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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Dit schooljaar betekent 1 september niet alleen voor leerlingen en leerkrachten een nieuwe start, maar ook 
voor Hilde Crevits, onze kersverse minister van onderwijs, en voor Lieven Boeve, de nieuwe directeur-gene-
raal van het VSKO. Op het moment dat u dit leest, kwamen ze wellicht al uitgebreid aan het woord. Wanneer 
ik dit schrijf, haalt vooral het hoger onderwijs het nieuws, omdat er volgens een gelekte nota flink bespaard 
zal moeten worden. Hopelijk concentreert het beleid zich, wat onderwijs betreft, niet alleen op besparingen, 
maar ook op hervormingen waarin ouders en leerkrachten zich kunnen vinden en die de leerlingen ten goede 
komen. 
 
Als classicus zocht u deze zomer wellicht klassieke oorden op, tenzij een zeer goede reden u ervan weerhield. 
Maar  als  u  thuis  bleef,  kwam  de  klassieke  oudheid  misschien  wel  op  u  af.  Zo  was  het  thema  van  Musica  
Antiqua, het jaarlijkse festival voor oude muziek in Brugge, Metamorfosen. Uiteraard dook Ovidius hier en 
daar op, als onuitputtelijke inspiratiebron voor heel wat componisten. Om de vakantieperiode te overbruggen 
moest u eigenlijk zelfs uw zetel niet uit, als u Augustus, de nieuwste bestseller van John Williams, erbij nam. 
 
De Amerikaanse auteur John Williams schreef in de vorige eeuw een beperkt oeuvre bijeen, in een klassieke 
stijl die toen door de grote massa niet erg gesmaakt werd. Meer dan 20 jaar na zijn dood worden zijn romans 
vooral in Europa geherwaardeerd. Na Stoner en Butcher’s crossing werd ook Augustus, dat in 1972 verscheen, 
in het Nederlands vertaald. Augustus is geen traditionele historische roman: Williams wou meer directheid en 
gaf zijn boek de vorm van een bundeling brieven. Bij de lectuur van de chronologisch gerangschikte brieven 
van o.m. Cicero, Atia, Maecenas, Ovidius, Nicolaus van Damascus, Horatius, Cleopatra, Livia en Octavius 
zelf, pamfletten en fragmenten uit dagboeken en memoires krijg je het gevoel dat je Augustus zeer dicht op 
de huid zit. Het ontgaat je bijna dat al deze documenten fictief zijn. In een nawoord benadrukt Williams noch-
tans dat  zijn  werk in  de eerste  plaats  een product  van de verbeelding is.  Hij  verwijst  daarbij  zelfs  naar  de 
vrijheid die Romeinse historici zich veroorloofden om de feiten te verdraaien als het verhaal daardoor beter 
werd. Elders noemt Williams Augustus bovendien zijn meest autobiografische roman. In een passage van een 
brief van Maecenas waarin die Horatius’ opvatting over de dichtkunst citeert, mogen we wellicht de eigen 
denkbeelden van literatuurprofessor Williams vermoeden. Een meesterwerk of ongeoorloofde recyclage? Als 
classicus hebt u er wellicht een gefundeerde mening over. Ik vond het in elk geval aangename vakantielectuur. 
 
De bovenstaande alinea hoort wellicht eerder thuis tussen de boekbesprekingen in dit tijdschrift, maar wat 
schrijf je anders in een redactioneel na de vakantie? Toch nog even vermelden dat het V.L.O.T.-bestuur volop 
bezig is met de voorbereiding van de jaarlijkse studienamiddag. Het onderwerp en de praktische details ver-
neemt u in ons volgende nummer. In afwachting kunt u op 17 september afzakken naar Gent voor de Dag van 
het Grieks, net zoals de V.L.O.T. een netoverschrijdend initiatief. 
 
Ik wens u veel energie en inspiratie bij de start van dit nieuwe schooljaar. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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  VAKTHEORIE 
 
 
 

Over de bindklinker die niet bestaat 
 
 

Dirk Panhuis 
 
 
Inleiding 
 
Er zijn zo van die dingen die we als leraren doen, gewoon omdat we ze van onze leraren en onze leerboeken 
overnemen.  Voor een deel  is  daar  moeilijk  aan te  ontkomen,  omdat  we niet  gespecialiseerd zijn  in  de vele  
subdomeinen van de klassieke filologie. Afgezien van een jaarlijkse studiedag is er bovendien niet veel uit-
wisseling van kennis en nieuwe inzichten tussen de universiteiten en het secundair onderwijs en ook niet 
tussen collega’s. Nog erger wordt het als leraren en schrijvers van leerboeken hun eigen uitleg gaan bedenken 
om het allemaal ‘nog duidelijker te maken’ voor de leerlingen. En de goede inzichten die er soms zijn, worden 
niet gevolgd uit angst voor, of onder druk van, de collega’s in de vakvergadering en/of het gebruikte leerboek 
op school. Dan spreken we nog niet over keuzes die alleen in een van de onderwijskoepels (en de daaraan 
verbonden leerboeken) worden gemaakt. 
 
Een van die dingen is het wijd verspreide geloof in de alomtegenwoordige bindklinker in leerboeken en 
spraakkunsten waarmee we zijn opgegroeid, de schrijver dezes incluis. Maar recentelijk wees een specialist 
van een buitenlandse universiteit mij op het onwetenschappelijk karakter van die zogenaamde bindklinker. 
Toen ik na wat nadenken en lezen en slikken moest toegeven dat we op dit punt al vele decennia, ja zelfs ons 
hele leven, verkeerd bezig waren geweest, ontdekte ik bovendien dat, vanuit een didactisch oogpunt, de bind-
klinker de zaken voor de leerlingen alleen maar nodeloos ingewikkelder heeft gemaakt. 
 
De wetenschappelijke benadering zal eerst worden uiteengezet op basis van enkele gezaghebbende werken 
van latinisten in termen die niet voor leerlingen zijn bestemd. Daarna volgen de weinige eenvoudige synchro-
nische dingen die de leerlingen moeten weten.  
 
Latijnse werkwoorden, historisch gezien 
 
De tegenstelling tussen de thematische en athematische werkwoorden in het Proto-Indo-Europees is in het 
Grieks bewaard1, maar nauwelijks in het Latijn. Slechts een zeer beperkt aantal Latijnse athematische werk-
woorden (dus werkwoorden zonder themavocaal of stamvocaal) is gevormd op een verbale wortel die eindigt 
op een klinker. In de vormen zonder tijds- en/of wijzesuffix is de wortel dus gelijk aan de stam, zoals in st -re 
(st -s, sta-t, st -mus ...), n -re, f -ri, da-re, fl -re, pl -re, sc -re. Maar de vervoeging van dit beperkt aantal werk-
woorden is synchronisch dezelfde als die van de andere (thematische) werkwoorden zoals laud -re of mon -re, 
zodat we dat onderscheid in de klas niet maken.  
 
Verder zijn bij enkele andere werkwoorden alleen sommige vormen athematisch, zoals es-se, s (< *es-s), es-t, 
es-tis, fer-re (< *fer-se), fer-s, fer-t, fer-tis, vel-le (< *vel-se), vul-t, vul-tis, -re, -s (< *ei-s < *ei-si), i-t (< -t < *ei-ti). 
Deze werkwoorden worden door Leumann (1977: 526, 528-529, passim) ‘halfthematisch’ genoemd, zoals ook 
o.a. edere (‘eten’): thematisch edo, edimus, edunt vs. athematisch s, st, stis. 
 

                                                
 1 Athematische werkwoorden zoals -µ  hebben geen themavocaal tussen de stam en de persoonsuitgang 

- . 
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De meerderheid van de Latijnse werkwoordsstammen wordt op een andere manier gevormd, nl. door een 
wortel en hetzij een denominatief, iteratief of statisch suffix, zoals in laud - of mon -, hetzij een themavocaal 
(e/o): beide vormen samen de stam van een werkwoord. Het verschil tussen beide is dat de eerste soort suffixen 
een betekenis toevoegen aan de wortel, de themavocaal niet. De term ‘themavocaal’ is al zeer lang in gebruik 
in de traditionele terminologie en is op zich niet verkeerd. Bij de Griekse grammatici betekent thema o.a. ‘stam’. 
Veel duidelijker voor iedereen is echter de term ‘stamklinker’ en vooral de term ‘stamsuffix’, d.w.z. een suffix 
dat helpt de stam te vormen. Deze laatste term heeft twee voordelen: 
 

(1) zoals ‘woord’, ‘wortel’ en ‘stam’ is ‘stamsuffix’ intuïtief meteen duidelijk voor leerling en leraar en is het 
ook een morfologische term (en geen aanduiding van een letter- of klanktype);  

 

(2) hij is ook toepasbaar op stamsuffixen die uit meer dan één klank bestaan of historisch bestonden. 
 
De meerderheid van de werkwoorden is afgeleid van een (soms nominale, soms verbale) wortel met behulp 
van een (hieronder vetgedrukt) stamklinker/stamsuffix: 
 

I      -stammen:   - am -re2    klinker  
           -  laud -re  

II      -stammen:   - mon -re   klinker    
           -  flor -re 

III (of IIIa)  -stammen:   - reg -re   klinker  (met verzwakking tot )3 
           -  carp -re  

IV      -stammen:  - aper -re   klinker 4 
           -  sent -re 

V (of IIIb)  -stammen:  - cap -re   klinker -i /i  (verzwakt tot , , )  
 
Synchronisch gezien mogen in deze lijst (vrij gebaseerd op Baldi, 2002: 373) ook de athematische werkwoorden 
met , ,  in de wortel (zoals de hoger vermelde werkwoorden st -re, d -re, pl -re, sc -re) worden opgenomen, 
alsmede -re. In de vervoegingen is er dus soms wel een themavocaal of stamsuffix, maar geen ‘bindklinker 
die de uitspraak mogelijk maakt’, zoals veel leerboeken beweren. Alles wat geen uitgang is, vormt de stam. 
Uiteraard kan de stam meer elementen bevatten dan hierboven in de lijst van infinitieven van de vijf vervoe-
gingen is aangegeven: vaak bevat de stam, naast de wortel en het stamsuffix, ook een prefix, infix of suffix van 
aspect, tijd of wijze. 
 
Stippen we nog aan dat de werkwoorden op korte  (cap re) soms de vijfde vervoeging worden genoemd en 
soms de vervoeging 3b (naast reg re als 3a). Ondanks de aanwezigheid van de i en iu in capi /capiunt en au-
di /audiunt klasseerden de oude grammatici (en ook Baldi, 2002: 373-375) de werkwoorden in vier vervoegin-
gen op grond van de infinitief, dus op re, - re, - re en re. 
 
Ook Janssens & Van de Vorst & Geerebaert (1982: 6, voetnoot) definiëren de themavocaal als ‘de vocaal of de 
klinker op het einde van de wortel, die het thema of de stam van een tijd vormt’. Ook in veel oude spraakkun-
sten zoals W.G. Hale & C.D. Buck (1903, herdruk 1978), komt de term ‘bindklinker’ niet voor. De term ‘bind-
klinker’ komt trouwens alleen in het Duitse en Nederlandse taalgebied voor. In alle andere talen spreekt men 
systematisch van ‘themavocaal’ of ‘stamvocaal’, wat niet belet dat men daar in de war geraakt en/of inconse-
quent is wanneer men in de vervoegingstabellen toch probeert de werkwoordsvormen op te splitsen (zie ver-
der voetnoten 1 en 3 op p. 5). 
 

                                                
 2 Am re is nog een geval apart. Als een van de weinige werkwoorden van de a-vervoeging is het eigenlijk ook 

athematisch omdat de  deel uitmaakt van de wortel. De wortel is namelijk *h2emh3, van waaruit de -m + de 
‘derde laryngaal’ (h3) verschijnt als -m -. 

 

 3 ‘Een groep die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van de oorspronkelijke themavocaal e/o, waarmee 
in de bestaande vormen als regel i/u correspondeert’ (Janssens, 1957: 94). 

 

 4 De  van de vierde vervoeging aud re is oorspronkelijk -ie (een combinatie van -i + themavocaal, zoals nog 
blijkt uit de vorm audiu-nt), maar met een andere accentuering dan in cap re.  
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In  Kühner  &  Holzweissig  (1912:  660)  lezen  we:  ‘Der  Name  “Bindevokal”  erscheint  unpassend,  weil  dieser  
Vokal mit zum Thema des Präsens gehört; er wird daher richtiger in der wissenschaftlichen Sprache der the-
matische Vokal genannt.’ 
 
Leumann (1977: 507) schrijft: ‘Ursprünglich war der Themavokal ein Bestandteil des Praesens- bzw. Verbal-
stammes; in den klassischen Sprachen wird er als Teil der Personalendung oder als “Bindevokal” empfunden; 
in historischer Sprachforschung ist der Terminus verpönt.’ Leumann geeft dus aan dat het wel degelijk om 
een themavocaal gaat, maar dat men die in het onderwijs van de klassieke talen als een bindklinker of als een 
deel van de uitgang is gaan aanvoelen (‘empfunden’), hetgeen historisch ontoelaatbaar (‘verpönt’) is. 
 
Bij Leumanns tweede zin kunnen we nog opmerken dat, indien de i/e/u een deel van de persoonsuitgang zou 
zijn, de uitgangen -is, -it, -imus, -itis, -unt in twee verbuigingen zouden voorkomen, maar niet in am re, mon re 
en aud re, hetgeen een absurde conclusie zou zijn. Indien anderzijds de i/e/u geen deel uitmaakt van de per-
soonsuitgang, moet het wel een deel van de stam zijn: er is namelijk geen enkele morfologische theorie die een 
bindklinker als apart deel van het woord heeft. Een woord bestaat namelijk uit een stam en een uitgang; de 
stam zelf bestaat uit een wortel en vaak uit een of meerdere affixen (prefixen, suffixen, infixen), waaronder 
dus een themavocaal/stamvocaal/stamsuffix. Over wortel, stam en woord, zie Panhuis, 2012, § 11. 
 
Uiteraard doen er zich ook nog allerlei fonetische veranderingen voor, vooral samensmeltingen, zoals am  (< 
*am ), reg  (< *reg ), reg bam (< *reg ba-m)5, waar de leerlingen niet wakker van liggen, omdat ze de werk-
woordsvorm gemakkelijk herkennen. Verder zijn er klinkerverkortingen in een bepaalde fonetische context, 
zoals in amat (< *am t), maar niet in am s, en de klinkerverkorting volgens de regel ‘klinker voor klinker wordt 
kort’, zoals audi  (< *aud ). 
 
Synchronische grammatica in het secundair onderwijs 
 
De leerling moet weten dat er in de onvoltooide tijden van het Latijnse werkwoord vijf vervoegingen zijn, 
hetzij 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, hetzij 1, 2, 3a, 3b, 4. Hij moet weten dat in de voltooide/perfectieve tijden de vervoeging 
van alle werkwoorden dezelfde is. 
 
De leerling moet weten dat de imperfectieve/onvoltooide stam (minder gelukkig ‘presensstam’ genoemd, om-
dat die stam géén tijd aanduidt; in wetenschappelijke werken meestal traditioneel infectumstam genoemd) 
altijd eindigt op een klinker. Hij hoeft niet te weten of dat nu een klinker van de wortel ( -, pl -, sc -) of van 
een stamsuffix (laud -, mon -, lege-, aud -, capi-) is. Zie ook Panhuis, 2012, § 72. 
 
De leerling moet de vijf vervoegingen tegelijk leren, vermits de uitgangen dezelfde zijn en alles daarvoor de 
stam vormt. Indien hij eerst de vervoeging van am re, mon re en aud re leert en pas later die van legere en capere, 
verliest hij tijd en krijgt hij impliciet, en helaas soms expliciet, van de leraar of het leerboek de demotiverende 
boodschap mee dat Latijn een heel bijzondere en moeilijke taal is. 
 
De leerling moet weten dat een flecterend (vervoegd of verbogen) woord bestaat uit een stam en een uitgang 
(eventueel met een uitgang ø, zoals in de imperatief 2e persoon enkelvoud am -ø en lege-ø of in de onzijdige 
nominatief/vocatief/accusatief enkelvoud corpus-ø). Het begrip ‘bindklinker’ is ballast en maakt de zaak zowel 
wetenschappelijk als didactisch nodeloos ingewikkeld. Het is een begrip waar de leerling niets mee kan doen. 
 
Het is onjuist en onwetenschappelijk om bij vervoegingen en verbuigingen te spreken over een onveranderlijk 
deel en een veranderlijk deel: dat levert alleen foutieve, verwarde en verwarrende kennis op. In het beginon-
derwijs hoeft er weliswaar niet over ‘wortel + suffix = stam’ te worden gesproken, maar de leerlingen moeten 
wel weten dat ‘stam + uitgang = woord’. Dat die stam uit meerdere elementen (wortel en één of meer affixen) 
kan bestaan, zal later af en toe wel ter sprake komen. 
 

                                                
 5 De oorsprong van de  in het tijdssuffix ba is onduidelijk (of ‘merkwaardig’ volgens Leumann, 1977: 577). 
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De leerlingen wennen snel en probleemloos aan samensmeltingen zoals *am  > am  en *lege-  > leg .  
 
In een agglutinerende taal en in een bepaalde mate zelfs soms in het Grieks (bv. ) kan een woord 
gemakkelijk en duidelijk worden gesplitst. Maar in een flecterende/fusionerende taal zoals het Latijn kan men 
vervoegingen en verbuigingen alleen maar in een paradigma geven, juist omdat er zoveel samensmeltingen 
voorkomen. Dus voor het Latijnse werkwoord: 
 

amo  of  amo6    lego  of  lego     capior7 of   capior 
amas    amas    legis     legis    caperis     caperis 
amat    amat    legit      legit    capitur    capitur 
amamus   amamus   legimus    legimus   capimur    capimur 
amatis   amatis   legitis    legitis    capimini    capimini 
amant    amant   legunt     legunt    capiuntur  capiuntur 

 
Al moet de leerling het niet onthouden, er kan wel even worden gezegd (a) dat er in de 3e en 5e vervoeging 
vaak klankwisseling in het stamsuffix  optreedt (net zoals in zwem: zwom8), (b) dat de  verzwakt tot  en de 
 tot ; of kortweg (c) dat het stamsuffix kan voorkomen als , , , .9 

 
De leerling moet wel weten dat het futurum simplex leg ris en capi ris een lang tijdssuffix  bevat en dat het 
presens legeris en caperis een kort stamsuffix  bevat, of, minder technisch, dat de stam eindigt op een korte 
(stam)klinker. 
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 6 De leerling begrijpt gemakkelijk dat in amo en lego een samensmelting van de stamklinker  en de uitgang 

heeft plaats gevonden. Wanneer men die vormen als am-o en leg-o presenteert, staat er een fout want am- en 
leg- zijn niet de stam van het werkwoord. Wordt de uitgang vet gedrukt, dan zegt de leraar dat soms een 
deel van de stam met die vetgedrukte uitgang is versmolten. 

 

 7 In de zes personen van dit paradigma ziet de leerling de klankwijzigingen in het stamsuffix  tot , , of 
. Hij hoeft niet te weten in welke fonetische omgeving die plaats vinden en noch minder waaruit het stam-

suffix oorspronkelijk bestond. 
 

 8 De ablaut / , die in het PIE frequenter voorkomt dan in de dochtertalen, bestaat ook in de Latijnse o-ver-
buiging: de vocatief is gelijk aan de pure stam met nul-uitgang, maar met klankwisseling (o-trap en e-trap) 
in de stamklinker: nominatief servu-s en vocatief serve-ø. (De presentatie serv-us en serv-e is verwarrend en 
foutief omdat serv- wel een wortel is, maar niet de stam, en omdat -us en -e geen uitgangen zijn.) Een ander 
voorbeeld van een oude -ablaut zijn de twee types van bijwoorden afgeleid van de adjectieven van de o-
verbuiging: cert , alt  en tut , cit  (in oudere inscripties als ablatieven d en d). 

 

 9 Vormen als capiont, legont ontmoet de leerling pas bij Plautus. 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Herodotus, Historiën 3, 85-86: een oefening begrijpend lezen 
 
 

Vincent Bollengier 
 
 
Wie zijn leerlingen graag een lesuur zelfstandig aan het werk zet met een stukje Herodotus, vindt misschien 
inspiratie in het onderstaande tekstfragment. Het fragment zelf heb ik gevonden in de lerarenhandleiding van 
Geen ontkomen aan! (A. Holwerda e.a.), uitgegeven in 2002 bij uitgeverij Hermaion. De woorduitleg in de rech-
terkolom, de vragen bij de tekst en de (pretentieloze!) vertaling vormen mijn eigen bijdrage. 
 
Na de dood van Cambyses hebben zeven Perzische edelen, onder wie Darius, een einde gemaakt aan de rege-
ring van een valse troonpretendent. Vervolgens hebben ze gediscussieerd over het beste politieke bestel en, 
op voorspraak van Darius, gekozen voor de monarchie. Maar wie moet de nieuwe koning worden? Ze komen 
tot een originele oplossing en gaan dan uiteen. 
 
Herodotus schrijft: 
 
Darius had een slimme ( ) paardenknecht die Oibares heette. Tegen hem zei Darius, toen de edelen uiteengegaan 
waren, het volgende: 
 
 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

« ,  

 

,  

. , µ  

 µ . » 

 «  µ , ,  

 µ ,  

,  

. » 

 « ,  

 µ ,  

. » 

 

,  µ ,  

 µ ,  

,  µ  

, 

. 

: van ; vertaal actief 
: leid de betekenis af uit 

een verwant substantief 
: ‘als volgt’ 

: Attisch  
: ‘hinniken’ 

 
: ‘op zijn paard gaan 

zitten’ 
: infinitiefzin die afhangt 

van  
: ‘het zo organiseren 

dat’ 
: ‘eergeschenk, ambt’ 

 ... : ‘het hangt daarvan af’ 
 =   

: ‘middeltje, trucje’ 
: synoniem van  

 ( ) 
: ‘uitstellen’ 
: ‘merrie’ 

: ‘gek zijn op’ 
: ‘buitenwijk’ 

: ‘vastbinden’ 
 

 ... : ‘telkens weer’ 
: ‘in de omgeving, in de buurt’ 
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 + dat.: ‘laten opbotsen te-
gen’ 

: ‘toestaan’ 
: ‘bespringen, dekken’ 

 
De volgende dag kwamen de edelen volgens afspraak te paard aan en reden door de voorstad. Toen ze op de 
plek waren die door Oibares zo zorgvuldig was voorbereid, galoppeerde Darius’ hengst erheen en loste de 
verwachting in. Op precies hetzelfde moment kwamen er donder en bliksem bij heldere hemel. Dat werd een 
extra bevestiging van de uitverkiezing van Darius, het leek wel afgesproken werk. De anderen sprongen van 
hun paard en brachten hulde aan Darius. 
 
Vragen bij de tekst 
 
  1 Met welk woord uit de inleiding vertaal je  (r. 1)? 
  2 Welke functie heeft de zin  ...  (r. 1-2)? 
  3 Welke oplossing hebben de edelen bedacht om te bepalen wie koning mag worden (r. 2-4)? 
  4 Welke wijs moet µ  (r. 4) volgens de context zijn? 
  5 Geef het grondwoord van  (r. 5). 
  6 Met welk(e) woord(groep) contrasteert µ  (r. 5)?  
  7 Uit welke Griekse woorden blijkt dat Oibares zijn meester nadrukkelijk gerust wil stellen (r. 7-8)? 
  8 Geef de functie van  (r. 8). 
  9 Vertaal  (r. 11-12). 
10 Hoe blijkt dat Herodotus niet helemaal zeker is van wat Oibares echt heeft gedaan (r. 13)? 
11 Is  (r. 14) hier een lidwoord? Verklaar je antwoord. 
12 Wat Oibares doet, wordt aangegeven door 4 indicatieven (r. 13-18). Noteer ze en leg telkens de actie uit. 
 
Antwoorden 
 

  1 Monarchie. 
  2 Onderwerp van . 
  3 Diegene wordt koning wiens paard als eerste hinnikt tijdens een gemeenschappelijke rijtoer bij zonsopgang. 
  4 Imperatief. 
  5 . 
  6 Met . 
  7  ... . 
  8 Naamwoordelijk deel. 
  9 Want morgen is de wedstrijd. 
10 . 
11 Nee, relativum bij  µ . 
12  (hij bindt de merrie vast),  (hij brengt Darius’ hengst naar de plek waar de merrie zich 

bevindt),  (hij leidt de hengst rond de merrie),  (hij laat toe dat de hengst de merrie bespringt). 
 
Vertaling 
 
‘Oibares, we hebben besloten om het in verband met de monarchie als volgt aan te pakken: diegene wiens 
paard bij zonsopgang als eerste hinnikt terwijl we te paard rijden, die krijgt het koningschap. Dus als je een of 
ander slim idee hebt, zorg er dan voor dat wij dat ambt in ons bezit krijgen en niet iemand anders.’ Oibares 
antwoordde: ‘Meester, als het daarvan afhangt of je al dan niet koning wordt, vat dan moed en wees gerust 
dat niemand anders in jouw plaats koning zal zijn: dat soort middeltjes heb ik.’ Darius zei: ‘Welnu, als je een 
dergelijk trucje hebt, dan is het tijd om er zonder uitstel werk van te maken, want morgen is de wedstrijd.’ 
Nadat Oibares dat had gehoord, deed hij iets als volgt: toen het nacht was geworden, bracht hij  een van de 
merries, waarop de hengst van Darius bijzonder gesteld was, naar de voorstad, bond ze daar vast en leidde 
Darius’ paard erheen. Telkens weer bracht hij de hengst bij de merrie en liet hem tegen haar opbotsen. Uitein-
delijk stond hij toe dat de hengst de merrie besprong. 
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Een creatieve opdracht bij Vergilius’ Bucolica 1 
 
 

Joeri Facq 
 
 
Een van de eindtermen voor klassieke talen is dat leerlingen gevoelens en ervaringen uitgedrukt in een antieke 
kunstuiting op een creatieve manier kunnen verwerken. Daardoor kunnen ook andere talenten van de leer-
lingen dan kennis van of inzicht in de leerstof eens aan bod komen. 
 
Om de creativiteit in mijn leerlingen naar boven te halen geef ik hen na de lectuur van de volledige eerste 
ecloge van Vergilius’ Bucolica de onderstaande opdracht. Ter illustratie voeg ik er ook een voorbeeld bij van 
zo een originele creatieve verwerking door een van mijn leerlingen. 
 
Opdracht aan de leerlingen 
 
Keuzemogelijkheid 1 
Maak een mooie en eventueel ingekleurde tekening van het verhaal over Meliboeus en Tityrus zoals je dat 
hebt gelezen in Bucolica 1. Probeer verschillende aspecten van de tekst aan bod te laten komen. 
 
Keuzemogelijkheid 2 
Je hebt de tekst over Meliboeus en Tityrus tot het einde gelezen, maar het verhaal van hun lotgevallen lijkt 
niet gedaan. Schrijf daarom zelf een origineel einde, waarbij je uitlegt wat er volgens jou gebeurt na Bucolica 1. 
Je mag de dialoogvorm van het origineel bewaren, maar dat moet niet. Je tekst is minstens een halve pagina 
en hoogstens een hele pagina lang. Dit is een schrijfoefening, dus ook de taal is belangrijk! 
 
Voorbeeld van een creatieve verwerking 
 
26 maart, 3 p.m. 
 

Het is exact één jaar geleden dat die zielige soldaten onze grond hebben afgenomen. Ik, Meliboeus, ‘de oude 
slaaf’, zal daar voor eens en voor altijd verandering in brengen. Ik ben met drie andere herders naar de grotten 
getrokken vlak bij ons ooit zo gelukkig vee en onze mooie gewassen. Het enige wat in mijn grot mooi is, is dat 
er ’s nachts geen ratten me wakker houden; het zijn alleen maar vleermuizen en insecten die dat momenteel 
doen. 
 

Mijn oude makker Tityrus is vorig jaar gestorven. Hij is van een berg getuimeld terwijl hij zijn schapen aan 
het hoeden was. Het was door zijn ouderdom en eigenwijsheid, hebben ze me verteld. Maar ik weet wel beter. 
Die vuile soldaten konden er niet tegen dat er ook maar één herder zou blijven. Daarom hebben ze hem ver-
moord! Maar mijn makkers en ik hebben het ultieme plan! 
 

3 april, 1 a.m. 
 

We zijn via de westelijke kant van het bos in het dorp binnengeslopen. Ik weet één ding waar die soldaten niet 
tegen kunnen na een heel leven in Rome te hebben doorgebracht: een herinnering aan ondraaglijke stank! We 
verspreiden ons; ieder van ons neemt een vleugel van het dorp voor zijn rekening. We hebben allemaal twee 
zakken mee waar ons geheim wapen in zit. Ik neem de belangrijkste vleugel: die van de ex-generaal. Ik geef 
het teken om het geheim wapen los te laten ... 
 

Tien minuten later horen we geschreeuw en het geluid van kotsende mensen. Een grote menigte soldaten en 
gezinnen vlucht het bos in om te ontsnappen. Ze zijn nooit meer teruggekeerd. De grond is terug van ons! 
 

Die stinkdieren hebben hun werk goed gedaan! 
 
Arturo De Baudringhien 
4 Latijn 
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Onderzoekscompetentie in de tweede graad 
 
 

Joeri Facq 
 
 
Dat de leerlingen in de derde graad aan de eindtermen onderzoekscompetentie moeten werken, zal inmiddels 
wel voor alle leerkrachten duidelijk zijn. Je kunt de leerlingen daar een grotere opdracht geven waaraan ze 
min of meer zelfstandig en gedurende langere tijd werken. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat er 
ook in de tweede graad eindtermen onderzoekscompetentie bestaan. Uiteraard moet de opdracht die de leer-
lingen daar krijgen meer begeleid worden, beperkter zijn en aangepast aan hun mogelijkheden. 
 
Ter inspiratie van de collega’s geef ik hieronder de opdracht die mijn leerlingen van het derde leerjaar in het 
tweede semester krijgen. De opdracht sluit aan bij de leerstof uit de klas (de Metamorphoses van Ovidius) en 
bestaat uit verschillende onderdelen die achtereenvolgens moeten worden afgewerkt. De leerlingen mogen 
pas  naar  een volgend onderdeel  gaan als  het  vorige onderdeel  goed is.  Door de opdracht  in  verschillende 
concrete deelopdrachten op te splitsen wordt het geheel voor de leerlingen overzichtelijker en oefenen ze de 
verschillende vaardigheden die bij onderzoekscompetentie aan bod komen afzonderlijk in: 
 

1 De leerlingen oriënteren zich op hun onderzoeksopdracht. 
2 De leerlingen formuleren onderzoeksvragen bij hun onderzoeksopdracht. 
3 De leerlingen verzamelen en ordenen informatie om hun onderzoeksvragen te beantwoorden. 
4 De leerlingen ‘rapporteren’ hun onderzoeksresultaten in een vastgelegde vorm. 
5 De leerlingen reflecteren over hun onderzoeksresultaten en de aangewende methode. 
 
Door bovendien voor de toneelvorm als rapporteringswijze te kiezen werk je tegelijk ook aan de eindterm die 
een creatieve verwerking van de leerstof beoogt (zie het voorbeeld in het voorgaande artikel). 
 
De tekst hieronder is de opdracht zoals mijn leerlingen die vorig schooljaar hebben gekregen. Cursief staan 
opmerkingen van mij in het kader van dit artikel. 
 
Opdracht aan de leerlingen 
 
WAAROVER? 
 

In de ‘Metamorphoses’ van Ovidius staan ongeveer 250 mythologische verhalen. Daaruit kies je één verhaal 
waarrond je wil werken. Twee verhalen komen in de les aan bod en mag je dus niet kiezen: ‘Daedalus en 
Icarus’ en ‘Pyramus en Thisbe’. 
 
HOE? 
 

Je werkt in groepjes van twee leerlingen, die een verhaal kiezen en daarover samen de volledige opdracht 
uitvoeren (behalve deel 5, dat individueel is). 
 

[Groepjes van drie leerlingen zijn gemakkelijker om een toneelstukje mee te maken, maar ik heb kleine klassen, vandaar 
de kleinere groepjes. Niettemin slagen leerlingen er ook met twee in om een toneelstukje te brengen, waarbij de leerlingen 
– soms op hoogst originele wijze – meer dan één rol voor hun rekening nemen.] 
 
WAT? 
 

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

1 Kies eerst een verhaal. Bezorg het thema (bv. ‘Daedalus en Icarus’) en de exacte referentie (bv. Metamor-
phoses 8, 183-235) en motiveer je keuze. 

 

[Door de tekstreferentie te vragen verplicht je de leerlingen om ook naar de Latijnse tekst te zoeken en niet alleen de 
eerste de beste vertaling te gebruiken. Het is de bedoeling dat de leerlingen ook zeggen waarom ze voor een bepaald 
verhaal hebben gekozen; als motivatie verwacht ik meer dan ‘omdat we het een leuk verhaal vinden’.] 
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2 Formuleer drie vragen waarop je in het verhaal het antwoord wil vinden. Zorg ervoor dat de antwoorden 
op de drie vragen samen de grote lijnen van het verhaal weergeven en dat je daarmee alles wat in het 
verhaal belangrijk is te weten komt. 

 

[Het is belangrijk om vooraf met de leerlingen te bespreken wat goede en slechte vragen zijn; anders hebben de leer-
lingen nogal vaak de neiging om vragen te formuleren die met ‘ja/nee’ of met één woord/naam te beantwoorden zijn. 
De vragen moeten gericht zijn op grotere gehelen van het verhaal, niet op details.] 

 

3 Beantwoord de drie vragen. Zorg ervoor dat de drie antwoorden samen een samenvatting van het verhaal 
vormen. Die samenvatting (getypt, minimaal een halve pagina, maximaal een hele pagina) mag niet letter-
lijk uit een boek of van een website komen, maar schrijf je zelf op basis van de gegevens die je over het 
verhaal hebt gevonden (bij Ovidius, maar ook in andere bronnen). Vermeld daarbij ook de informatiebron-
nen die je hebt gebruikt. 

 

[Door de leerlingen hun bronnen te laten vermelden krijg je als leraar zicht op waar zij hun informatie halen – goede 
boeken/websites of alleen de ‘good old’ Wikipedia – en kun je ook gemakkelijker controleren of hun tekst meer is dan 
‘kopiëren en plakken’. Het geeft meteen ook een aanzet tot een correcte bronvermelding.] 

 

4 Verwerk het verhaal op een creatieve manier in de vorm van een minitoneelstuk, waarbij ieder van beiden 
een rol voor zijn rekening neemt (verteller of speler). Het toneelstukje duurt minimaal 5 minuten, maximaal 
15 minuten. Zorg ervoor dat je klasgenoten na de opvoering duidelijk weten hoe het verhaal in elkaar zit. 
Laat je fantasie de vrije loop: hoe origineler, hoe beter. 

 

[Spreek met de leerlingen op voorhand duidelijk af wat je precies van het toneelstukje verwacht. Zo mag er bijvoorbeeld 
wel een verteller zijn, maar is het niet de bedoeling dat die het hele verhaal van een blad afleest en dat er verder weinig 
gebeurt. Geef hen ook een paar ‘toneeltips’, zoals zich met hun gezicht en niet met hun rug richten naar het ‘publiek’. 
Het is mijn ervaring dat de leerlingen soms heel vindingrijk uit de hoek komen door het gebruik van kledingstukken 
of attributen; sommigen ontwerpen zelfs volledige decors en toneelkostuums. Bij dit onderdeel laat ik ook de leerlingen 
hun toneelspelende klasgenoten punten geven; hun quotering bepaalt 1/3 van de punten; ik heb nog niet ondervonden 
dat van die gelegenheid gebruik wordt gemaakt om onderlinge ‘rekeningen’ te vereffenen.] 

 

5 Evalueer ten slotte jezelf aan de hand van drie vragen: Hoe is de samenwerking binnen het duo verlopen? 
Met welke problemen hebben jullie te kampen gehad? Wat waren jullie sterke punten? Wees in je antwoor-
den eerlijk en kritisch voor jezelf. 

 

[Dit deel van de opdracht moeten de leerlingen uiteraard individueel maken. Ze mogen zichzelf ook punten geven voor 
de volledige opdracht. Het is bijzonder interessant en leerrijk om de zelfevaluaties van de leerlingen uit één groepje 
naast elkaar te leggen en te vergelijken. Meestal zijn de leerlingen effectief eerlijk en geven ze het ook toe als ze zich 
minder hebben ingespannen. Ik benadruk tegenover de leerlingen dat ze voor deze zelfevaluatie geen punten krijgen 
volgens wat ze zeggen dat ze hebben gedaan, maar volgens de ernst en volledigheid waarmee ze de evaluatievragen 
beantwoorden.] 

 

Je kunt telkens naar het volgende onderdeel gaan als de leraar akkoord gaat met het vorige onderdeel. Je vindt 
alle formulieren voor deze opdracht (behalve deel 4) op Smartschool. 
 

[Om het de leerlingen gemakkelijker te maken en om voor uniformiteit te zorgen heb ik voor elk onderdeel een invulfor-
mulier gemaakt en op Smartschool gezet, maar dat kan natuurlijk ook anders.] 
 
WANNEER? 
 

De deadlines voor de verschillende stappen zijn de volgende: 
 

1 maandag 3 februari 2014 
2 maandag 17 februari 2014 
3 maandag 10 maart 2014 
4 donderdag 24 april 2014 
5 maandag 5 mei 2014 
 

[Benadruk dat een deadline een uiterste datum is, maar dat een opdracht vroeger afgeven niet verboden is; vorig schooljaar 
had ik verschillende leerlingen die dat ook deden. Voor de toneelstukjes is een blok van twee lesuren wel handig, omdat er 
anders te veel tijd verloren gaat met opbouwen/afbreken en wisselen tussen twee groepjes.] 
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Onderzoekscompetentie in de derde graad 
 
 

Joeri Facq 
 
 
Bij mij op school zijn er tussen de verschillende poolvakken afspraken gemaakt over hoe de onderzoekscom-
petentie wordt aangepakt. Er is een algemene bundel ter beschikking van de leerlingen en ze krijgen gedu-
rende een lesuur ook algemene uitleg over de opdracht. Bovendien is er vastgelegd voor welk van de twee 
poolvakken de leerlingen in welk leerjaar aan onderzoekscompetentie moeten werken. Zo is er bepaald dat 
Latijn in het vijfde leerjaar wordt gedaan en de andere pool (Grieks, moderne talen, wetenschappen of wis-
kunde) in het zesde leerjaar. 
 
Naast die algemene gegevens bezorg ik aan mijn leerlingen uiteraard ook vakspecifieke informatie. De tekst 
hieronder is de opdracht zoals mijn leerlingen die vorig schooljaar hebben gekregen. Cursief staan opmerkin-
gen van mij in het kader van dit artikel. 
 
Doelstellingen 
 
Van leerlingen in de derde graad ASO wordt verwacht dat zij in staat zijn om zelfstandig een onderzoeksop-
dracht uit te voeren die aansluit bij hun studierichting. Zij moeten voldoen aan de volgende drie eindtermen: 
 

• de leerlingen kunnen zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, 
te ordenen en te bewerken; 

 

• de leerlingen kunnen op literair, esthetisch of historisch gebied een onderzoeksopdracht voorbereiden, uit-
voeren en evalueren; 

 

• de leerlingen kunnen de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere 
standpunten. 

 
Werkwijze 
 
Je voert de onderzoeksopdracht alleen of per twee uit. 
 

Groepswerk houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de hele opdracht, d.w.z. zowel het onderzoeksproces 
(in de loop van het schooljaar) als het eindproduct (schriftelijk werk en mondelinge presentatie), volledig ge-
zamenlijk wordt gedragen. In dat geval zijn alle documenten gemeenschappelijk, met uitzondering van het 
logboek, het onderzoeksplan en de zelfevaluatie, die iedere leerling individueel invult. 
 

[De meeste leerlingen kiezen ervoor om individueel te werken. Samenwerken met een medeleerling, zeker aan een derge-
lijke opdracht en gedurende langere tijd, blijkt niet altijd gemakkelijk te zijn. Het gevaar bestaat ook dat iedere leerling 
aan een eigen deel werkt en dat het eindresultaat twee delen van verschillende aard en kwaliteit oplevert.] 
 

Elke activiteit die je in het kader van deze opdracht uitvoert, houd je bij in een logboek. Daarin noteer je nauw-
keurig wanneer je aan de opdracht hebt gewerkt, hoelang je daarmee bezig bent geweest, waar je hebt gewerkt, 
wat je precies hebt gedaan en eventueel opmerkingen of aandachtspunten waarmee je rekening moet houden. 
 

[Het correct bijhouden van een logboek blijkt voor sommige leerlingen een groot probleem te zijn. Vaak worden heel wat 
activiteiten en zelfs essentiële taken niet genoteerd. Het logboek regelmatig opvragen en controleren is de boodschap.] 
 
Stappenplan 
 
1 Kies je onderzoeksopdracht en eventueel je partner 
 

Er worden geen onderwerpen opgelegd; je bent volledig vrij in je keuze. Uiteraard neem je een thema dat 
verband houdt met de klassieke oudheid. Er zijn massa’s mogelijkheden: historisch, militair, politiek, sociaal, 
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cultureel, literair, filosofisch, mythologisch, archeologisch enz. Kies een onderwerp dat je interesseert, want je 
zult er vele maanden mee bezig zijn. 
 

[Ondanks de vele mogelijkheden slagen leerlingen er soms niet in om een onderwerp te vinden; in dat geval probeer ik als 
leraar te peilen naar hun interesses en hen zo op weg te zetten naar een thema. Andere leerlingen zijn overijverig en 
komen aandraven met een onderwerp dat zelfs voor een doctoraatsverhandeling niet zou misstaan; te veel enthousiasme 
– en zelfoverschatting – moet dan afgeremd worden.] 
 

Indien je beslist om per twee te werken, kies je ook een partner. Denk eraan dat je met die klasgenoot bijna een 
heel schooljaar moet samenwerken. 
 
2 Formuleer je onderzoeksvragen 
 

Formuleer drie onderzoeksvragen. Daarmee baken je het onderwerp af en bepaal je de precieze doelstellingen 
van je  onderzoek.  Let  erop dat  je  vragen formuleert  die  op basis  van het  beschikbare bronnenmateriaal  te  
beantwoorden zijn. Het antwoord op de onderzoeksvragen zou ongeveer een samenvatting van je werk moe-
ten zijn. 
 

[Informatie over wat beantwoordbare onderzoeksvragen zijn en de valkuilen van niet-beantwoordbare onderzoeksvragen 
komt in de algemene bundel aan bod en wordt hier dus niet meer herhaald.] 
 
3 Stel een onderzoeksplan op 
 

Bepaal voor jezelf hoe je de onderzoeksopdracht zult uitvoeren. Wat ga je allemaal doen, tegen wanneer denk 
je dat klaar te hebben, waar moet je daarvoor zijn, hoe ga je dat aanpakken, waarop moet je letten? Vergeet in 
je planning de opgelegde deadlines niet! 
 

Indien je per twee werkt, denk je ook na wie welke taken op zich zal nemen, waar en wanneer jullie zullen 
samenkomen en op welke manier het werk van jullie beiden tot een samenhangend geheel zal leiden. 
 

[Het maken van een goede en haalbare planning is nog zo een moeilijkheid. Terwijl sommige leerlingen een uitermate 
gedetailleerde planning van alle activiteiten in het kader van hun onderzoekscompetentie opstellen, beperken anderen zich 
tot één zinnetje: ‘Ik zal eraan werken als ik tijd heb.’ Nochtans is zo een planning van cruciaal belang om als leraar het 
vorderingsproces te kunnen opvolgen en om te vermijden dat de leerling in de paasvakantie nog met alles moet beginnen.] 
 
4 Verzamel zo veel mogelijk informatie over je onderwerp 
 

Gebruik ten minste vijf verschillende bronnen. Zorg ervoor dat je bronnenmateriaal gevarieerd en evenwichtig 
is. Het moet in elk geval een combinatie zijn van boeken en websites (eventueel aangevuld met tijdschriftarti-
kelen, dvd’s of cd-roms, documentaires enz.). Ten minste één bron is niet-Nederlandstalig. 
 

Verzamel alle informatie die je hebt gevonden ordelijk en zorg ervoor dat niets verloren gaat. Noteer nauw-
keurig uit welk boek (bibliografische gegevens) of van welke website (internetadres) de gevonden informatie 
afkomstig is. Dat is belangrijk om bij citaten de bron te kunnen vermelden en een bibliografie te kunnen op-
stellen. 
 

[Uiteraard is het nodig om de leerlingen te leren hoe een correct opgestelde bibliografie er moet uitzien. Daarover stel ik 
hen een afzonderlijk document ter beschikking.] 
 
5 Verwerk al je informatie tot een samenhangend geheel 
 

Je zult niet alle informatie die je hebt gevonden, kunnen verwerken. Selecteer wat nodig en nuttig is om je 
onderzoeksvragen te beantwoorden. Ga heel kritisch met de gevonden informatie om: niet alles wat in een 
boek of op het internet staat, is correct! Wees in je uitleg volledig, duidelijk en nauwkeurig. 
 

Verwerk niet alleen moderne bronnen, maar baseer je ook op Latijnse literatuur. Die citeer je in de originele 
taal, met een (al dan niet zelfgemaakte) Nederlandse vertaling in voetnoot. Je hebt tenslotte al vier jaar Latijn 
gestudeerd. 
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[Het verwerken van Latijnse citaten is voor de meeste leerlingen niet vanzelfsprekend. Dit is wellicht het deel waarvoor 
ze het meest naar mij toe komen om te vragen welke auteurs iets over hun onderwerp hebben geschreven. Zelfs als je hen 
daarbij op weg helpt, blijft de verwerking van primaire literaire bronnen een heikel punt.] 
 

Pleeg geen plagiaat door tekst zomaar over te nemen! Als je dat (in beperkte mate) toch doet, moet je citeren 
en de bron vermelden (maar: geen aaneenschakeling van citaten). Voor plagiaat worden geen punten gegeven! 
 
6 Formuleer je conclusies in een schriftelijk werk 
 

In het schriftelijk werk komt het volledig uitgeschreven resultaat van je onderzoek. Zorg ervoor dat het een 
antwoord geeft op je onderzoeksvragen. 
 

Het schriftelijk werk moet de volgende onderdelen bevatten (in deze volgorde!): 
 

• omslag (op dikker en eventueel gekleurd papier) met de schoolgegevens, de titel van het werk, je naam en 
klas en het schooljaar; 

 

• titelblad (op gewoon wit papier) met dezelfde tekst als de omslag; 
 

• woord vooraf, waarin je jezelf voorstelt, zegt wat je onderwerp is, waarom je dat onderwerp hebt gekozen 
en eventueel mensen bedankt die je hebben geholpen; het bevat nog geen inhoudelijk relevante informatie; 
dit mag persoonlijk zijn; 

 

• inhoudsopgave, waarin alle onderdelen van je werk worden vermeld met aanduiding van het paginanum-
mer; gebruik de decimale nummering (type 1.2.3) en beperk je liefst tot drie niveaus; zorg dat uit de lay-
out de structuur van je werk duidelijk blijkt; 

 

• inleiding, waarin je de grote lijnen van je werk weergeeft door samen te vatten waarover je het zult hebben 
en de vragen te formuleren waarop je een antwoord zult geven; 

 

• tekst, het hoofdbestanddeel van je werk met de resultaten van je onderzoek en het antwoord op je onder-
zoeksvragen; zorg voor een goede structuur en een duidelijke indeling; 

 

• besluit, waarin je de belangrijkste resultaten van je onderzoek samenvat en duidelijk maakt dat je de voor-
opgestelde onderzoeksvragen hebt beantwoord; 

 

• bijlagen (niet verplicht) zijn zaken die niet onmisbaar zijn om het werk te begrijpen, maar wel interessant 
als aanvullende informatie (bv. lijsten, tabellen, grafieken); 

 

• bibliografie, een opsomming van alle informatiebronnen die je hebt geraadpleegd; vermeld alleen de bron-
nen die inhoudelijk relevant zijn (bv. niet Google). 

 

Elk onderdeel begint op een nieuwe pagina. 
 
7 Presenteer je werk mondeling 
 

Je bezorgt de resultaten van je onderzoek niet alleen als een schriftelijk werk, maar houdt daarover ook een 
mondelinge presentatie. Daarin stel je, met ondersteuning van een PowerPoint-presentatie, de belangrijkste 
punten en conclusies van je werk voor. Richt je op een tijdsduur van 10 à 15 minuten. Als je per twee werkt, 
verdeel je de spreektijd evenwichtig. Aandachtspunten zijn kennis van je onderwerp (dus niet te veel aflezen), 
verzorgd taalgebruik, oogcontact met het publiek, enthousiasme, visuele ondersteuning ... 
 
8 Reflecteer over je onderzoeksopdracht 
 

Evalueer jezelf door na te denken over het verloop van je onderzoeksopdracht. Wat heb je goed gedaan, wat 
was voor verbetering vatbaar, welke sterke en zwakke punten heb je? Bij een werk per twee evalueer je ook 
de samenwerking met je partner. 
 

[Het is mijn ervaring dat de meeste leerlingen zichzelf vrij goed kunnen inschatten of zelfs onderschatten.] 
 
Omvang 
 
Het is zeker niet de bedoeling om een boek te schrijven, maar je werk moet wel ruimer zijn dan een opstel. 
Streef naar 15 à 20 bladzijden tekst en probeer je te beperken tot een geheel van 25 bladzijden. Om te vermijden 
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dat je een complete encyclopedie schrijft, is 30 bladzijden (alles inbegrepen) het absolute maximum. Respecteer 
die maximale omvang strikt: de kwaliteit is veel belangrijker dan de kwantiteit! 
 

[Hoewel de eerste reactie van de leerlingen altijd is dat ik toch wel veel pagina’s verwacht, blijkt achteraf dat verschillende 
leerlingen er met moeite in slagen om zich aan de maximale omvang te houden. Nochtans benadruk ik meer dan eens dat 
ik liever minder pagina’s krijg die goed zijn dan veel pagina’s met onzinnige bladvulling.] 
 
Vormvereisten 
 
Typ je tekst in een goed leesbaar en niet al te exotisch lettertype. Gebruik doorheen heel het werk ook zo veel 
mogelijk hetzelfde. Laat de titels goed tot hun recht komen. 
 

Je levert geen bundeltje losse bladen af, maar een samenhangend geheel. Je werk hoeft niet per se ingebonden 
te zijn (al presenteert dat natuurlijk wel mooi), maar zit op zijn minst vast in een mapje. 
 

Illustraties bij de tekst mogen (en kunnen in sommige gevallen verduidelijkend werken), maar zijn niet ver-
plicht. Je gebruikt ze als dat zinvol is, maar ze overheersen je werk niet (dus geen prentenboek). 
 

Het gebruik van ICT is voor de hele opdracht verplicht. Alle documenten worden dus met de computer ge-
schreven. Ook bij de mondelinge presentatie wordt ICT aangewend. 
 
Tijdschema 
 
Houd er rekening mee dat computers weleens kuren kunnen krijgen, vooral op cruciale momenten. Maak dus 
minstens een reservekopie van je werk en wacht niet tot de laatste dag om alles af te drukken. Computerpro-
blemen zijn geen geldig excuus om je werk te laat in te dienen (je krijgt tenslotte tijd genoeg). 
 
Evaluatie 
 
Bij deze opdracht wordt niet alleen het eindproduct geëvalueerd, maar ook het onderzoeksproces in de loop 
van het schooljaar. 
 

Wat lever je in bij de verschillende controlemomenten? (de vermelde data zijn deadlines!) 
 

• stap 1: 24.09.2013  onderzoeksopdracht en eventueel partner 
 

• stap 2: 08.10.2013  onderzoeksvragen 
 

• stap 3: 22.10.2013  onderzoeksplan 
 

• stap 4: 19.11.2013  voorlopige inhoudsopgave 
[Een eerste structuur van het werk.] 

         voorlopige  bibliografie  
[De tot dan toe gevonden bronnen.] 

 een drietal pagina’s uitgeschreven tekst 
[Dit geeft al in een vrij vroeg stadium een idee van de manier waarop de informatie 
wordt verwerkt, zodat er indien nodig tijdig bijgestuurd kan worden.] 

         logboek  
 

• stap 5: 11.02.2014  bijgewerkte inhoudsopgave 
          [De aangepaste en min of meer definitieve structuur van het werk.] 
         bijgewerkte  bibliografie  
          [De vorige versie aangevuld met nieuw bronnenmateriaal.] 
         een  vijftal  nieuwe  pagina’s  uitgeschreven  tekst  

 [Op die manier heb je al ongeveer de helft van het werk op voorhand gelezen en ver-
beterd, wat de kans op een volledige mislukking drastisch reduceert.] 

         logboek  
 

• stap 6: 29.04.2014  schriftelijk werk 
 

• stap 7:  07.05.2014  mondelinge presentatie 
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• stap 8: 13.05.2014  zelfevaluatie 
         logboek  
 

[Na elk van de stappen 1 tot 5 worden de afgegeven documenten door mij verbeterd en met iedere leerling individueel 
besproken. Zo een persoonlijke begeleiding is arbeidsintensief – en wellicht minder mogelijk in een klas met 25 leerlingen 
– maar geeft wel een goed beeld van het onderzoeksproces van de leerling en biedt op elk moment de kans om bij te sturen 
waar nodig. Fouten die door meerdere leerlingen worden gemaakt of zaken die voor alle leerlingen relevant kunnen zijn, 
bespreek ik natuurlijk ook klassikaal. Van het schriftelijk werk en de mondelinge presentatie maak ik een uitgebreid en 
gedetailleerd evaluatieverslag, dat de leerling vervolgens kan inkijken.] 
 

Je vindt alle formulieren die je hiervoor nodig hebt op Smartschool. 
 

[Om het de leerlingen gemakkelijker te maken en om voor uniformiteit te zorgen heb ik voor elk onderdeel een invulfor-
mulier gemaakt en op Smartschool gezet, maar dat kan eventueel ook anders.] 
 

Je  zorgt  van  bij  het  begin  voor  een  mapje  waarin  alle  documenten  in  verband  met  deze  opdracht  worden  
bewaard. Bij elke tussentijdse evaluatie geef je het volledige mapje af. Alle bladen (ook van vorige evaluaties) 
blijven daarin zitten, zodat het onderzoeksproces opgevolgd kan worden. Steek de bladen niet in plastieken 
hoesjes, want dat is erg onhandig bij de correctie. 
 

De evaluatie van het onderzoeksproces wordt verrekend in de vakpunten op het tweede, derde en vierde 
rapport van dagelijks werk. Het eindproduct (schriftelijk werk en mondelinge presentatie) is een onderdeel 
van het examen in juni. 
 

[Deze regeling, alsook het gewicht van de onderzoekscompetentie op het totaal van de punten, is op schoolniveau vastge-
legd en dus voor alle vakken gelijk.] 
 

Bij de evaluatie van het schriftelijk werk wordt er rekening gehouden met: 
 

• de inhoud (50/70): correct, volledig, duidelijk, overzichtelijk, relevant enz. 
 

• taal en stijl (10/70): Algemeen Nederlands, geen taalfouten, vlot geschreven enz. 
 

• de vormgeving (10/70): verzorgde lay-out, netjes, aantrekkelijk enz. 
 

Denk eraan dat de leraar een kritische lezer is met veel oog voor details. 
 

Het schriftelijk werk bepaalt 70 % van de eindevaluatie. [van het cijfer voor het eindproduct] 
 

De mondelinge presentatie bepaalt 30 % van de eindevaluatie. [van het cijfer voor het eindproduct] 
 
Hulp 
 
Hoewel deze opdracht in de eerste plaats zelfstandig werk van de leerling veronderstelt, betekent dit niet dat 
je aan je lot wordt overgelaten. 
 

[Deze zin klopt niet helemaal, want vorig schooljaar zijn er door de school een aantal vaste tijdstippen voorzien waarop 
de leerlingen in de klas aan hun onderzoekscompetentie konden werken. De vakleraar was daarbij aanwezig en kon dus 
worden geraadpleegd als de leerlingen een vraag of probleem hadden.] 
 

Neem om te beginnen zeker een kijkje in de uitstekende ‘Oxford Classical Dictionary’ (beschikbaar in de klas). 
Je vindt er beknopte en toegankelijke artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen i.v.m. de klassieke 
oudheid én referenties naar Romeinse auteurs. Er is ook een bescheiden vakbibliotheek aanwezig, waarin je 
misschien wel een boek over jouw onderwerp kunt vinden. 
 

[Slechts weinig leerlingen maken gebruik van de ‘Oxford Classical Dictionary’ of van de vakbibliotheek.] 
 

Daarnaast vind je voor de uitvoering van je werk een heleboel concrete tips op Smartschool. 
 

[Op Smartschool staan documenten over het opstellen van een bibliografie en het gebruik van voetnoten, citeren uit 
antieke of moderne bronnen, allerlei inhoudelijke adviezen, taaltips, raadgevingen voor de lay-out, tips voor de mondelinge 
presentatie en voor Grieks zelfs uitleg hoe je Griekse letters en tekens in Word kunt gebruiken.] 
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Een literatuurlijst met de bibliografische gegevens van allerlei boeken en suggesties voor websites over de 
klassieke oudheid vind je op mijn website www.oudheid.be/bronnen. 
 

Ten slotte is er ook altijd de leraar om op terug te vallen. Dat kan op school of te allen tijde via Smartschool 
(berichten) of e-mail. 
 

Kun je geen onderwerp bedenken, vind je geen bronnenmateriaal, twijfel je aan de juistheid van gegevens of 
heb je over wat dan ook advies nodig? Wacht niet tot je het helemaal niet meer ziet zitten, maar roep tijdig 
hulp in. De leraar zal je met raad en daad bijstaan. 
 
********** 
 
Nawoord 
 

De bovenstaande tekst geeft weer hoe ik de onderzoekscompetentie bij  mijn leerlingen van de derde graad 
aanpak. Ik ben mij ervan bewust dat er zeker zaken voor verbetering vatbaar zijn en dat andere manieren van 
werken beslist mogelijk en misschien zelfs beter zijn. Mijn artikel heeft geen enkele pretentie en wil alleen 
dienen als inspiratiebron voor de collega’s klassieke talen. 
 

Hoewel het niveau van de werken die ik ontvang – onvermijdelijk – afwisselend is, krijg ik toch vaak degelijke 
werken te lezen en leveren sommige leerlingen zelfs echte pareltjes af. Hoe dan ook is de onderzoekscompe-
tentie een goede voorbereiding op de papers, verhandelingen en thesissen die onze leerlingen in het hoger 
onderwijs zullen moeten maken. Als we daarin slagen, denk ik dat we ons doel hebben bereikt. 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 

Imago 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Dit boek is de publicatie van het proefschrift waarmee Louis van den Hengel doctoreerde aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij bestudeert daarin het Romeinse keizerportret en de manier waarop dat de machts-
positie van de Romeinse keizers versterkte. Terwijl conventionele studies het keizerportret bestuderen als 
kunsthistorisch artefact, heeft hij vooral aandacht voor de lichamelijkheid en het seksespecifieke van de beel-
den. Volgens de auteur belichaamt een keizerbeeld immers niet alleen politieke ideologieën, maar ook ideolo-
gieën van gender. 
 
Van den Hengel probeert om de beelden te bekijken met Romeinse ogen, niet met hedendaagse historische of 
wetenschappelijke ogen. De centrale onderzoeksvraag van zijn proefschrift luidt: ‘Welke betekenissen werden 
er in de oudheid toegekend aan het Romeinse keizerportret als geseksueerd lichaamsbeeld, en hoe kunnen we 
deze theoretisch analyseren?’ Anders gezegd: hij belicht het keizerportret zowel vanuit het perspectief van de 
keizer als vanuit de ogen van de antieke beschouwer. 
 
Omdat het aantal overgeleverde keizerportretten gigantisch is, wordt de studie geografisch beperkt tot de stad 
Rome en chronologisch tot de periode van Augustus tot Commodus (27 v.C. - 192 n.C.). Augustus geldt daarbij 
als de belangrijkste keizer, want hij heeft de norm bepaald waaraan een Romeins keizerportret moest voldoen 
en werd op dat vlak door de keizers na hem dan ook nagevolgd. 
 
Het boek bestaat uit 7 grote hoofdstukken: (1) conceptualisering van het Romeinse keizerportret om de histo-
rische betekenis en werkzaamheid ervan te begrijpen; (2) de ideologische en politieke betekenissen die in de 
oudheid aan het keizerportret werden toegekend; (3) de status van het keizerportret als geseksueerd lichaams-
beeld (a.d.h.v.  de Augustus van Prima Porta);  (4)  de psychische effecten van het  keizerbeeld bij  de  antieke 
beschouwer; (5) het verloren gegane standbeeld van Augustus op het Forum Augustum; (6) de damnatio me-
moriae, de verminking of vernietiging van keizerbeelden; (7) de portretkunst van Commodus. 
 
Na de conclusie volgt er nog een lijst van afbeeldingen, geciteerde antieke teksten, gebruikte afkortingen, een 
indrukwekkende bibliografie, een Engelse summary, een namenregister en een kort cv van de auteur. 
 
Dit boek behandelt een origineel, maar niet voor de hand liggend onderwerp. De inhoud en het taalgebruik 
zijn niet altijd gemakkelijk en het is een dikke turf. Lectuur voor de liefhebbers dus ... 
 
 

 

Louis van den Hengel 
Imago 
Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender 
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009 
Paperback, 504 blz. 
ISBN 978 90 8704 083 3 
€ 55,00 
 

www.verloren.nl 
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  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: plenumrefe-
raat Humanitas in een wereld van Titanen (Wim Verbaal). Welke taak is nog weggelegd voor de klassieke Euro-
pese opleiding (de humaniora) in de technocratische vorm die de huidige wereld aanneemt? De spreker ver-
trekt 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: geza-
menlijk afsluitmoment. De deelnemers kunnen kiezen uit 8 werkwinkels: 300, Hercules en het nieuwe Holly-
woodoffensief op de oudheid (Herbert Verreth); Aan tafel in Griekenland, vroeger en nu (Eleni Efthymiopoulos); 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 poëzie (Jos Lie-
vens); Pessimisme en melancholie: parallellen tussen het antieke en moderne Hellas (Patrick Van Olmen); 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.pe-
dic.be. 
 
Leesvaardigheidstoetsen opstellen. Org.: DPB-SO Antwerpen. DPB-Antwerpen, Noorderlaan 108, 2030 Ant-
werpen. 09.10.2014 van 13.30 tot 16.30 uur. In een eerste luik focust men op de leerplanvisie i.v.m. leesvaar-
digheid bij niet-behandelde teksten. Na de voorstelling van enkele voorbeeldtoetsen en -vragen is er kans om 
eigen leesvaardigheidstoetsen bij te sturen of met collega’s nieuwe leesvaardigheidstoetsen op te stellen. Info: 
www.dsko.be. 
 
Apport de l’usage de la tablette: d’un espace numérique de travail et d’un tableau numérique interactif 
pour l’apprentissage des langues anciennes. Org.: CECAFOC. Namur (de precieze locatie wordt later mee-
gedeeld). 10.10.2014 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Frédéric Dewez. Info: enseignement.catholique.be/ce-
cafoc/formation.html. 
 
Les langues anciennes: une passion communicative. Org.: Le CAF. Le CAF, Neuville 1, 4500 Tihange-Hoei. 
20.11.2014 van 9.30 tot 16.00 uur. Begeleiding: Simone Thonon. Info: www.lecaf.be. 
 
BUITENLAND 
 
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. Info: www.labrysreizen.nl. 
 
Studiedag klassieke talen en KCV. Org.: Vrije Universiteit Amsterdam. CC De Griffioen, Uilenstede 106, 1183 
AM Amstelveen (NL). 14.11.2014 van 10.00 tot 16.00 uur. Info: www.psy.vu.nl/scholing-vo. 
 
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 
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(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 
 

 
Rondom Electra: het (niet) willen vergeten. Org.: Amarant. De Vlaamse Opera, Frankrijklei 3, 2000 Antwer-
pen; 01.09.2014 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30 uur. De Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 
Gent; 08.09.2014 van 10.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 16.30. In een eerste deel buigt professor Filip Geerardyn 
zich over het zogenaamde elektracomplex en hysterie ten tijde van het fin de siècle Wenen. Hij poogt ook de 
vraag te beantwoorden of, en zo ja welke aspecten van de hysterie treffend worden weergegeven in de opera 
van Richard Strauss (zie de rubriek Muziek). Daarna zoomt dramaturge Anne-Mie Lobbestael in op dit veelei-
send muziekstuk en ze gaat ook specifiek in op de Opera Vlaanderen-productie. Info: www.amarant.be.  
 
Kunstgeschiedenis voor beginners: van de oudheid tot de middeleeuwen. Org.: Vormingplus. GC Den Eg-
ger, A. Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel. 09.09, 16.09, 23.09, 30.09 en 07.10.2014 van 19.00 tot 22.00 uur, 
14.10.2014 van 13.00 tot 16.00 uur. Docent: Tamara Ingels. Men maakt kennis met de beeldhouw- en schilder-
kunst uit Mesopotamië, Egypte, Griekenland en Rome. Via dia’s en ander illustratiemateriaal maakt men ken-
nis met prachtige beelden en reliëfs, muurschilderkunst, beschildering van beelden, vazen en andere voor-
werpen.  Men hoort  over  de Ilias en de Odyssee, over goden, mythologische figuren en heldenverhalen. Zo 
ontdekt men ook de invloed van de literatuur op de kunst van de oudheid. Afsluitend brengt men een bezoek 
aan de KMKG in het Jubelpark. Info: www.vormingplusob.be.  
 
Sur les traces des écritures antiques: les alphabets méditerranéens. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, 
Rue de l’Ermitage 23, 1300 Wavre. 15.09, 22.09 en 29.09.2014 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Carine Mahy. 
Info: www.roma-asbl.be.  
 
Latijnse kring: Marcus Tullius Cicero. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 16.09, 23.09, 30.09, 07.10, 14.10 
en 21.10.2014 van 10.00 tot 11.30 uur. Docent: Marcel Cock. Op het programma staat de lectuur van enkele 
brieven van Cicero, die uit zijn uitgebreide brievencollectie aan verwanten en vrienden tot ons kwamen. Wij 
leren er een heel andere Cicero kennen dan de politicus, redenaar en filosoof die we meestal in de lectuur van 
zijn redevoeringen of filosofisch werk ontmoeten. Het gaat om de echtgenoot, vader en vriend erachter. Info: 
www.ccdewerf.be.  
 
Archeologie en kunst van het oude Griekenland. Org.: Amarant. 30CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. 
26.09, 03.10, 10.10, 24.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 05.12 en 12.12.2014 van 15.00 tot 17.30 uur. Docent: Klaas 
Vansteenhuyse. Achtereenvolgens worden behandeld: de eerste landbouwnederzettingen, de Cycladische 
cultuur,  de Myceense en minoïsche culturen,  het  ontstaan van de stadstaat,  de  Griekse kolonisatie  van de 
Middellandse Zee en het conflict met de Feniciërs, de Gouden Eeuw van Athene en de groeiende rol van de 
‘natie’ Griekenland. Als een draad van Ariadne lopen door deze chronologische onderverdeling thema’s zoals 
de ontwikkeling van de Griekse godenwereld, taal en schrift, de verschillende bestuursvormen of de aanwe-
zigheid van Grieken in andere gebieden zoals de Levant en hedendaags Turkije. Info: www.amarant.be.  
 
De taalgrens, of wat Belgen zowel verbindt als scheidt. Org.: Davidsfonds Academie. CC Het Perron, 
Fochlaan 1, 8900 Ieper. 30.09, 07.10, 14.10 en 21.10.2014 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Brigitte Raskin. De 
actuele situatie van de taalgrens wordt begrijpelijker gemaakt door ze in een historisch perspectief te plaatsen. 
Van voor  de Romeinen tot  in  1830,  van het  unitaire  tot  het  federale  België,  van Gaston Eyskens tot  Elio  Di  
Rupo. Info: www.davidsfonds.be/academie.  
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Leeskring Latijn: opfrissen en lezen. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwer-
pen. 30.09, 14.10, 18.11, 02.12 en 16.12.2014, 13.01, 03.02, 03.03, 17.03, 21.04 en 05.05.2015 (data o.v.). Begelei-
ding: Chris Fabry, Viviane Vandenbroucke en Marc Van den Sande. De basiselementen van grammatica en 
vocabularium worden summier herhaald. Vervolgens krijgt men een werkvertaling, die zeer nauw aansluit 
bij de gelezen tekst. Deze lessen zijn niet gericht op grondige taalkennis, maar op het contact met waardevolle 
elementen van de antieke cultuur en de receptie ervan. Ook aan de literaire kwaliteiten wordt aandacht ge-
schonken. Info: porphyreticus@telenet.be.  
 
Leeskring Grieks: Homerus, Ilias 24. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwer-
pen. 01.10,  08.10,  05.11, 12.11, 03.12 en 10.12.2014, 07.01, 14.01, 11.02, 04.03, 11.03, 01.04, 22.04 en 29.04.2015 
van 20.00 tot 21.30 uur. Begeleiding: Chris Fabry. Dit boek handelt over het bezoek van de Trojaanse koning 
Priamus aan de Griekse held Achilles, die zijn zoon Hector doodde. Men begint de lectuur taalkundig en 
vertalend  en gaat dan – geholpen door degelijke commentaren – in op de historische en literaire context, om 
een antwoord te zoeken op vragen zoals: hoe is deze tekst tot ons gekomen? Waarom werd hij bewaard? 
Betekent hij wat wij denken of verstond men hem toen anders? Info: porphyreticus@telenet.be.  
 
Deus ex machina: het succes van de Griekse tragedie. Org.: Davidsfonds Academie. KULAK, Blok B, E. Sab-
belaan 53, 8500 Kortrijk. 03.10, 10.10, 17.10 en 24.10.2014 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Luc Van der Stockt.  
Medea, Oedipus en Helena zijn voor de meeste mensen geen onbekenden. De personages uit de oude Griekse 
tragedies zijn ook vandaag nog steeds een inspiratiebron voor dramaturgen. Veel heeft alvast te maken met 
het lef om diepgaande vragen te stellen en de artistieke verfijning van de toneelstukken. Waarom en wanneer 
is de tragedie ontstaan? Wat is de rol van het koor en de maskers die de personages dragen? Vielen er prijzen 
te winnen met de opvoeringen van tragedies? En welke thema’s behandelt de tragedie? Tot slot volgt er ook 
de interpretatie van een van de allermooiste tragedies, de Bacchanten van Euripides. Men kan ook de voorstel-
ling van de Antigone door theatergezelschap Pose Plastique bijwonen. Info: www.davidsfonds.be/academie.  
 
Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn? Een systematische inleiding in het wijsgerig denken, deel 3. Org.: Ama-
rant. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem. 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 07.11 en 14.11.2014 van 9.30 
tot 12.30 uur. Docent: Luc Braeckmans. Vooreerst bekijkt men de specificiteit van het wijsgerig vragen, daarna 
volgt een bondig overzicht van de filosofie van de oudheid en de middeleeuwen. Daarna wordt het einde van 
de middeleeuwse periode onder de loep genomen. Zo komen figuren als Johannes Duns Scotus en William 
van Ockham aan bod; de invloed van wat zich aanmeldt als ‘nieuwe’ natuurwetenschappen (Leonardo da 
Vinci, Cardano, Copernicus, Kepler en Galilei), de rol van het humanisme en de invloed van de renaissance 
(Petrarca, Montaigne, Erasmus ...); een vernieuwde filosofie van het recht (Machiavelli, Thomas Morus ...) en 
de vernieuwde moderne houding tegenover de godsdienst(en) met belangrijke personen als Luther, Münzer 
en Calvin). Info: www.amarant.be.  
 
La route de la soie dans l’Antiquité. Org.: Roma asbl. Maison Jonathas, Rue Montgomery 7, 7850 Edingen. 
03.11, 10.11 en 17.11.2014 van 19.00 tot 21.00 uur. Docent: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be.  
 
Griekse kring: Homerus en de Griekse mythen. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 04.11, 18.11, 25.11, 
02.12, 09.12 en 16.12.2014 van 10.00 tot 11.30 uur. Docent: Jaak Peersman. De Griekse literatuur begint voor 
ons met Homerus. Homerus componeerde echter in een kader van oudere mythische tradities, waar hij vaak 
naar verwijst, maar waardoor hij zich niet gebonden acht. Een pittige episode uit de veertiende zang van de 
Ilias (vv. 159-353), waarin Hera, de echtgenote van Zeus, met bravoure de hoofdrol speelt, toont hoe Homerus 
in dialoog treedt met oudere en andere epische tradities. In zes lessen wordt deze tekst in de oorspronkelijke 
taal verkend en verdiept aan de hand van parallelteksten bij Hesiodus, Pausanias en pseudo-Apollodorus. 
Info: www.ccdewerf.be.  
 
Fronton précepteur de Marc Aurèle: le pouvoir est langage. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, Rue de 
l’Ermitage 23, 1300 Wavre. 05.11, 12.11 en 19.11.2014 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Clélia Van Lerberghe. 
Info: www.roma-asbl.be.  
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Keizers aan de Nijl: Egypte na de farao’s. Org.: Davidsfonds Academie. CC De Poort, Markt 27, 9230 Wette-
ren. 12.11, 19.11, 26.11 en 03.12.2014 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Willy Clarysse. Na Ramses II nemen 
buitenlandse dynastieën de macht over in Egypte. Eerst de Assyrische en Perzische, maar vooral de Griekse 
en Romeinse. Als Alexander de Grote in 333 v.C. Egypte verovert, wordt het land duizend jaar ondergedom-
peld in de Griekse leefwereld en het Romeinse Rijk. Hoe ging de Egyptische samenleving om met die vreemde 
invloeden? Hoe worden de Egyptische goden vermengd met het Griekse en Romeinse pantheon? Er wordt 
ook ingegaan op de verspreiding van het christendom en de vele economische veranderingen. Info: www.da-
vidsfonds.be/academie. 
 
Dido, Didon of Didone: de muzikale gezichten van Dido in de 17e en de 18e eeuw. Org.: Davidsfonds Aca-
demie. Concertgebouw, ’t Zand, 8000 Brugge. 18.11 en 25.11.2014 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Bruno For-
ment. Nooit werden er meer opera’s aan dit verhaal gewijd dan in de 17e en 18e  eeuw. De ongeziene popula-
riteit wordt verklaard aan de hand van originele libretto- en muziekfragmenten, decorschetsen en traktaten. 
Daarmee laat de spreker ook enkele minder bekende toonzettingen uit de schaduw treden van Purcells we-
reldberoemde Dido and Aeneas (opvoering  in  het  Concertgebouw:  zie  rubriek  Muziek). Info: www.davids-
fonds.be/academie.  
 
Kleurrijk Sicilië: knooppunt in het Middellandse Zeegebied. Org.: Davidsfonds Academie. CC Kasteel van 
Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten. 04.12, 11.12 en 18.12.2014 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Marc Per-
meke. Het gevarieerde Sicilië komt aan bod. Van de Griekse Concordiatempel in Agrigento en de antieke 
theaters in Syracuse tot de Arabisch-Normandische dom van Monreale. Architectonische resten en mytholo-
gische personages, historische figuren, maar ook zeden en gewoonten: het wordt een rijkelijk geïllustreerde 
ontdekkingsreis door 2500 jaar cultuur. Info: www.davidsfonds.be/academie.  

 
Lezingen 
 

 
Augustus en zijn tijd. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 17.09.2014. Preciezere 
gegevens worden later meegedeeld op de website van AVRA. Info: www.avra.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.  
 
Van heinde en verre: op zoek naar de herkomst van de natuursteen in Romeins Tongeren. Org.: Spraakwa-
ter. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 25.09.2014 om 20.00 uur. Spreker: Roland Dree-
sen. Info: www.galloromeinsmuseum.be.  
 
Actualité des mythes grecs. Rencontre débat. Théâtre de la Place des Martyrs, Martelarenplein 22, 1000 Brus-
sel. 04.10.2014 om 15.00 uur. Info: www.theatredesmartyrs.be.  
 
Caesar in onze streken. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 
07.10.2014. Muziekcentrum *Track, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 09.10.2014. Spreker: Armand Ser-
mon. Info: www.nkvwestvlaanderen.be.  
 
Verdraaid! Bespiegelingen over schriftrichting in de oudheid en nu. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Eras-
musplein 2, 3000 Leuven. 07.10.2014 om 20.00 uur. Spreker: Mark Depauw. Info: www.classicavlaanderen.be. 
 
Evolutie van de geneeskunde in de Griekse oudheid. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 
Antwerpen. 09.10.2014 van 13.30 tot 16.00 uur. Spreker: André De Laet. Info: www.elcker-ik.be.  
 
Augustus en zijn tijd. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 15.10.2014. Preciezere 
gegevens worden later meegedeeld op de website van AVRA. Info: www.avra.be.  
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La mesure du temps en Grèce et Rome antiques. Association Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue 
du Parc 45, 6000 Charleroi. 17.10.2014 om 19.30 uur. Sprekers: E. Nicolaidis en P. Marchetti. Info: www.alexan-
drelegrand.be.  
 
Muurschilderingen in het Romeinse castellum van Oudenburg. RAM, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg. 
19.10.2014 om 10.00 uur. Sprekers: Sofie Vanhoutte en Lara Laken. Info: www.ram-oudenburg.be.  
 
Gehandicapten in het Romeinse Rijk. Org.: Vormingplus. Bibliotheek, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde. 
21.10.2014 om 20.00 uur. Spreker: Christian Laes. Info: www.schilde.be.  
 
Troje en de oorlog: archeologie, Hettitische teksten en Homerus. Org.: Griekenlandcentrum. Blandijnberg 2, 
9000 Gent. 22.10.2014 om 20.00 uur. Spreker: Jorrit Kelder. Info: www.latijnengrieks.ugent.be/GC.  
 
Van Octavianus tot Augustus. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 
22.10.2014. Spreker: Patrick Gouw. Info: www.classicavlaanderen.be.  
 
De Griekse vrijheid van meningsuiting. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 
04.11.2014 om 20.00 uur. Spreker: Bram Demulder. Info: www.classicavlaanderen.be.  
 
De Joodse opstand tegen Rome (66-70 n.C.). Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen. 
19.11.2014 van 13.30 tot 16.00 uur. Info: www.elcker-ik.be.  
 
Augustus en zijn tijd. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 19.11.2014. Preciezere 
gegevens worden later meegedeeld op de website van AVRA. Info: www.avra.be.  
 
Het wonder van Marathon? De Atheense overwinning op de Perzen in 490 v.C. Org.: Griekenlandcentrum. 
Blandijnberg 2, 9000 Gent. 26.11.2014 om 20.00 uur. Spreker: Josho Brouwers. Info: www.latijnengrieks. 
ugent.be/GC. 
 
Romeinse toiletten. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 25.11.2014. 
Muziekcentrum *Track, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 27.11.2014. Spreker: Gemma Jansen. Info: 
www.nkvwestvlaanderen.be.  
 
Gehandicapten in het Romeinse Rijk. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwer-
pen. 26.11.2014. Spreker: Christian Laes. Info: www.classicavlaanderen.be.  
 
Tussen medelijden en spot: de houding van de Romeinen tegenover mensen met een handicap. Org.: 
Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 03.12.2014 om 20.00 uur. Spreker: Bert 
Gevaert. Info: www.galloromeinsmuseum.be.  
 
Retoriek. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 05.12.2014. Themadag. Info: 
www.classicavlaanderen.be.  
 
Mondes romain et germanique à Tournai. Rue des Carmes 8, 7500 Tournai. 13.12.2014 om 14.30 uur. Spreker: 
Raymond Brulet. Info: www.archeo2014.be. 
 
Augustus en zijn tijd. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 17.12.2014. Preciezere 
gegevens worden later meegedeeld op de website van AVRA. Info: www.avra.be.  
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Tentoonstellingen 
 

 
BINNENLAND 
 
Tabernaculum: un bout d’histoire enfoui à Taviers. Ecrin,  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 Lan-
noy 2, 5580 Han-sur-Lesse. 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.  
 
Du bûcher à la tombe: les nécropoles à incinération en Wallonie et dans les régions limitrophes du 1er au 
3ème siècles de notre ère. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. Van 24.10.2014 tot 
22.03.2015. Info: www.archeo2014.be. 
 
BUITENLAND 
 
Le mythe de Cléopâtre. Pinacothèque 2, Rue Vignon 8, 75009 Paris (FR). Tot 07.09.2014. Info: www.pina-
cotheque.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, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray (FR). Tot 07.09.2014. 
Info: www.bibracte.fr.  
 
Im Glanz des Hephaistos: antike Schätze in den Antikensammlungen. Staatliche Antikensammlungen, Kö-
nigsplatz 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 1 ter, 31000 
Toulouse (FR). Tot 21.09.2014. Opgravingen in Toulouse in 2007 brachten een balnearium 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 1e 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.  
 
De Cemenelum à Cimiez: les trois vies des objets archéologiques. Musée d’Archéologie de Nice, Avenue 
des Arènes 160, 06000 Nice (FR). Tot 28.09.2014. Info: www.musee-archeologique-nice.org.  
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Chevroches, à la croisée des voies antiques. Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Avenue de la Répu-
blique, 58500 Clamecy (FR). 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.  
 
14 AD: Römische Herrschaft am Rhein. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). 
Tot 19.10.2014. Info: www.roemisch-germanisches-museum.de.  
 
Groeten uit Rome: stadsgezichten van Piranesi. Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem (NL). Tot 
19.10.2014. Info: www.teylersmuseum.eu.  
 
Licht. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Saalburg 1, 61350 Bad Homburg (DE). Tot 19.10.2014. De 
tentoonstelling toont een grote verzameling van olielampjes gaande van de Griekse tot de vroegislamitische 
periode. Info: www.saalburgmuseum.de.  
 
Chauds latins. Musée Romain de Lausanne-Vidy, Chemin du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne (CH). Tot 
26.10.2014. Tentoonstelling over het seksuele leven bij de Romeinen: wat was de essentie? Info: www.lau-
sanne.ch/sous-sites/mrv.  
 
Greuze & l’antique. Hôtel-Dieu – Musée Greuze, Rue de l’Hôpital 21, 71700 Tournus (FR). Tot 31.10.2014. 
Info: www.musees-bourgogne.org.  
 
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. 
 
Veni, vidi ludique. Musée Romain, Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon 1 (CH). Tot 31.10.2014. Over spelen en 
speelgoed in de oudheid. Info: www.rmn.ch. 
 
Keizerlijke munten. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 09.11.2014. Info: 
www.rmo.nl. 
 
Sous le regard de Neptune. Musée Archéologique, Boulevard Amiral-Courbet 13, 30000 Nîmes (FR). Tot 
09.11.2014. Info: www.nimes.fr.  
 
Les campagnes gauloises au fil des saisons. Musée de Picardie, Rue de la République 48, 80000 Amiens (FR). 
Tot 30.11.2014. Info: www.amiens.fr/vie-quotidienne/culture/musees.  
 
Roma aeterna: 2000 Jahre Skulptur aus den Sammlungen Santarelli und Zeri. Antkenmuseum, St. Alban-
Graben 5, 4010 Basel (CH). Tot 30.11.2014. Info: www.antikenmuseumbasel.ch.  
 
Via Ausonia 213-2013: ein Jubiläum für die Hunsrück Römerstraße von Trier nach Mainz. Belginum, 
Archäologiepark, Keltenstraße 2, 54497 Morbach-Wederath (DE). Tot 11.2014. Info: www.belginum.de.  
 
Dieux merci: sanctuaires, dévots et offrandes en Gaule romaine. Musée Archéologique d’Argentomagus, 
Les Mersans – BP 6, 36200 Saint-Marcel (FR). Tot 07.12.2014. Info: www.argentomagus.fr.  
 
La verrerie antique sort des réserves. Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Rue de la Charité 2, 13002 Mar-
seille (FR). Tot 04.01.2015. Info: www.marseille.fr.  
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Ma maison à Lugdunum. Musée Gallo-Romain, Rue Cléberg 17, 69005 Lyon (FR). Tot 05.01.2015. Info: 
www.musees-gallo-romains.com.  
 
Pompeji: Götter, Mythen, Menschen. Bucerius  Kunst  Forum,  Rathausmarkt  2,  20095  Hamburg  (DE).  Van  
27.09.2014 tot 11.01.2015. Deze tentoonstelling is hoofdzakelijk gewijd aan de evolutie van de Pompejaanse 
frescoschilderkunst. Centraal staat het huis van de citharaspeler. Info: www.buceriuskunstforum.de. 
 
La Grèce des origines, entre rêve et archéologie. Musée d’Archéologie Nationale, Place Charles de Gaulle, 
78100 Saint-Germain-en-Laye (FR). Van 04.10.2014 tot 19.01.2015. Info: www.musee-archeologienationale.fr.  
 
Die Griechen in Italien. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 25.01.2014. 
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.  
 
Gladiatoren: Tod und Triumph im Colosseum. Archäologisches Museum, Karmelitergasse 1, 60311 Frank-
furt-am-Main (DE). Van 27.09.2014 tot 01.03.2015. Info: www.archaeologisches-museum.frankfurt.de.   
 
Insel der Winde: die Maritieme Kultur der bronzezeitlichen Ägais. Museum für Antike Schiffahrt des 
RGZM, Neutorstraße 2 B, 55116 Mainz (DE). Van 06.11.2014 tot 01.03.2015. Info: web.rgzm.de.  
 
L’empire de la couleur: de Pompéi au sud des Gaules. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin 1 ter, 31000 
Toulouse (FR). Van 15.11.2014 tot 22.03.2015. Info: www.saintraymond.toulouse.fr.  
 
Carthago. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Van 27.11.2014 tot 10.05.2015. 
Info: www.rmo.nl. 

 
Toneel 
 

 
Médée (Euripides). Théâtre en Liberté. Théâtre de la Place des Martyrs, Martelarenplein 22, 1000 Brussel. Van 
17.09 tot 24.10.2014; di om 19.00 uur, van wo tot za om 20.15 uur, za 04.10 om 19.00 uur, zo 05.10 en 19.10.2014 
om 16.00 uur. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van onze Franstalige zustervereniging FPGL. Er is 
een pedagogisch dossier beschikbaar. Info: www.theatredesmartyrs.be.  
 
L’Odyssée (Homerus). Théâtre Royal du Parc, Wetstraat 3, 1000 Brussel. Van 18.09 tot 25.10.2014. Info: 
www.theatreduparc.be.  
 
Antigone (tekst: Jibbe Willems). Pose Plastique. CC Guldenberg, Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem; 25.10.2014. 
Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent; 07.11.2014. Info: poseplastique.weebly.com.  
 
Phaedra (naar Seneca).  Bewerking  van  Hugo  Claus. De  Utrechtse  Spelen.  CC,  Kunstlaan  5,  3500  Hasselt.  
25.10.2014 om 19.15 uur. Kan de liefde ons redden en oude wonden helen? Kunnen wij het verleden en ge-
maakte fouten achter ons laten? In een wereld zonder goden, bezeten door het menselijk noodlot van keuzes 
en onvermogen, stelt Phaedra zich deze vragen. Phaedra toont ons een wereld van verboden driften, waarin 
de personages dansen op de vulkaan van hun obsessieve driften. Info: www.ccha.be.  
 
Electra (naar Sophocles). NTG. Bewerking van Bernard Dewulf. NTG, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent; 08.11, 
10.11, 12.11, 27.11, 28.11, 29.11, 11.12, 12.12, 13.12 en 14.12.2014, 07.01 en 08.01.2015 om 20.00 uur. Bourla-
schouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen; 09.12.2014. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 
Brugge; 16.12.2014 om 19.15 uur. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 13.01.2015 om 20.00 uur. CC De Werf, Molen-
straat 51, 9300 Aalst; 14.01.2015 om 20.00 uur. Info: www.ntgent.be.  
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Phèdre (naar Yannis Ritsos). Théâtre Les Tanneurs, Huidevettersstraat 75, 1000 Brussel. 18.11, 20.11, 21.11 en 
22.11.2014 om 20.30 uur, 19.11.2014 om 19.00 uur. Een totaalspektakel van tekst, zang, muziek, klank en licht. 
Info: www.lestanneurs.be.  
 
Medea (Fernweh naar Euripides). Theater Zuidpool, Lange Noordstraat 11, 2000 Antwerpen. 19.12 en 
20.12.2014 om 20.00 uur. Info: www.zuidpool.be.  

 
Muziek en ballet 
 

 
Daphne (Richard Strauss). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 09.09, 11.09, 16.09, 18.09, 23.09, 25.09, 27.09 en 
30.09.2014 om 20.00 uur, 14.09 en 21.09.2014 om 15.00 uur. Info: www.demunt.be.  
 
Electra (Richard Strauss). De Vlaamse Opera, Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen; 12.09, 16.09, 18.09 en 19.09.2014 
om 20.00 uur, 14.09.2014 om 15.00 uur. De Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent; 27.09, 30.09, 01.10 
en 03.10.2014 om 20.00 uur, 28.09.2014 om 15.00 uur. Info: www.vlaamseopera.be.  
 
Orchestra of the Age of Enlightenment. Festival van Vlaanderen. Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein, 9000 
Gent. 24.09.2014 om 20.30 uur. Op het programma staan van J.-P. Rameau Les sauvages van Les Indes Galantes, 
fragmenten uit Castor en Pollux, Dardanus, Anacréon, Les Boréades en Les Paladins; van G.F. Händel Concerto 
grosso op. 6 nr. 6, fragmenten uit Giulio Cesare en Scipione, Music for the royal fireworks. Info: www.gentfestival.be.  
 
Orpheus. Festival van Vlaanderen. Romina Lischka. Handelsbeurs, Kouter 29, 9000 Gent. 25.09.2014 om 12.30 
uur. Romina Lischka brengt samen met het Hathor Consort  een programma rond Orpheus op viola da gamba. 
Op het programma staan o.a. Récit d’Orphée van  M.A.  Charpentier  en  Sinfonia Orfeo nell’inferi in C van A. 
Campra. Info: www.gentfestival.be.  
 
Orphée (Jean-Philippe Rameau). Les Talens Lyriques. Handelsbeurs, Kouter 29, 9000 Gent. 01.10.2014 om 
20.15 uur. Miniopera. Daarnaast staan Cinq pièces de clavecin en concerts op het programma. Info: www.han-
delsbeurs.be.  
 
Daphné et Chloïs, fragments symphoniques (Maurice Ravel). Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 
11.10.2014 om 20.15 uur. Daarnaast staan nog andere werken van Maurice Ravel en Béla Bartók op het pro-
gramma. Info: www.bozar.be.  
 
Tradition de la musique grecque. Théâtre de la Place des Martyrs, Martelarenplein 22, 1000 Brussel. 13.10.2014 
om 20.15 uur. Info: www.theatredesmartyrs.be.  
 
Castor et Pollux (Jean-Philippe Rameau). Atelier Théâtre Jean Vilar. Aula Magna, Place Raymond Lemaire, 
1348 Louvain-la-Neuve. 16.10.2014 om 19.30 uur. Info: www.atjv.be.  
 
De Grieken. De Warande-Kuub, Warandestraat 42, 2300 Turnhout. 04.11.2014 om 10.30 en 13.45 uur. Combi-
natie van dansers en levensechte poppen. Voor 1e en 2e jaar SO. Drie Griekse mythen komen aan bod. King is 
het verhaal van een hebzuchtige Griekse koning, die gestraft is door de goden met een eeuwig hongergevoel. 
Nikè, de godin van de overwinning, komt naar de aarde om mensen triomfen te brengen. Om haar op aarde 
te houden breken ze haar vleugels. In Cycloop wordt de grote domme reus bedrogen door Odysseus. Info: 
www.warande.be.  
 
Orphée (cantate – L.N. Clérambault). Les Abbagliati. CC Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek. 09.11.2014 
om 11.00 uur. Daarnaast staat er nog muziek van F. Couperin, G.P. Telemann en M.P. Montéclair op het pro-
gramma. Info: www.westrand.be.  
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Orfeo ed Euridice (Christoph Willibald von Gluck). Octopus Kamerkoor en Le Concert d’Anvers. CC, Kunst-
laan 5, 3500 Hasselt; 13.11.2014 om 19.15 uur. 30CC, Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven;  
21.11.2014 om 20.00 uur. Info: www.30cc.be.  
 
Electra-Project. Vlaamse Opera, Schouwburgstraat 3, 9000 Gent. 14.11.2014. Electra superwoman of antihel-
din? Voor hun schaduwproject bij de opera Electra van Richard Strauss zocht het Sint-Pietersinstituut uit Gent 
inspiratie bij de Amerikaanse Marvel Comics. Muzikaal blijft Strauss uiteraard centraal staan, maar de meer 
dan 250 leerlingen op het podium zorgen alleszins voor een verrassende eigentijdse invulling. Info: 
www.vlaamseopera.be.  
 
La mort de Cléopâtre (Hector Berlioz). Koninklijk Concertgebouworkest. Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 
Brussel. 16.11.2014 om 19.30 uur. Daarnaast staan Pelléas et Mélisande van Gabriël Fauré, Valses nobles et senti-
mentales van Maurice Ravel en La mer van Claude Debussy op het programma. Info: www.bozar.be.  
 
Il pianto d’Orfeo: de mythe van Orpheus in het Italië van het seicento. Scherzi Musicali. Sint-Quintinuska-
thedraal, Kortstraat 6 B, 3500 Hasselt. 20.11.2014 om 20.00 uur. Muziek van Giulio Caccini, Girolamo Kapsber-
ger, Stefano Landi, Claudio Monteverdi, Jacopo Peri, Luigi Rossi e.a. Info: www.ccha.be.  
 
Dido and Aeneas (Henry Purcell). La Risonanza. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 27.11.2014 om 
19.15 uur. Ook The loves of Mars and Venus van John Eccles en Godfrey Finger staat op het programma. Info: 
www.concertgebouw.be.  

 
Film 
 

 
Opera en film: Electra. Cinema Zuid, Lakenstraat 14, 2000 Antwerpen. 13.09.2014 om 20.15 uur. Info: 
www.vlaamseopera.be.  

 
Reizen, wandelingen en rondleidingen 
 

 
Het zuiden van het oude Etrurië. Org.: Amarant. Van 06.09 tot 13.09.2014. Begeleiding: Sophie Dralans. Info: 
www.amarant.be.  
 
Le mobilier funéraire du tumulus de Penteville. Rue du Pont 21, 5000 Namur. 17.10.2014. Info: 
www.archeo2014.be.  
 
La dédicace des Arlonnais, le monument de Vervicius et les reliefs (2-3 siècles): balade et randonnées. Mu-
sée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. 24.10.2014. Info: www.archeo2014.be.  
 
Le bloc sculpté de la moissonneuse des Trévires. Musée Gaumais, Rue d’Arlon 38-40, 6760 Virton. 31.10.2014. 
Info: www.archeo2014.be.  
 
Les bronzes mithriaques d’Angleur. Musée Curtius, Quai de Maestricht 12, 4000 Liège. 07.11.2014. Info: 
www.archeo2014.be.  
 
Le chaland en bois du vicus de Pommeroeul (271). Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 
14.11.2014. Info: www.archeo2014.be.  
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Evenementen 
 

 
Steinmetze auf der Saalburg. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Saalburg 1, 61350 Bad Homburg 
(DE). 05.09, 06.09 en 07.09.2014. Metselaars en steenkappers zijn aan het werk; er zijn rondleidingen en doeac-
tiviteiten. Info: www.saalburgmuseum.de.  
 
Goûtez gaulois. Archéosite d’Aubechies, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 07.09.2014 van 15.00 tot 16.30 
uur. Workshop over Gallische culinaire gewoonten. Info: www.archeosite.be.  
 
Glasdag. PAM Velzeke, Doolbosweg, 9620 Velzeke. 12.09.2014. De glasoven zal reeds op volle toeren draaien 
op vrijdag wanneer een internationale schare glasblazers hun kunnen zullen demonstreren. Info: www.pam-
ov.be/velzeke. 
 
Cohors Secunda: Soldaten auf der Saalburg. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Saalburg 1, 61350 
Bad Homburg (DE). 28.09.2014. Een hele dag met de soldaten van de Saalburg: demonstraties en doeactivitei-
ten. Info: www.saalburgmuseum.de.  
 
Goûtez romain. Archéosite d’Aubechies, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 28.09.2014 van 15.00 tot 16.30 
uur. Workshop over Romeinse culinaire gewoonten. Info: www.archeosite.be.  
 
Fête de l’automne: archéologie en fête. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 04.10 en 
05.10.2014. De ontdekking van de villa van Malagne (historiek van de opgravingen en lopende projecten op 
zaterdag, op zondag: geleide bezoeken van de villa, de tuinen, de moestuinen en het filosofisch atelier, voor-
stelling van de vallus, atelier van de wever en de spinster, atelier van de pottenbakker, atelier van de smid en 
de bronsgieter, maken van gerstebier en broodbakken, Gallo-Romeinse hapjes, boogschieten). Info: www.ma-
lagne.be.  
 
Broodbakken. Malagne la Gallo-Romaine, Malagne 1, 5580 Rochefort. 02.11.2014. Info: www.malagne.be. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 16 augustus 2014. Voor aanvullende informatie of even-
tuele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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