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REDACTIONEEL 

 

 

 

Beste collega’s 

 

Annuntio vobis gaudium magnum: habemus ... principem. Na ruim anderhalf jaar sede vacante, waarin onder-

voorzitter Kris Doffemont de leiding van onze vereniging op zich heeft genomen, heeft de nieuw verkozen 

raad van bestuur hem nu ook officieel tot voorzitter benoemd (een functie waar hij zelf heel bescheiden bij 

blijft). De nieuwe ondervoorzitter wordt Vincent Bollengier, die een jaar geleden ons bestuur al kwam ver-

sterken; hij neemt meteen ook de taak van woordvoerder voor zijn rekening, een functie die met de onder-

wijshervormingen in het vooruitzicht wellicht geen overbodige luxe zal zijn. 

 

Op de algemene vergadering van 15 maart 2014 werden ook twee nieuwe bestuurders verkozen: Dimi Van 

Hoof en Franciska Wildenboer. We verwelkomen deze twee jonge (leer)krachten van harte en zijn ervan 

overtuigd dat zij een aanwinst betekenen voor onze raad van bestuur, die daarmee weer op volle sterkte is. 

Voorts blijft Kathleen Schepens op post als secretaris en zorgt Dirk Panhuis nog steeds voor onze centen als 

penningmeester. Ondergetekende neemt als vanouds de redactie van dit tijdschrift, de ledenadministratie en 

de website voor zijn rekening. 

 

We nemen ook afscheid van een monument: Robert Vermeersch. Met zijn 87 lentes en na heel wat termijnen 

als bestuurder (we zijn de tel kwijt) vindt hij het mooi geweest. Hij werd lid van de raad van bestuur kort na 

de oprichting van de V.L.O.T. (in 1996) en bleef al die tijd actief. Hij was steeds heel gedreven voor (de kwa-

liteit van) de klassieke talen en hechtte een groot belang aan een vernieuwende didactische aanpak (zijn me-

dewerking aan het Latijnse leerboek Tolle, lege is daarvan een voorbeeld). Op studiedagen was hij degene die 

deelnemers aansprak om te weten wat er leeft in het onderwijs. In het bestuur had hij veel inbreng en hij was 

altijd bereid om concrete dingen te doen (zo schreef hij talrijke artikelen voor Prora). Ondanks zijn gevorder-

de leeftijd en de verre afstand die hij per trein moest afleggen, was hij toch op elke vergadering (als eerste) 

aanwezig. Hij had reeds eerder te kennen gegeven dat hij wilde stoppen, maar bleef toch komen vanwege 

het beperkte bestuur. Nu we het voorbije jaar drie nieuwe bestuurders hebben gevonden, acht hij de tijd rijp 

om de fakkel over te dragen en te genieten van een welverdiende rust. Bedankt, Robert! 

 

Reeds verschillende jaren onderhoudt de V.L.O.T. contacten met de Vereniging Classici Nederland (VCN). 

Zo worden onze ledentijdschriften uitgewisseld en zijn we ook al enkele keren bij elkaar op bezoek geweest. 

Op 5 april 2014 reisden Kris en ikzelf naar Utrecht om er, samen met zo’n 150 Nederlandse classici, deel te 

nemen aan de lustrumviering ter gelegenheid van de vijfenveertigste verjaardag van de VCN, waarop we 

waren uitgenodigd. We werden er zeer hartelijk ontvangen en konden er genieten van een schitterende dag. 

Na het onthaal met koffie werden we vergast op drie boeiende lezingen, ’s middags kregen we een Griekse 

maaltijd aangeboden, we woonden de algemene vergadering bij en de dag werd besloten met een verzorgde 

receptie. We moeten onze Nederlandse collega’s beslist feliciteren met de puike en vlekkeloze organisatie 

van deze dag. In 2016 bestaat de V.L.O.T. twintig jaar; we hebben alvast inspiratie kunnen opdoen ... 

 

Op het moment dat deze Prora in uw brievenbus valt, is de examenperiode volop aan de gang of misschien 

al afgelopen. We willen deze gelegenheid dan ook aangrijpen om u een zonnige, deugddoende en welver-

diende zomervakantie toe te wensen. Ook wij gaan er twee maanden tussenuit, om in september met volle 

energie weer aan de slag te gaan. Tot volgend schooljaar! 

 

Joeri Facq 

Hoofdredacteur 
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VERENIGING 

 

 

 

Ledenadministratie 
 

 

 

In het vorige nummer van Prora meldden we dat we een nieuw computerprogramma in gebruik hebben ge-

nomen voor onze ledenadministratie, die we bij die gelegenheid meteen ook helemaal op punt willen zetten. 

Daarom deden we een oproep om uw persoonlijke gegevens na te kijken en ontbrekende gegevens aan te 

vullen. Tot onze teleurstelling kwam er op die oproep amper enige reactie. Mogen we bij deze onze oproep 

herhalen en hopen dat de respons nu wel bemoedigend is? 

 

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 (van een heleboel leden hebben we een van bei-

de of allebei nog steeds niet). Vooral een e-mailadres is van onschatbare waarde, omdat we zo meer admini-

stratieve zaken elektronisch kunnen afhandelen. Die werkwijze bespaart veel geld (dat we dan kunnen be-

steden aan de klassieke talen), veel papier (goed voor onze ecologische voetafdruk) en vooral veel tijd (die 

voor onze bestuurders, allen onbezoldigde vrijwilligers, kostbaar is). 

 

Nogmaals: het is geenszins onze bedoeling u te spammen of te stalken. We versturen e-mails in heel beperk-

te mate (bv. aankondigingen van onze activiteiten en eventueel administratieve kwesties). Uw telefoon-

nummer gebruiken we uitsluitend in dringende gevallen (bv. een lastminutewijziging bij een nascholing). 

Bovendien garanderen we u de absolute vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens, 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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De V.L.O.T. steunt klassieke projecten 
 

 

 

Op de recente algemene vergadering is opnieuw gebleken dat de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 

financieel gezond is. Door het beleid van de voorbije jaren, waarbij de raad van bestuur de vereniging als 

een goede huisvader heeft beheerd, is er een mooi spaarpotje opgebouwd. Dat geld willen we nu inzetten 

voor de klassieke zaak. 

 

Vanaf 2015 voorziet de V.L.O.T. een budget om projecten in het kader van klassieke talen en cultuur een fi-

nancieel duwtje in de rug te geven. Alle projecten die de klassieken op een of andere manier voor een ruimer 

publiek in de kijker zetten, komen in aanmerking voor subsidie. Of een subsidieaanvraag wordt goedge-

keurd en hoeveel geld er ter beschikking wordt gesteld, bekijkt de raad van bestuur dossier per dossier. 

 

Hieronder vindt u de procedure die moet worden gevolgd en de voorwaarden waaraan een subsidieaan-

vraag moet voldoen. Het dossier dat voor een subsidieaanvraag moet worden ingevuld en opgestuurd, staat 

op onze website: www.vlot-vzw.be/subsidie. 

 

Procedure en voorwaarden 
 

1 Het project moet verband houden met de klassieke talen (Latijn en Grieks) en/of met de Grieks-Romeinse 

cultuur. 

2 Het project moet de belangstelling voor de klassieke talen en/of de Grieks-Romeinse cultuur bevorderen 

of het onderwijs in Latijn en Grieks in Vlaanderen ten goede komen. 

3 Het project moet gericht zijn op een ruim publiek (niet bv. één school). 

4 Het project moet duidelijk worden beschreven en gemotiveerd. 

5 Er moet worden vermeld wat de verwachte datum van realisatie van het project is en voor welk doelpu-

bliek (aard en grootte) het is bedoeld. 

6 Er moet een begroting worden ingediend, waarin wordt gespecificeerd welke precieze uitgaven er wor-

den verwacht en waarin ook eventuele andere subsidie-inkomsten worden vermeld. 

7 Subsidieaanvragen voor projecten in 2015 moeten schriftelijk worden ingediend op de maatschappelijke 

zetel van de V.L.O.T. vzw tegen uiterlijk 31 oktober 2014. 

8 De raad van bestuur van de V.L.O.T. vzw beslist autonoom over de goedkeuring van subsidieaanvragen 

en over de toekenning van het bedrag. 

9 Indien de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, moet de aanvrager bereid zijn een contract te onderte-

kenen waarin hij/zij zich verbindt tot de realisatie van het project, alsook tot teruggave van de ontvangen 

subsidie indien het project niet wordt gerealiseerd. 
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DIDACTIEK 

 

 

 

Klassieketalenonderwijs en het digitale schoolbord: 

odisse of amare? 
 

 

Franciska Wildenboer 

 

 

Voor sommige leerkrachten is het nog een res nova, anderen zijn er al aan gewend: het digitale schoolbord 

vindt steeds vaker zijn weg naar de klaslokalen en dringt het krijtbord en het whiteboard steeds meer naar 

de achtergrond. Sommigen zijn enthousiast, anderen verlangen terug naar de krijtjes of de gewone stiften. 

Maar kan een digitaal bord een meerwaarde zijn voor het klassieketalenonderwijs? 

 

De wereld van het digitale schoolbord is in volle ontwikkeling en dat zorgt voor een relatief groot verschil 

tussen de verschillende borden. De eerste versies werden inmiddels al meer dan 20 jaar geleden ontwikkeld 

en sindsdien worden er constant aanpassingen gedaan, zowel aan de hardware als aan de software. Tijd 

voor de leerkrachten om zich er volop in te verdiepen. Wie redelijk overweg kan met een computer zal 

doorgaans ook met het digibord zijn weg wel vinden. Maar de mogelijkheden van een digibord zijn vaak 

zoveel talrijker en als je alles eruit wilt halen, zijn enige verdieping en een flinke dosis enthousiasme wellicht 

nodig. 

 

Een digitaal schoolbord kan in principe op exact dezelfde manier gebruikt worden als een krijtbord of whi-

teboard: je kunt erop schrijven met speciale stiften en in verschillende kleuren. De stiften zijn echter niet 

noodzakelijk: de mogelijkheid bestaat om ook met je vingertoppen te schrijven, zolang je maar contact maakt 

met het bord. Niet geheel onbelangrijk is ook dat men niet bang hoeft te zijn het bord te beschadigen: het is 

krasbestendig en het kan tegen een stootje. Doordat het digitale bord eigenlijk een groot touchscreen is 

waarop de computer is aangesloten, is ook het afspelen van diverse presentaties, zoals PowerPoint-

presentaties, perfect mogelijk, dus een los wit projectiescherm waarop je niets met stift of krijt kunt aandui-

den, is niet meer nodig. 

 

Hoewel een digitaal schoolbord in het klaslokaal tegenwoordig steeds normaler wordt, blijkt dat veel scho-

len er toch voor kiezen om vooral de wetenschappers van deze technologie te voorzien. Leerkrachten fysica, 

chemie en wiskunde werken doorgaans al vaker met het digibord dan hun collega’s die talen onderwijzen. 

Nochtans zouden ook deze leerkrachten het digitale bord zeer goed voor hun lessen kunnen inzetten. Geen 

losse cd’tjes (of zelfs draagbare radio’s) meer om de leerlingen een luister-, schrijf- of spreekoefening te laten 

doen: het digibord biedt uitkomst. Ook het klassieketalenonderwijs kan gebaat zijn bij deze nieuwe techno-

logie, zowel bij de grammatica- als bij lectuur- en cultuurlessen. 

 

Zo is het bij grammaticalessen bijvoorbeeld mogelijk om diverse onderwerpen snel op het bord te schemati-

seren, net als bij een gewoon krijtbord. Het is echter ook mogelijk om de grammatica vooraf al te schematise-

ren en die tijdens de lessen op het digibord te projecteren, waarna je er ter plaatse nog diverse zaken op kunt 

aanduiden of wijzigen. Extra aantekeningen kunnen snel tussengevoegd en opgeslagen worden door een 

witte pagina toe te voegen. Stelt een leerling een vraag over een schema dat je juist aan het begin van de les 

hebt opgeschreven, maar dat je op een krijtbord allang zou hebben uitgeveegd? Je bladert gemakkelijk terug, 

want je aantekeningen worden bewaard. Bovendien kan een digibord helpen bij het klassikaal maken van 

grammaticale oefeningen. Je kunt de oefeningen of het digitale bordboek op het digibord projecteren en sa-

men met de leerlingen de oefeningen invullen. 
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Voor lectuurlessen kan een digitaal schoolbord echt een meerwaarde zijn. Een voorwaarde daarvoor is wel 

dat de tekst op het scherm geprojecteerd wordt. Hoe dikwijls kan het wel niet helpen om eens een aantal 

zinnen op het bord te zetten en samen met de leerlingen de zin volledig te analyseren: splitsen in zinsdelen, 

het benoemen van de functies en rollen enz.? Welke leerkracht heeft de tijd om een groot aantal zinnen vol-

ledig uit te schrijven op het bord? Dikwijls wordt de tekst afgekort of op het krijtbord geprojecteerd en daar-

na worden er zaken in de tekst aangeduid, maar projecteren op een krijtbord is niet altijd even leesbaar. 

Door de tekst op een digibord te projecteren kun je actief werken op de tekst zelf. Je kunt splitsen in zinsde-

len, je kunt door middel van een kleurenschema de functies in de tekst aanduiden (bv. onderwerp kleuren 

we blauw, lijdend voorwerp geel enz.). In tegenstelling tot werken met een projectie op een krijtbord of whi-

teboard blijven de aanduidingen ook steeds bij de correcte zinnen staan wanneer je verder werkt. Is het een 

keer nodig om een volledig zinsschema uit te schrijven, een aantekening te geven bij de tekst of enkele stijlfi-

guren uit te leggen, dan voeg je opnieuw een wit blad toe en schrijf je daar de extra informatie op. Het is 

mogelijk om steeds terug te bladeren om aan te duiden waar het juist in de tekst staat en je kiest zelf of je de 

aantekeningen wilt opslaan of niet. Zo is het mogelijk om meer te werken op dezelfde manier als de leer-

lingen zelf met de tekst aan de slag zijn. 

 

Ook bij het geven van cultuurlessen biedt het digitale schoolbord een schat aan mogelijkheden. Wie liefst ter 

plaatse begint te vertellen en door de interactie met de leerlingen het onderwerp verkent, kan direct beeld-

materiaal zoals foto’s en filmpjes opzoeken en tonen. Wie liever de cultuurlessen tot in de puntjes voorbe-

reidt, kan vooraf al een hele presentatie maken inclusief foto’s, filmpjes, geluidsmateriaal, tekstpassages en 

dergelijke. Daarnaast biedt het digibord de gelegenheid om andere werkvormen te gebruiken. Een concreet 

voorbeeld: een les over Griekse muziek en muziekinstrumenten kan gegeven worden in de vorm van een 

quiz. Er wordt telkens een stukje theorie gegeven, ondersteund door foto’s, filmpjes of geluidsfragmenten, 

en na elk stukje theorie volgt een quizvraag om te testen of de leerlingen begrepen hebben wat er zojuist ver-

teld is. Aangezien het digibord wel tegen een stootje kan, kun je je leerlingen in een niet al te grote klas ge-

rust voorzien van een aantal stressballetjes. Maak van de quizvragen meerkeuzevragen, duid een leerling 

aan en laat hem of haar het balletje tegen het juiste antwoord gooien. Goed geantwoord? Er volgt een groene 

smiley en een applaus. Fout geantwoord? Er volgt een rode smiley en een zoemer. Hoe creatiever de leer-

kracht, des te meer mogelijkheden en variaties er te vinden zijn. 

 

Nog een praktische vermelding: van de presentaties op het digibord zijn zeer gemakkelijk slides te maken, 

net zoals bij PowerPoint bijvoorbeeld. Maak je schema’s of aantekeningen op het bord die je aan je leerlingen 

wilt bezorgen, dan kun je er na de les slides van maken en ze gemakkelijk aan de leerlingen bezorgen. Naast 

deze directe toepassingen voor grammatica-, lectuur- en cultuurlessen bestaan er ook in de wereld van het 

digibord verschillende apps. Geef je je leerlingen vijf minuten de tijd om hun opdrachten af te werken, dan 

kun je een grote timer instellen die een teken geeft als de vijf minuten voorbij zijn. Wil je een groepswerk or-

ganiseren, zet dan alle namen van de leerlingen vast paraat in het digibord en laat het bord zelf binnen lutte-

le seconden de groepjes indelen. En zo zijn er nog zoveel meer mogelijkheden ... 

 

Kan het digitale schoolbord een meerwaarde zijn voor het klassieketalenonderwijs? Het lijkt me wel, maar 

zoals altijd zijn er naast de talrijke voordelen ook nadelen. Door te werken op dezelfde manier als de leer-

lingen zal de les overzichtelijk en vlot kunnen verlopen. Er is ruimte voor verschillende werkvormen en je 

eigen bordschema’s worden herbruikbaar en kunnen gemakkelijk verspreid worden. Maar pas op, in het 

maken van presentaties en het digitaliseren van materiaal kruipt in het begin veel tijd. Hoewel de lessen 

misschien vlotter verlopen, wordt de voorbereidingstijd in sommige gevallen groter. Daar is dan weer tegen-

in te brengen dat je een presentatie één keer moet maken en dan kunt hergebruiken, mits de nieuwste soft-

ware ook de oudere bestanden blijft ondersteunen. Bovendien verschijnen er steeds meer onlinedatabanken 

waarin leerkrachten hun materiaal voor anderen beschikbaar kunnen maken (bv. exchange.smarttech.com) 

en ook de eerste handboeken vinden hun weg naar de boekhandels (bv. Handboek digibord & didactiek, Allard 

Bijlsma en Jori Mur, 2009). Pro’s en contra’s zullen er altijd zijn, maar de mogelijkheden zijn er, óók voor het 

klassieketalenonderwijs. 

 

 

 

http://exchange.smarttech.com/#tab=0
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Enkele praktische uitwerkingen 
 

Een lectuurles 

 

Tijdens een lectuurles kan het digitale schoolbord een 

meerwaarde zijn voor zowel de leerkracht als de leer-

lingen. Hieronder treft u een klein stukje uitwerking aan 

van een lectuurles over Ovidius’ Tristia 2, 183-194. 

 

Een lectuurles begint dikwijls met een korte situering 

van het tekstfragment. Informatie over de auteur, over 

het werk van de auteur en over de culturele omstandig-

heden kunnen met het digitale schoolbord vooraf gepro-

jecteerd worden, puntje voor puntje verschijnen of ter 

plaatse door de leerkracht op het bord geschreven wor-

den. Wilt u tonen waar Tomi juist ligt? Zoek direct een 

kaart, wijs Tomi aan en voeg de kaart gelijk in in uw pre-

sentatie, zodat die voor de volgende keer bewaard blijft. 

 

Scansie kan direct samen met de leerlingen boven de 

tekst genoteerd worden en ook gemakkelijk weer weg-

geveegd worden, terwijl de Latijnse tekst blijft staan. 

 

Het digitale bord bezorgt de leerkracht een tekst waarop 

hij of zij kan werken. Splits samen met de leerlingen in 

zinsdelen, duid de functies van zinsdelen of zinsdeel-

stukken aan met kleurtjes ... Werk aan de tekst, sla de 

aantekeningen op of veeg ze direct weer uit. 

 

Samen met leerlingen pijltjes trekken van de adjectieven 

naar hun kern, onderschikkende of nevenschikkende 

voegwoorden aanduiden, een zinsdeel verdelen in zins-

deelstukken enz. Door op de tekst zelf te werken kunnen 

heel wat zaken voor leerlingen verduidelijkt worden. Het 

is ook gerust mogelijk om een leerling aan het bord te la-

ten komen en de leerling zelf op de tekst te laten werken 

en zaken te laten aanduiden. 

 

[enkele versregels worden overgeslagen in deze presentatie] 

 

Wanneer er vele namen van landen, volken of gebieden 

in de verzen opduiken, kan men gemakkelijk en snel een 

kaartje laten zien en daarna terugkeren naar de tekst. 

Eventuele aantekeningen die op deze tekst al waren aan-

geduid, zijn bewaard gebleven. 

 

Het is niet alleen mogelijk om een kaart te tonen, maar 

ook om op deze kaart te werken. Zo kun je cirkeltjes 

trekken rond de plaatsen waarop je de aandacht wilt ves-

tigen, je kunt er zaken bijschrijven, pijlen trekken enz. 
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Een cultuurles: een reis naar de onderwereld 

 

Een digitaal schoolbord biedt talrijke mogelijkheden 

voor een cultuurles. Teksten, foto’s, filmpjes en geluids-

fragmenten kunnen elkaar afwisselen in een voor de leer-

lingen aantrekkelijke presentatie. Hiernaast treft u enkele 

slides aan uit een cultuurles over de onderwereld. 

 

Het verhaal van Orpheus en Eurydice is een verhaal dat 

vaak door veel leerlingen al gekend is. Als introductie op 

het thema van de les kan men bijvoorbeeld eerst een 

filmpje tonen en de leerlingen dan vragen waarover ze 

verwachten dat de les zal gaan. In deze presentatie zit 

een link naar een filmpje op YouTube, een schimmenspel 

over Orpheus en Eurydice (www.youtube.com/watch? 

feature=player_detailpage&v=_7CI9RoHVug#t=23s – The 

Tale of Orpheus and Eurydice). 

 

Tekst en uitleg kunnen ondersteund worden door af-

beeldingen van diverse kunstuitingen. Daarbij kan de 

leerkracht dan weer wijzen op het rijke nachleben. 

 

Ook voor leerlingen is afwisseling aangenaam. Een heel 

lesuur kijken naar afbeeldingen en filmpjes zorgt er vaak 

voor dat de aandacht toch een beetje verslapt. Tekst-

fragmenten kunnen geprojecteerd worden en de leer-

kracht kan leerlingen vragen om deze tekst voor te lezen. 

Tijdens het lezen van het tekstfragment kan de leerkracht 

bijvoorbeeld aanduiden welke woorden belangrijk zijn of 

over welke woorden hij of zij meer uitleg zal geven. 

 

Wanneer er na de uitleg over de Danaïden op de afbeel-

ding gedrukt wordt, verschijnt een tekstfragment van 

Horatius over de Danaïden. 

 

Uiteraard kan een leerkracht er ook voor kiezen om hier 

eerst de Latijnse tekst te tonen en daarna een Nederland-

se vertaling. Er kan natuurlijk ook overgeschakeld wor-

den naar een lectuurles, waarbij de leerlingen zelf de La-

tijnse tekst vertalen, of er kunnen meerdere Nederlandse 

vertalingen opgenomen worden, waarna de leerlingen 

deze vertalingen met de brontekst moeten vergelijken. 

 

Aan het einde van een lesuur kunnen de leerlingen sa-

menvatten wat er die les besproken werd. Door middel 

van verschillende soorten vragen (kennisvragen, in-

zichtsvragen enz.) worden de leerlingen uitgedaagd om 

te tonen wat ze hebben geleerd. Zit er eens een moeilijke 

vraag tussen? De leerkracht kan gemakkelijk terug ‘bla-

deren’ in de presentatie ... 
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Een cultuurles: kennismaking met Griekse muziekin-

strumenten op een alternatieve manier  

 

Hiernaast treft u enkele slides aan uit een les over Griek-

se muziekinstrumenten, waarbij de leerlingen betrokken 

werden door middel van een ‘spelelement’. In de presen-

tatie zitten een aantal quizvragen die leerlingen kunnen 

beantwoorden door een balletje tegen het juiste ant-

woord te gooien. Uiteraard kan een leerkracht ook leer-

lingen vragen om gewoon het juiste antwoord vooraan 

in de klas te komen ingeven. 

 

Een voorbeeldvraagje kan voor leerlingen soms zeer ver-

helderend zijn. Leerlingen kunnen zo zien en horen dat 

er een vrolijke groene smiley verschijnt en dat er applaus 

klinkt als ze een antwoord juist hebben, maar dat er een 

rode smiley verschijnt en een zoemer klinkt als het ant-

woord fout is.  

   

Ook bij deze cultuurles kan gebruikgemaakt worden van 

zeer veel verschillend ondersteunend materiaal. Mytho-

logische verhalen om het bestaan van muziekinstrumen-

ten te verklaren sluiten vaak aan bij de interesse van de 

leerlingen. 

 

Ook kan er gebruikgemaakt worden van beeldmateriaal, 

een kans die een leerkracht bijna niet kan laten liggen, 

zeker als het gaat over grote meesters in de kunst of kun-

stenaars van eigen bodem. De leerlingen worden steeds 

meer vertrouwd met de term nachleben of receptie. 

 

Plaatsen kunnen aangeduid worden op een kaart en de 

leerkracht kan de kaart uitvergroten of kleiner maken. 

Indien men hier op de afbeelding klikt, begint een uit-

voering van het Seikilos-lied af te spelen (www.youtube 

.com/watch?v=KjHNEbVKIGk&feature=player_detailpag

e#t=4s – Song of Seikilos) 

 

Tijdens de presentatie verschijnen regelmatig quizvraag-

jes. Een van de leerlingen gooit een bal tegen het juiste 

antwoord of komt vooraan op het juiste antwoord 

drukken; de leerlingen krijgen direct te zien of dit juist 

was. Bovendien speelt er een geluidsfragment af, 

waardoor leerlingen vertrouwd kunnen raken met de 

klanken van de instrumenten. 
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Elke leerkracht kan de presentaties voor het digitale 

schoolbord zo uitgebreid maken als hij of zij zelf wil. 

Door de diverse mogelijkheden van de verschillende 

programma’s en doordat we via een verbinding met het 

internet zeer veel zaken direct bij de hand hebben, is de 

synthese van teksten (al dan niet in vertaling), afbeeldin-

gen, ander beeldmateriaal en geluidsfragmenten vereen-

voudigd en ervaren de leerlingen dit soort presentaties 

dikwijls als afwisselend en volledig. 

 

 

 

 

 

 

Driemaal evaluatie niet-behandelde tekst 
 

 

Kris Doffemont 

 

 

Leerlingen noch leerkrachten lijken te houden van evaluaties niet-behandelde tekst. Leerlingen vinden het 

lastig om vertaaltechnieken op een meer zelfstandige manier toe te passen, verdwalen in de Latijnse of 

Griekse zinnen en beginnen uit wanhoop willekeurig met woorden te puzzelen, op zoek naar een betekenis. 

Leerkrachten vinden de ‘begeleide zelfstandige lectuur’ tijdrovend: de leerlingen werken een lesuur of lan-

ger aan een toets en ook het opstellen van de toets vraagt veel tijd. Bovendien is het moeilijk om tekstbegrip 

te evalueren: een vertaling die lijkt te kloppen, getuigt niet noodzakelijk van tekstbegrip. Soms hebben leer-

lingen de inhoud van de tekst wel door, maar schrijven ze toch een onbegrijpelijke zin neer omdat ze niet 

taalvaardig zijn of niet sterk in Nederlands. En hoeveel punten moet je geven op elk onderdeel? 

 

Hieronder vindt u drie van mijn probeersels: toetsen die hopelijk minder lestijd innemen en misschien ge-

makkelijker te corrigeren en te quoteren zijn. De toetsen zijn verre van perfect, maar wellicht kunt u er inspi-

ratie uit putten. 

 

Toets 1: Vergilius, Georgica 2, 323-335 
 

Om dit fragment te begrijpen moeten de leerlingen vertrouwd zijn met de inhoud, taal en stijl van Vergilius’ 

Georgica. De leerlingen krijgen het fragment vooraf mee naar huis, ter voorbereiding van de toets. Als ze dat 

willen – en daaraan moet u niet twijfelen – mogen ze op zoek gaan naar een vertaling. Op de websites met 

vertalingen van scholieren zullen ze die niet vinden, voor zover ik kon nagaan. U kunt verwijzen naar bv. 

www.forumromanum.org/literature of hen naar de bibliotheek sturen. Zo werken de leerlingen meteen aan 

onderzoekscompetenties. De frequente woorden die ze zich niet herinneren, moeten ze zelf opzoeken. De 

leerlingen krijgen de opdracht om de tekst tot in de details te doorgronden, inhoudelijk en grammaticaal. In 

de klas volgt dan een korte toets, die niet veel tijd zou mogen innemen als de leerlingen zich goed hebben 

voorbereid. 

 

De toets 

 

Lofzang op de lente 

 

Ver adeo frondi nemorum, ver utile silvis,    323 

vere tument terrae et genitalia semina poscunt. 

Tum pater omnipotens fecundis imbribus Aether  325 

coniugis in gremium laetae descendit et omnes 

http://www.forumromanum.org/literature/index.html
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magnus alit magno commixtus corpore fetus.   327 

(...) 

inque novos soles audent se germina tuto 

credere, nec metuit surgentes pampinus Austros  333 

aut actum caelo magnis Aquilonibus imbrem: 

sed trudit gemmas et frondes explicat omnes.   335 

 

In v. 323 moet je een pv. aanvullen. 

ver, veris: ‘lente’ 

adeo: legt nadruk op het voorafgaande woord: ‘alles-

zins, in elk geval’ 

frons, frondis: ‘gebladerte’ 

nemus, -oris: ‘woud’ 

tumēre, -eo: ‘gezwollen zijn’ 

genitalis: ‘bevruchtend, levenskrachtig’ 

semen, -minis: ‘zaad, zaaigoed’ 

omnipotens, -ntis: ‘almachtig’ 

fecundus: ‘bevruchtend’ of ‘overvloedig’ 

imber, -bris: ‘regen(bui)’ 

pater Aether: ‘de hemelvader’ = Jupiter 

magnus: (hier) ‘machtig’ 

 commiscēre, -eo: ‘vermengen (met)’ 

laetus: ‘vruchtbaar’ 

gremium, -i: ‘schoot’ 

fetus, -us: ‘jong gewas’ 

tuto: bijw. van tutus 

germen, -minis: ‘kiem’ 

pampinus: ‘wijnrank, druiventak’ 

surgĕre: ‘opsteken’ (wordt gezegd van wind) 

Auster, Austri: ‘sirocco’ (droge zuidenwind) 

(e) caelo 

Aquilo, -onis: ‘noordenwind’ 

trudĕre: ‘doen uitkomen’ 

gemma, -ae: ‘knop’ 

explicare: ‘doen uitkomen’ 

 

1 Geef de naamval: (3 punten) 

 a silvis (v. 323) 

 b genitalia semina (v. 324) 

 c surgentes (v. 333) 
 

2 Met welk Latijns substantief congrueert commixtus (v. 327)? (1 punt) 
 

3 Vergilius beschrijft natuurfenomen met een specifieke beeldspraak, die getuigt van een religieus gevoel. 

De onderstaande vragen gaan na of je begrijpt naar welke natuurfenomenen hij eigenlijk verwijst. (2 

punten) 

 a Wat gebeurt er eigenlijk in v. 325-327? Antwoord met één Nederlands woord. 

 b Wat wordt bedoeld met corpore (v. 327)? Geef één Latijns woord uit de tekst. 
 

4 Wat gebeurt er door het lenteweer met de wijnrank? Geef het Latijn (alleen de tekst die met de wijnrank 

te maken heeft, begin- en eindwoord) en vertaal. (2 punten) 

 

Oplossing en bespreking van de vragen 

 

1 Er zijn morfologisch verschillende mogelijkheden. De leerlingen moeten dus zicht hebben op de functie 

en de rol van de woorden om tot een juist antwoord te komen. Daarvoor is tekstbegrip nodig. Silvis is 

uiteraard datief, de andere vormen zijn accusatieven. 
 

2 Een leerling die de tekst lineair leest, concludeert dat het antwoord pater (Aether) is. De uitgang van fetus 

mag hem niet misleiden: fetus heeft hij immers nog niet gelezen. Bovendien zal hij fetus aanvoelen als het 

noodzakelijke lijdend voorwerp bij alit. 
 

3 Bij vraag 3a lijkt het antwoord ‘regen’ evident: in v. 325 staat imbribus; ik las echter ook deze antwoorden: 

‘paring’, ‘landbouw’, ‘zaaien’. Bij vraag 3b is het antwoord terra, maar ik las als antwoord ook coniunx. 
 

4 Deze vraag is echt eenvoudig en kunnen de leerlingen (helaas) misschien ook oplossen als ze gewoon een 

vertaling uit het hoofd hebben geleerd ... Ze moeten wel doorhebben dat v. 332 niet over de wijnrank gaat 

en v. 335 wel. 
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Uiteraard is het aan te bevelen om de leerlingen deze oefening te laten maken in het kader van de lectuur en 

uitgebreide bespreking van het volledige fragment over de lente (vv. 323-345). De inhoudelijke en stilistische 

rijkdom van deze tekst verdient meer uitdieping. 

 

Toets 2: Ovidius, Metamorphoses 10, 53-63 
 

Deze toets gaf ik als onderdeel van een examen. Tot de leerstof behoorde het verhaal van Orpheus en Eury-

dice uit Vergilius’ Georgica. De vragen peilen naar het vermogen van de leerlingen om het Orpheusverhaal 

van Vergilius te vergelijken met de versie van Ovidius (uit de Metamorphoses), zowel wat de inhoud als de 

formulering betreft. De frequente woorden in de tekst van Ovidius werden beschouwd als gekend. Ze kwa-

men in de loop van het jaar in de teksten voor en waren dus een onderdeel van de examenleerstof. 

 

Het fragment van Vergilius 

 

De leerlingen hebben deze tekst in de klas gelezen. Niet-frequente woorden komen ook op de toets onder de 

tekst. Op de toets krijgen ze de volledige tekst erbij, hieronder vindt u alleen het fragment waarop de vragen 

betrekking hebben. 

 

Iamque pedem referens casus evaserat omnes      485 

redditaque Eurydice superas veniebat ad auras, 

pone sequens (namque hanc dederat Proserpina legem), 

cum subita incautum dementia cepit amantem, 

ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes; 

restitit, Eurydicenque suam iam luce sub ipsa      490 

immemor, heu! victusque animi respexit. Ibi omnis 

effusus labor atque immitis rupta tyranni 

foedera terque fragor stagnis auditus Averni. 

Illa: "Quis et me, inquit, miseram, et te perdidit, Orpheu? 

Quis tantus furor? En iterum crudelia retro       495 

fata vocant, conditque natantia lumina somnus. 

Iamque vale: feror ingenti circumdata nocte, 

invalidasque tibi tendens, heu! non tua, palmas." 

Dixit et ex oculis subito, ceu fumus in auras 

commixtus tenues, fugit diversa: neque illum,      500 

prensantem nequiquam umbras et multa volentem 

dicere, praeterea vidit; nec portitor Orci 

amplius obiectam passus transire paludem. 

 

pone (v. 487): ‘achter(aan)’ (bijw.) 

immitis, -is, -e (v. 492): ‘harteloos’ 

ceu (v. 499): ‘zoals’ 

 nequiquam (v. 501): ‘tevergeefs’ 

portitor, -oris (v. 502): ‘veerman’ 

 

De toets 

 

Ook Ovidius schreef een versie van het Orpheusverhaal. Dit is zijn beschrijving van de terugkeer van Orpheus en Eu-

rydice uit de onderwereld. Neem eerst de volledige opgave en woordenlijst/verklaring door; dit zal je helpen om de tekst 

beter te begrijpen. 

 

53 Carpitur adclivis per muta silentia trames, carpĕre: (hier) ‘voetje voor voetje afleggen’ 

adclivis, -is, -e: ‘langzaam oplopend, hel-

lend’ 

mutus, -a, -um: ‘zwijgend’ 

trames, -mitis: ‘pad, weg’ 
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54 arduus, obscurus, caligine densus opaca. caligo, -ginis: ‘duisternis’ 

opacus, -a, -um: ‘donker’ 

55 Nec procul afuerunt telluris margine summae: margo, -ginis: ‘rand’ 

summus, -a, -um: (hier) ‘de oppervlakte van’ 

56 hic, ne deficeret, metuens avidusque videndi ne + conj. bij ww. van ‘vrezen’: ‘dat’ 

hic, ne deficeret, metuens: lees hic 

metuens ne deficeret 

deficĕre, -io, -feci, -fectum: ‘achterblijven’ 

deficeret: onderwerp is Eurydice 

57 flexit amans oculos: et protinus illa relapsa est protinus: ‘plots’ (bijw.) 

relabi = re + labi 

intendĕre, -o: ‘uitstrekken’ 

58 bracchiaque intendens prendique et prendere certans prendĕre, -o: ‘grijpen’ 

certare + inf.: ‘zich inspannen om’ 

59 nil nisi cedentes infelix adripit auras. nil = nihil 

cedĕre, -o: (hier) ‘terugwijken’ 

cedentes: congrueert met? 

adripĕre, -io, -ripui, -reptum: ‘grijpen’ 

60 Iamque iterum moriens non est de coniuge quicquam non est ... questa: lees non questa est 

queri, -or, questus sum: ‘iemand (de + 

abl.) iets (acc.) verwijten’ 

quisquam, o. quicquam: ‘iemand, iets’ 

61 questa suo (quid enim nisi se quereretur amatam?) suo: bij coniuge 

quid ... amatam = quid enim quereretur, 

nisi se amatam (esse) 

se ... amatam (esse): infinitiefzin 

62 supremumque ‘vale’, quod iam vix auribus ille supremum ‘vale’: ‘een allerlaatste vaarwel’ 

quod ... acciperet: ‘zo(danig) dat ...’ 

iam vix: ‘nog nauwelijks’ 

Wat betekent auribus accipĕre? 

63 acciperet, dixit revolutaque rursus eodem est. revolvi, -or, -volutus sum: ‘terugvallen’ 

eodem: ‘naar dezelfde plaats’ 

 

1 Vertaal vv. 53-54 van deze tekst. (2 punten) 
 

2 Flexit oculos (Ovidius, v. 57): welk werkwoord (Latijn) uit de tekst van Vergilius komt hiermee 

inhoudelijk overeen? (1 punt) 
 

3 Hoe verwoordt Ovidius het telkens? Geef telkens het nummer van de tekstregel(s) en vertaal de tekst van 

Ovidius: (4 punten) 

 a iam luce sub ipsa (Vergilius, v. 490) 

b invalidas tibi tendens, heu! non tua, palmas / illum, prensantem nequiquam umbras (Vergilius, vv. 498 en 

500-501) 
 

4 Dixit revolutaque rursus eodem est (Ovidius, v. 11): Vergilius beschrijft dit zoveel poëtischer. Leg uit wat er 

stilistisch zo anders is aan Vergilius’ versie. (1 punt) 
 

5 In geen van beide verhalen vindt Eurydice een reden om boos te zijn op Orpheus. Vergelijk de verhalen 

op dit punt met elkaar. (2 punten) 

 

Oplossing en bespreking van de vragen 

 

1 Deze verzen zijn op zich gemakkelijk te begrijpen. Eventueel kunt u vragen naar een creatieve, poëtische 

vertaling en de creativiteit beoordelen: slagen de leerlingen erin om de duisternis en de stilte die bij 

Ovidius centraal staan, op een mooie manier te benadrukken? Moeilijk te evalueren, natuurlijk. 
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2 Respexit (Vergilius, v. 491). Gemakkelijk terug te vinden, op voorwaarde dat de leerlingen flexit oculos juist 

interpreteren. Een van mijn leerlingen antwoordde met restitit (v. 490). 
 

3 Om de juiste tekstregel(s) te vinden moeten de leerlingen de tekst eerst scannen. Voor 3a komen ze dan 

uit bij v. 55 en voor 3b bij vv. 58-59. Een juiste vertaling (of formulering in eigen woorden) geven is echter 

nog wat anders. Een alternatief is dat u de leerlingen laat zoeken naar de tekstregel(s) en hen dan de twee 

versies laat vergelijken (‘Geef één verschil’), zonder naar een vertaling te vragen. Ook mogelijk: geef de 

leerlingen de opdracht om twee of drie inhoudelijke gelijkenissen tussen de teksten te vinden, zonder 

verdere aanwijzingen te geven. Daarbij kunt u hen de formulering laten vergelijken. 
 

4 Hier gebruikt Vergilius een mooie vergelijking (vv. 499-500). 
 

5 In Vergilius’ versie verwijst Eurydice naar het noodlot. Ovidius merkt op dat Eurydice Orpheus niets kon 

verwijten, tenzij dat hij van haar hield: hij keek uit liefde (v. 61). 

 

Toets 3: Tacitus, Annales 14, 3 
 

Tijdens de lectuur van de hoofdstukken over de moord op Agrippina gaf ik een kleine toets niet-behandelde 

tekst over enkele zinnen, om te zien of de leerlingen overweg konden met Tacitus’ typische beknopte stijl. 

Tacitus geeft wel vaker een lijstje met argumenten of interpretaties van gebeurtenissen. Het vraagt weinig 

moeite om hierover een kleine toets op te stellen. De leerlingen hadden al een voorafgaand hoofdstuk 

gelezen en wisten uit de inleiding die ze kregen wie Britannicus was. Bij de toets mochten ze hun map (met 

de inleiding) en een woordenboek gebruiken. In de woordenlijst kunnen wellicht nog woorden geschrapt 

worden (casus, exitium, temptare ...). Als hun kennis van de woordenschat beperkt is en ze alles gaan 

opzoeken, werken ze echter langer aan de toets en gaat lestijd verloren. 

 

De toets 

 

Nero overwoog verschillende methodes om zijn moeder uit de weg te ruimen, maar geen ervan leek hem geschikt. Zo 

dacht hij eraan om haar te vergiftigen. Er waren echter drie redenen waarom dat volgens hem geen goed plan was. 

 

Placuitque primo venenum. Sed inter epulas principis si daretur, referri ad casum non poterat tali iam Bri-

tannici exitio; et ministros temptare arduum videbatur mulieris usu scelerum adversus insidias intentae; 

atque ipsa praesumendo remedia munierat corpus. 

 

casus, -us: ‘toeval’ 

Britannicus, -i: zie inleiding 

exitium, -i: ‘(de) dood’ 

temptare: ‘overhalen’ 

 usus, -us: ‘ervaring’ 

(adversus insidias) intentae: congrueert met? 

intendĕre: ‘richten’ 

praesumĕre: ‘vooraf innemen’ 

 

Opdracht: 
 

Leg in je eigen woorden duidelijk uit om welke drie redenen vergiftiging volgens Nero geen goed idee was. 

 

Oplossing en bespreking van de opdracht 

 

De drie argumenten: 

1 Als Agrippina tijdens een feestmaal onwel zou worden, zou iedereen aan de recente vergiftiging van 

Britannicus denken; door de gelijkenis zou niemand zo’n dood als toeval afdoen. 

2 Omdat Agrippina ervaring had met misdaden, was ze heel erg op haar hoede en was het wellicht lastig 

om haar dienaars te overtuigen om te helpen met de vergiftiging. 

3 Agrippina beschermde zich door vooraf een tegengif in te nemen. 
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De meeste leerlingen begrepen het eerste argument zonder moeite. 
 

Het tweede argument zorgde voor de meeste problemen. Zo ‘leek de vrouw lastig’, volgens sommigen, of 

‘hadden de handlangers ervaring en zouden ze de vrouw overhalen dat het een hinderlaag was’: dienaars 

die verraad plegen, dus. 
 

Het derde argument was volgens een leerling ‘als ze het gif vooraf inneemt, zal ze uiteindelijk overleven’ en 

ook dat ‘het gif zelf het lichaam versterkt’ en volgens een andere ‘zal het lichaam de remedie zelf versterken 

door het gif vooraf in te nemen’. In het laatste geval wordt ipsa dan aan remedia gelinkt en corpus wordt 

onderwerp. Anderen lieten gelukkig hun gezond verstand werken en dachten bij remedia spontaan aan 

tegengif. 
 

Corrigeren is overigens gemakkelijk: de leerlingen hebben het begrepen of niet, juist of fout. Alleen zijn er 

dus maar drie punten te verdienen: dat is misschien een onhandig getal. 

 

 

 

Een reflectie over zes jaar Latijn 
 

 

Joeri Facq 

 

 

Begin mei, met de examens en het einde van het schooljaar in zicht, gaf ik aan mijn leerlingen van het zesde 

jaar de opdracht om een reflectie te schrijven over hun persoonlijke ervaringen met de voorbije zes jaar La-

tijn. Aan de hand van enkele vragen wilde ik hen doen nadenken over hun keuze voor het vak en over hun 

beslissing om tot het einde van het secundair onderwijs een studierichting met Latijn te blijven volgen. Hier-

onder vindt u de opdracht zoals mijn leerlingen die hebben gekregen. 

 

De verhandelingen die ik ontving, waren heel uiteenlopend en soms heel persoonlijk. De argumenten waar-

om de leerlingen voor Latijn hadden gekozen en waarom ze die studie zes jaar hebben volgehouden, zijn 

heel verschillend, maar niemand beklaagt zich zijn studiekeuze. Hoewel de meeste leerlingen zich ervan 

bewust zijn dat ze Latijn in hun verdere studies en leven niet meer als dusdanig zullen gebruiken, zijn ze er 

toch allemaal uitdrukkelijk van overtuigd dat het een meerwaarde betekent. 

 

Om een concreet idee te geven van welk resultaat deze opdracht kan opleveren, vindt u hier als voorbeeld 

ook de reflectie die een van mijn leerlingen heeft gemaakt. 

 

Opdracht aan de leerlingen 
 

Je studies in het secundair onderwijs lopen stilaan ten einde. De voorbije zes jaar heb je uitgebreid kennis-

gemaakt met de meest uiteenlopende taalkundige, literaire, historische en culturele aspecten van het Latijn 

en de Romeinse beschaving. Nog even en je mag jezelf een volleerde latinist noemen. Tijd dus voor een re-

flectie aan de hand van enkele vragen. 

 

Waarom heb je er zes jaar geleden voor gekozen om Latijn te gaan studeren? Wat heeft jou ertoe aangezet 

om die studierichting tot het einde te blijven volgen? Hoe heb je die zes jaar Latijn ervaren? Wat is volgens 

jou de (meer)waarde van zes jaar studie van het Latijn? Op welke manier denk je daar in je verdere studies, 

loopbaan of leven iets aan te zullen hebben? 

 

Schrijf hierover een kleine verhandeling. Je moet de vragen niet één voor één beantwoorden, maar je mag je 

antwoorden verwerken in een doorlopende tekst; zorg er alleen voor dat alle aspecten aan bod komen. Het is 

uiteraard de bedoeling dat je een persoonlijke tekst schrijft. Er wordt geen minimale of maximale lengte op-

gelegd; wees redelijk in beide richtingen. 

 



 15 

Voorbeeld van een reflectie 
 

Non scholae, sed vitae discimus: we leren niet voor de school, maar voor het leven. Dit motto heb ik zelf zes 

volledige jaren proberen toepassen. Ik leer om wijzer te worden, om kennis en inzichten te vergaren waar ik 

later nog iets aan heb en ook voor altijd met mij meedraag (dus niet om mijn leerkrachten, laat staan de on-

derwijsinstelling te behagen). Toch werd de mogelijkheid om volgens deze filosofie te leven in combinatie 

met een studie Latijn vaak in twijfel getrokken, door anderen maar ook door mezelf. Ieder jaar opnieuw re-

zen er vragen zoals ‘Waarom zou ik verder Latijn studeren?’ en ‘Wat is het nut van Latijn?’. Ieder jaar heb ik 

beslist door te zetten, beslissingen met verschillende redenen. 
 

De eerste keuze kwam er na het lager onderwijs: ‘de moderne’ of ‘de Latijnse’? In deze keuze heb ik me laten 

leiden door mijn directe omgeving (familie en leerkrachten uit het lager): ‘Met jouw capaciteiten zou ik zeker 

voor Latijn kiezen’, ‘In de Latijnse zitten alle sterke leerlingen’ enz. Toch werd ik in mijn keuze volledig vrij 

gelaten: ik mocht doen wat ik graag deed. Jong en onwetend als ik was, had ik echter geen flauw benul van 

wat beide richtingen inhielden. Ik wist dat Latijn een taal was, een taal die niet meer gesproken werd. Waar-

om ze dan nog bestuderen? Simpel, voor de Romeinse cultuur! Dit vond ik dan ook het leukste in het eerste 

jaar: de fascinerende verhalen over een oude beschaving met haar mythische goden en bizarre gewoontes. 

De grammatica en woordenschat waren slechts een noodzakelijk kwaad. En ‘de moderne’ ... wat is dat ei-

genlijk, het vak ‘moderne’? 
 

Vanaf dag één begon ook de afvalrace. Na iedere rapportperiode zaten we weer met een aantal leerlingen 

minder: te saai, te moeilijk ... Bij mij kwam het nooit op om te stoppen: Latijn was juist een uitdaging! 
 

In de tweede graad moest er opnieuw gekozen worden. Zoals men zegt: ‘Kiezen is verliezen’. Het Grieks dat 

ik er in het tweede jaar bij had genomen, moest ik spijtig genoeg opgeven ten voordele van wiskunde en we-

tenschappen. Het derde middelbaar bracht ook een nieuwe leerkracht met zich mee, alsmede een nieuwe 

aanpak. Het was even wennen aan deze meer volwassen aanpak, de manier van leren en aan de niet-

behandelde teksten (die nooit echt mijn sterkste kant waren). Tegenover het eerste middelbaar waren mijn 

ogen open gegaan, was mijn geest verruimd: mijn keuze voor Latijn was nu zeer bewust, een keuze die ik 

nog frequent zou moeten verdedigen. 
 

Aan het begin van de derde graad stond ik opnieuw voor die vreselijke keuze, maar deze keer leken de we-

tenschappen aan het langste eind te trekken. Zij waren zinvol, voor later, voor de verdere studies, en Latijn 

mocht dus geen obstakel vormen. Toch knaagde deze keuze vanbinnen: het voelde alsof ik het vak, mijn 

leerkracht, maar ook mezelf verraden had. Bij het betalen van het boekengeld koos ik uiteindelijk toch voor 

Latijn-wiskunde, mezelf overgehaald door het feit dat alleen het wetenschappelijk werk wegviel en de theo-

rielessen gespaard bleven. Van deze keuze heb ik tot op heden geen enkele keer spijt gehad. Eén reden om 

verder voor Latijn te kiezen zijn de leuke lessen: interessant, gevarieerd, interactief ... en anderzijds is er al-

tijd wel tijd over om ook eens uit te wijken. 
 

In het vijfde middelbaar kregen we de opdracht om een onderzoekscompetentie te maken, een taak waar we 

een heel jaar aan mochten werken. Deze opdracht verschilde van alle andere taken in zijn omvang en aan-

pak: eindelijk mochten we dieper ingaan op een onderwerp, ons niet langer hoeven te beperken tot de inlei-

ding die op Wikipedia te vinden is. 
 

De vraag die overblijft is: ‘Wat heb ik gedurende deze zes jaar nu eigenlijk geleerd?’. Ik kan (of zou dit in 

principe moeten kunnen) iedere Latijnse tekst die ik tegenkom min of meer begrijpen. Of dit het belangrijk-

ste is dat ik bij Latijn geleerd heb? Nee. Latijn verandert onze kijk op de wereld: ik vergelijk onze tijd met de 

tijd van de Romeinen, zoek verschillen en trek ook veel parallellen. Dit stil nalatenschap leeft in ieder van 

ons, latinisten, verder. Waar we later allicht geen Latijn meer zullen gebruiken, zal deze basis van ideeën en 

opvattingen onze beslissingen constant beïnvloeden. De enige momenten waarop Latijn echt nog eens van 

pas zal komen, is als citaat in een speech of als spreuk om een tekst origineel mee te beginnen. 

 

Dennis Maes 

6 Latijn-wiskunde 
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ACTUALITEIT 

 

 

 

Romeinen veroveren deel van Gallia Belgica 

tijdens Romalia MMXIV 
 

 

Franciska Wildenboer 

 

 

Tijdens de paasvakantie zijn een aantal ‘Romeinse’ jongeren en hun duces neergestreken in België, meer be-

paald in het Limburgse Beverlo. Maar liefst 26 kinderen uit heel Vlaanderen pakten hun beste toga in om 

zich vijf dagen lang onder te dompelen in de Romeinse cultuur. 

 

Romalia is een initiatief van studenten en oud-studenten van de Specifieke Lerarenopleiding Latijn aan de 

KU Leuven en is begonnen als een project om leerlingen van het eerste tot en met het vierde middelbaar op 

een andere manier de oudheid te laten ontdekken. Tijdens de eerste jaren Latijn in het middelbaar onderwijs 

wordt er namelijk een behoorlijke dosis grammatica gedoceerd en is er tijdens de lessen vaak weinig tijd om 

op een leuke, actieve en speelse manier bezig te zijn met cultuur. Tijdens Romalia staan spel en creativiteit 

centraal en wordt de rijke cultuur op een niet-schoolse manier gepresenteerd. Het doel van Romalia? De 

leerlingen motiveren om na de eerste jaren Latijn niet op te geven, maar hun studies zeker voort te zetten, 

want Latijn leeft én is leuk! 

 

Terwijl de meeste jonge deelnemers aan deze vierde editie van Romalia door de ouders werden gebracht in 

hun moderne versie van paard en wagen, maakten anderen een ware zwerftocht per trein mee, die in plaats 

van uren wel een tiental jaren leek te duren. Als een overstap zou mislukken, riskeerden de deelnemers en-

kele uren (jaren) gevangen gehouden te worden, en ‘varkens’ zijn ze onderweg ongetwijfeld tegengekomen. 

Het inlevingsvermogen van deze deelnemers werd tijdens deze tocht alvast geactiveerd. 

 

 
 

Gevechtstechnieken worden aangescherpt 
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Na aankomst bij hun castra hadden de deelnemers een probleem: in de kampplaats spookte nog een schim 

rond. Waarschijnlijk kende iemand van de vorige groep zijn verbuigingen niet goed genoeg en was hij daar-

om vermoord. Nadat de deelnemers hadden ontdekt dat het slachtoffer door de magister vermoord was met 

een Latijns woordenboek in het triclinium, konden ze eindelijk de kampplaats veroveren. 

 

Een week vol creativiteit volgde. Er waren verschillende keuzeactiviteiten: zo konden de deelnemers hun fa-

voriete Romeinse standbeelden namaken met klei, werden er schilden gemaakt en werden bij sommige jon-

ge Romeinen de gevechtstechnieken nog wat aangescherpt. Ook de nabijgelegen bossen werden veroverd 

volgens het principe van levend stratego. De imperatores, legati, tribuni en centuriones zochten hun weg naar 

de aquilifer van de tegenstanders, maar stuitten af en toe helaas op een telum en werden door Charon afge-

voerd naar de onderwereld. 

 

En denk maar niet dat nabijgelegen steden veilig waren: terwijl de weergoden ons dankzij de vele offers 

gunstig gezind waren en de zon volop lieten schijnen, veroverden de Romeinen Hasselt en zochten zij de he-

le stad af op zoek naar stukjes van het Gulden Vlies dat Jason helaas kwijtgeraakt was. Nadat de deelnemers 

aan de overkant van de rivier geraakt waren dankzij het aan elkaar knopen van hun kleding en nadat ze Ja-

son op één schoen hadden aangetroffen en ze hem geholpen hadden liefdesgedichten te maken voor Medea 

(en deze hadden uitgetest op het Hasseltse publiek) werd het Gulden Vlies teruggevonden. 

 

      
 

Op zoek naar de aquilifer         Cena Romaliae met ‘exotisch’ voedsel 

 
Vele tela werden afgeschoten op de naves tijdens de naumachia. Sommigen raakten aqua, bij anderen klonk er 

een luide ‘boemus’! De jonge Romeinen veranderden eventjes in stadsmuizen, veldmuizen en relmuizen en 

moesten in het donker reflecterende armbandjes zoeken, maar ze werden achternagezeten door boze boeren 

die hun armbandjes afpakten, koks die de relmuizen in de pan wilden smijten en Medusa die hen versteen-

de. Terwijl de muizen weer transformeerden naar jonge Romeinen bleek er een Minotaurus in de kamp-

plaats geslopen te zijn en de dappere deelnemers volgden elk hun eigen kleur draad (250 m!) doorheen de 

gehele kampplaats op zoek naar de Minotaurus om die vervolgens af te slachten. 

 

De liefde van een Romein gaat door de maag en dus werden de dappere deelnemers regelmatig voorzien 

van een welsmakende relmuis of andere Romeinse lekkernijen, bijvoorbeeld tijdens de Cena Romaliae. De ke-

len werden gesmeerd met water en kruidenwijn om vervolgens luidkeels enkele Latijnse hits mee te zingen, 

zoals Sonor musicae (‘The sound of music’), Se-se-sequor (‘I follow rivers’), Vidi ursos (‘Ik zag twee beren’), 

Maxima Minda (‘Mega Mindy’), Porto te (‘Ik neem je mee’ van Gers Pardulus), Excita me (‘Wake me up’ van 

Avicii), Sol in cor ineat (‘Laat de zon in je hart’ van Villi Aestatis) en nog zoveel meer! 

 

Op vrijdag was de omgeving van Beverlo volledig veroverd en konden de troepen huiswaarts keren. Maar 

niet zonder dat de dappere Romeinen hun familie en vrienden een waar spektakel hadden voorgeschoteld. 

Allen mochten genieten van een Romeinse tv-avond met een Disneyfilm, waarin uiteindelijk elke Romein 
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met een knappe uxor in het huwelijk stapte, een actiefilm, waarin Nero en Janus Bondus iedereen doodden, 

maar allen vervolgens tot leven werden gewekt omdat het immers bijna Pasen was, en een komisch nieuws-

bericht. Dit alles werd afgewisseld door hilarische reclamestukjes in een Romeins kleedje. Zo bracht Odys-

seus na tien jaar voor zijn vrouw Dashus mee, want dat ‘wast uw toga witter dan wit’, en zo luidt de nieuwe 

slogan van Gamma Quomodo id facis? Cum gamma! 

 

En zoals Odysseus uiteindelijk toch terugkeerde naar zijn vrouw, zo keerden de deelnemers van Romalia 

2014 terug naar de moderne tijd ... 

 

Schrijf alvast in uw agenda: paasvakantie 2015 – de vijfde editie van Romalia! 

 

 
 

De volledige groep deelnemers en hun ‘duces’ 
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BOEKENWIJZER 

 

 

 

Klassiek 
 

 

Bespreking door Joeri Facq 

 

 

Er bestaan ook in het Nederlands een heleboel overzichten van de Grieks-Romeinse geschiedenis, met elk 

hun eigen invalshoek en aanpak. In zijn nieuwe boek Klassiek schrijft Anton van Hooff, voormalig hoofddo-

cent klassieke geschiedenis aan de Universiteit Nijmegen, het historische verhaal van de Grieks-Romeinse 

wereld in zijn volledige samenhang. Hij vertrekt daarbij telkens van de politieke context in Griekenland en 

Italië, maar verweeft daarmee de culturele (artistieke en literaire) verwezenlijkingen van de Grieken en de 

Romeinen. 

 

In tien hoofdstukken passeert de hele antieke geschiedenis de revue, van de ‘oerdichter’ Homerus tot de 

Romeinse keizer Julianus. Daarbij komen uiteraard alle ‘klassieke’ historische en culturele hoogtepunten aan 

bod, maar Van Hooff besteedt in het bijzonder aandacht aan die aspecten die een belangrijke rol hebben ge-

speeld in de latere geschiedenis, die in de wereld van vandaag op een of andere manier nog steeds voortle-

ven. Er wordt veel geciteerd (in vertaling) uit antieke auteurs. Origineel zijn de tientallen kaderteksten waar-

in heel uiteenlopende aspecten van de oudheid (anekdotes, spreuken, parallellen tussen vroeger en nu) kort 

worden behandeld. 

 

Het boek is rijkelijk geïllustreerd met zwart-witafbeeldingen (foto’s en tekeningen), die evenwel niet altijd 

van een sublieme kwaliteit zijn (wat de auteur in de Proloog ook min of meer zelf toegeeft); midden in het 

boek is er ook een katern met 18 kleurenfoto’s. Heel wat voetnoten verwijzen naar bronnen en verdere litera-

tuur. Voorts bevat het boek een chronologisch overzicht van de oudheid (van 2000 v.C. tot 476 n.C.) en een 

uitgebreid register (de uitspraak van Griekse en Latijnse namen die daarin wordt gesuggereerd, is in Vlaan-

deren echter hoogst ongebruikelijk). 

 

Het feit dat dit boek in de eerste plaats een chronologische, maar daarnaast ook een meer thematische aan-

pak hanteert, waarbij bovendien de Griekse en Romeinse geschiedenis parallel worden behandeld, en de 

aangename vertelstijl van de auteur zorgen ervoor dat Anton van Hooffs Klassiek een verrijking van uw bi-

bliotheek kan betekenen. 

 

 

 

Anton van Hooff 

Klassiek 

Geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld 

Ambo, Amsterdam, 2013 

Paperback, 464 blz. 

ISBN 978 90 263 2655 4 

€ 22,95 
 

www.amboanthos.nl 
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De klassieken in de populaire cultuur 
 

 

Bespreking door Joeri Facq 

 

 

Dat de klassieken op belangstelling kunnen rekenen bij classici en andere mensen die er beroepsmatig mee 

bezig zijn, spreekt vanzelf. Dat ze ook in de populaire cultuur en in de massamedia hun liefhebbers hebben, 

ligt misschien minder voor de hand. Iedereen met enige kennis ter zake kan wel voorbeelden geven van de 

manier waarop thema’s uit de Grieks-Romeinse oudheid in de plastische kunsten of in de klassieke muziek 

van latere tijden voortleven, maar ook in moderne films, tv-series, popmuziek en stripverhalen is de oudheid 

– al dan niet expliciet – alomtegenwoordig. 

 

In een themanummer van het tijdschrift Lampas gaan elf auteurs dieper in op enkele voorbeelden van recep-

tie van de oudheid in de populaire cultuur. Hoewel er in klassieke kringen soms minachtend naar dergelijke 

vormen van voortleven wordt gekeken (omdat de klassieken tot de ‘hoge cultuur’ zouden behoren), geven 

de redacteurs toch twee tegenargumenten: het feit dát er producties over de oudheid worden gemaakt, is op 

zich belangwekkend, en naast veel ‘rommel’ is er ook kwaliteit te vinden. 

 

In de eerste drie bijdragen worden er evenveel films besproken: de Hollywoodklassieker Ben-Hur, Oliver 

Stone’s blockbuster Alexander en de minder evidente Vietnamfilm Apocalypse now. Ook in de popmuziek zit-

ten er talloze verwijzingen naar de oudheid: de Grieken en Romeinen inspireerden, naast vele anderen, on-

der meer Bob Dylan, Boudewijn de Groot, The Doors, Abba, Crowded House, Rolling Stones en Enya. Ver-

rassend is dat (soap)series als Dallas of The Sopranos zich op antieke thema’s hebben gebaseerd. Bij de strip-

verhalen is Asterix uiteraard wereldberoemd, maar ook de zogenaamde comics komen aan bod. Het laatste 

artikel gaat over Latijnse tatoeages. 

 

Het lijkt me van belang om aan te tonen dat de klassieken helemaal niet dood zijn, maar in allerlei vormen 

van populaire cultuur nog steeds springlevend. Dat we met dergelijke moderne media onze leerlingen onge-

twijfeld kunnen boeien, is mooi meegenomen. 

 

 

 

Lampas (jg. 46 nr. 4) 

De klassieken in de populaire cultuur 

Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2013 

Paperback, 128 blz. 

ISBN 978 90 8704 385 8 

€ 11,00 
 

www.verloren.nl 

 

 

 

Rome 
 

 

Bespreking door Joeri Facq 

 

 

Over Rome zijn bibliotheken volgeschreven. Er bestaan massa’s reisgidsen over de Eeuwige Stad en ook de 

hoeveelheid boeken met historische, culturele, artistieke en anekdotische achtergronden is schijnbaar einde-

loos. Als ik zie wat ikzelf, als fervent Romeliefhebber en -reiziger, in mijn boekenkast heb staan, bevestigt dat 

alleen maar die stelling. 
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Het eerste deel van de serie AVRA-Monografie van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie is 

volledig gewijd aan de stad Rome. Nog een boek over Rome, zult u misschien zeggen. Anders dan de tradi-

tionele reisgidsen spitst deze uitgave zich vooral toe op de archeologische kant van de Italiaanse hoofdstad. 

De aandacht gaat dus in de eerste plaats naar het Rome van de oudheid en de manier waarop zich dat in de 

loop der eeuwen heeft ontwikkeld tot het Rome van vandaag. Andere belangrijke periodes, zoals de barok 

(die in de geschiedenis van Rome een absoluut hoogtepunt betekende), worden als het ware ‘verwaarloosd’. 

 

Het eerste deel van het boek beschrijft de geschiedenis van de stad Rome. Die begint in de oudheid met de 

legendarische stichting van de stad door Romulus en gaat verder langs de republiek, de keizertijd, het einde 

van het West-Romeinse Rijk, de middeleeuwen, de renaissance, de barok en de moderne tijd tot Ignazio Ma-

rino, de huidige burgemeester van Rome. In dat geschiedenisoverzicht wordt de nadruk gelegd op de lotge-

vallen van de antieke monumenten na de oudheid. 

 

Het tweede deel somt de archeologische bezienswaardigheden van Rome op per regio: het Forum Roma-

num, Piazza Venezia en het Capitool, de keizerfora, het Colosseum, het Marsveld, het Forum Boarium en het 

Circus Maximus, de Palatijn, het zuiden van Rome (o.a. de thermen van Caracalla), de Via Appia (en de ca-

tacomben), het Vaticaan en ten slotte gevarieerde bezienswaardigheden (o.a. de Trevifontein en Palazzo 

Massimo) en enkele excursies in Latium (Artena, Satricum en de villa van de Quintilii). 

 

Het derde en laatste deel komt tegemoet aan de eisen van een klassieke reisgids en bevat tips voor een ge-

slaagd bezoek aan Rome. Zo kom je te weten waar je kunt winkelen, waar het goed is om te eten en te drin-

ken, waar je een lekker ijsje kunt kopen (ik mis toch wel de beroemde Il Gelato di San Crispino) en hoe het 

openbaar vervoer in Rome functioneert. Onder de titel Culturele tips staat er een lange lijst van bezienswaar-

digheden die in het boek niet worden besproken, maar die beslist een bezoek waard zijn. 

 

In een aantal kaderteksten wordt een specifiek item uit de geschiedenis of archeologie van Rome verder uit-

gewerkt. Het boek is overvloedig geïllustreerd met foto’s, tekeningen, reconstructies en plattegronden. Een 

bibliografie met gebruikte en aanbevolen literatuur wijst de geïnteresseerde lezer de weg naar verdere lec-

tuur en informatie. Wie het archeologische Rome beter wil leren kennen en begrijpen, zal in dit boek zeker 

zijn gading vinden. 

 

 

 

Guido Cuyt 

Rome 

Eeuwig jachtveld van de archeoloog 

Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie, 2013 

Paperback, 128 blz. 

€ 23,00 (verzending + € 3,50) 
 

storting van € 26,50 op rekening BE57 6470 2335 2135 (BNAGBEBB) van AVRA met als 

mededeling ‘Rome eeuwig jachtveld’ en duidelijke vermelding van uw volledig adres; 

het boek wordt na ontvangst van de betaling opgestuurd 

 



 22 

   
   
  

KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 

agenda@vlot-vzw.be 

 

 

 

Nascholing 
 

 

BINNENLAND 

 

Dag van het Grieks. Org.: PEDIC. PEDIC, Coupure Rechts 314, 9000 Gent. 17.09.2014. 10.00 uur: plenum-

referaat: Humanitas in een wereld van Titanen (Wim Verbaal). Welke taak is nog weggelegd voor de klassieke 

Europese opleiding (de humaniora) in de technocratische vorm die de huidige wereld aanneemt? De spreker 

vertrekt daarbij niet van de hooggestemde lofzang die Cicero gewijd heeft aan de humanitas als uiteindelijke 

doel van iedere menselijke vorming, maar van de karakterisering van onze tijd als een nageschiedenis (Ernst 

Jünger – Pier Paolo Pasolini). 11.15 uur: werkwinkel 1. 12.30 uur: maaltijd. 13.30 uur: werkwinkel 2. 15.00 

uur: gezamenlijk afsluitmoment. De deelnemers kunnen kiezen uit 8 werkwinkels: 300, Hercules en het nieuwe 

Hollywoodoffensief op de oudheid (Herbert Verreth); Aan tafel in Griekenland, vroeger en nu (Eleni Efthymiopou-

los); Een goed begin is het halve werk. Hoe leren we lezen met de handboeken ‘Mythoi’ en ‘Logoi’? (Annemieke van 

der Plaat); Grieks en tablets? Een realistische kijk (Christ’l Van Vaerenbergh); Griekse cultuur in Nederlandse po-

ezie (Jos Lievens); Pessimisme en melancholie: parallellen tussen het antieke en moderne Hellas (Patrick Van Ol-

men); Plato, Popper en de presocraten: het verlangen om te weten in een eigentijds perspectief (Jan Toremans); Surfen 

door en zweefvliegen boven het Grieks: een exploratie door de schatkamer van ‘Perseus under philologic’ (Toon Van 

Hal). Info: www.pedic.be.  

 

BUITENLAND 

 

Septimanae Latinae Europeae. Johannes-Haus, Am Johannes 2, 35287 Amöneburg (DE). Van 02.08 tot 

09.08.2014. Info: www.maierphil.de/SeptLat. 

 

Actief Latijn, beginners 1: Latijnse taal (en cultuur) leren lezen, luisteren en spreken. Org.: Addisco. Hotel  

De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, 1244 RG Ankeveen (NL). Van 04.08 tot 10.08.2014. Begeleiders: Ro-

berto Carfagni en Casper Porton. Deze cursus is bedoeld voor hen die weinig tot niets van gesproken Latijn 

afweten. Ook voor de al iets meer gevorderde latinist is er deze week veel te halen: men leert namelijk Latijn 

begrijpen, lezen en spreken, aspecten van een taal die geheel andere vaardigheden vragen dan bijvoorbeeld 

analyseren of vertalen. De docenten spreken vanaf de eerste dag Latijn. Het middagprogramma bestaat uit 

verschillende activiteiten, waarbij het gesproken Latijn spelenderwijs geoefend kan worden (films kijken, 

muziek maken, wandelen, toneel, spel). Info: www.addisco.nl.  

 

Actief Latijn, beginners 2: Latijnse taal (en cultuur) leren lezen, luisteren en spreken. Org.: Addisco. Hotel 

De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, 1244 RG Ankeveen (NL). Van 11.08 tot 16.08.2014. Begeleiders: Ro-

berto Carfagni en Casper Porton. In de tweede week van de zomercursus kunnen de deelnemers van de eer-

ste week hun kennis verder verdiepen en wordt er verder gegaan vanaf hoofdstuk 9 uit Lingua Latina per se 

illustrata. Latinisten die zelf al tot ten minste dit hoofdstuk zijn gekomen, kunnen vanaf deze week aanslui-

ten. Info: www.addisco.nl. 

 

Actief Latijn, docenten (in spe). Org.: Addisco. Hotel De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, 1244 RG An-

keveen (NL). Van 11.08 tot 16.08.2014. Naast het reguliere middagprogramma van Actief Latijn, beginners 2 

worden ook workshops didactiek aangeboden, waarbij docenten zelf de verschillende methodes en didac-

http://www.pedic.be/
http://www.maierphil.de/SeptLat
http://www.addisco.nl/
http://www.addisco.nl/
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tieken met gesproken Latijn leren toepassen, eigen materiaal leren ontwikkelen en hiermee kunnen oefenen. 

Info: www.addisco.nl.  

 

Actief Latijn, gevorderde sprekers. Org.: Addisco. Hotel De Drie Dorpen, Cannenburgerweg 51, 1244 RG 

Ankeveen (NL). Van 18.08 tot 23.08.2014. In overleg wordt afhankelijk van de behoeften een programma sa-

mengesteld, waarbij men zijn kennis van het Latijn en het Latijn spreken naar een hoger niveau brengt. Op 

de planning staan in ieder geval lessen over het parafraseren in het Latijn (mondeling en geschreven), het 

maken van samenvattingen, het imiteren van de schrijfstijl van diverse auteurs en het lezen en bespreken 

van Latijnse werken uit verschillende perioden. Info: www.addisco.nl.  

 

30. Europäische Lateinwoche. Pallotti Haus, Pallottinerstraße 2, 85354 Freising bei München (DE). Van 24.08 

tot 30.08.2014. Info: www.maierphil.de/SeptLat. 

 

Reizen door de oudheid. Het creëren van Troje: de nieuwste inzichten op literair, archeologisch en histo-

risch gebied. Org.: Labrys Reizen. Studiedag aan de UvA, Amsterdam (NL) op 06.09.2014. Studiereis naar 

Turkije van 15.10 tot 22.10.2014. Aanmelden kan tot 15.06.2014. Info: www.labrysreizen.nl. 

 

Griekenlanddag. Org.: Labrys Reizen. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL).  

08.12.2014. Mystras: opleving van Byzantijnse beschaving (Hein L. van Dolen); Combinatiereis Griekenland en Italië 

(Commenius College Hilversum); Xenios Zeus en Chrysi Avgi: het onzekere leven van Afrikaanse migranten in 

Athene (Joan van Geel); De top 10 van het Nationaal Archeologisch Museum in Athene: spraakmakende stukken die 

een verhaal vertellen (Nikos Lanser); Minoïsch Kreta: veranderingen in de droom van Arthur Evans (Gert Jan van 

Wijngaarden); Carthago: macht en handel in het westelijk mediterrane gebied (Pieter ter Keurs); bezoek aan de ten-

toonstelling Carthago. Info: www.labrysreizen.nl/griekenlanddag.html. 

 

Cursussen en congressen 
 

 

BINNENLAND 

 

Mythologie in de muziek. Org.: Davidsfonds Academie. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 

01.08.2014 van 10.00 tot 16.30 uur. Docent: Els Van Hoof. Info: www.davidsfonds.be/academie. 

 

BUITENLAND 

 

Euroclassica. Ministerie van Opvoeding, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kopenhagen (DK) en N. Zahle’s 

Gymnasium, Norre Voldgade 5-7, 1358 Kopenhagen (DK). 29.08 tot 31.08.2014. Translation and the classical 

tradition in Denmark (Chr. Gorm Tortzen); Classical reception in the Danish Gymnasium (Rune Munk-

Jörgensen); Digital pedagogy (Mette Lindemann); Teaching classical languages and classical culture in Denmark; 

bezoek aan het Thorvaldsen’s Museum, de Ny Carlsberg Glyptotek, klassicistisch Kopenhagen en het Ro-

senborgkasteel. Info: www.euroclassica.eu. 

 

Lezingen 
 

 

Tussen medelijden en spot: de houding van Romeinen tegenover personen met een handicap. Gemeente-

huis, Dorp 1, 8210 Loppem. 01.06.2014 van 11.00 tot 12.30 uur. Spreker: Bert Gevaert. Info: 

www.uitinvlaanderen.be. 

 

L’agglomération romaine de Jupille. Org.: Archeo2014. Archéoforum, Place Saint-Lambert 1, 4000 Liège. 

25.09.2014 om 18.00 uur. Sprekers: Catherine Coquelet en Michèle Gustin. Info: www.archeo2014.be. 

 

http://www.addisco.nl/
http://www.addisco.nl/
http://www.maierphil.de/SeptLat
http://www.labrysreizen.nl/
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http://www.uitinvlaanderen.be/
http://www.archeo2014.be/
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Tentoonstellingen 
 

 

BINNENLAND 

 

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 

noordelijke deel van het Romeinse Rijk. Info: www.technopolis.be. 

 

Tabernaculum: un bout d’histoire enfoui à Taviers. Rue de la Gare 5, 5310 Eghezée. Van 21.09 tot 

05.10.2014. Info: www.archeo2014.be. 

 

Keizer Augustus. RAM, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg. Tot 19.10.2014. Info: www.ram-oudenburg.be. 

 

Coup d’œil sur 25 ans d’archéologie à Rochefort, de 1989 à 2014. Office Royal de Tourisme, Place Théo 

Lannoy 2, 5580 Han-sur-Lesse. Van 01.07 tot 02.11.2014. Info: www.malagne.be. 

 

Zone d’activités archéologiques: Ath – Ghislenghien. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 

Tot 23.11.2014. Deze tentoonstelling besteedt ruim aandacht aan de regionale 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. 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 

 

Veni, vidi ludique. Musée Romain, Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon 1 (CH). Vanaf mei 2014. Over spelen en 

speelgoed in de oudheid. Info: www.rmn.ch. 

 

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. 

 

La beauté du corps dans l’Antiquité grecque. Fondation Pierre Gianadda, Rue du Forum 59, 1920 Martigny 

(CH). Tot 09.06.2014. Info: www.gianadda.ch. 

 

Visages ... au commencement. Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Rue de la Charité 2, 13002 Marseille 

(FR). Tot 22.06.2014. Griekse beeldhouwwerken van voor de vijfde eeuw v.C. Info: 

www.marseille.fr/siteculture/les-lieux-culturels/musees/le-musee-darcheologie-mediterranéenne. 

 

Barbarenschatz von Rülzheim. Landesmuseum, Grosse Bleiche 49-51, 55116 Mainz (DE). Tot 29.06.2014. In-

fo: www.landesmuseum-mainz.de. 

 

Moi, Auguste, empereur de Rome. Grand Palais, Avenue Franklin Roosevelt 21, 75008 Paris (FR). Tot 

13.07.2014. Info: www.grandpalais.fr. 

 

Gebrochener Glanz: Römische Grossbronzen am Unesco-Welterbe Limes. Rheinisches Landesmuseum, 

Colmantstraße 14-16, 53115 Bonn (DE). Tot 20.07.2014. Info: www.rlmb.lvr.de. 

 

Forum Romanum: Zeitreise durch 3000 Jahre Geschichte. Museum Schloss Wilhelmshöhe, Schlosspark, 

34131 Kassel (DE). Tot 27.07.2014. Info: www.museum-kassel.de. 

 

http://www.technopolis.be/
http://www.archeo2014.be/
http://www.malagne.be/
http://www.ath.be/egr/
http://www.musee-mariemont.be/
http://www.rmn.ch/
http://www.gianadda.ch/
http://www.marseille.fr/siteculture/les-lieux-culturels/musees/le-musee-darcheologie-mediterranéenne
http://www.landesmuseum-mainz.de/
http://www.grandpalais.fr/
http://www.rlmb.lvr.de/
http://www.museum-kassel.de/
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Splendeurs de Volubilis: bronzes antiques du Maroc et de la Méditerranée. Musée des Civilisations de 

l’Europe et de la Méditerranée, Fort Saint-Jean, 13001 Marseille (FR). Tot 25.08.2014. Info: expomu-

sees.orange.com. 

 

Le mythe de Cléopâtre. Pinacothèque 2, Rue Vignon 8, 75009 Paris (FR). Tot 07.09.2014. Info: 

www.pinacotheque.com. 

 

Une odyssée gauloise: parures de femme à l’origine des premiers échanges entre la Grèce et la Gaule. Bi-

bracte, Musée de la Civilisation Celtique, Mont Beuvray, 58370 Glux-en-Glenne (FR). Tot 07.09.2014. Info: 

www.bibracte.fr. 

 

Im Glanz des Hephaistos: antike Schätze in den Antikensammlungen. Staatliche Antikensammlungen, 

Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 14.09.2014. Antieke goud- en zilversmeedkunst, intaglio’s en 

cameeën, glaskunst en kunstig aardewerk. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 

 

Permis de construire: des Romains chez les Gaulois. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin, 31000 Tou-

louse (FR). Tot 21.09.2014. Opgravingen in Toulouse in 2007 brachten een balnearium aan het licht met vesti-

aire en een soort verwarmde badinstallatie, voorloper van de Romeinse thermen. Aan de hand van de recon-

structie van dit kleine gebouwtje uit de eerste eeuw v.C. kan men ook het levenskader van de volkeren in 

Zuid-West-Gallië ontdekken. Info: www.saintraymond.toulouse.fr. 

 

2000 jaar keizer Augustus. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam (NL). Vanaf 

23.09.2014. Info: www.allardpiersonmuseum.nl. 

 

Ein Traum von Rom: Römisches Stadtleben in Südwestdeutschland. Rheinisches Landesmuseum, Weima-

rer Allee 1, 54290 Trier (DE). Tot 28.09.2014. Info: www.landesmuseum-trier.de. 

 

Chevroches, à la croisée des voies antiques. Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Avenue de la Ré-

publique, 58500 Clamecy (FR). Van 05.07 tot 29.09.2014. Info: www.musees-bourgogne.org. 

 

Plaats delict: misdaad bij de Romeinen. Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen (NL). Tot 

05.10.2014. Info: www.museumhetvalkhof.nl. 

 

Römer, Alamannen, Christen. Archäologisches Landesmuseum, Benediktinerplatz 5, 78467 Konstanz (DE). 

Tot 05.10.2014. Info: www.konstanz.alm-bw.de. 

 

Licht. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, 61350 Bad Homburg (DE). Van 04.07 tot 19.10.2014. De 

tentoonstelling toont een grote verzameling van olielampjes gaande van de Griekse tot de vroeg-islamitische 

periode. Info: www.saalburgmuseum.de. 

 

Le cheval dans le monde romain. Musée de Vieux-la-Romaine, Chemin Haussé 13, 14930 Vieux (FR). Tot 

31.10.2014. Info: www.vieuxlaromaine.fr. 

 

Roma aeterna: 2000 Jahre Skulptur aus den Sammlungen Santarelli und Zeri. Antikenmuseum, St. Alban-

Graben 5, 4010 Basel (CH). Van 05.06 tot 30.11.2014. Info: www.antikenmuseumbasel.ch. 

 

Via Ausonia 213-2013: ein Jubiläum für die Hunsrück Römerstraße von Trier nach Mainz. Belginum, Ar-

chäologiepark, 54497 Morbach-Wederath (DE). Tot november 2014. Info: www.belginum.de. 

 

Die Griechen in Italien. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 

25.01.2015. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 

 

Autour de la table: usages et savoir-vivre à l’époque romaine. Musée Romain, Carignan 6, 1565 Vallon 

(CH). Tot 22.02.2015. Info: www.museevallon.ch. 

http://www.pinacotheque.com/
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Gladiatoren. Archäologisches Museum, Karmelitergasse 1, 60311 Frankfurt-am-Main (DE). Van 27.09.2014 

tot 01.03.2015. Info: www.archaeologisches-museum.frankfurt.de. 

 

Muziek en ballet 
 

 

Orphée et Eurydice (Christoph W. Gluck en Hector Berlioz). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 17.06, 

18.06 en 20.06 om 20.00 uur, 22.06 om 15.00 uur, 24.06, 25.06 en 27.06 om 20.00 uur, 29.06 om 15.00 uur, 01.07 

en 02.07.2014 om 20.00 uur. Het is een diptiek Wenen/Brussel, waarbij in de Munt de versie van Hector Ber-

lioz uit 1859 wordt gebracht. Info: www.demunt.be. 

 

Coriolanus (Ludwig van Beethoven). DeFilharmonie. Onze-Lieve-Vrouwkathedraal, Groenplaats 21, 2000 

Antwerpen. 21.06.2014 om 20.00 uur. Daarnaast staan het Pianoconcerto nr. 4 van Ludwig van Beethoven en 

de Symfonie nr. 4 van Franz Schubert op het programma. Info: www.defilharmonie.be. 

 

Aci, Galatea e Polifemo (G.F. Händel). MAfestival. Il Giardino Armonico. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 

Brugge. 01.08.2014 om 19.00 uur. Info: www.mafestival.be. 

 

La Dafne (Marco da Gagliano). MAfestival. Cappella Mediterranea. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brug-

ge. 02.08.2014 om 20.00 uur. Info: www.mafestival.be. 

 

Nerf: Philemon & Baucis / Frans & Hélène. MAfestival. Figurentheatergezelschap Ultima Thule en Zefiro 

Torna. Sint-Lodewijkscollege, Auditorium, Magdalenastraat 30, 8000 Brugge. 02.08.2014 om 22.30 uur. Info: 

www.mafestival.be. 

 

Orphée. MAfestival. L’Yriade. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 04.08.2014 om 11.30 uur. Orphée-

cantates van Rameau en Clérambault en andere orfische composities uit het barokke Frankrijk. Info: 

www.mafestival.be. 

 

(M)Orpheus (Girolamo Frescobaldi). MAfestival. Sint-Gilliskerk, Baliestraat, 8000 Brugge. 08.08.2014 om 

22.30 uur. In de gebrachte stukken staat steeds het verlangen naar de verloren liefde en de hoop om ooit ver-

enigd te worden centraal, met mythische figuren als Orpheus en Morpheus in de hoofdrol. Info: 

www.mafestival.be. 

 

Daphne (Richard Strauss). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 09.09, 11.09, 14.09, 16.09, 18.09, 21.09, 23.09, 

25.09, 27.09 en 30.09.2014 om 20.00 uur. Info: www.demunt.be. 

 

Elektra (Richard Strauss). Opera Antwerpen, Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen; 12.09, 14.09, 16.09, 18.09 en 

19.09.2014 om 20.00 uur; 14.09.2014 ook om 15.00 uur. Opera Gent, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 27.09, 

28.09, 30.09, 01.10 en 03.10.2014 om 20.00 uur; 28.09.2014 ook om 15.00 uur. Info: www.operaballet.be. 

 

Ateliers 
 

 

De uitrusting van de Romeinse soldaat. Org.: Erfgoedsite Tienen. Erfgoedsite, Grote Markt 6, 3300 Tienen. 

26.08.2014. Info: www.erfgoedsite.be. 

 

Het dagelijks leven van de Romeinse soldaat. Org.: Erfgoedsite Tienen. Erfgoedsite Tienen, Grote Markt 6, 

3300 Tienen. 27.08.2014. Info: www.erfgoedsite.be. 
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Reizen en wandelingen 
 

 

La Chaussée Romaine Bavay-Tongres-Cologne et les tumulus de Hesbaye. Org.: Archeo2014. H. Krains, 

4317 Les Waleffes. 13.06.2014 om 13.00 uur. Info: www.archeo2014.be. 

 

Parijs. Org.: Amarant. Opstapplaatsen: Antwerpen, Brugge, Gent, Kortrijk en Waasmunster. 05.07.2014. Mo-

gelijkheid tot bezoek aan de tentoonstellingen De mythe van Cleopatra en Ik, Augustus, keizer van Rome. Be-

geleiding: Peter De Smet. Info: www.amarant.be. 

 

La Chaussée Romaine entre histoire, nature, arts et cultures. Org.: Archeo2014. 23.08.2014. Route de Namè-

che, parking de l’église, 5310 Leuze. Info: www.archeo2014.be. 

 

Griekenland: Athene. Org.: Amarant. Van 30.08 tot 03.09.2014. Begeleiding: Peter De Smet. Info: 

www.amarant.be. 

 

Het zuiden van het oude Etrurië. Org.: Amarant. Van 06.09 tot 13.09.2014. Begeleiding: Sophie Dralans. Info: 

www.amarant.be. 

 

Evenementen 
 

 

BINNENLAND 

 

Goûtez romain 2014. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 01.06, 31.08 en 28.09.2014 van 15.00 

tot 16.30 uur. Kennismaking met de Romeinse keuken. Info: www.archeosite.be. 

 

Jardins et potagers romains. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 08.06.2014. Aan de hand 

van geleide bezoeken en natuurwandelingen. Info: www.malagne.be. 

 

Romeins weekend. RAM, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg. 08.06 en 09.06.2014 van 10.00 tot 17.30 uur. Info: 

www.ram-oudenburg.be. 

 

Le rendez-vous gallo-romain de Wallonie. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 20.07 en 

21.07.2014. Militair kamp en demonstratie van het dagelijkse leven in zo een kamp, militaire oefeningen van 

de hulptroepen, demonstraties met ballista, boogschieten ... Info: www.malagne.be. 

 

Fête romaine: 30 ans de recherche archéologique à Mageroy. Org.: Archeo2014. Rue de Mageroy, 6723 Ha-

bay-la-Vieille. 02.08 en 03.08.2014. Tentoonstelling, militaire optredens en ambachtelijke activiteiten. Info: 

www.archeo2014.be. 

 

Weekend d’archéologie expérimentale. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 23.08 en 

24.08.2014. Er staan o.a. animaties van Gallische groepen, gladiatorengevechten en optredens van Romeinse 

soldaten op het programma. Info: www.archeosite.be. 

 

Glasdag. PAM Velzeke, Doolbosweg, 9620 Velzeke. 12.09.2014. De glasoven zal reeds op volle toeren draai-

en op vrijdag wanneer een internationale schare glasblazers zijn kunnen zal demonstreren. Info: www.pam-

ov.be/velzeke. 

 

BUITENLAND 

 

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. 
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Les Romains dans la ville. 53160 Jublains (FR). 07.06 en 08.06.2014. Info: www.calameo.com/read/ 

0020054849f3c180e3242. 

 

Carnuntiner Römerfest. Carnuntum, Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-Altenburg (AT). 14.06 en 15.06.2014. 

Romeinse legioensoldaten en ruiters, handelaars en ambachtslieden verzorgen verschillende demonstraties. 

Info: www.carnuntum.co.at. 

 

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. 

 

Fête de la musique antique. Parc Archéologique Européen, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-

Reinheim (FR). 22.06.2014. Voorstelling van antieke muziekinstrumenten, muzikale animatie, Romeinse dan-

sen en ateliers. Info: www.archeo57.com. 

 

Thementag  Feminae Romanae. Archäologischer Park, Saalburg 1, 61350 Bad Homburg (DE). 22.06.2014. In-

fo: www.saalburgmuseum.de. 

 

Thementag: Licht in der Antike. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Saalburg 1, 61350 Bad Hom-

burg (DE). 06.07.2014. Een hele dag gewijd aan het thema licht; met rondleidingen, voordrachten en activitei-

ten. Info: www.saalburgmuseum.de. 

 

Journée de l’artisanat romain. Parc Archéologique Européen, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-

Reinheim (FR). 20.07.2014. Info: www.archeo57.com. 

 

Les Gaulois: l’entraînement du cavalier. Jublains (FR). 24.07, 25.07, 26.07, 27.07, 14.08, 15.08, 16.08 en 

17.08.2014. Info: www.calameo.com/read/0020054849f3c180e3242. 

 

Römische Gaumenfreuden. Carnuntum, Badgasse 42, 2405 Bad Deutsch-Altenburg (AT). 26.07, 09.08, 30.08 

en 06.09.2014. Romeinse maaltijden. Info: www.carnuntum.co.at. 

 

Journées romaines. Site Archéologique de Gisacum, Rue des Thermes 8, 27930 Le Vieil-Evreux (FR). 02.08 en 

03.08.2014. Optreden van gladiatoren, speerwerpers, steenhouwers, bronsgieters, smeden, molenaars, bak-

kers, koks. Kinderen kunnen beeldjes in klei maken, olielampjes, mozaïeken ... Info: prepod.gisacum-

normandie.fr. 

 

Vita Romana. Parc Archéologique Européen, Rue Robert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim (FR). 

15.08, 16.08 en 17.08.2014. Met o.a. het optreden van Carthaagse troepen met olifant. Info: 

www.archeo57.com/bliesbruck. 

 

Steinmetze auf der Saalburg. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Saalburg 1, 61350 Bad Hom-

burg (DE). 05.09, 06.09 en 07.09.2014. Metsers en steenhouwers zijn aan het werk; er zijn rondleidingen en 

doe-activiteiten. Info: www.saalburgmuseum.de. 

 

 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 10 mei 2014. Voor aanvullende informatie of eventuele 

correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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http://www.calameo.com/read/0020054849f3c180e3242
http://www.carnuntum.co.at/
http://www.archeo57.com/bliesbruck
http://www.saalburgmuseum.de/
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