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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
‘Ons leesonderwijs berust op een misverstand. (...) De klassieke papierlezer bestaat niet meer. (...) De recep-
tieve papierlezer heeft zich ontwikkeld tot een actieve beeldschermlezer voor wie samenwerken vanzelfspre-
kend is. Het leesonderwijs is niet helemaal mee met die ontwikkeling.’ Niet mijn woorden, maar te lezen in 
een taalbijlage bij De Standaard (03.11.2014). Ook de bladspiegel van tijdschriften en kranten ziet er vandaag 
inderdaad vaak al uit als wat we op het beeldscherm van onze computer te zien krijgen. In de lessen Latijn en 
Grieks lezen de leerlingen echter doorlopende teksten aan een traag tempo. De lessen oude talen vormen zo 
misschien een tegenwicht tegen het ongeduld van de leerlingen, dat soms meteen (terecht of onterecht?) ge-
koppeld wordt aan oppervlakkigheid. Anderzijds zullen deze ‘ongeduldige, scannende, lange tekst vermij-
dende, verticaal lezende, visueel ingestelde’ lezers afhaken als de kloof met hun dagelijkse leesactiviteit te 
groot  is.  Misschien  moeten  we  onze  cursussen  er  niet  meteen  als  een  beeldscherm  laten  uitzien  –  met  een  
digitaal bord en de nieuwste generatie leerboeken komen de leerlingen visueel ook al meer aan hun trekken – 
maar een sneller leestempo is zeker motiverend. Momenteel staat aan de Karel de Grote-Hogeschool in Ant-
werpen een onderzoek naar een nieuwe leesmethode op stapel. Ik ben echt benieuwd naar de resultaten. 
 
Over leesmethodes hebben we het in deze Prora verder niet. Wel bieden we u een (doorlopende) Latijnse tekst 
aan, waarvan de inhoud hopelijk aansluit bij de leefwereld van uw leerlingen. En als dat niet het geval is, slaat 
u met hen maar eens aan het gamen: ook daarvoor vindt u inspiratie in dit nummer. 
 
Het V.L.O.T.-bestuur buigt zich momenteel over de subsidieaanvragen die u tot 31 oktober kon indienen voor 
projecten die het klassieketalenonderwijs in Vlaanderen ten goede komen. Verder denken we al na over de 
invulling van de twintigste verjaardag van de V.L.O.T. (in 2016), waarop we u een origineel en boeiend pro-
gramma willen aanbieden. Op de voorbije bestuursvergaderingen ging de meeste aandacht echter naar de 
jaarlijkse studienamiddag, die ‘mythen’ als onderwerp heeft. Mythologische verhalen komen aan bod in alle 
leerjaren: om het ruime publiek dat we aanspreken, een plaatsje te geven, kozen we voor een zaal met een 
grotere capaciteit. De tientallen geïnteresseerden die we op de vorige studiedag moesten teleurstellen, kunnen 
er dus nu zeker bij zijn. Meer praktische en inhoudelijke informatie vindt u elders in dit tijdschrift. Met uw 
nieuwe inzichten in de klassieke mythologie zult u wellicht meer halen uit de film Métamorphoses van de 
Franse regisseur Christophe Honoré, waarvan u in deze Prora een bespreking leest. 
 
Afsluiten wil ik met een ander citaat uit een van de taalbijlagen van De Standaard (06.11.2014), die gewijd is 
aan zin en onzin van grammatica.  In  een column komt een voorstander  van grammaticaonderwijs  aan het  
woord: ‘Grammatica is gemakkelijk te toetsen. Taalvaardigheid is een stuk glibberiger. Daarmee is gramma-
tica een prachtig selectiemiddel om sterke van zwakke leerlingen te scheiden.’ (Als het ministerie van onder-
wijs het gebruik van dit instrument verbiedt,) ‘kan het net zo goed de hele richting Latijn op de schop nemen.’ 
Dat grammatica in de lessen Latijn belangrijk is, staat voor ons niet ter discussie. Wordt Latijn met deze uit-
spraak echter niet (weer) gereduceerd tot dit grammaticaonderricht, waaraan het vak dan zijn bestaansrecht 
te danken zou hebben? De opinie legt ook een ander pijnpunt bloot: hoe moeilijk het is om taalvaardigheid (in 
de lessen oude talen: leesvaardigheid) te toetsen. 
 
In naam van het hele bestuur wens ik u een prettig eindejaar! 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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  VERENIGING 
 
 
 

Oproep tot betaling van het lidgeld 
 

 
 
2014 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat ook uw lidmaatschap van de V.L.O.T. aan hernieuwing toe is. 
Het lidgeld van onze vereniging is sinds jaar en dag onveranderd gebleven: het bedraagt nog steeds 15 euro 
per kalenderjaar en omvat tevens een jaarabonnement op ons tijdschrift Prora.  
 
We zouden u dan ook vriendelijk willen vragen uw lidgeld voor 2015 over te schrijven op rekening BE30 0001 
7073 0811 van V.L.O.T. vzw met vermelding van ‘Lidgeld 2015’ en uw naam. U zou onze ledenadministratie 
veel tijdrovend werk besparen indien u uw lidgeld zou betalen voor 15 februari 2015. 
 
De V.L.O.T. is de enige vereniging in Vlaanderen die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke talen en die 
leerkrachten Latijn en Grieks concrete ondersteuning wil bieden. We twijfelen er dan ook niet aan dat u over-
tuigd bent van het belang van een vereniging als de V.L.O.T. en dat u, al was het alleen uit solidariteit met uw 
collega-classici, lid wilt blijven van onze vereniging. 
 
Alvast onze hartelijke dank voor uw blijvende steun! 
 
 
 

Algemene vergadering 
 

 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen organiseert op zaterdag 21 maart 2015 haar jaarlijkse algemene 
vergadering. Naast de traditionele agendapunten als het inhoudelijk en financieel jaarverslag en de goedkeu-
ring van de financiën en de begroting moeten deze keer ook de statuten worden gewijzigd. Uiteraard willen 
we ook tijd maken om te luisteren naar de opmerkingen en suggesties van onze leden, die van harte uitgeno-
digd zijn. 
 
Het programma ziet eruit als volgt: 
 

10.00 uur: onthaal met een drankje 
 

10.30 uur: algemene vergadering: 
   • inhoudelijk jaarverslag 2014 
   • financieel jaarverslag 2014 
   • goedkeuring van de jaarrekening 2014 en kwijting aan de bestuurders 
   • goedkeuring van de begroting 2015 
   • wijziging van de statuten (*) 
   • gedachtewisseling over het beleid van de vereniging 

 

11.30 uur: aperitief aangeboden door de V.L.O.T. 
 

12.00 uur: gezamenlijke maaltijd (facultatief – op eigen kosten – te reserveren) 
 
(*) De raad van bestuur werkt momenteel nog volop aan de wijziging van de statuten. Zodra de tekst klaar is, 

zult u die kunnen raadplegen op onze website (www.vlot-vzw.be/vergadering). 
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Praktische informatie 
 
Datum:   zaterdag 21 maart 2015, van 10.30 uur tot 12.00 uur 
 

Locatie:   De Postiljon, Markt 14, 9160 Lokeren 
 

Kostprijs:   volledig gratis (met uitzondering van de facultatieve maaltijd) 
 

Inschrijving:  uitsluitend elektronisch op www.vlot-vzw.be/vergadering 
 
 
 

Nascholing 
‘Zin in mythen? Verhalen uit het verleden, spiegel voor het heden’ 

 

 
 
Mythen zijn geen fantastische verhaaltjes om kinderen zoet te houden. Het zijn verhalen die eeuwenlang wer-
den doorgegeven: ze zijn ontstaan uit de waarnemingen en ervaringen van mensen op deze wereld. Ze bevat-
ten kennis en inzicht over wat het betekent als mens op deze aarde te leven. Ze maken daarbij gebruik van 
symbolische taal. Wanneer we die taal leren ontcijferen, leggen deze verhalen een ongelooflijk waarachtig 
inzicht bloot: alles wat de mens altijd over zichzelf heeft geweten. 
 
Katharina Haemers studeerde vergelijkende godsdienstwetenschappen. Daarna werkte ze jarenlang aan de 
studie van mythologieën van alle culturen. Ze was een aantal jaren docente aan de Faculteit voor Vergelijkende 
Godsdienstwetenschappen in Antwerpen. Nadien gaf ze lezingen over deze materie aan volkshogescholen en 
culturele verenigingen. 
 
Deze nascholing vindt plaats op woensdag 22 april 2015 in Aalst. Omwille van de beschikbare infrastructuur 
van de zaal is het aantal inschrijvingen beperkt tot 250.  
 
Programma 
 
14.00 uur: onthaal 
 

14.30 uur: verwelkoming 
 

14.35 uur: deel 1 
 

15.30 uur: pauze 
 

16.00 uur: deel 2 
 

16.55 uur: slotwoord 
 

17.00 uur: einde 
 
Praktische informatie 
 
Datum:   woensdag 22 april 2015, van 14.30 tot 17.00 uur 
 

Locatie:   Sint-Jozefscollege, Pontstraat 7, 9300 Aalst 
 

Kostprijs:   • 15 euro voor leden van de V.L.O.T. 
     • 20 euro voor niet-leden van de V.L.O.T. 
     • 5 euro voor studenten (met studentenkaart) 
 

Inschrijving:  uitsluitend elektronisch op www.vlot-vzw.be/nascholing 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Latijnse kussen uit de renaissance 
Basium 9 van Janus Secundus 

 
 

Kris Doffemont 
 
 
Leven en werk van Janus Secundus 
 
Johannes Nicolaï Hagiensis (1511-1536) stierf in hetzelfde jaar als Erasmus, hoewel hij 
een generatie jonger was. Secundus noemde hij zichzelf naar de martelaar op wiens 
naamdag hij geboren was. Hij was de jongste en meest getalenteerde van drie dichtende 
broers. Als zoon van een Haagse jurist studeerde hij – net als zijn broers – rechten, onder 
andere in het Franse Bourges, waar een humanistische faculteit was opgericht door de 
Italiaanse rechtsgeleerde Alciato. Deze Alciato leerde hem de Latijnse poëzie kennen. 
Vervolgens trok Janus met zijn broer Grudius naar Spanje. Beiden bekleedden er secre-
tarisfuncties, respectievelijk aan het aartsbisschoppelijk en het keizerlijk hof. Kort na 
zijn terugkeer naar de Nederlanden bezweek Janus Secundus aan malaria. 
 
Secundus schreef alleen Latijnse poëzie, voornamelijk liefdesgedichten. Tijdens zijn verblijf in Spanje schreef 
hij het Liber basiorum, een verzameling ‘kusgedichten’ van wisselende lengte en metrum over zijn kusactivi-
teiten met een zekere Neaera. Volgens de Nederlandse neolatinist en Secunduskenner Jan Pieter Guépin (1929-
2006) had hij met dit boekje ook pedagogische bedoelingen.1 J.P. Guépin beschouwde Janus Secundus als de 
beroemdste Nederlandse dichter. Van Secundus’ Basia werden door de eeuwen heen immers heel wat vertalin-
gen gemaakt, o.a. naar het Frans, Engels en Duits. De dichter werd bovendien geprezen door literaire monu-
menten als Goethe en Montaigne. Guépin heeft zich steeds ingezet om Secundus aan de vergetelheid te ont-
trekken. 
 
Janus  Secundus  was  eigenlijk  van  zeer  bescheiden  komaf.  Zijn  vader  had  zich  via  
kerkelijke ambten opgewerkt en startte een wereldlijke carrière op een moment dat niet-
aristocratische humanisten meer en meer werden ingeschakeld in het bestuur en de 
rechtspraak. De zonen volgden hem daarin. Guépin spreekt van een ontwikkeling naar 
vrijzinnigheid door een terugkeer naar het Romeinse recht.2 Enkele decennia later werd 
deze evolutie teruggeschroefd door de contrareformatie. Ook wat de rest van zijn le-
venswandel betrof, ‘assimileerde’ Janus Secundus de heidense oudheid, bv. door zijn 
relatie met de Mechelse Julia, die zich even geëmancipeerd leek te gedragen als de dames die worden be-
zongen en vervloekt in de poëzie van Catullus en Propertius. Meer nog, Janus Secundus was – alweer volgens 
J.P. Guépin – een neoplatonist.3 Ook Werner Gelderblom beweert dit in zijn analyse van het vijfde kusgedicht 
van Secundus.4 Voor wie het in de klas over een meer filosofische boeg wil gooien en Plato erbij wil betrekken, 
is de klaslectuur van Basium 5 interessant. Het artikel van Gelderblom in Hermeneus biedt daarvoor materiaal. 
 

                                                
 1 Guépin, 1997, p. 109. 
 

 2 Guépin, 1997, p. 105. 
 

 3 Guépin, 1997, pp. 109-111. 
 

 4 Gelderblom in Hermeneus, jg. 81, nr. 3. 
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Basium 9 in de klas 
 
In de klas lees ik Basium 9 na Catullus’ Carmen 7. Catullus was ongetwijfeld een belangrijke inspiratiebron 
voor de Basia. Catullus schreef zelf twee kusgedichten (Carmina 5 en 7). Bovendien schreef Secundus net als 
Catullus gedetailleerd en concreet over een (zijn?) relatie. Verder werkten beide dichters overvloedig met 
woord- en klankherhalingen. 
 
In tegenstelling tot Basium 7, waarin de dichter (in navolging van Catullus) oproept tot overvloedig kussen, 
lijkt hij in Basium 9 aanvankelijk op het tegenovergestelde aan te sturen: ‘geef me minder kussen’, gebiedt hij 
zijn Neaera. Te veel genot wordt immers ongenietbaar, zoals ook de epicuristen wisten. Aan het eind van het 
gedicht weten we wel beter: de dichter wil toch veel zoenen, maar zijn geliefde moet hem eerst afweren en 
zich verstoppen, zodat hij haar kan vangen en vinden. Een spelletje om de spanning in hun relatie te houden 
dus. Vandaar ook mijn keuze voor precies dit gedicht: het kan voer zijn voor een interessante discussie met de 
leerlingen. 
 
De lectuur van Latijnse renaissancegedichten zoals die van Secundus is in overeenstemming met de leerplan-
nen van de verschillende netten. Leerplandoelstellingen van het GO! voor de derde graad Latijn zijn: ‘analoge 
teksten met elkaar vergelijken’ en ‘met voorbeelden illustreren hoe de Romeinse cultuur voortleeft in latere 
cultuuruitingen en hierover reflecteren’. Het leerplan van het VVKSO schrijft voor: ‘antieke cultuuruitingen 
vergelijken met cultuuruitingen uit latere perioden waarin de doorwerking herkenbaar is en hierbij tijdsge-
bonden accenten vaststellen’. Beide leerplannen verwijzen in hun didactische wenken naar Janus Secundus. 
 
Latijnse tekst 
 
 
 
 
 
 
  5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 

Non semper udum da mihi basium, 
nec iuncta blandis sibila risibus, 
nec semper in meum recumbe 
implicitum moribunda collum. 
 
Mensura rebus est sua dulcibus. 
Ut quodque mentes suavius afficit, 
fastidium sic triste secum 
limite proximiore ducit. 
 
Cum te rogabo ter tria basia, 
tu deme septem, nec nisi da duo, 
utrumque nec longum nec udum: 
qualia teligero Diana 
 
dat casta fratri, qualia dat patri 
experta nullos nata Cupidines; 
mox e meis lasciva ocellis 
curre procul natitante planta. 
 
Et te remotis in penetralibus, 
et te latebris, abdito in intimis, 
sequar latebras usque in imas, 
in penetrale sequar repostum; 
 
praedamque victor fervidus in meam 
utrimque heriles iniiciens manus, 
raptabo ut imbellem columbam 
unguibus accipiter recurvis. 
 

udus, -a, -um: ‘nat’ 
sibilus, -a, -um: ‘sissend’ 
blandus, -a, -um: ‘vleiend, verleidelijk’ 
recumb re, -o: ‘zich neerleggen, steunen’ 
moribundus, -a, -um: ‘stervend’ 
 

suavis, -is, -e: ‘zoet, aangenaam’ 
fastidium, -i: ‘walging, afkeer’ 
 

dem re, -o: ‘afnemen, ontnemen’ 
teligerus, -a, -um: adj. uit telum + ger re 
 

castus, -a, -um: ‘zuiver’ 
lascivus, -a, -um: ‘dartel’ 
natitare: frequentatieve vorm van natare, ‘zwem-

men’; dit is een mooi beeld 
planta, -ae: ‘voet’ 
 

penetrale, -is: ‘het binnenste (van het huis)’ 
latebra, -ae: ‘schuilplaats’ 
abdito: imperatief 
repostum = repositum 
 

fervidus, -a, -um: ‘heet, vurig’ 
utrimque: ‘aan weerskanten’ 
herilis, -is, -e: ‘van de heer, dominerend’ 
imbellis, -is, -e: ‘weerloos’ 
columba, -ae: ‘duif’ 
unguis, -is: ‘klauw’ 
accipiter, -tris: ‘havik’ 
recurvus, -a, -um: ‘krom’ 
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25 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
35 

Tu deprecantes victa dabis manus, 
haerensque totis pendula bracchiis, 
placare me septem iocosis 
basiolis cupies inepta. 
 
Errabis; illud crimen ut eluam, 
septena iungam basia septies, 
atque hoc catenatis lacertis 
impediam fugitiva collum; 
 
dum, persolutis omnibus osculis, 
iurabis omnes per Veneres tuas, 
te saepius poenas easdem 
crimine velle pari subire. 

deprecari: ‘om genade smeken’ 
pendulus, -a, -um: leid de betekenis af van pend re 
placare: ‘verzoenen, gunstig stemmen’ 
iocosus, -a, -um: ‘grappig, vrolijk’ 
basiolum, -i: verkleinwoord van basium 
ineptus, -a, -um: ‘dwaas’ 
 

elu re, -o: ‘wegspoelen, verwijderen’ 
septeni, -ae, -a: ‘zeven’ 
fugitiva: vocatief 
 

dum: ‘totdat’ 
persolv re, -o: ‘betalen, aflossen’ 
venus, -eris: ‘bevalligheid, schoonheid, charme’ 

 
Vertaling5 
 
Geef mij niet altijd natte kussen 
met fluisterend gelach er tussen, 
en wil niet steeds, mijn hals omhelzend, 
 stervend onder gaan. 
 
Er is een grens aan lievigheden, 
want uren die te zoet vergleden 
verwekken eerder weerzin in hun 
 te beperkte baan. 
 
Wanneer ik vragen zal om negen, 
geef me er twee, en weiger zeven; 
ze moeten lang, noch vochtig zijn, zo 
 als Diana aan 
 
haar broer geeft, of een onbenaderd 
jong meisje aan haar lieve vader. 
Vlucht dan met slingerende voetstap 
 ver van mij vandaan. 
 
Verberg je in het uiterst hoekje 
van ’t allerbinnenste; ik zoek je 
tot in de diepste schuilplaats, volg je 
 waar je ook zult gaan. 
 
Mijn handen zijn de baas, ze houden 
het weerloos duifje in hun klauwen, 
ik trek je, fiere overwinnaar, 
 dicht tegen me aan. 
 
En jij zult smeken om erbarmen 
en aan me hangend met je armen 
maak je het weer met zeven kussen, 
 domoor, ongedaan. 
 

                                                
 5 Guépin, 1997, pp. 26-29. 
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Je hebt het mis, om dit te boeten, 
zeven keer zeven zul je moeten, 
geketend door mijn arm, wegloopster, 
 mij laten begaan. 
 
Totdat je zweert bij al je charmes, 
dat je verlangt vaak in mijn armen 
voor een gelijke misdaad ’t zelfde 
 lot te ondergaan. 
 
Bespreking: vragen, opmerkingen en discussiepunten 
 
1 Zijn de volgende stellingen waar of onwaar? Verdedig je standpunt. 

a De ik-figuur/dichter is een beetje uitgekeken op Neaera. (Vermoedelijk niet, maar zijn tactiek kan de passie 
in zo’n geval misschien wel weer doen oplaaien.) 

b De ik-figuur/dichter vindt dat Neaera overdrijft met haar gezoen. (Nee, al kan dat in het begin van de 
lectuur misschien zo lijken.) 

c De ik-figuur/dichter stelt zich erg dominant op in hun relatie. (Dit is mogelijk: zie de vergelijking.) 
d In de laatste twee strofen wordt beschreven hoe Neaera wordt verkracht. (Uiteraard niet. Dit lijkt een 

overbodige stelling, maar sommige leerlingen hebben na de volledige lectuur en de bovenstaande stellingen de 
inhoud nog niet begrepen.) 

e De ik-figuur/dichter wil met Neaera leven als broer en zus, als vader en dochter. (Nee, dit is een onderdeel 
van het spelletje.) 

 
2 De onderverdeling in strofen komt overeen met de inhoudelijke structuur, behalve op één plaats, waar de 

inhoud zich niet laat vangen door de strofen: hij loopt gewoon door over de strofen heen. Waar? (Strofe 3 
en 4.) 

 
3 Welke inhoudelijke tegenstelling lijkt er te zijn tussen Basium 9 van Secundus en Carmen 7 van Catullus? 

Waarom is de tegenstelling niet echt? (Catullus wil zo veel mogelijk zoenen, Secundus wil matigen – maar het is 
een spelletje: ook hij wil totale overgave.) 

 
4 Crimen (v. 29 en 36): 

a Wat wordt hiermee bedoeld? (Dat Neaera niet veel wil zoenen.) 
b Waarom gaat het niet over een echte misdaad? (Alles is in scène gezet om spanning in de relatie te brengen.) 

 
5 Italiaanse humanisten waren over het algemeen puristen: wat niet beantwoordde aan het klassieke Latijn 

(het proza van Cicero, de poëzie van Vergilius) werd door hen verworpen. Erasmus en Secundus streefden 
die zuiverheid minder na. 

 Bij Secundus vind je bijvoorbeeld overdadig veel schattige verkleinwoorden, wat je niet tegenkomt in 
klassieke poëzie. Zo heeft hij het vaak over puellulae, en in Basium 7 lees je: 

 

 Quae tortiles capillos, 
 Quae paetulos ocellos, 
 Quae lacteas papillas, 
 Quae colla mollicella 
 Venustulae Neaereae, (...) 
 

 De antipuristische overdaad van Secundus manifesteert zich in dit gedicht toch vooral in de klankrijkdom, 
meer bepaald in de klankherhalingen: 

 

 Mensura rebus est sua dulcibus.      mensura sua suavius 
                sua dulcibus suavius 
 Ut quodque mentes suavius afficit,      mensura mentes 
                fastidium secum 
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 fastidium sic triste secum        sic triste secum 
                triste limite 
 limite  proximiore  ducit.          dulcibus ducit 
                afficit ducit 
 

 Onderzoek nu op dezelfde manier de klank- (en woord)herhalingen van vv. 13-16 en vv. 17-20. (13-16: -ta-
/-at-, fratri/patri, -cu-; 17-20: et te, remotis/repostum, in intimis/in imas, sequar latebras/penetrale sequar, in pene-
tralibus/in penetrale.) 

 
6 Strofe 8 bevat een woordgroep die hetzelfde klinkt en ook inhoudelijk een echo is van een woordgroep uit 

de eerste strofe. 
a Welke woordgroep? (‘Impediam fugitiva collum’ in strofe 8 verwijst naar ‘implicitum moribunda collum’ in 

strofe 1.) 
b Met welke bedoeling doet de dichter dat? (Wat hij eerst zogezegd niet wil, heeft hij nu toch bereikt, de cirkel 

is rond; deze herneming doet denken aan de ringcomposities in Catullus’ Carmen 8.) 
 
7 Janus Secundus was dus een humanist. Op welke manier zijn de inhoud en de stijl  van zijn gedicht een 

uiting van dat humanisme? (Secundus volgt Catullus en andere dichters uit de oudheid na, neemt de erotische 
conventies over. Bovendien is de inhoud van de gedichten tastbaar, menselijk: voor een humanist is de mens immers 
de maat van alle dingen, het hier en nu wordt belangrijker dan het bovennatuurlijke.) 

 
8 De term ‘humanisme’ wordt ook soms toegepast op de Romeinse cultuur vanaf ca. 150 v.C. Waarom is dat 

terecht? Een illustratie daarvan is het werk van Catullus. (Zoals de renaissancedichters de Romeinse dichters als 
voorbeeld namen, zo spiegelden Romeinse dichters als Catullus zich aan de Alexandrijnen. Bovendien braken ze met 
het utilitaire aspect van de Romeinse poëzie: hun poëzie was persoonlijker.) 

 
9 Met Catullus hadden de humanistische Latijnse gedichten bovendien gemeen dat ze geschreven werden 

door geleerden voor geleerden. Het voordeel van Latijn was ook dat je niet bang hoefde te zijn dat je 
moeder, vriendin of personeel je gedichten lazen ... 

 Uiteraard werd er in de renaissance ook Nederlandse poëzie geschreven, maar het Nederlands was 
blijkbaar iets moeilijker in de traditionele vormen te gieten. 

 
10  Het  metrum  dat  Secundus  gebruikte  voor  Basium 9  is  de  alcaeïsche  strofe,  die  we  ook  bij  Horatius  

terugvinden. Alcaeus (Gr. Alkaios) was een Grieks lyrisch dichter. Hij leefde en dichtte op Lesbos in de 
6e eeuw v.C. Dit is het schema: 

 

_  /              _  //                  /     _  
 

_  /              _  //                  /     _  
 

_  /              _  /             _  
 

             /              /             _  
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SECUNDUS, Janus, Basia, vertaald door Kris BUYSE, Leuven, 2001 (2) 
 
Verder lezen 
 

Over Janus Secundus is heel wat te vinden op www.dbnl.org (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Let-
teren). 
 

GUÉPIN, J.P., De kunst van Janus Secundus, Amsterdam, 1991 
 

GUÉPIN, J.P., De rozen welken snel. Liefdespoezie voor knapen en meisjes, Amsterdam, 2000 
 

GUÉPIN, J.P., Vermakelijkheden van liefde en dood. Zwanenzangen en heldinnenbrieven, Amsterdam, 2002 
 

GUÉPIN, J.P., Zoete epigrammen. Gedichten over gelukkige liefde, Amsterdam, 2002 
 

(Deze laatste drie publicaties van J.P. Guépin bevatten interessant vergelijkingsmateriaal – van de Grieken tot 
nu – voor de lessen lyrische poëzie.) 
 
Afbeeldingen 
 

• portret van Janus Secundus naar een werk van Jan van Scorel (uit Guépin, 1997) 
• Julia, de Mechelse geliefde van Janus Secundus, op een penning die door de dichter werd ontworpen (uit 

Guépin, 1997) 
 
 
 

De didactische waarde van videogames voor de klassieke talen 
 
 

Maxime Vannieuwenhove 
 
 
‘In the 21st century, classical antiquity is read, heard, watched and performed. Increasingly, it is also played.’6 
Met deze laatste vijf woorden doelt Dunstan Lowe op videogames of computerspelletjes die de Grieks-Ro-
meinse en/of Egyptische oudheid behandelen. Tijdens het academiejaar 2013-2014 heb ik mij in het kader van 
mijn masterproef toegelegd op deze videogames.7 Al gauw bleek dat hun aantal mijn verwachtingen ver over-
trof: de Filemaker Databank waarin ik deze videogames documenteer, klokt op het moment van schrijven af 
op 565 videogames die ofwel zich situeren in de oudheid ofwel op een meer onrechtstreekse manier verwijzen 
naar de oudheid. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen deze twee categorieën: een videogame 
zoals Rome: Total War (2004), waarin men onder meer het commando krijgt over Romeinse troepen, speelt zich 
effectief af in de oudheid en zal bijgevolg duidelijker verwijzen naar die oudheid dan bijvoorbeeld Curse: The 
Eye of Isis (2003), waarin men als archeoloog in 1890 ronddwaalt in het British Museum te Londen. 
 
Anderzijds moet men ook beseffen dat de oudheid dankzij de technologische vooruitgang van de afgelopen 
decennia in recentere videogames beter tot haar recht komt op grafisch vlak dan in bijvoorbeeld Ulysses and 
the Golden Fleece uit 1981. In wat volgt, zal ik wijzen op enkele manieren waarop men videogames kan gebrui-
ken in de lessen Grieks en/of Latijn. Hierbij zal ik telkens de mogelijke voordelen en nadelen bespreken en 
enkele voorbeelden geven. 
 
 

                                                
 6 Dunstan LOWE, ‘Playing with Antiquity: Videogame Receptions of the Classical World’, in Dunstan LOWE 

en Kim SHAHABUDIN (eds.), Classics For All: Reworking Antiquity in Mass Culture, Newcastle upon Tyne, 
2009, p. 64. 

 

 7 De volledige titel van deze masterproef luidt: Een virtuele antiquitas. De videogame als medium voor de receptie 
van de oudheid. 



 10

 
1 Videogames als alternatief voor de traditionele zoektocht op het internet 
 
Wellicht heeft nagenoeg elke leerkracht klassieke talen zijn leerlingen al eens informatie over een Grieks ge-
bouw of een Romeinse keizer laten opzoeken op het internet. Aanvankelijk dienden de leerlingen een of meer 
websites te raadplegen en vervolgens antwoordblaadjes in te vullen. Enigszins interactiever en vooral attrac-
tiever zijn bijvoorbeeld virtuele rondleidingen door Rome.8 Met videogames kan men nog een stap verder 
gaan: de leerlingen verzamelen al spelend informatie en het interactieve gehalte wordt zo tot een hoogtepunt 
gedreven. 
 
Er zijn echter enkele kanttekeningen verbonden aan deze werkwijze. Allereerst mag men niet zomaar opteren 
voor een videogame als werkvorm: deze moet zich immers lenen tot het realiseren van de beoogde (les)doel-
stellingen. Zo zal niet elk onderwerp benaderd kunnen worden aan de hand van een videogame. Een tweede 
kanttekening gaat gepaard met de inhoud van de videogame die men wenst te gebruiken: de leerkracht moet 
de informatie die het computerspel aanbiedt, screenen en verifiëren vooraleer de leerlingen ermee aan de slag 
kunnen. De ontwikkelaars van videogames zijn doorgaans immers geen classici of oudhistorici en laten zich 
bijgevolg af en toe betrappen op historische onnauwkeurigheden. Ten derde is er ook een praktisch bezwaar 
tegen het gebruiken van videogames in de lessen Grieks en/of Latijn: de meeste videogames fungeren als soft-
ware die geïnstalleerd moet worden en hier kan al gauw een prijskaartje aan verbonden zijn. Dit bezwaar kan 
men echter van tafel vegen door browser games te gebruiken. Dit zijn videogames die men speelt via een 
webbrowser en die overal en voor iedereen toegankelijk zijn zolang de gebruiker over een internetverbinding 
beschikt. De voorbeelden die hier aan bod zullen komen, zijn allemaal browser games. Ten slotte dient men 
ook te beseffen dat de voertaal binnen de wereld van de videogames het Engels is. Leerlingen moeten bijgevolg 
enige kennis hebben van het Engels vooraleer zij het computerspel ten volle kunnen gebruiken. Anderzijds 
kan men het  gebruik van het  Engels  ook zien als  een extra  uitdaging voor  de leerling en zo werkt  men in 
zekere zin ook vakoverschrijdend. 
 
1.1 Gladiator: Dressed to Kill (2014)9  
 
Het opzet van deze videogame is heel eenvoudig: 
de speler dient drie gladiatoren (murmillo, retiarius 
en hoplomachus) te bewapenen met vier voorwerpen 
die passen bij de vechtstijl van de gladiator in kwes-
tie. Per gladiator heeft de speler 60 seconden om de 
correcte uitrusting te kiezen en hierbij kan hij om 
vier hints vragen die meer informatie geven over de 
gladiator. 
 
Nadat de 60 seconden voorbij zijn, moet de speler 
zijn gladiator de arena insturen en uiteindelijk be-
slist de keizer over zijn leven: de duim omlaag, de 
duim omhoog, een lauwerkrans en de rudis zijn de 
vier mogelijke resultaten. Nadat de speler dit proces 
tweemaal heeft herhaald, kan de speler klikken op ‘Gladiator descriptions’ om de correcte uitrusting te zien 
en meer informatie te krijgen over de drie gladiatoren. Deze videogame is enigszins kort, maar is wel correct 
in de omschrijving van de gladiatoren. De leerlingen kunnen aan de hand van Gladiator: Dressed to Kill basis-
informatie krijgen over drie verschillende gladiatoren, maar het minimalistische opzet van het computerspel 
heeft als gevolg dat deze videogame enkel geschikt is voor leerlingen van de eerste graad. Indien de leerkracht 

                                                
 8 Zoals het project Rome Reborn, beschikbaar op romereborn.frischerconsulting.com (laatst geraadpleegd op 

31.10.2014). 
 

 9 www.bbc.co.uk/history/interactive/games/gladiator (laatst geraadpleegd op 31.10.2014). 

Het keuzescherm in Gladiator: Dressed to Kill 
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vermoedt dat de leerlingen moeite zullen hebben met het Engels dat aan bod komt in de videogame (bv. ‘fish-
crested’, ‘greaves’, ‘shoulder guard’ enz.), kan hij hen voorzien van een basiswoordenschat waarmee ze zich 
kunnen behelpen. 
 
1.2 Let’s Play: Ancient Greek Punishment (2012)10 
 
Dit computerspel behandelt de typische straffen zo-
als ze in de Griekse mythologie voorkomen. Er zijn 
vijf speelbare personages met hun eigen scenario: 
Sisyphus,  Tantalus,  Prometheus,  de  Danaïden  en  
Zeno (van Elea). De speler moet slechts twee toetsen 
van zijn toetsenbord gebruiken om het personage te 
besturen. In elk van de vijf scenario’s is het resultaat 
hetzelfde: de speler kan nooit winnen. Zo moet Tan-
talus proberen fruit te grijpen of water te drinken, 
maar iedere poging resulteert in niets. 
 
Het speelproces van deze videogame is zonder 
enige twijfel frustrerend, omdat de speler nooit kan winnen en telkens opnieuw moet beginnen, maar dit illus-
treert perfect de verschillende straffen van deze mythologische figuren. Het is misschien beter om het scenario 
van Zeno achterwege te laten in een les, vermits het niet echt gaat om een straf, maar eerder om een illustratie 
van zijn paradox van de dichotomie.11 Wat de overige vier gevallen betreft, kan een leerkracht zijn leerlingen 
bijvoorbeeld vragen om elk een van de vier opdrachten een aantal keer te proberen. Uiteindelijk zullen de 
leerlingen beseffen dat het zinloos is en heeft de leerkracht een perfect aanknopingspunt om het concept van 
de Tartarus en zijn bijbehorende straffen uit te leggen. Het gaat hier dus opnieuw om een korte videogame 
die men kan gebruiken als een speelse en interactieve opstap naar een les over de Griekse onderwereld. 
 
1.3 Hadrian: The Roamin’ Emperor (2014)12 
 
Als derde en laatste voorbeeld van de manier 
waarop videogames een alternatief kunnen vormen 
voor een traditionele zoektocht op het wereldwijde 
web,  is  er  Hadrian: The Roamin’ Emperor.  De  op-
dracht van deze videogame is eenvoudig: doorkruis 
met Hadrianus het Romeinse Rijk en kom meer te 
weten over zijn bewind als keizer. Vooraleer de spe-
ler kan vertrekken moet hij het paspoort van Hadri-
anus invullen aan de hand van multiplechoicevra-
gen; hierbij komen verschillende gegevens zoals 
zijn bijnaam Graeculus kijken. Telkens wanneer de 
speler een vraag heeft beantwoord, krijgt hij meer 
informatie over het eigenlijke antwoord. Vervol-
gens trekt de speler achtereenvolgens door Rome, 
Germania, Britannia, Cyrene, Cyzicus, Smyrna, 
Athene, Egypte en opnieuw Rome. Op al deze plaatsen krijgt de speler multiplechoicevragen voorgeschoteld 

                                                
 10 www.pippinbarr.com/games/letsplayancientgreekpunishment/LetsPlayAncientGreekPunishment.html 

(laatst geraadpleegd op 31.10.2014). 
 

 11 Deze paradox houdt in dat men in feite nooit een bepaalde afstand kan afleggen, omdat men telkens eerst 
de helft van die afstand moet afleggen, vervolgens de helft van die helft, dan weer de helft van die helft enz. 

 

 12 www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/classical-studies/hadrian-the-roamin-emperor (laatst 
geraadpleegd op 31.10.2014). 

De straf van Tantalus in 
Let's Play: Ancient Greek Punishment 

Hadrianus bij het Pantheon in 
Hadrian: The Roamin' Emperor 
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die hem meer informatie geven over het persoonlijke leven van Hadrianus, zijn interesses en zijn verwezenlij-
kingen. 
 
Het opmerkelijke aan deze videogame is dat er een bondige doch correcte historische weergave wordt gegeven 
van het leven van Hadrianus als keizer van Rome. De jaartallen die bij elke plaats worden gegeven, stemmen 
overeen met de historische data en er zijn nauwelijks onnauwkeurigheden te bespeuren. Ik heb slechts een 
enkele opmerking bij de inhoud van de videogame: de baard van Hadrianus wordt in Hadrian: The Roamin’ 
Emperor omschreven als een middel om een fysiek gebrek te verhullen13, terwijl de baard doorgaans wordt 
gezien als een exponent van zijn filhelleens karakter. 
 
Men kan besluiten dat deze videogame een aanzienlijk groter opzet kent dan de overige voorbeelden en bij-
gevolg zal hij logischerwijze meer tijd in beslag nemen. Hadrian: The Roamin’ Emperor biedt leerlingen de mo-
gelijkheid om uitgebreid kennis te maken met het bewind van keizer Hadrianus op een manier die allerminst 
moet onderdoen voor een traditionele zoektocht op het internet. Gezien de eerder grote hoeveelheid aan in-
formatie is deze videogame ten slotte wellicht eerder geschikt voor oudere leerlingen. 
 
2 Videogames als bron van beeldmateriaal voor de lessen Grieks en/of Latijn 
 
Het spreekt voor zich dat de videogame een medium is dat sterk inzet op het visuele aspect. Dat is ook het 
geval bij videogames die in de oudheid gesitueerd zijn en daarom wens ik aan te tonen dat leerkrachten ook 
beeldmateriaal – zij het afbeeldingen of videofragmenten – uit videogames kunnen gebruiken in hun lesprak-
tijk. Een eerste voordeel hiervan is het feit dat videogames eerder terra incognita zijn voor de meeste leerlingen, 
in tegenstelling tot films zoals Gladiator (2000) en Troy (2004). Zo krijgen de leerlingen nieuw en onbekend 
materiaal te zien in plaats van afbeeldingen of videofragmenten die zij al herhaaldelijk hebben gezien. Ander-
zijds is het gemakkelijker om toegang te krijgen tot materiaal uit videogames – in het bijzonder videofragmen-
ten – omdat de uitgevers van die videogames doorgaans toleranter zijn ten opzichte van derden die afbeel-
dingen of videofragmenten verspreiden van hun videogames op websites zoals YouTube. 
 
2.1 De reeks God of War (2005-2013) als bron van beeldmateriaal 
 
De reeks God of War bestaat uit zeven videogames 
die het verhaal vertellen van de fictieve Spartaan 
Kratos. Deze Spartaan beleeft bloederige avonturen 
waarbij hij geconfronteerd wordt met de Olympi-
sche goden, verschillende helden en wezens uit de 
Griekse mythologie. Deze reeks van videogames 
bevat een schat aan beeldmateriaal waarvan een 
leerkracht dankbaar gebruik kan maken. Een voor-
beeld hiervan is bijvoorbeeld de driekoppige hond 
Cerberus: men kan bijvoorbeeld een afbeelding van 
Cerberus uit de animatiefilm Hercules (1997) of de 
driekoppige hond Fluffy (Nederlands: Pluisje) uit Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001) gebruiken om 
leerlingen duidelijk te maken hoe Cerberus er volgens de antieke traditie uitzag. Men kan evengoed een af-
beelding nemen van de Cerberus uit de reeks God of War (2005-2013). 
 
De verschillende afbeeldingen uit deze reeks kunt u op eenvoudige wijze vinden door in Google te zoeken op 
afbeeldingen met als zoekwoorden ‘God of War’, gevolgd door de naam van de Griekse mythologische figuur 
waarvan u een afbeelding zoekt. 
 

                                                
 13 Deze interpretatie gaat wellicht terug op Historica Augusta 26:  ‘(...) promissa barba, ut vulnera quae in facie 

naturalia erant, tegeret (...).’ (‘Hij liet zijn baard groeien om de wonden te bedekken die hij van nature had aan 
zijn gezicht.’). 

Cerberus in de reeks God of War 
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2.2 Warriors: Legends of Troy (2013) als aanvulling bij de lectuur van de Ilias  
 
Warriors: Legends of Troy is een videogame waarbij de speler in de rol van verschillende Griekse en Trojaanse 
helden kruipt en vervolgens de Trojaanse oorlog dient uit te vechten van begin tot einde. Deze videogame – 
en meer bepaald zijn cutscenes14 – kan men vergelijken met gelezen fragmenten uit de Ilias, zoals dat tegen-
woordig vaak gebeurt met films zoals Helen of Troy (2003) of Troy (2004). Het grote voordeel van Warriors: 
Legends of Troy is dat de videogame goed is voor ongeveer zes uur aan beeldmateriaal en bijgevolg meer dan 
de gemiddelde film de tijd heeft om het conflict tussen de Grieken en Trojanen op een meer uitgebreide manier 
te behandelen. Zo toont de videogame onder meer de verovering van Lyrnessus, de inname van Thebe, de 
strijd van Achilles met de riviergod Scamander en de deelname van de Amazone Penthesileia aan de Trojaanse 
oorlog. Wellicht is hier een waarschuwing op haar plaats: men mag geen interpretatie verwachten die zich 
woord voor woord houdt aan de feiten van de Trojaanse oorlog zoals die in de antieke bronnen beschreven 
wordt. Deze videogame is een zoveelste interpretatie van die Trojaanse oorlog, en indien men beelden ervan 
inschakelt in een les, moet men ook stilstaan bij de redenen waarom deze interpretatie al dan niet afwijkt van 
de antieke bronnen. 
 
Conclusie  
 
Het gebruik van videogames in de vakken Grieks en Latijn dient men allesbehalve als een must of verplichting 
te zien. Met dit artikel heb ik geprobeerd om aan te tonen dat het echter wel degelijk een mogelijkheid is. 
Videogames kunnen een interactieve meerwaarde hebben, zolang ze correct gebruikt worden. Zo is het geens-
zins mijn bedoeling dat leerlingen zomaar een lesuur lang videogames zitten te spelen. De videogames zijn 
slechts een mogelijke werkvorm waarmee men beoogde doelstellingen kan verwezenlijken. 
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 14 Een cutscene is een filmisch onderdeel van een videogame dat het eigenlijke spelgebeuren onderbreekt en 

waarbij de speler doorgaans slechts als toeschouwer fungeert. Een dergelijke scène geeft ontwikkelaars de 
kans om uit te weiden over bepaalde personages of bepaalde elementen van het verhaal van de videogame. 
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  ACTUALITEIT 
 
 
 

Métamorphoses 
 
 

Kris Doffemont 
 
 
Op het laatste Festival van Venetië stelde de Franse auteur en regisseur Christophe Honoré (1970) zijn film 
Métamorphoses voor, een Ovidiusbewerking die sterk geïnspireerd lijkt door het werk van Pasolini. Net als de 
Italiaanse cineast brengt Honoré oeroude mythische verhalen. Bovendien maakten de sterren van zijn vorige 
film Les bien-aimés (met  Catherine Deneuve en Miloš  Forman)  plaats  voor  amateurs.  De camera registreert  
bijna pijnlijk geduldig hun houding en gelaatsuitdrukking en in trage, lang uitgesponnen scènes worden seks 
en moord expliciet getoond. Hiermee mag al duidelijk zijn dat Honoré Ovidius’ verhalen niet in een sprook-
jesachtige, versuikerde versie presenteert. Zelfs meer dan bij Ovidius krijgen we (echte) mythen voorgescho-
teld: verhalen over onoplosbare vragen, instinctieve drang, oeroude tegenstellingen en straffende goden. Zo-
als Pasolini in zijn Medea lijkt Honoré te focussen op het contrast tussen natuur en cultuur, tussen instinct en 
ratio. 
 
Honoré selecteerde uit Ovidius’ werk niet veel meer dan tien verhalen, die hij inpast in een zelfverzonnen 
structuur. Het schoolmeisje Europe (gespeeld door Amira Akili, die net zoals de antieke Europa niet-Europese 
roots heeft) is daarbij het hoofdpersonage van het kaderverhaal. Na een inleiding, waarin Actéon (Actaeon) 
wordt neergeschoten door zijn eigen jagers, volgen drie delen, waarin Europe achtereenvolgens optrekt met 
Jupiter, Bacchus en Orphée (Orpheus). De jonge verleiders Jupiter en Bacchus proberen haar met hun verhalen 
te overtuigen om bij hen te blijven. Als ze hen gelooft en vertrouwt, zal haar niets overkomen. Aanvankelijk 
jagen de gedaanteveranderingen waarover ze vertellen en waarvan Europe soms zelf getuige is, haar vooral 
schrik aan. De slachtpartij op de onverzettelijke Orphée en zijn aanhangers maakt echter een einde aan haar 
twijfels: ondanks het aandringen van haar broer Cadmus, die haar op het spoor is gekomen, kiest ze voor de 
goden.  In  een  lange  slotscène  zien  we  hoe  ze  zich  vol  vertrouwen  overgeeft  aan  de  natuur:  terwijl  Jupiter  
tevreden toekijkt, duikt ze het water in. 
 
Water is een echt personages in de film. Christophe 
Honoré lijkt zijn metamorfosen op basis daarvan ge-
selecteerd te hebben. Als water in een verhaal oor-
spronkelijk geen rol speelt, voegt hij in zijn filmversie 
dit element toe. Zo moet Atalante tijdens haar laatste 
wedstrijd het water over, alvorens ze zich gewonnen 
geeft aan Hippomène (Hippomenes). Philémon (Phi-
lemon) en Baucis gaan eerst de rivier in, alvorens ze 
op die plaats in bomen veranderen. De Minyaden, in 
de film de zusjes Mynias (sic!), worden door Bacchus 
ontvoerd  en  weigeren  zich  te  baden  in  het  meer  
waarin Hermaphrodite (Hermaphroditus) transformeerde: ze zijn bang en wegens hun gebrek aan vertrou-
wen veranderen ze in vleermuizen. Tirésias (Tiresias) wordt blind gemaakt met een vloeistof. Orphée worstelt 
zich een weg over de bodem van een rivier om Eurydice terug te halen. Wie zich vol vertrouwen in het water 
waagt – het veranderlijke, onvaste natuurelement bij uitstek – erkent de suprematie van het onvatbare en 
wordt gered. Wie zich niet overgeeft, gaat eraan ten onder. 
 
De gevoelloze, egocentrische Narcisse (Narcissus) daarentegen sterft in deze moderne versie van het verhaal 
niet in het water: hij stort zich van een flatgebouw. De scène werd gefilmd in een Zuid-Franse voorstad. Syrinx 
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zien we met boodschappen zeulen tegen de achtergrond van een grote supermarkt, voor ze, achtervolgd door 
Pan, een riviertje overspringt. De vader van Europe woont in een troosteloze flat, waar Europe niet terug heen 
wil. Snelwegen en auto’s doorkruisen deze stadsrand, die net als de personages, bewoners van deze banlieues, 
twijfelt tussen natuur en cultuur. Dezelfde snelwegen en auto’s brengen de personages naar het waterrijke, 
mythische landschap dat, naargelang hun ingesteldheid, hun redding of ondergang betekent. Europe wordt 
door de jonge, raadselachtige Jupiter meegenomen in zijn truck, Io strandt met haar auto aan de kant van de 
weg in een mistbank. Actéon sterft bij een hek dat hem de toegang tot de snelweg verspert, Orphée trekt met 
zijn volgelingen in een lange kolonne langs de snelweg naar de stad. Pentheus wordt vermoord aan de rand 
van het bos, met de flatgebouwen van de banlieue op een boogscheut afstand. 
 
In tegenstelling tot Pasolini in zijn tragedie- en Bijbelverfilmingen zocht Honoré dus geen antiek of tijdloos 
decor en werden de acteurs niet in een tuniek gestopt. Ze dragen moderne kledij, die ze uittrekken wanneer 
ze zich overgeven aan de natuur en de goden. Zo verblijven de Bacchanten in een soort naturistenkamp, ui-
teraard aan de oever van een riviertje. In de zon liggen ze te wachten tot zich een slachtoffer aanbiedt, een 
man die op zoek is naar zijn vrouw. Een van hen wast zich het bloed van de armen in de rivier. De zusjes 
Mynias worden door Bacchus ontvoerd uit een bioscoop. Ze worden gedwongen te strippen in de laadbak 
van zijn vrachtwagen, onderweg naar het meer waar ze Hermaphrodite zullen ontmoeten. 
 
Bevat deze film een extra laag met een actuele boodschap? Een aantal opvallende ingrepen van Christophe 
Honoré doen vermoeden van wel. De multiraciale cast, het optreden van de blanke, in het wit geklede Orphée, 
die tijdens een preek over reïncarnatie en zuiverheid moet vluchten voor de Noord-Afrikaanse moslims die 
de wijk bewonen, Atalante en Hippomène die vrijen in een synagoge ... Honoré lijkt te willen zeggen: wat telt 
in religies is de menselijke drang naar het spirituele, de band met de natuur en het ongrijpbare, niet de regeltjes 
en de onderlinge tegenstellingen die daaruit ontstaan. 
 
Deze langzame film vol symboliek heeft niets gemeen met de commerciële spektakelfilms of prestigieuze te-
levisieseries waarmee we de verfilmde oudheid meestal associëren. De gedaanteveranderingen worden een-
voudig weergegeven door de montage van twee shots na elkaar. Een meer spectaculaire trucage vinden we 
alleen in de verhalen van Hermaphrodite en Argus. Door de weinig conventionele vorm en thema van de film 
zult u hem in het beste geval kunnen bekijken in de arthouse-cinema, áls hij er al geprogrammeerd wordt. Het 
trage tempo en de hermetische inhoud zullen een niet-voorbereide of verkeerd ingestelde toeschouwer be-
vreemden. Als didactisch materiaal is de film als geheel wellicht niet echt geschikt; sommige afzonderlijke 
scènes, bv. met het verhaal van Philemon en Baucis, zijn wel mooi illustratie- en vergelijkingsmateriaal bij de 
lectuurlessen over de Metamorphoses. 

 
Frankrijk, 2014 
102 min. 
regie: Christophe Honoré 
met: Amira Akili, Sébastien Hirel, Mélodie Richard e.a. 
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  BOEKENWIJZER 
 
 
 

De Germanen 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Na zijn succesvolle boek De oude Belgen (2007), waarvan er inmiddels meer dan 40 000 exemplaren werden 
verkocht, verdiept Ugo Janssens zich voor zijn nieuwe boek De Germanen in de geschiedenis van hun buurvolk. 
De ondertitel van het boek, Werkelijkheid en mythe, maakt duidelijk wat de auteur wil doen: de vele legenden 
die er over de Germanen de ronde doen, op een wetenschappelijke manier onderzoeken en scheiden van de 
historische werkelijkheid. 
 
De gehanteerde werkwijze wordt door de auteur zelf heel goed verwoord in zijn woord vooraf: ‘In het spoor 
van antieke auteurs, klassieke en moleculaire archeologen, linguïsten, historici, antropologen en etnologen 
speurde ik naar de wortels en afdrukken die de Germanen in onze geschiedenis, cultuur, bodem en het land-
schap nalieten. Wanneer de opinies van deskundigen verschillen, hak ik geen gordiaanse knopen door, maar 
geef ik in regel de diverse versies weer. Naar vermogen opteer ik voor objectiviteit en ontwijk ik bijgevolg 
geen politieke, ideologische of andere realiteiten.’ (p. 13) 
 
Het boek bestaat uit twee grote delen: in het eerste deel behandelt de auteur de ‘oude’ Germanen (vanaf het 
paleolithicum tot het einde van de eerste eeuw), in het tweede deel gaat het over de ‘nieuwe’ Germanen (vanaf 
het einde van de achttiende eeuw tot de Tweede Wereldoorlog). Door ook aan dit laatste aspect aandacht te 
besteden onderscheidt dit boek zich van gelijksoortige werken. 
 
In het deel over de ‘oude’ Germanen wordt onderzocht waar het volk zijn oorsprong vond en welke levens-
gewoonten ze erop nahielden; daarbij komen ook de ‘klassieke’ Germanen zoals die bij Griekse en Romeinse 
auteurs worden vermeld, aan bod. Het deel over de ‘nieuwe’ Germanen bespreekt onder meer de zogenaamde 
Germanenforschung (de speurtocht naar de Germaanse/Duitse wortels en identiteit) en de manier waarop het 
‘Germaanse bewustzijn’ tijdens het Derde Rijk van Adolf Hitler buitensporige vormen aannam. 
 
Midden in het boek is er een katern van 24 pagina’s met kleurenillustraties. Om de toegankelijkheid van het 
boek te vergroten heeft de auteur er bewust voor gekozen geen voetnoten te gebruiken (wat wel jammer is 
voor wie in de klas zou willen werken met de Latijnse teksten waaruit talrijke citaten zijn opgenomen – tekst-
referenties zouden dan wel handig zijn). Achteraan is er wel een bibliografie met boeken en websites en een 
personen- en trefwoordenregister. 
 
 

Ugo Janssens 
De Germanen 
Werkelijkheid en mythe 
Uitgeverij Van Halewyck, Leuven, 2014 
Paperback, 276 blz. 
ISBN 978 94 6131 215 0 
€ 19,95 
 

www.vanhalewyck.be 
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Leven en leer van beroemde filosofen 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Over het leven van de Griekse schrijver Diogenes Laërtius is niets bekend. Waarschijnlijk was hij afkomstig 
uit Laërte in Cilicia en leefde hij in de eerste helft van de derde eeuw n.C. In zijn werk    
µ   (‘Verzameling van levens en leerstellingen van filosofen’) schrijft hij in tien boeken de 

biografieën en een samenvatting van de leer van de 82 belangrijkste Griekse denkers (voornamelijk filosofen, 
maar bijvoorbeeld ook de Zeven Wijzen) van Thales (ca. 600 v.C.) tot Epicurus (341-270 v.C.). 
 
Hij noemt meer dan 200 vroegere auteurs en meer dan 300 werken als bronnen, maar het is niet helemaal 
duidelijk in welke mate hij de werken van de beschreven filosofen zelf heeft gelezen. Op sommige punten is 
zijn informatie heel accuraat, maar anderzijds gaat zijn interesse vooral uit naar anekdotes en geeft hij niet 
altijd blijk van een goed begrip van de filosofische theorieën (het is zelfs goed mogelijk dat hij zelf niet eens 
filosofie had gestudeerd). Niettemin is zijn werk van groot historisch belang, omdat hij verwijst naar of citeert 
uit bronnen die nagenoeg allemaal verloren zijn gegaan. Zonder zijn werk zou veel essentiële kennis over de 
betreffende filosofen en hun leer niet zijn overgeleverd. 
 
De Nederlandse classicus Rein Ferwerda heeft dit werk van Diogenes Laërtius integraal in het Nederlands 
vertaald. Voor deze nieuwe editie bij uitgeverij Damon werd de vertaling die reeds in 2000 bij Ambo/Anthos 
werd gepubliceerd, opnieuw bewerkt. Het boek begint met een kleine inleiding en een beknopte bibliografie. 
De vertaler vermeldt nauwgezet de originele indeling van het werk, wat het opzoeken van bepaalde fragmen-
ten in het Grieks vergemakkelijkt. De gedetailleerde inhoudsopgave, de toevoeging van titels bij de verschil-
lende onderdelen en het bijzonder uitgebreide namenregister (bijna 40 pagina’s) zorgen ervoor dat het werk 
ook in het Nederlands als een soort encyclopedie van de antieke filosofie kan worden geraadpleegd.  
 
 

Diogenes Laërtius 
Leven en leer van beroemde filosofen 
Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Rein Ferwerda 
DAMON, Budel, 2008 
Gebonden, 512 blz. 
ISBN 978 90 5573 893 9 
€ 39,90 
 

www.damon.nl 

 
 
 

Handboek Latijn 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Aurelius Augustinus (354-430 n.C.), geboren in de Romeinse provincie Africa als zoon van een heidense vader 
en een katholieke moeder, kreeg een ‘klassieke’ opvoeding. Hij maakte onder meer kennis met de Latijnse 
dichters (bv. Vergilius), met Cicero en met verschillende filosofische geschriften. Tijdens zijn hele jeugd voerde 
hij een innerlijke strijd omtrent de weg die hij in zijn leven moest volgen, tot hij in 387 n.C. werd gedoopt en 
afstand deed van zijn heidense leven. Voortaan zou zijn hele leven in het teken staan van het christendom, 
eerst als priester en later als bisschop van Hippo (Noord-Afrika). 
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We kennen Augustinus vooral als kerkvader en auteur van grote christelijke werken als Confessiones (‘Belijde-
nissen’, eigenlijk zijn autobiografie) en het monumentale De civitate Dei (‘Over de stad van God’, waarin hij 
het heidendom afbreekt en het christendom verdedigt). Veel minder bekend is dat Augustinus – naar alle 
waarschijnlijkheid – ook de schrijver is van een traktaat over Latijnse grammatica (Ars Augustini pro fratrum 
mediocritate breviata, ‘Leerboek door Augustinus, beknopt geformuleerd in overeenstemming met het tussen-
niveau van de broeders’). Als geleerde besefte hij immers maar al te goed hoe belangrijk taal was voor spiri-
tuele studies en christelijke literatuur. 
 
Wie het boekje ter hand neemt, zal vaststellen dat het er vrij  ‘modern’ uitziet. Na een inleiding over ‘goed 
Latijn’ bespreekt hij achtereenvolgens de acht woordsoorten (naamwoord, voornaamwoord, werkwoord, bij-
woord, deelwoord, voegwoord, voorzetsel, tussenwerpsel). Telkens worden begrippen gedefinieerd en geïl-
lustreerd met voorbeelden. Ook de paradigmata van de verschillende verbuigingen en vervoegingen ontbre-
ken niet. Vervolgens zijn er nog hoofdstukjes over taalfouten, barbarismen en idiomatische verbindingen. 
 
Deze Latijnse grammatica van Augustinus is in het Nederlands vertaald door Vincent Hunink, een grote naam 
als het gaat om vertalingen van klassieke literatuur. Interessant is ook de inleiding door Ineke Sluiter (hoog-
leraar Grieks aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in de geschiedenis van de grammatica), omdat de 
lezer daarin een goed overzicht krijgt van het ontstaan van de grammatica en de opvattingen die men daarover 
in de oudheid had. 
 
 

Aurelius Augustinus 
Handboek Latijn 
Een korte Latijnse grammatica 
DAMON, Budel, 2014 
Paperback, 124 blz. 
ISBN 978 94 6036 190 6 
€ 14,90 
 

www.damon.nl 

 
 
 

Levend in steen 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
De Latijnse literatuur werd geschreven door intellectuelen en was bedoeld voor een hoog opgeleid en geletterd 
publiek van toehoorders of lezers. Voor het gewone volk was daarin weinig of geen belangstelling. Een van 
de ‘literaire’ vormen waarin de Romeinse man of vrouw in de straat het best tot uiting komt, zijn de grafop-
schriften. Alle Romeinen streefden er immers naar om na hun dood niet vergeten te worden. Grote literatuur 
zijn die grafinscripties niet (door de soms gebrekkige taalkennis van de maker bevatten ze vaak taal- en spel-
fouten), maar ze geven ons wel een schitterende inkijk in het dagelijkse leven van de Romeinen. 
 
Voor dit boek verzamelde Vincent Hunink uit de duizenden overgeleverde grafinscripties bijna 700 opschrif-
ten, volgens de inhoud ingedeeld in zeven categorieën. De uitgave is tweetalig en bevat dus ook de originele 
Latijnse teksten (waar nodig aangevuld, want in inscripties werden vaak afkortingen gebruikt). Als dat niet 
uit  het  grafschrift  zelf  blijkt,  is  informatie  over  de overledene toegevoegd.  Bij  elke  inscriptie  wordt  ook de 
vindplaats en de referentie naar de tekstverzameling vermeld. 
 
Laat u ontroeren door wat échte Romeinen ons te vertellen hebben ... 
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Vincent Hunink 
Levend in steen 
Romeinse grafinscripties 
DAMON, Budel, 2007 
Gebonden, 264 blz. 
ISBN 978 90 5573 754 3 
€ 22,90 
 

www.damon.nl 

 
 
 

Dodenlijst 
 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Als derde deel in de Zenobiareeks van Uitgeverij Verloren is recent Dodenlijst verschenen, een verwijzing naar 
de proscriptielijsten die na de moord op Julius Caesar in 44 v.C. werden gepubliceerd. Met die vogelvrijver-
klaringen wilden de leden van het tweede triumviraat – Octavianus, Antonius en Lepidus – zich niet alleen 
ontdoen van hun vijanden (de moordenaars van Caesar en iedereen die hen had gesteund), maar ook het 
nodige geld verzamelen (door rijke burgers te laten ombrengen en hun bezittingen te confisqueren) om hun 
politieke ambities waar te maken. 
 
In dit boekje is het relaas van die proscripties opgenomen in de versies van twee Griekse geschiedschrijvers: 
Appianus (2e  eeuw n.C.)  en Cassius  Dio (ca.  164-235 n.C.),  die  beiden een uitvoerige geschiedenis  van het  
Romeinse Rijk schreven ( µ  , in resp. 24 en 84 boeken). Na een algemene inleiding en een korte 
biografie van de twee auteurs worden de betreffende passages vertaald. Heel wat aantekeningen bij de Ne-
derlandse vertaling zorgen voor een historisch kader en een goed tekstbegrip. Een kleine bibliografie en een 
namenregister sluit het boekje af. 
 
Augustus wordt bijna altijd gezien als de grote weldoener, de grondlegger van de pax Romana. Dat daarvoor 
eerst heel wat bloed moest vloeien, is een onderdeel van de geschiedenis dat maar al te vaak – want niet zo 
positief – wordt ‘vergeten’. De twee docenten die deze vertaling maakten, willen daarmee ook dit aspect van 
de eerste Romeinse keizer onder de aandacht brengen. 
 
 

Willem van Maanen & Marco Poelwijk (vertaling) 
Dodenlijst 
Appianus en Cassius Dio over het bloedige verleden van keizer Augustus 
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2014 
Paperback, 84 blz. 
ISBN 978 90 8704 492 3 
€ 10,00 
 

www.verloren.nl 
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  KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
agenda@vlot-vzw.be 

 
 
 

Nascholing 
 

 
BINNENLAND 
 
Des outils pour exploiter les différents modes d’apprentissage de nos élèves: je touche, je regarde, je joue 
... j’apprends. Org.: IFC. Locaties nader te bepalen. 12.01 en 13.01; 19.01 en 20.01; 26.01 en 27.01; 02.03 en 03.03; 
09.03 en 10.03; 16.03 en 17.03.2015. Telkens van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleiding: Marie-Bernadette Mars. Deze 
nascholing richt zich zowel op het aanleren van de taal als op de benadering van de antieke cultuur. Verschil-
lende visuele en ludieke benaderingswijzen voor de zes leerjaren worden belicht. Info: www.ifc.cfwb.be.  
 
Latijn leren lezen in het eerste jaar. Hogeschool Sint-Lieven, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas. 14.01.2015 
van 9.30 tot 12.30 uur. Begeleiding: Marjan Hillewaere. Info: www.onderwijsservice.be/nascholingsaanbod.  
 
Les difficultés des élèves en cours d’apprentissage: identifier et remédier. Org.: IFC. Locaties nader te bepa-
len. 19.01 en 20.01; 02.03 en 03.03; 23.03 en 24.03.2015. Telkens van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleiding: Thomas 
Debrux. Info: www.ifc.cfwb.be.  
 
Gedifferentieerde voorbereiding lessen klassieke talen uitwerken. Org.: DINAC. DOd, Tulpinstraat 75, 3500 
Hasselt. 20.01.2015 van 13.30 tot 16.00 uur. Lesgever-begeleider: Christel Mercken. Info: www.dodhasselt.be.  
 
Langues anciennes 2e degré: présentation du nouveau programme. Org.: CECAFOC. Locatie nader te bepa-
len; 29.01 en 30.01.2015. SeDESS Namur-Luxembourg, Rue de l’Evêché 5, 5000 Namur; 13.02.2015. Maison 
Diocésaine de l’Enseignement Bruxelles – Brabant Wallon, Avenue de l’Eglise Saint-Julien 15, 1160 Brussel; 
13.03.2015. Maison Diocésaine de l’Enseignement de Liège, Boulevard d’Avroy 17, 4000 Liège; 03.04.2015. Tel-
kens van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleiders: Frédéric Dewez, Amandine Marmu, Roland Marganne, Marie-Paule 
Halliez, Catherine Van Bever, Céline Delmarcelle. Info: enseignement.catholique.be/cecafoc.  
 
Les textes grecs et latins, sources d’inspiration pour la peinture. Org.: IFC. Locaties nader te bepalen. 02.02 
en 03.02; 09.02 en 10.02; 23.03 en 24.03.2015. Telkens van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleidng: Marie-Bernadette Mars. 
Het onderwerp wordt bekeken vanuit drie invalshoeken. Het eerste objectief is te wijzen op de verschillende 
interpretaties waartoe een zelfde antieke tekst kan leiden in de schilderkunst. In tweede instantie wordt een 
antieke tekst geconfronteerd met een schilderij en wordt er gewezen op de verschilpunten en de gelijkenissen. 
Een derde onderdeel is technischer van aard: hoe kan men PowerPoint en andere technische hulpmiddelen 
inzetten om een schilderij of details ervan te belichten? Info: www.ifc.cfwb.be.  
 
Competent in onderzoek? Onderzoekscompetentie in het hoger onderwijs. Org.: Universiteit Gent. Faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2, 9000 Gent. 03.02.2015. Doelpubliek zijn leraren, directies, pedago-
gisch adviseurs en alle andere onderwijsverantwoordelijken die betrokken zijn bij onderzoekscompetentie ta-
len, cultuurwetenschappen en geschiedenis. De studiedag wil informeren over onderzoeksopdrachten die stu-
denten  in  het  hoger  onderwijs  krijgen.  Daarnaast  worden  ook  actuele  onderzoeksthema’s  aangereikt,  die  
bruikbaar zijn voor onderzoeksopdrachten in het secundair onderwijs (3e graad) en is er ruimte om de uni-
versitaire onderzoekswereld verder te exploreren. Info: www.flw.ugent.be/studiedag2015. 
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De klassieken en de actualiteit. Org.: Kortenberg i.s.m. DPB Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Eras-
mushuis, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 04.02.2015. Plenumreferaat: Messias en keizer: over de geboorte 
van een universele heilsgodsdienst (Hans Hauben). Een greep uit de werkwinkels van de namiddag: Hoe leerlingen 
voorbereiden op een theaterbezoek? – Hedendaagse kunst met inspiratie in de oudheid – Hoe de antieke kunst de maat-
schappij van die tijd beïnvloedt – Tiberius en de kredietcrisis – Link antieke en moderne filosofie (onderzoekscompetentie) 
– Nederlandse taalbeschouwing: aanpak van het actuele Nederlands: waar zitten de linken tussen Nederlands en Latijn? 
Info: www.vikom.be/dienst-pedagogische-begeleiding/secundair-onderwijs/vak-en-studiegebieddocumen-
ten/maandbericht/201-2.  
 
Activerende werkvormen bij lectuurlessen. Org.: DSKO Antwerpen. DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwer-
pen. 12.03.2015 van 13.30 tot 16.30 uur. Info: www.dsko.be/nl/dpb. 
 
Een vruchtbare kruisbestuiving: psychologie en klassieke studies. Org.: Postuniversitaire Studiedag Korten-
berg. Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 25.03.2015. Van bij haar ontstaan heeft de psycholo-
gie een heel nauwe band met antieke teksten en concepten onderhouden. Freud maakte gebruik van de antieke 
mythologie om zijn bekende oedipuscomplex te ontwikkelen, Jung liet zich door Plato inspireren om zijn hy-
pothese over het bestaan van archetypes te formuleren, en ga zo maar door. Andersom zijn classici er lange 
tijd voor teruggeschrokken om psychologische theorieën en inzichten in hun eigen discipline te verwerken. 
Ten onrechte. Men kan kennismaken met boeiend, baanbrekend onderzoek op het snijpunt van klassieke stu-
dies en psychologie. De lezingen zullen in het Engels worden gegeven. De volgende thema’s zullen worden 
aangesneden: retoriek en opvoeding? Griekse en Latijnse lyriek, filosofie en psychologie. Info: www.arts.ku-
leuven.be/conference/psycl. 
 
BUITENLAND 
 
Griekenlanddag. Org. Labrys Reizen. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL).  
08.12.2014. Mystras: opleving van Byzantijnse beschaving (Hein L. van Dolen); Combinatiereis Griekenland en Italië 
(Commenius College Hilversum); Xenios Zeus en Chrysi Avgi: het onzekere leven van Afrikaanse migranten in 
Athene (Joan van Geel); De top 10 van het Nationaal Archeologisch Museum in Athene: spraakmakende stukken, die 
een verhaal vertellen (Nikos Lanser); Minoïsch Kreta: veranderingen in de droom van Arthur Evans (Gert Jan van 
Wijngaarden); Carthago: macht en handel in het westelijk mediterrane gebied (Pieter ter Keurs); bezoek aan de ten-
toonstelling Carthago. Info: www.labrysreizen.nl/griekenlanddag.html.  

 
Cursussen en congressen 
 

 
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.  
 
Hildegard van Bingen: mystiek en muziek. Org.: Amarant. DeSingel, Desguinlei 25, Antwerpen. 09.12.2014 
van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: diversen. In haar visioenen ziet ze het wezen van 
God, dat haar oproept in opstand te komen tegen de verloedering van haar tijd en haar dwingt de gregoriaanse 
hervorming, die de clerus en de leken een nieuw sacramenteel leven wil opleggen, ten volle te steunen. Haar 
werken zijn doordrenkt van een onmiskenbare apocalyptische tendens. Ze componeerde zelf haar muziek, 
waarbij ze een heel eigen vorm van gregoriaans ontwikkelde, met veel lange melismen en grote melodische 
beweeglijkheid. Info: www.amarant.be. 
 
Hardnekkige theorieën en mysteries, deel 1: van sterren en goden. Org.: Amarant. Hof van Watervliet, Oude 
Burg 27, 8000 Brugge; 19.01 en 26.01.2015 van 19.00 tot 21.30 uur, 02.02 en 09.02.2015 van 19.30 tot 22.00 uur. 
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Klankendaal, Tervuursesteenweg 84, 2800 Mechelen; 23.02 en 02.03.2015 van 19.00 tot 21.30 uur, 09.03 en 
16.03.2015 van 19.30 tot 22.00 uur. 30CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven; 20.04 en 27.04.2015 van 19.00 tot 
21.30 uur, 04.05 en 11.05.2015 van 19.30 tot 22.00 uur. GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. 01.06 
en 08.06.2015 van 19.00 tot 21.30 uur, 15.06 en 22.06.2015 van 19.30 tot 22.00 uur. 1 De geheimen van de pira-
mide van Gizeh; 2 Het mysterie van Atlantis ontraadseld?; 3 De zondvloed en de ark van Noach; 4 De zoek-
tocht naar Eldorado. Docent: diversen. Info: www.amarant.be. 
 
Rome: van dorp tot wereldstad. Org.: Amarant. 30CC, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. 21.01, 28.01, 04.02, 
11.02, 25.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03 en 01.04.2015, telkens van 10.00 tot 12.30 uur. Docent: Sophie Dralans. In 
deze cursus worden de uitzonderlijke verdiensten van de Romeinen op het vlak van de architectuur, beeld-, 
schilder- en mozaïekkunst belicht. Met extra aandacht voor de bouwwoede van de keizers. De invloed van de 
Etrusken op de Romeinse kunst wordt belicht, evenals de invloed van de Romeinen op het vlak van de By-
zantijnse mozaïekkunst in Ravenna. Info: www.amarant.be. 
 
De val van Icarus: de mens gevangen in zijn eigen creatie. Org.: Amarant. KMKG, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 
22.01, 29.01, 05.02 en 12.02.2015 van 14.00 tot 16.30 uur. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 02.03, 
09.03, 16.03 en 23.03.2015 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Katharina Haemers. De mythe van Daedalus en 
Icarus roept onmiddellijk de beelden op van een universeel gedeelde droom: die van vluchten hoog in de 
lucht, van duizelingwekkende valpartijen en uitzichtloze dwaaltochten doorheen het labyrint van het leven. 
Het archetypische verhaal is dat van de kunstenaar Daedalus, maar de thema’s zijn terug te vinden in vele 
epische verhalen. Het gaat hier eveneens over het uiteenvallen van de technè in afzonderlijke vaardigheden 
zoals  kunst,  wetenschap en techniek.  Het  gaat  over  de meestertovenaar,  die  in  de val  raakt  van zijn  eigen 
technisch vernuft en de hybris van zijn zoon, die ten val komt. En dit alles speelt zich af in het prachtige kader 
van het paleis van de machtige koning Minos, die denkt de goden te kunnen verschalken, zijn ongelukkige 
vrouw Pasiphaë met haar tegennatuurlijke passie voor de stier, het monster Minotaurus, de lieftallige Ariadne, 
op het eiland Kreta ... Info: www.amarant.be. 
 
L’art du portrait chez les Romains. Org.: Roma asbl. Maison de Jonathas, Rue Montgomery 7, 7850 Edingen. 
02.02, 09.02 en 16.02.2015 van 19.00 tot 21.00 uur. Docent: Carine Mahy. Info: www.roma-asbl.be. 
 
De Etrusken: de grote voorgangers van de Romeinen. Org.: Davidsfonds Academie. CC Den Hoogen Pad, 
Adegem-Dorp 16 B, 9991 Maldegem. 04.02, 11.02, 18.02 en 25.02.2015 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Koen 
Wylin. Vanaf de 8e eeuw v.C. bewoonde het mysterieuze volk van de Etrusken het land tussen de Arno en de 
Tiber. Al in de oudheid werd over hun herkomst gespeculeerd, want door hun taal, religie en gebruiken weken 
ze sterk af van de volkeren die hen omringden. Wat begrijpen wij van de taal en denkwijze van de Etrusken? 
Hoe zag hun maatschappij eruit? Waarin geloofden zij? Info: www.davidsfonds.be/academie.  
 
De geschiedenis van Rome: ontstaan, bloei en ondergang van het Imperium Romanum. Org.: Davidsfonds 
Academie. CC Begijnhof, Infirmeriestraat, 3290 Diest. 05.02, 12.02, 26.02, 12.03 en 19.03.2015 van 14.00 tot 16.00 
uur. Docent: Leon Mooren. De stadstaat Rome. De confrontatie met Carthago en Egypte. Het wereldrijk in de 
keizertijd. Een boerengemeenschap aan de Tiber rond 1000 v.C. Daar ligt de oorsprong van Rome. De Etrusken 
veroveren het territorium en bouwen Rome uit tot een stadstaat onder een koning. Rond 500 v.C. worden ze 
verdreven door de Romeinen, die de monarchie vervangen door een republiek. Overzeese veroveringen en 
burgeroorlogen volgen elkaar op. Tot Augustus in 27 v.C. keizer wordt en het Imperium Romanum uitgroeit 
tot een wereldrijk en wereldcultuur. Info: www.davidsfonds.be/academie. 
 
Van de piramiden tot het Forum Romanum: een cultuurhistorisch overzicht van de oudheid. Org.:Amarant. 
De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 24.02, 03.03, 10.03, 17.03, 31.03, 21.04, 28.04, 05.05, 12.05 en 19.05.2015 van 
19.30 tot 22.00 uur. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 25.02, 04.03, 11.03, 18.03, 01.04, 22.04, 
29.04, 06.05, 13.05 en 20.05.2015 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Peter De Smet. Volgens een chronologisch 
stramien worden de oud-Egyptische, Mesopotamische, Anatolische, Iraanse, Griekse, Romeinse en andere be-
schavingen in het kort toegelicht. Belangrijke punten, zoals economie, godsdienst, geschiedenis en kunst, wor-
den kernachtig besproken. Tevens worden deze culturen met elkaar in verband gebracht. Info: www.amarant.be. 
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Aphrodite, Orpheus en Dionysus: Griekse mythen en hun betekenis. Org.: Davidsfonds Academie. Klein 
Seminarie, auditorium, Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten. 26.02, 05.03, 12.03 en 19.03.2015 van 14.00 tot 16.30 uur. 
Docent: Freddy Decreus. Terwijl wij op zoek gaan naar een wetenschappelijke verklaring van natuurfenome-
nen als donder en bliksem, vertelden de Grieken verhalen om belangrijke gebeurtenissen te verklaren. Freddy 
Decreus neemt een aantal Griekse mythen onder de loep en gaat op zoek naar wat ze ook nu nog over ons 
zeggen. Hij legt uit hoe mythen kunnen uitgroeien tot ideologieën en gebruikt kunnen worden als psycholo-
gische modellen. Info: www.davidsfonds.be/academie. 
 
Dionysos et ses masques: un dieu insaisissable. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, Rue de l’Ermitage 
23, 1300 Wavre. 02.03, 09.03 en 16.03.2015 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Clélia Van Lerberghe. Info: 
www.roma-asbl.be. 
 
Plunderaars, veroveraars of beschavers? De Romeinen in de lage landen. Org.: Davidsfonds Academie. CC 
Casino, Casinoplein 11, 8670 Koksijde. 04.03, 11.03, 18.03 en 25.03.2015 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Hugo 
Thoen. Dat de Romeinse verovering van onze contreien niet zonder slag of stoot verliep, blijkt duidelijk uit de 
verslagen van Caesar. Toch slaagden de Romeinen erin hun gezag te vestigen in de Provincia Belgica. Wat 
gebeurde er met de Keltische bevolking die hier leefde? Wanneer zijn de Romeinen hier weggetrokken en wat 
betekende de val van Rome voor onze gewesten? Aan de hand van archeologische bronnen geeft Hugo Thoen 
een overzicht van de Romeinse samenleving bij ons in de eerste vier eeuwen van onze tijdrekening. Hij toont 
ook aan hoe de Romeinse aanwezigheid in onze streken uitgroeide tot een multiculturele samenleving avant 
la lettre, waarin Kelten, Romeinen en Germanen met elkaar samenleefden. Info: www.davidsfonds.be/academie. 

 
Lezingen 
 

 
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. 
 
Het project rond het DNA van Romeinen en Franken. Documentatiecentrum Crypte Kerk, Erembodegem-
Dorp, 9320 Erembodegem. 04.12.2014 om 20.00 uur. Spreker: Maarten Lamuseau. Info: www.uitinvlaanderen.be. 
 
Retoriek. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 05.12.2014. Themadag. ‘Wie gelooft 
die mensen nog?’ Over het ethisch gehalte van Griekse retoriek (Luc Van der Stockt); Augustinus als redenaar: een 
preek over de val van Rome (Gert Partoens); Retoriek als entertainment: argumentatie en manipulatie in de laatantieke 
epiek van Nonnus van Panopolis (Berenice Verhelst); Showretoriek, celebritycultuur en narcisme in de tweede sofistiek 
(Jeroen Lauwers); Politieke welsprekendheid heruitgevonden: retoriek voor diplomaten en vorstelijke raadgevers in de 
zeventiende eeuw (Toon Van Houdt  en Erik  De Bom);  De geboorte van de Griekse retorica op Sicilië (Casper de 
Jonghe). Info: www.classicavlaanderen.be/informatie/kalender. 
 
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. 
 
De erfenis van keizer Augustus: in honorem Caesaris Augusti. Org.: AVRA. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 
2000 Antwerpen. 17.12.2014. Spreker: Hugo Thoen. Info: www.avra.be. 
 
Litterae. Org.: NKV West-Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 27.01.2015. Muziek-
centrum Track*, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk; 29.01.2015. Spreker: Yves Leterme. Info: 
www.nkvwestvlaanderen.be. 
 
War games voor de goden: oorlog in bewerkingen van klassieke mythologie voor jongeren. Org.: Grieken-
landcentrum i.s.m. NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 28.01.2015 om 19.30 uur. Spre-
ker: Sylvie Geerts. Info: www.latijnengrieks.ugent.be/GC. 
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Zo is het gekomen: verhalen van verandering. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 
Antwerpen (o.v.). 28.01 en 29.01.2015 (schoolvoorstelling). Spreker: Paul Groos. Lezing/performance. Info: 
www.classicavlaanderen.be/informatie/kalender.  
 
Apparition, utilisation et disparition de l’or monnayé au nom d’Alexandre le grand: une monétisation mas-
sive sans croissance économique? Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 
45, 6000 Charleroi. 06.02.2015. Spreker: François de Callatay. Info: www.alexandrelegrand.be. 
 
Les miroirs étrusques: leurs propriétaires, leurs fonctions et leurs thèmes. Org.: Roma asbl. Maison de Jo-
nathas, Rue Montgomery 7, 7850 Edingen. 11.02.2015 om 19.30 uur. Spreker: Gaëlle De Cupere. Info: 
www.roma-asbl.be. 
 
Het laatantieke Sagalassos: kommer en kwel of een ander model. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Mu-
seum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 19.02.2015. Spreker: Jeroen Poblome. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
De mechaniek van de vroegmiddeleeuwse tekstoverlevering: illustraties uit de transmissie van Augusti-
nus’ Sermones ad populum. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 24.02.2015 om 
20.00 uur. Spreker: Shari Boodts. Achter de apparaten die de kritische edities van antieke werken begeleiden, 
schuilt een schat aan informatie over de reis die deze teksten gemaakt hebben doorheen de tijd. Info: 
www.classicavlaanderen.be/informatie/kalender.   
 
Van oikonomia tot economie: Aristoteles over waarom het economisch proces ontspoort. Org.: NKV Ant-
werpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. 25.02.2015. Spreker: Carlos Steel. Info: www.clas-
sicavlaanderen.be/informatie/kalender.  
 
Rome: keizersstad in de late oudheid. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 
04.03.2015 om 20.00 uur. Spreker: Sanne Van Poppel. De spreker geeft een overzicht van de Romepolitiek en 
bouwprogramma’s van de keizers Maxentius en Constantijn. Info: www.nkvoostvlaanderen.be. 
 
Hercle: l’adoption étrusque d’Hercule. Org.: Roma asbl. Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville, 1300 Wavre. 
07.03.2015 om 17.00 uur. Spreker: Gaëlle De Cupere. Info: www.roma-asbl.be. 
 
Het antieke Rome. Ter Biest, Doorniksesteenweg 77 A, 8580 Avelgem. 09.03.2015 om 19.30 uur. Er wordt 
stilgestaan bij een aantal belangrijke Romeinse verwezenlijkingen op het vlak van architectuur en kunst. Info: 
www.uitinvlaanderen.be. 
 
Achter de gifbekers en warme baden: zelfdoding in de antieke wijsbegeerte. Org.: NKV Vlaams-Brabant. 
MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 17.03.2015 om 20.00 uur. Spreker: Guy Claessens. Info: www.classicavlaan-
deren.be/informatie/kalender.  
 
Het Forum Romanum: het hart van het eeuwige Rome gereanimeerd (met maquette). Org.: NKV West-
Vlaanderen. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 17.03.2015. Muziekcentrum Track*, Conservato-
riumplein 1, 8500 Kortrijk; 19.03.2015. Spreker: Guido Cuyt. Info: www.nkvwestvlaanderen.be. 
 
Archeologie in Limburg 2014. Org.: Spraakwater. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 
19.03.2015 om 20.00 uur. Spreker: Linda Bogaert. Info: www.galloromeinsmuseum.be. 
 
Augusti manes volitant per auras: propagande et politique dans le Forum du premier empereur romain. 
Org.: Association Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 20.03.2015. Spre-
ker: Marco Cavalieri. Info: www.alexandrelegrand.be. 
 
De diadochen: opvolgers van Alexander de Grote. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 
2000 Antwerpen. 25.03.2015. Spreker: Alexander Meeus. Info: www.classicavlaanderen.be/informatie/kalender. 
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Tentoonstellingen 
 

 
BINNENLAND 
 
Vulci. Jubelparkmuseum, Jubelpark, 1000 Brussel. Tot 11.01.2015. In 2013 deden archeologen opmerkelijke 
ontdekkingen in de necropool van Osteria (Vulci). Uit een rijke grafkamer blijkt de voorliefde van de Etruski-
sche adel voor objecten uit de Middellandse Zeewereld. Info: www.kmkg.be. 
 
Du bûcher à la tombe: les nécropoles à incinération en Wallonie et dans les régions limitrophes du 1er au 3e 
siècles de notre ère. Musée Archéologique, Rue des Martyrs 13, 6700 Arlon. Tot 22.03.2015. Info: 
www.archeo2014.be. 
 
BUITENLAND 
 
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. 
 
Le vin: nectar des dieux, génie des hommes. Musée d’Histoire et d’Archéologie du Pays d’Apt, Rue de l’Am-
phithéâtre 27, 84000 Apt (FR). Tot 13.12.2014. Info: www.musees-mediterranee.org. 
 
Eclats arvernes, trésors archéologiques du monde romain. Musée Départemental de la Céramique, Rue de la 
République 39, 63190 Lezoux (FR). Tot 31.12.2014. Info: auwwergne.com/2014/10/20/eclats-arvernes-a-lezoux. 
 
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. 
 
Ma maison à Lugdunum. Musée Gallo-Romain, Rue Cléberg 17, 69005 Lyon (FR). Tot 05.01.2015. Info: 
www.musees-gallo-romains.com. 
 
Voyage dans les Vosges antiques. Musée Départemental  d’Art  Ancien et  Contemporain,  Place  Lagarde 1,  
88000 Epinal (FR). Tot 05.01.2015. Info: www.vosges.fr. 
 
Pompeji: Götter, Mythen, Menschen. Bucerius Kunst Forum, Rathausmarkt 2, 20095 Hamburg (DE). Tot 
11.01.2015. Deze tentoonstelling is hoofdzakelijk gewijd aan de evolutie van de Pompejaanse frescoschilder-
kunst. 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). Tot 19.01.2015. Info: www.musee-archeologienationale.fr. 
 
Die Griechen in Italien. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 25.01.2015. 
Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
Augustus: Macht, Moral, Marketing vor 2000 Jahren. Skulpturhalle, Mittlere Straße 17, 4056 Basel (CH). Tot 
01.02.2015. Info: www.skulpturhalle.ch. 
 
Rhodes, une île grecque aux portes de l’Orient. Musée du Louvre, Quai du Louvre 34-36, 75001 Paris (FR). 
Tot 10.02.2015. Info: www.louvre.fr. 
 
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. 
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Gebrochener Glanz: Römische Grossbronzen am UNESCO-Welterbe Limes. Limesmuseum, Sankt-Johann-
Straße 5, 73430 Aalen (DE). Tot 22.02.2015. Info: www.museen-aalen.de. 
 
Gladiatoren: Tod und Triumph im Colosseum. Archäologisches Museum, Karmelitergasse 1, 60311 Frank-
furt-am-Main (DE). 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). Tot 01.03.2015. Info: web.rgzm.de. 
 
Schitterend Romeins: schatkamer van de mooiste archeologische vondsten uit Woerden. Stadsmuseum, 
Havenstraat, Woerden (NL). Tot 08.03.2015. Info: www.stadsmuseumwoerden.nl. 
 
Keys to Rome: het Romeinse Rijk ontsloten. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amster-
dam (NL). Tot 15.03.2015. Aan de hand van voorwerpen uit het Middellandse Zeegebied, Egypte en de lage 
landen zie je voorbeelden van de wisselwerking tussen deze drie regio’s. Met behulp van aansprekende voor-
werpen en nieuwe digitale technieken krijgen bezoekers een kijkje in het dagelijkse leven van de Romeinen. 
Info: www.allardpiersonmuseum.nl. 
 
L’empire de la couleur: de Pompéi au sud des Gaules. Musée Saint-Raymond, Place Saint-Sernin 1 ter, 31000 
Toulouse (FR). Tot 22.03.2015. Info: www.saintraymond.toulouse.fr. 
 
Im Glanz des Hephaistos: antike Schätze in den Antikensammlungen. Staatliche Antikensammlungen, Kö-
nigsplatz 1, 80333 München (DE). Tot 12.04.2015. Antieke goud- en zilversmeedkunst, intaglio’s en cameeën, 
glaskunst en kunstig aardewerk. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de. 
 
Carthago. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 10.05.2015. Info: www.rmo.nl. 
 
Kykladen: frühe Kunst in der Ägäis. Archäologische Staatssammlung, Lerchenfeldstraße 2, 80538 München 
(DE). Van 12.02 tot 07.07.2015. Info: www.archaeologie-bayern.de. 

 
Toneel 
 

 
La tragique histoire de Pyrame et Thisbé (Théophile de Viau). Le Mesureur. Théâtre-Poème, Schotlandstraat 
30, 1060 Brussel. 06.12.2014 om 20.00 uur en 07.12.2014 om 16.00 uur. Info: www.theatrepoeme.be. 
 
Electra (naar Sophocles). NTG. In een bewerking van Bernard Dewulf. NTG, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent; 
11.12, 12.12, 13.12 en 14.12.2014, 07.01 en 08.01.2015 om 20.00 uur. Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 
Antwerpen; 09.12.2014. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge; 16.12.2014 om 19.15 uur. CC, Kunst-
laan 5, 3500 Hasselt; 13.01.2015 om 20.00 uur. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 14.01.2015 om 20.00 
uur. Info: www.ntgent.be. 
 
Medeamateriaal (Fernweh). Theater Zuidpool, Lange Noordstraat 11, 2000 Antwerpen; 19.12 en 20.12.2014 
om 20.00 uur. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 05.03.2015 om 20.00 uur. CC De Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk; 
06.03.2015 om 20.15 uur. CC Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek; 14.03.2015 om 19.30 uur. Fernweh gaat 
in haar versie van Medea op zoek naar wat deze tragedie zo universeel, tragisch en onvergankelijk maakt en 
focust daarbij voornamelijk op het liefdesverhaal dat Medea representeert. Vanuit de klassieke tragedie en de 
vele bestaande versies en bewerkingen snijdt Fernweh een aantal thema’s aan die handelen over de ultieme 
liefde en de destructie daarvan: de dood als universele eindhalte, de vruchtbaarheid als universele bevesti-
ging, het bedrog als universeel cliché en de kindermoord als universele destructie van de liefde. Info: 
www.zuidpool.be. 
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Empedocles. Theater Zuidpool. Schouwburg, Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk; 13.01.2015 om 20.15 uur. De 
Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18 A, 8400 Oostende; 23.01.2015 om 20.00 uur. Bourlaschouwburg, Komedie-
plaats 18, 2000 Antwerpen; 03.02 en 04.02.2015 om 20.00 uur. Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven; 
07.02.2015 om 20.00 uur. MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries; 12.02.2015 om 20.00 uur. Vooruit, Sint-
Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent; 26.02.2015 om 20.00 uur. Theater Zuidpool baseert zich op Der Tod des Em-
pedokles, een onvoltooid treurspel van de Duitse dichter Friedrich Hölderlin. Empedocles, de Griekse filosoof 
die omstreeks 440 v.C. op Sicilië leefde, spreekt als figuur tot de verbeelding. Naast zijn leven in de politiek 
was hij ook dichter, genezer en zelfverklaarde profeet. Hij leefde in een politiek getouwtrek tussen tirannie en 
democratie. Empedocles weigert om bestaande politieke, maatschappelijke en biologische grenzen te aanvaar-
den. Info: www.ntgent.be. 
 
Waris/Paris? Droomedaris Rex. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 13.01.2015. CC, Frans Messingstraat 
36, 2100 Deurne; 15.01.2015 om 14.00 uur. GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele; 19.01.2015. CC De 
Abdij, Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen; 20.01.2015. CC Taeymans, Laagdorp 29, 3570 Alken; 22.01.2015. 
CC De Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk; 23.01.2015. CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel; 27.01.2015 om 
10.30 en 13.30 uur. CC Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek; 29.01 om 10.00 en 14.00 uur en 30.01.2015 om 
14.00 uur. School, Gijsegem; 03.02.2015. CC De Kruisboog, Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen; 09.02.2015. CC, 
Nieuwdreef 135, 2170 Merksem; 10.02.2015. CC De Biekorf, Stationsstraat 23, 9280 Lebbeke; 12.02.2015. Info: 
www.huubcolla.be. 
 
Oedipus: Mankepoot-Stekeblind! Bros Producties. CC ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol; 24.02.2015. 
CC Het Spoor, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke; 26.02.2015. CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18 A, 8400 
Oostende; 05.03.2015. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 09.03.2015. CC De Adelberg, Adelberg-
park 1, 3920 Lommel; 10.03.2015 om 10.30 en 13.30 uur. CC, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist; 12.03.2015. CC, 
2550 Kontich; 19.03 en 20.03.2015. CC Casino, Varenstraat 22 A, 3530 Houthalen-Helchteren; 24.03.2015. CC, 
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 21.04.2015 om 13.30 uur. CC Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse; 27.03.2015. In 
de versie van Mennel – naar Sophocles – hinkt een naar profilering zoekende Oedipus door een wereld waarin 
het er vooral op aankomt snel en efficiënt te handelen. De haast waarmee hij beslissingen neemt en te werk 
gaat, brengt hem niet alleen op een dwaalweg, maar verhindert hem verder te kijken dan zijn neus lang is. 
Info: www.huubcolla.be. 
 
Oresteia (naar Sophocles – Ted Hughes – Bernard Dewulf). De Roovers. KVS, Arduinkaai 9, 1000 Brussel. 
05.03, 06.03 en 07.03.2015 om 20.00 uur. Info: www.kvs.be. 

 
Muziek en ballet 
 

 
Gladiator. European Philharmonia. Brussels Expo, Paleis 12, Belgiëplein 1, 1020 Brussel. 13.12.2014 om 20.00 
uur. Soundtrack van Hans Zimmer bij de film Gladiator. Live-uitvoering, terwijl de film geprojecteerd wordt. 
Info: www.sherpa.be. 
 
Eléonor. Sint-Jan-de-Doperkerk, Kasteelstraat, 1785 Ossel; 19.12.2014. CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dender-
monde; 09.01.2015 om 20.00 uur. Zangeres Elly Aerden zocht Latijnse teksten over liefde, geluk, hoogmoed en 
melancholie. Die eeuwenoude teksten zette ze op muziek in een melodieuze, maar ingetogen mix van fado, 
pop, jazz en chanson. Daardoor klinkt het Latijn niet als een dode taal, maar modern. Info: www.ccbelgica.be. 
 
Arianna a Naxos (cantate – Joseph Haydn). Anima  Aeterna.  Concertgebouw,  ’t  Zand  34,  8000  Brugge.  
09.01.2015 om 19.15 uur. Daarnaast staan de Symfonie nr. 104 van Joseph Haydn en de Symfonie nr. 2 van Lud-
wig van Beethoven op het programma. Info: www.concertgebouw.be. 
 
Perseus & Andromeda. L’Aura Rilucente. Amuz, Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen. 25.01.2015 om 15.00 
uur. In deze familievoorstelling (7+) wordt de barokopera Persée van  Jean-Baptiste  Lully  herwerkt  tot  een  
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voorstelling op kindermaat. Een poëtisch schaduwspel brengt de kinderen in het verhaal, terwijl de barokmu-
ziek wervelt en betovert. Een verteller nodigt de toeschouwers uit om binnen te stappen in een wereld waar 
goden, nimfen en monsters bestaan. Info: www.amuz.be. 
 
Il pianto d’Orfeo. Scherzi Musicali. De Bijloke, Miryzaal, Biezekapelstraat, 9000 Gent. 31.01.2015 om 20.00 uur. 
Centraal staat de mythe van Orpheus, symbool van verbintenis tussen tekst en muziek. Talrijke componisten 
uit het Italiaanse Seicento lieten zich door dat oerverhaal inspireren, Monteverdi, Landi en de concurrenten 
Peri en Caccini op kop. Met dit repertoire bouwen Nicolas Achten en Deborah Cachet een nieuw verhaal dat 
de emotionele evolutie van Orfeo schetst: hij keerde alle vrouwen de rug toe, geen enkele kon tippen aan zijn 
Eurydice. Info: www.debijloke.be. 
 
Six Metamorphoses after Ovid (Benjamin Britten). Odysseia Ensemble. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 
Brugge. 08.02.2015 om 14.15 uur. Daarnaast staat er nog heel wat ander werk van verschillende componisten 
op het programma. Info: www.concertgebouw.be. 
 
La mort de Cléopâtre (Hector Berlioz). DeFilharmonie. Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel; 12.02.2015 
om 20.00 uur. DeSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen; 13.02 en 14.02.2015 om 20.00 uur. Daarnaast staan 
Béatrice et Bénédict en de Symphonie fantastique, eveneens van Berlioz, op het programma. Info: www.defilhar-
monie.be. 
 
Paris – London: de Franse roots van Henry Purcell. Ensemble Apotheosis. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 
Brugge. 12.03.2015 om 19.15 uur. Op het programma staan: A serenading song uit Orpheus Britannicus en Cantate 
uit The history of Timon of Athens van Henry Purcell, Sonate voor viola da gamba van Georg Friedrich Händel, 
Zéphire et Flore en Phèdre et Hipolitte van Thomas-Louis Bourgeois. Info: www.concertgebouw.be. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 7 november 2014. Voor aanvullende informatie of even-
tuele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 

 
 
 
 
 
 

Erratum 
 

Het septembernummer van Prora zag er niet helemaal uit zoals het zou moeten. Door een nieuwe com-
puter bij de redactie en een foute instelling in het bestand voor de drukker was het lettertype niet het 
juiste en is een deel van de pagina- en tekstopmaak verloren gegaan. 
 

Dat leidde onder andere tot een ongewilde verwarring in de voorbeelden van vervoegingen op p. 5. 
Tussen de twee kolommen stond er ‘of’, maar ze zagen er precies hetzelfde uit. Het was de bedoeling 
dat de persoonsuitgangen -o, -s, -t enz. in de ene kolom vet gedrukt stonden. 
 

We verontschuldigen ons voor dit euvel en zullen alles in het werk stellen om Prora er in de toekomst 
te laten uitzien zoals het moet. 

 



   
   
  INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
  1 REDACTIONEEL 

• Kris Doffemont 
  

 VERENIGING 
  

  2 Oproep tot betaling van het lidgeld 
  

  2 Algemene vergadering 
  

  3 Nascholing ‘Zin in mythen? Verhalen uit het verleden, spiegel voor het heden’ 
  

 DIDACTIEK 
  

  4 Latijnse kussen uit de renaissance. Basium 9 van Janus Secundus 
• Kris Doffemont 

  

  9 De didactische waarde van videogames voor de klassieke talen 
• Maxime Vannieuwenhove 

  

 ACTUALITEIT 
  

14 Métamorphoses 
• Kris Doffemont 

  

16 BOEKENWIJZER 
• Joeri Facq 

  

20 KLASSIEKE AGENDA 
• André Vancutsem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora dienen de redactie te bereiken voor 31 januari 2015. 
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