4500 Tihange-Huy. 31.03.2014 van 9.15 
tot 16.00 uur. Begeleider: Simone Thonon. Hoe lessen klassieke talen actueler maken door er moderne media 
in te integreren? Info: www.lecaf.be/forma.  
 
Zijn er nog vragen? Efficiënte en motiverende evaluatie. Org.: V.L.O.T. Provinciehuis, Provincieplein 1, 
3010 Leuven. 23.04.2014 van 14.30 tot 17.00 uur. Sprekers: Kristien Hulstaert (Van authenticiteit tot transparan-
tie: oude en nieuwe recepten voor een geslaagde evaluatie)  en  Luc  Vernaillen  (Reproductievragen vermijden bij het 
evalueren van de cultuurdoelstellingen Latijn en Grieks). 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. 
 
 
 
 



 20

BUITENLAND 
 
Alte Sprachen bauen Brücken. Org.: Deutscher Altphilogenverband. Universität, Universitätstraße 15, 6020 In-
nsbruck (AT). 22.04 tot 25.04.2014. Recht verbindet und bindet durch Sprache (Paul Kirchhof); Geflügelte Worte: Nist-
plätze, Irrflüge, Federwechsel (Klaus Bartels); Eine Brücke zwischen Text und Bild: Arachne bei Ovid und in der Landshut-
er Stadtresidenz (Udo Reinhardt); Brücken der Geschichte – Brücken der Künste – Brücken des Lernens: Oder Antike an-
ders begreifen (Hans Bässler); Besinge das Kind im Mann: Peitho, Paideia und Argument in paganer und christlicher Lite-
ratur der Kaiserzeit (Michael Erler); Jubeln, Klagen, Tanzen, Singen: zur Selbstbezüglichkeit tragischen Spiels (Lutz Käp-
pel); Die Idee des klassischen im klassischen Altertum (Richard Hunter); Babylon, Basel, Broadway, Berlin: Pyramus und 
Thisbe, eine Brücke von der Antike zur Gegenwart (Hans-Joachim Glücklich): Negant vitam ludi magistri mane, nocte pis-
tores: Großstadtprobleme am Beispiel des antiken Rom (Karl-Wilhelm Weeber); Gut vorentlastet – halb gewonnen: damit 
das Übersetzen zum Erfolgserlebnis wird (Markus Schauer); Von hitzigen Helden, mürrischen Misanthropen und promi-
nenten Prostituierten: die Deklamationen des Libanios – eine mögliche Schullektüre? (Heinz-Günther Nesselrath); Und 
wo bleibt die Literatur? Gedanken zum Kompetenzerwerb im altsprachlichen Unterricht (Stefan Kipf); Über die Brücke der 
Kinderliteratur zum Verständnis von Antike und Gegenwart (Katarzyna Marciniak); Die Konsulatsreden Ciceros (Reiner 
Jakobi); Botschaften durch die Jahrhunderte: Lateinische Inschriften im Unterricht der Mittel- und Oberstufe (Michael 
Hotz); Neulatein: Stand der Forschung und Perspektiven (Martin Korenjak); Brücken bauen durch Binnendifferenzierung 
(Gerhard Hey & Ulf Jesper); Lexis eiromene: Plädoyer für eine deskriptive griechische Schulgrammatik (Marc Brüssel); 
Odysseus am Fluss: Homers Odyssee 5 und 6 im Spiegel eines neugriechischen Gedichtes (Stylianos Chronopoulos); Be-
gabten- und Hochbegabtenförderung im Sprachunterricht: integrativ, nicht exclusiv (Bärbel Flaig); Freunde finden und ge-
winnen: binnendifferenzierte Lektüre von Ciceros ‘De amicitia’ (Ingvelde Scholz); Reading papyri for high school teachers 
(Dirk Obbink); Mehrsprachigkeitsdidaktik und Lateinunterricht: Anschlussmöglichkeiten in Theorie und Praxis (Katrin 
Siebel); Der Philosoph in den englischen Alpen: Thomas Hobbes und die Wunder des Peak District (Johanna Luggin); 
Schwarzhemdenes Rom: Facetten der Antikerezeption im italienischen Faschismus (1922-1943) (Wolfgang Strobl); Texter-
schliessung als Desiderat der Lehrerbildung im Fach Latein (Ruth Schäfer-Franke); Lateinlehrwerke für Erwachsene aus 
Sicht der Praxis (Cornelia Techritz); Livius und das Fremde: Fremd- und Eigenbild in de urbe condita (Benedikt Simons); 
Die Welt der Zahlen bei den Römern: vom abacus bis zum Ziffernblatt (Walter Siewert); Vernetzte Fremdsprachen: eine 
Fortbildungsreihe im Kontext des Schulprojekts ‘Latein plus’ Rheinland-Pfalz (Tamara Choitz & Klaus Sudermann); Was 
steht denn da? Epigraphik im hanlungsorientierten Lateinunterricht (Claudia Verbeet);  Didaktische Literatur zur Entde-
ckung der Neuen Welt in neulateinischen Texten: Vorhandenes und Desiderate (Florian Schaffenrath); Argumentatives 
Sprechen: ein Theaterworkshop basierend auf dem Dialog Hekabe/Odysseus aus Euripides ‘Hekabe’ (Georg Rootering); Die 
richtigen Wörter richtig vermitteln: mit dem Buchner-Konzept zur Wortschatzkompetenz (Clement Utz & Andrea Kam-
merer); Der Stowasser oder Anforderungen an ein modernes Lateinwörterbuch (Hermann Niedermayr); Ein Brücken-
schlag von A(ntike) nach B(arock): Lukans Bellum Civile und das Supplementum Lucani des Thomas May (Michael Lobe); 
Der Philoktet des Sophokles: eine dynamische Tragedie (Tamara Choitz); Klassische Archäologie: zur Methodik altertums-
wissenschaftlicher Bild- und Materialerschliessung (Ralf von den Hoff); Transfer und Überbietung im Gespräch: zur Kon-
struktion einer römischen Philosophie in den Dialogen Ciceros (Gernot Müller); Von Arkadien über New York ins Laby-
rinth des Minotaurus: mythologische Orte in antiker Dichtung und aktueller Kinder- und Jugendliteratur  (Markus Janka 
& Michael Stierstorfer); Teichoskopia: die weibliche Perspektive im Krieg (Therese Fuhrer); Methodologische Überlegun-
gen zu aktuellen Tendenzen in der alten Geschichte: kulturelle Austauschprozesse und historische Narratologie (Hans-
Joachim Gehrke); Zum Umgang mit Schurkenstaaten: Überlegungen zur dritten Dekade des Livius (Thomas Baier); Brü-
cken nach Europa: Ovids unvergleichliche Wirkungsmacht – Die Lykischen Bauern und Philemon und Baucis im Vergleich 
(Friedrich Maier); Religiöse Erfahrung in den römischen Mysterienkulten (Gérad Freyburger); Allusion, Intertext, Zitat: 
Vergil und neue Tendenzen der Literaturwissenschaft (Thomas A. Schmitz); Jacoby, Fowler und die Anfänge der griechi-
schen Geschichtsschreibung (Antonios Rengakos); Eadem omnibus principia eademque origo: Denkansätze zu Menschen-
recht(en) und Menschenwürde in der römischen Antike (Edith Schirok); Sprachbildung im lateinischen Erwachsenenunter-
richt (Christian Utzinger); Der Erfolg des altsprachlichen Unterrichts an den humanistischen Gymnasien Berlins: objektive 
Realität oder konstruierte Wirklichkeit? (Peter Danz); Officina Latina: Anregungen zum aktiven Gebrauch des Lateinischen 
innerhalb und ausserhalb des schulischen Lateinunterrichts (Andreas Fritsch & Robert Maier); Geocaches für Lateinken-
ner (Anne Friedrich); Die platonischen Körper und das mathematische Weltbild in Platons ‘Timaios’ (Lucius Hartmann); 
Alles ganz einfach oder eins und einerlei? Perspektivwechsel beim sog. Praedikativum zwischen ‘Gallia est omnis divisa’ und 
‘Non omnis moriar’ (Friedemann Weitz); Schultheater und jesuitische Netzwerke im 18. Jahrhundert (Nienke Tjoelker & 
Valerio Sanzotta); Zur aischyleischen Theodizee am Beispiel des Prometheus Vinctus (Matteo Taufer). Info: 
www.altphilologenverband.de. 
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Cursussen en congressen 
 

 
Hardnekkige theorieën en mysteries, deel 1: van sterren en goden. Vormingplus en Amarant. Zaal Stanis-
las, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem. 10.03, 17.03, 24.03 en 31.03.2014 van 19.00 tot 21.00 uur. 1 Het geheim 
van de piramiden van Gizeh (Peter De Smet); 2 Het mysterie van Atlantis ontraadseld? (Klaas Vansteenhuyse); 3 
De zondvloed en de ark van Noah (Louis  Hulstaert);  4  De zoektocht naar El Dorado (Sander Spanoghe). Info: 
www.amarant.be. 
 
Van Petra tot Palmyra: oude karavaanroutes. Org.: Vormingplus. Vormingplushuis Westhoek, Pannestraat 
142, 8630 Veurne. 10.03, 17.03 en 24.03.2014 van 14.00 tot 16.30 uur. In het Midden-Oosten behoren de Na-
bateeërs tot de meest fascinerende culturen. De handelsroutes waren voor hen van levensbelang en zorgden 
voor een rijke en bloeiende cultuur met Petra als overweldigende getuigenis. Zo ook lieten de Palmyrenen 
een schitterende stad in de woestijn achter, de ruïnes van Palmyra in Syrië. In deze reeks volgt men de spo-
ren van enkele oude karavaanroutes en krijgt men een beeld van de vele producten die ze verhandelden. 
Men maakt kennis met hun bouwkunst en met hun beeldhouwkunst. Info: www.vormingplusow.be. 
 
Griekse mythen: over goden, halfgoden en mensen. Org.: Vormingplus. Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 
5, 8000 Brugge. 12.03, 19.03 en 26.03.2014 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Koen Wylin. Wat zijn Griekse my-
then eigenlijk? Hoe en waarom zijn ze ontstaan? Hoe verhouden ze zich tegenover belangrijke levens- en fi-
losofische vragen? Wat kunnen ze ons vandaag nog leren en waarom blijven ze ons fascineren? Info: 
www.vormingplus-brugge.be. 
 
Griekse kring. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 25.03, 01.04, 22.04, 29.04, 06.05 en 13.05.2014 van 
10.00 tot 11.30 uur. Begeleider: Jaak Peersman. De oude Griekse beschaving leeft nog het meest door in onze 
westerse cultuur via haar schat aan mythische verhalen. Het thema dat ditmaal in deze lessenreeks wordt 
belicht aan de hand van originele Griekse teksten, is de oorsprong van de mensen in het algemeen en van de 
vrouwen in het bijzonder. Info: www.ccdewerf.be. 
 
De Odysseus: grote verhalen van goden en mensen. Amarant. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 
Lommel. 08.04 en 15.04.2014 van 19.30 tot 22.00 uur. Naast het mythologische verhaal, waarin de levenstocht 
van de mens wordt uitgebeeld, zitten er in dit verhaal nog vele andere elementen verborgen. Info: 
www.ccdeadelberg.be. 
 
De Griekse tragedies: Oedipus, Orestes, Phaedra en de anderen. Org.: Amarant. 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 cur-
sus wordt een beeld geschetst van de god Dionysus en zijn cultus en stelt men vast hoe daaruit een kritisch 
instrument groeide dat niets of niemand spaarde in de Atheense samenleving. Dit gebeurt aan de hand van 
fragmenten uit verschillende tragedies. Info: www.amarant.be. 
 
De zeevolkeren in het Middellandse Zeegebied. Org.: Amarant. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920  
Lommel. 22.04 en 29.04.2014 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Wie waren die zeevol-
keren? Waar kwamen ze vandaan? Waren zij  de  schuldigen voor  de crisis  in  de Egyptische,  Hittitische en 
Kanaänitische culturen? En wat is het verband met o.a. de Bijbelse Filistijnen? Maar kan een cultuur zomaar 
verdwijnen zolang haar menselijke dragers in leven blijven? Betekent verandering noodzakelijk het einde 
voor alle elementen uit die cultuur? Info: www.ccdeadelberg.be.  
 
Romeinendag 2014. Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 26.04.2014. 
Info: www.archeonet.be. 
 
Néron, un empereur populaire et adulé? Org.: Roma asbl. Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville, 1300 
Wavre. 28.04, 05.05 en 12.05.2014. Docent: Sébastien Polet. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Sur les traces des écritures antiques: les alphabets méditerranéens. Org.: Roma asbl. Maison Jonathas, Rue 
Montgomery 7, 7850 Enghien. 19.05, 26.05 en 02.06.2014. Docent: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be. 
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Lezingen 
 

 
De smaak van de keizer. Org.: Archeologische Dienst Waasland. Sinaai-Waas. 06.03.2014 om 20.00 uur. 
Spreker: Jeroen Van Vaerenbergh. Na de lezing kleine Gallo-Romeinse proeverij. Info: www.a-d-w.be. 
 
Gehandicapten in het Romeinse Rijk. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor Nederland-
se Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 12.03.2014 om 20.00 uur. Spreker: Christian Laes. Info: 
www.nkvov.tk. 
 
Motyé et la Sicile des Carthaginois. Org.: Roma asbl. Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville, 1300 Wavre. 
15.03.2014. Spreker: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Helden en gespuis: Romeinse oorlogsinvaliden en hun terugkeer naar de samenleving. Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 16.03.2014 om 10.30 uur. Spreker: Korneel Van 
Lommel. Info: www.kmkg.be. 
 
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.galloromeinsmuseum.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. 
 
Het Cappadocisch (Klein-Aziatisch Grieks): de wederopstanding van een doodgewaande taal. Org.: NKV 
Vlaams-Brabant. Mgr. Sencie-Instituut, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 25.03.2014. Spreker: Mark Janse. Info: 
www.classicavlaanderen.be. 
 
Verscheurd tussen Griekse idealen en Pax Romana: Griekenland in de letterkunde van de 1e-2e eeuw 
n.C. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 26.03.2014 om 20.00 uur. 
Spreker: Geert Roskam. Info: www.nkv.nl. 
 
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. 
 
De oudheid in de Star Wars-films. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 
Brugge; 22.04.2014. Muziekcentrum *Track, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 24.04.2014. Spreker: Stefan 
Van den Broeck. Info: www.nkvwestvlaanderen.be. 
 
Un Dionysos égyptisant, asiatique et phénicien: de rol en karakterisering van Griekenland in de antieke 
cultuurgeschiedenis volgens Franz Cumont. Org.: Griekenlandcentrum. Pirennezaal (UFO), Sint-
Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. 23.04.2014 om 20.00 uur. Spreker: Eline Scheerlinck. Info: 
www.latijnengrieks.ugent.be. 
 
Le rôle des animaux et des plantes dans les rites funéraires en Gaule romaine. Org.: Archéo 2014. Institut 
Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Vautierstraat 29, 1000 Brussel. 06.05.2014 om 12.15 uur. Info: 
www.archeo2014.be. 
 
Bellae fabellae: sprookjes en de Latijnse traditie. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. 07.05.2014 om 20.00 uur. Spreker: Stijn Praet. 
Info: www.kantl.be. 
 
6e Lustrum NKV West-Vlaanderen. 24.05.2014. Info: www.nkvwestvlaanderen.be. 
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Tentoonstellingen 
 

 
BINNENLAND 
 
Bulles d’Antiquité: le monde romain dans la BD. Musée, Place de Liberchies 5, 6238 Liberchies. Tot 
06.04.2014. Info: www.archeo2014.be. 
 
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. 
 
Nautilus: navigating Greece. Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Tot 27.04.2014. Over de innige relatie 
tussen de Grieken en de Middellandse Zee doorheen de eeuwen. Info: www.bozar.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. 
 
Trésor? Trésor! Archéologie au cœur de l’Europe. Musée Royal de Mariemont, Chaussée de Mariemont 100, 
7140 Morlanwelz. Van 10.05 tot 30.11.2014. De resultaten van archeologische opgravingen in Henegouwen; 
er worden voorwerpen getoond van het neolithicum tot de recentste tijden. Info: www.musee-mariemont.be. 
 
BUITENLAND 
 
Le Pays des Trois-Lacs à l’époque romaine. Musée Romain, 1580 Avenches (CH). Tot 09.03.2014. Info: 
www.aventicum.org. 
 
Rome vue du lac: histoires d’eau entre Avenches et Vallon. Musée Romain, Carignan 6, 1565 Vallon (CH). 
Tot 09.03.2014. Deze tentoonstelling toont de rijkdom en diversiteit van de verschillende Romeinse bezet-
tingsfasen 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. 
 
Les Etrusques et la Méditerranée: la cité de Cerveteri. Musée du Louvre – Lens, Rue Paul Bert, 62300 Lens 
(FR). 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. 
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Plaats delict: misdaad in het Romeinse Rijk. Museum  Het  Valkhof,  Kelfkensbos  59,  6511  TB  Nijmegen  
(NL). Vanaf 26.04.2014. Aan de hand van bijzondere objecten uit collecties van gerenommeerde musea in 
Duitsland en Zwitserland krijgt men een goed beeld van misdaad in de Romeinse tijd. De vondsten tonen 
aan dat overvallen, moord, diefstal en inbraak gemeengoed waren. Info: www.museumhetvalkhof.nl. 
 
Corps et esprits: regards croisés sur la Méditerranée. Musée d’Art et d’Histoire, Rue Charles-Galland 2, 
1206 Genève (CH). Tot 27.04.2014. Info: www.ville-ge.ch/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 eerste eeuw n.C. te schetsen: het geografische kader, invloeden, eco-
nomie 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.landesmuseum-trier.de. 
 
Veni, vidi ludique. Musée Romain, Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon 1 (CH). Vanaf mei 2014. Over spelen en 
speeltuigen in de oudheid. Info: www.mrn.ch. 
 
Dem Arzt dem alle vertrauen: Medizin in der Römerzeit. Vindonissa Museum, Museumstraße 1, 5200 
Brugg (CH). Tot 11.05.2014. Info: www.ag.ch/de/bks/kultur/museen_schloesser/vindonissa_museum. 
 
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. 
 
Femmes d’ombre et de lumière. Musée de Rauranum, Place de l’Eglise, 79120 Rom Deux-Sèvres (FR). Tot 
eind  juni  2014.  Over  de  positie  van  de  vrouw  in  de  Romeinse  keizertijd.  Info:  
blogs.paysmellois.org/rauranum. 
 
Moi, Auguste, empereur de Rome. Grand Palais, Avenue Franklin Roosevelt 21, 75008 Paris (FR). Van 19.03 
tot 13.07.2014. Info: www.grandpalais.fr. 
 
Gebrochener Glanz: Römische Grossbronzen am Unesco-Welterbe Limes. Rheinisches Landesmuseum, 
Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn (DE). Van 20.03 tot 20.07.2014. Info: www.rlmb.lvr.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 balnearia aan het licht met vestiaire en 
een soort verwarmde badinstallatie, voorloper van de Romeinse thermen. Aan de hand van de reconstructie 
van  dit  kleine  gebouwtje  uit  de  eerste  eeuw  v.C.  kan  men  ook  het  levenskader  van  de  volkeren  in  Zuid-
West-Gallië ontdekken. Info: www.saintraymond.toulouse.fr. 
 
Ein Traum von Rom: Römisches Stadtleben in Südwestdeutschland. Rheinisches Landesmuseum, Weima-
rer Allee 1, 54290 Trier (DE). Van 15.03 tot 28.09.2014. Info: www.landesmuseum-trier.de. 
 
Le cheval dans le monde romain. Musée de Vieux-la-Romaine, Chemin Haussé 13, 14930 Vieux (FR). Van 
17.05 tot 31.10.2014. Info: www.vieuxlaromaine.fr. 

 
Theater 
 

 
Twee meisjes en een schurk. Ensemble Leporello. GC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren-Waas; 
01.03.2014 om 20.00 uur. CC Den Egger, Auguste Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel-Zichem; 13.03.2014 
om 20.00 uur. CC De Bogaard, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden; 17.03.2014 om 20.15 uur. CC De 
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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  ge-
volg. Uit verschillende versies van deze mythe puurden Mieke Laureys en Annelore Stubbe een eigen vari-
ant, een ballade over lust, liefde en dodelijke wraakzucht. Guido Belcanto schreef de muziek, die contrasteert 
met de gruwelijke gebeurtenissen. Info: www.leporello.be. 
 
Amazone (Héloïse Meire en Jean-Michel d’Hoop). Comédie Claude Volter, Avenue des Frères Legrain 98, 
1150 Brussel. 02.03.2014. Dit toneelstuk behandelt de legendarische geschiedenis van Theseus en Antiope, de 
koningin van de Amazonen, en belicht ook de relatie man-vrouw. Een creatie voor acteurs en marionetten. 
Info: www.comedievolter.be. 
  
Empedocle (Romeo Castelucci). Società Raffaello Sanzio. Sint-Jan Berchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000  
Antwerpen. 05.03, 06.03 en 07.03.2014 om 20.00 uur, 08.03 en 09.03.2014 om 16.00 en 20.00 uur. De achttien-
de-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. 
 
!Waris/Paris? (Michael De Cock). Droomedaris  Rex.  CC  Zwaneberg,  Cultuurplein  1,  2220  Heist-op-den-
Berg; 10.03.2014 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, Graanmarkt 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 Broucke-
re, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout; 24.03.2014 om 10.30 en 14.00 uur. Helena, de vrouw van Menelaüs, is ge-
schaakt. De meest mythische oorlog is begonnen. De strijd om een vrouw. Of is er meer aan de hand? Info: 
www.huubcolla.be. 
 
Narcissus 2.0. Barre Weldaad. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 10.03.2014 om 13.40 uur. 
BICC,  ’t  Poorthuis,  Zuidervest  2  A,  3990 Peer;  14.03.2014 om 14.00 uur.  Dit  toneelwerk is  een hedendaagse 
versie van de Griekse mythe over de jongen die zo mooi was dat iedereen hem beminde, maar die zelf niet 
in staat was lief te hebben. Tot hij zichzelf zag in het spiegelende wateroppervlak. Begeleid door live muziek 
en soundscape en ondersteund door dans. Info: www.barreweldaad.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 om 20.00 uur. Info: 
www.hzt.nl. 
 
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. 
 
Recht zal zijn wat ik zeg. Theater Malpertuis. Theater Malpertuis, Stationsstraat 25, 8700 Tielt; 04.04.2014 
om 20.30 uur. Monty, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen; 24.04.2014. KC Buda, Kapucijnenstraat 10, 8500 
Kortrijk; 25.04.2014 om 20.15 uur. Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 28.04.2014 om 20.00 uur. 
Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel; 29.04.2014 om 20.30 uur. C-Mine, C-Mine 10, 3600 Genk; 
02.05.2014 om 20.15 uur. De acteurs Thomas Janssens en Matthias Meersman sloven zich uit in retoriek en 
welsprekendheid; het publiek speelt jury en zal uiteindelijk beslissen wie van hen tweeën het overtuigendst 
heeft gesproken. Het stuk is geïnspireerd op een werkelijk plaatsgegrepen volksvergadering in Athene in 
336 v.C. De twee acteurs laten zich inspireren zowel door de gewoonten van toen als door het celebritygehal-
te van de politiek van nu, waarin het oude verlichtingsdenken steeds vaker de baan ruimt voor een onder-
buikpolitiek, die claimt de stem van het volk te vertolken. Info: www.malpertuis.be. 
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Mietjes. Frank Degruyter. CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier. 12.05.2014 om 13.30 uur. Oude ver-
halen voor jonge mensen: mythen, verhalen zo oud als de geschiedenis. Altijd al hebben mensen verhalen 
nodig gehad om hun eigen leven te begrijpen. Ze sleurden er goden bij, reuzen, helden en vijanden om zo 
wegwijs te raken in de wirwar van hun eigen leven. Mensen kunnen de verhalen van toen nu nog altijd goed 
gebruiken. Daarom hervertelt Frank Degruyter een aantal Griekse mythen, mietjes eigenlijk, want de verha-
len  zijn  kort,  bondig  en  to  the  point  (de  mythe  van  Io,  Callisto,  Perseus,  koning  Midas  ...).  Info:  
www.lierscultuurcentrum.be. 

 
Muziek en ballet 
 

 
BINNENLAND 
 
Daphnis et Chloé (Maurice Ravel). Nationaal Orkest van België. Paleis voor Schone Kunsten, Ravenstein-
straat 23, 1000 Brussel. 16.03.2014 om 15.30 uur. Daarnaast staan Rondes de printemps van Claude Debussy en 
Les nuits d’été van Hector Berlioz op het programma. Info: www.bozar.be. 
 
Didon et Enée (Henry Purcell). Orchestre Philharmonique de Liège. Salle Philharmonique, Boulevard Pier-
cot 25, 4000 Liège. 23.03.2014 om 16.00 uur. Info: www.oprl.be. 
 
Synopsis of a battle (Etienne Guilloteau en Alain Franco). Action Scénique. CC Kortrijk, Schouwburgplein 
14, 8500 Kortrijk; 04.04.2014 om 20.15 uur. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 15.05.2014 om 20.00 uur. 
Een van de basiselementen van deze productie is het driedelige symfonische drama Socrate van de Franse 
componist Eric Satie, waarin hij het relaas doet van de dood van de filosoof. Dialogen die zowel gelezen, ge-
zongen als geprojecteerd worden. De muziek is een mix van opgenomen geluiden en nieuwe composities 
die pianist Alain Franco live speelt. Info: www.schouwburgkortrijk.be; www.concertgebouw.be. 
 
La mort de Cléopâtre (Hector Berlioz). Orchestre Philharmonique de Liège. Salle Philharmonique, Boule-
vard Piercot 25, 4000 Liège. 15.05.2014 om 20.00 uur. Daarnaast staan het Carnaval romain van Berlioz en Ro-
méo et Juliette van Prokofiev op het programma. Info: www.oprl.be. 
 
Zéphyr et Flore. Hasnaa  Bennani  en  Kenneth  Weiss.  De  Bijloke,  Jozef  Kluyskensstraat  2,  9000  Gent.  
22.05.2014 om 20.00 uur. Naast andere werken staan op het programma: Dardanus van Jean-Philippe Rameau 
en Zéphyr et Flore van Louis-Nicolas Clérambault. Info: www.debijloke.be. 
 
Dido verlaten (Pietro Metastasio). Il Fondamento. Stadsschouwburg, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk. 
25.05.2014 om 15.00 uur. Info: www.schouwburgkortrijk.be. 
 
Orphée et Eurydice (Christoph W. Gluck en Hector Berlioz). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 17.06, 
18.06, 20.06, 24.06, 25.06, 27.06, 01.07 en 02.07.2014 om 20.00 uur, 22.06 en 29.06.2014 om 15.00 uur. Het is een 
diptiek  Wenen/Brussel,  waarbij  in  de  Munt  de  versie  van  Hector  Berlioz  uit  1859  wordt  gebracht.  Info:  
www.demunt.be. 
 
BUITENLAND 
 
Elena (Cavalli). Opéra de Lille. Concertgebouw Brugge legt een bus in. 07.04.2014 om 20.00 uur. Deze opera 
vertelt het verhaal van prinses Helena, lang voor haar funeste rol in de Trojaanse oorlog en de escapades die 
haar huwelijkskandidaten Menelaüs, Theseus en Meneseus uithaalden om haar te schaken. Tragikomische 
opera. Info: www.concertgebouw.be. 
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Ateliers 
 

 
Romalia. Het Mezennestje, Kroonstraat 51, 3581 Beverlo. 14.04 tot 18.04.2014. Romalia zijn jeugdkampen die 
georganiseerd worden voor leerlingen die dit jaar in het eerste tot het vierde middelbaar zitten. De aandacht 
gaat naar verschillende aspecten van de Latijnse cultuur: het dagelijkse leven, zingen in het Latijn, koken op 
zijn Romeins en nog zoveel meer. In allerhande workshops, keuzeactiviteiten en spelen wordt er geprobeerd 
om de passie voor de Romeinse cultuur en taal over te brengen naar de leerlingen. Info: www.romalia.be. 

 
Reizen en wandelingen 
 

 
De César à Charlemagne: circuit en car accompagné d’un film DVD. Org.: Archeo 2014. Vertrek: Rue de 
Jupille 20, 4600 Visé. 30.03.2014 om 9.30 uur. Het circuit bezoekt Gallo-Romeinse, Merovingische en middel-
eeuwse sites. Info: www.archeo2014.be. 
 
Montauban, des structures laténiennes à la moissonneuse des Trévires. Org.:  Archeo 2014.  Rue de Mon-
tauban, 6743 Buzenol. 30.05.2014. Info: www.archeo2014.be. 
 
La Chaussée Romaine Bavay-Tongres-Cologne et les tumulus de Hesbaye. Org.: Archeo 2014. H. Krains, 
4317 Les Waleffes. 13.06.2014 om 13.00 uur. Info: www.archeo2014.be. 

 
Evenementen 
 

 
BUITENLAND 
 
Thementag Römische Reiter. Archäologischer Park, Saalburg 1, 61350 Bad Homburg (DE). 01.05 en 
04.05.2014. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Les gladiateurs dans l’arène. Acta. Site Archéologique, Rue de la Mosaïque 4, 88350 Grand (FR). 18.05 en 
19.05.2014 van 10.00 tot 18.30 uur. Info: www.vosges-sitedegrand.fr. 
 
UNESCO-Welterbe-Tag: mit den Soldaten am Limes. Archäologischer Park, Saalburg 1, 61350 Bad Hom-
burg (DE). 01.06.2014. Een hele dag met de soldaten van de Saalburg. Info: www.saalburgmuseum.de. 
 
Schwerter, Brot und Spiele. LVR – Archäologischer Park, Trajanstraße 4, 46509 Xanten (DE). 14.06 en 
15.06.2014. Ambachten uit de oudheid, kleding en kapsel, Romeins koken, troepenparades, schietoefeningen 
met  katapulten,  het  leven  van  de  gewone  legionair,  optreden  van  Romeinse  ruiters  en  gladiatoren.  Info:  
www.apx.lvr.de. 
 
Thementag  Feminae Romanae. Archäologischer Park, Saalburg 1, 61350 Bad Homburg (DE). 22.06.2014. In-
fo: www.saalburgmuseum.de. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 3 februari 2014. Voor aanvullende informatie of eventu-
ele correcties kunt u de V.L.O.T.-website raadplegen: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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Een interessante lestip? 
Een didactische werkvorm uitgetest? 

Een uitgewerkte les? 
Een goed boek gelezen? 

Een bruikbare website ontdekt? 
Een boeiende uitstap gemaakt? 

 
Deel uw ervaringen met uw collega’s. 

Samen maken we het klassieketalenonderwijs nog beter. 
 

Alle bijdragen voor Prora zijn van harte welkom. 
Mail naar prora@vlot-vzw.be. 

 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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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-
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