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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
In het tweede leerjaar van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen volgde vorig schooljaar 18,18 % van de 
leerlingen Latijn (voor het eerste leerjaar zijn er geen cijfers beschikbaar). In de het zesde leerjaar studeerde (in 
hetzelfde schooljaar) nog 8,10 % in een studierichting met Latijn. Dit en ander cijfermateriaal vindt u op de 
website van de V.L.O.T. Heel wat leerlingen beginnen er dus aan, om uiteenlopende redenen, en vooral na de 
eerste graad houden heel wat leerlingen het vak Latijn voor bekeken. Om al even uiteenlopende redenen, zo 
mocht ik enkele weken geleden ondervinden. 
 
Toen gaf een van mijn leerlingen in het eerste leerjaar aan te willen stoppen met Latijn. Dat vond ik een goede 
beslissing, want ondanks haar meer dan behoorlijke inspanningen slaagde ze er toch niet in om een behoorlijk 
inzicht te verwerven in wat ik allemaal probeerde duidelijk te maken. Verder vond ze Latijn ook saai – ik doe 
nochtans mijn best, vind ik – en tot mijn verbazing knapte ze ook af op de gruwelijke inhoud van de teksten. 
De fragmenten in het thema ‘slavernij’ getuigen inderdaad heel direct over de wreedheid die mensen elkaar 
kunnen aandoen: slaven die hun arrogante baas doodslaan (Plinius), een eigenaar die zijn slaaf laat opvreten 
door mieren (Apuleius), de kruisiging van Spartacus ... De reactie van de leerling maakte me twee zaken dui-
delijk. Eén: als ze zo geraakt werd door de beschrijving van deze gruwel, zullen haar emoties de saaiheid wel 
even overwonnen hebben. Twee: onmenselijk gedrag laat leerlingen niet onverschillig, ook al wordt hun geest 
platgewalst met fictie genre The hunger games. 
 
De teksten blijven dus een goed vertrekpunt om leerlingen een standpunt te doen innemen bij actuele gruwel, 
genre ‘today is the slave market day’ – u zag deze IS-video wellicht in een of andere nieuwsuitzending. Pro-
paganda, natuurlijk, om oost en west te polariseren, maar ook realiteit,  zo blijkt uit getuigenissen. De grote 
spelers in dit werelddrama zijn zich wellicht zelf goed bewust van hun band met het verleden: een collega-
bestuurder wees me erop dat de Slag bij Marathon plaatsvond rond 11 september ... 
 
Mijn leerling die het niet meer zag zitten, zal zich dus van de lessen Latijn in elk geval meer herinneren dan 
verbuigingen en vervoegingen. Hopelijk is dat ook het geval bij Thor, de zoon van zanger Axl Peleman. In een 
aflevering van de Canvasserie Het voordeel van de twijfel liet vader Peleman zijn zoon de vervoeging van esse 
opdreunen en vroeg hij zich daarbij af hoe hij zijn zoon duidelijk kon maken dat dit nuttig is voor later.1 Wel, 
beste  Axl,  als  je  zoon  nu  de  vervoegingen  en  verbuigingen  onder  de  knie  krijgt,  zal  hij  in  de  derde  graad  
bijvoorbeeld Latijnse satirische teksten kunnen lezen – om maar een genre te noemen dat de laatste tijd fel 
besproken werd – en de aard en het belang van satire beter leren kennen. 
 
Naast een klare kijk op actuele gebeurtenissen verwerven leerlingen in de lessen Latijn ook een aantal vaar-
digheden die hen van pas komen in het hoger onderwijs: de onderzoekscompetentie. Begin februari organi-
seerde de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent daarover een studiedag. In een aantal 
workshops werd de leerlijn onderzoeksvaardigheden van de bachelor- en masteropleiding toegelicht binnen 
de verschillende richtingen. De sessies gaven een idee van wat beginnende studenten te wachten staat en bij 
welke voorbereiding zij  baat  hebben in  het  middelbaar  onderwijs.  Verder  waren er  workshops waarin tips  
werden gegeven voor onderzoeksonderwerpen (ook voor Grieks en Latijn) en onder meer een sessie over 
academisch schrijven.2 Tot slot werd het boek Onderzoekscompetent in de klas3 voorgesteld, dat aan de hand van 

                                                
 1 Videofragment Axl Peleman over Latijn: www.canvas.be/video_overzicht/305557. 
 

 2 Website Academisch Nederlands: www.taal.ugent.be. 
 

 3 MOTTART, André en LAUWERS, Hilde, Onderzoekscompetent in de klas. Praktische gids voor de moderne en 
klassieke talen in het secundair onderwijs, Academia Press, Gent, 2015, 138 pp. 
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uitgewerkte  voorbeelden uitlegt  hoe je  onderzoeksopdrachten in  de klas  aanpakt.  Het  boek bevat  ook drie  
concrete voorbeelden voor de klassieke talen. Het materiaal van deze studiedag is vrij beschikbaar via Zephyr, 
de open digitale leeromgeving van de Universiteit Gent. U hoeft alleen een account aan te maken en in te 
schrijven voor Competent in onderzoek (typ de naam van de cursus in het zoekveld).1 
 
Voor meer nascholing kunt u uiteraard terecht op onze eigen studienamiddag, waarvoor u nog steeds kunt 
inschrijven. Hopelijk is ook dit nummer van Prora inspirerend, waarin we in enkele bijdragen aandacht beste-
den aan het klassieketalenonderwijs bij onze noorderburen. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
 
 
 
 

In memoriam 
Dirk Panhuis (1941-2015) 

 
 
Beste collega’s 
 
Met grote verslagenheid en onmacht moeten wij jullie het overlijden melden van Dirk Panhuis, onze penning-
meester. Blijkbaar was hij al een hele tijd ernstig ziek, maar daar heeft hij nooit iets van laten merken. Tot het 
allerlaatste moment heeft hij zijn taken voor onze vereniging met veel enthousiasme, engagement en nauwge-
zetheid uitgevoerd. 
 
Kort na de oprichting van de V.L.O.T. maakte Dirk al deel uit van de raad van bestuur, waardoor hij de langste 
staat van dienst had in onze vereniging. Toen enkele jaren later de toenmalige penningmeester het voor beke-
ken hield, nam Dirk het beheer van de financiën vol overgave op zich. Van die taak heeft hij zich altijd gekwe-
ten met een ongelofelijke precisie. Alle inkomsten en uitgaven werden netjes bijgehouden en betalingen ge-
beurden steeds heel stipt. Als een goede huisvader droeg hij zorg voor de financiële gezondheid van de ver-
eniging. Hij maande zijn collega-bestuurders aan tot bezuiniging als dat nodig was, maar voor de goede zaak 
van de klassieke talen mocht een project ook best wat kosten. 
 
Ook als linguïst heeft hij veel bijgedragen, want op onze bestuursvergaderingen werden er geregeld discussies 
gevoerd over  (al  dan niet  Latijnse)  taalkundige onderwerpen,  waarbij  we telkens op zijn  expertise  ter  zake 
konden rekenen. Hij gaf lezingen over dat thema en schreef er menig artikel over in Prora. In die hoedanigheid 
was hij ook een van de bezielers van de Latijnse schoolboeken Tolle, lege, waarin veel aandacht gaat naar de 
lectuur van authentieke Latijnse teksten en het gebruik van een eenvoudige en correcte grammatica. 
 
Wij blijven verweesd achter. Het zal even zoeken worden hoe het nu verder moet zonder Dirk. We kunnen 
niet anders dan al onze moed bijeenrapen en het werk van onze penningmeester zo goed mogelijk voortzetten. 
Hij zou het niet anders gewild hebben, en we zijn hem dat ook verschuldigd. Bedankt, Dirk, voor zoveel jaren 
in ons midden – als bestuurder, als penningmeester én als mens! 
 
Joeri Facq 
Hoofdredacteur 
 

                                                
 1 De open digitale leeromgeving van de Universiteit Gent: zephyr.ugent.be. 
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  VERENIGING 
 
 
 

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 (met een drankje) 
 

14.30 uur: verwelkoming 
 

14.35 uur: deel 1 
 

15.30 uur: pauze (met een drankje) 
 

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) 
 

     (syllabus, nascholingsattest en drankjes inbegrepen) 
 

Inschrijving:  uitsluitend elektronisch op www.vlot-vzw.be/nascholing 
     (nog mogelijk tot 22 maart 2015) 
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Algemene vergadering 
 

LET OP: NIEUWE DATUM! 
 

 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen organiseert op zaterdag 27 juni 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 gewijzigde statuten kunt u binnenkort raadplegen op onze website (www.vlot-vzw.be/vergadering). 
 
Praktische informatie 
 
Datum:   zaterdag 27 juni 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 
 
 
 
 

 
 
De Curia (het senaatsgebouw) op het Forum Romanum in Rome 
 

(foto’s: Joeri Facq)
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*   
   
  VAKTHEORIE 
 
 
 

De ‘val’ van het West-Romeinse Rijk: 
oude verhalen, nieuwe inzichten 

 
 

Toon Van Houdt 
 
 
Didactiek en retoriek 
 
Hoe vat je voor Vlaamse schoolkinderen van de vroege eenentwintigste eeuw de val van het West-Romeinse 
Rijk samen? Juist: door te schematiseren en te simplificeren. Die didactische aanpak kan verschillende retori-
sche vormen aannemen. Verdichting of condensatie is er een van. Het complexe transformatieproces dat de 
Romeinse wereld in de late oudheid onderging, wordt in enkele bevattelijke zinnetjes samengebald. ‘De Ger-
manen, opgejaagd door de Hunnen, gaven in de vijfde eeuw de doodsteek aan het West-Romeinse Rijk (476). 
Het Oost-Romeinse Rijk overleefde nog tot in 1453.’ (Adams-Jansen, 1998, p. 86). Dit is uitgepuurde of – zo je 
wil – onttakelde geschiedenis: alle ballast is overboord gegooid, wat overblijft is een verhaal zonder veel per-
sonages en gebeurtenissen. Het is bovendien een ‘dwingend’ verhaal: zijn compacte eenvoud suggereert een 
onvermijdelijk, onontkoombaar proces. Zo is het gelopen, zo móést het wel lopen. Dat gebalde verhaal vindt 
zijn visuele tegenhanger in de obligate kaart van het laatantieke Europa. Op die kaart worden de ‘Germaanse’ 
volkeren netjes gelokaliseerd: eerst ontwaren we ze ten oosten van Rijn en Donau, vervolgens treffen we ze in 
alle uithoeken van het West-Romeinse Rijk aan – de Franken in het noorden van Gallië, de Visigoten in Zuid-
Gallië en Noord-Oost-Spanje, de Ostrogoten in Italië, de Vandalen in Noord-Afrika, en ga zo maar door. Een 
langdurig en heterogeen proces – met verschillende snelheden, met vele tempowisselingen – wordt tot één 
star, tijdloos beeld bevroren – dat van een plotse, massale volksverhuizing. Een beklijvend beeld. 
 
Een radicaal andere techniek is de dramatisering. De bonte wemeling van laatantieke feiten en figuren wordt 
herleid tot enkele flitsende ‘snapshots’ of wervelende ‘clips’. Eerst wordt er ingezoomd op de Romeinse limes 
langs de Rijn en de Donau: we zien versterkte kazematten, uitkijktorens en forten – zwaargewapende soldaten 
houden er de wacht. Een close-up maakt duidelijk dat het om een ‘vreemdelingenlegioen’ gaat. Germaanse 
soldaten die het Romeinse Rijk tegen Germaanse volksstammen moeten verdedigen, kan dat wel goed aflo-
pen? Het antwoord volgt in de vorm van enkele panoramische scènes. Op een uitgestrekte steppe doemt van-
uit de verte een stofwolk op die almaar groter wordt. Ruige, woeste ruiters verschijnen aan de horizon: de 
Hunnen. Ze drijven vluchtende horden voor zich uit: Germaanse stammen die maar één kant op kunnen – het 
westen, het Romeinse Rijk. In lange karavanen trekken ze naar de grens, onafgebroken beuken ze op de ver-
dedigingslinie in. Tot die het begeeft. We zien hoe het rijk overspoeld wordt door een eindeloos lange men-
senstroom. Diverse Germaanse volkeren zwermen uit en dringen tot diep in het rijk door. Close-up van Alarik, 
de Gotische ‘warlord’ die in 410 Rome belegert. En de (symbolische) hoofdstad van het keizerrijk inneemt en 
plundert. Zijn volk zal vervolgens verder trekken en in het zuiden van Gallië een eigen staat, een zelfstandig 
koninkrijk stichten. Een voorbeeld dat navolging zal vinden. Het West-Romeinse Rijk valt uiteen, de West-
Romeinse keizer verliest steeds meer terrein en macht. Het is slechts een kwestie van tijd voor hij door een 
Germaan zal  worden onttroond.  Laatste  clip:  Odoaker,  zoon van een Gotische krijgsheer  die  nog onder  de 
Hunnen heeft gediend, zet in 476 zonder veel poeha Romulus Augustulus af, een baardeloze, tandeloze kind-
keizer, een keizer zonder keizerrijk, een marionet. Het doek valt definitief over de oudheid, de middeleeuwen 
kunnen beginnen. 
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Dit is meeslepende, filmische geschiedschrijving, geschiedschrijving die het verleden opnieuw tot leven wekt 
en van hedendaagse lezers als het ware laatantieke toeschouwers maakt. Toeschouwers die er met een pak-
kend promopraatje toe worden verleid de avontuurlijke virtuele tijdreis te ondernemen die hun kant-en-klaar 
wordt voorgeschoteld. ‘In deze bestemming leer je alles over de val van het West-Romeinse Rijk. Ontdek de 
wereld van de stoere Germanen, ga mee met Attila de Hun, kruip in de huid van de eerste christenen, koop 
senatoren om. Kortom: herbeleef de ondergang van het West-Romeinse Rijk.’ (De Sauveur e.a., 2011, p. 157). 
 
Twee (lukraak gekozen) handboekjes, twee verschillende benaderingswijzen, in wezen hetzelfde verhaal.1 Een 
verhaal dat berust op enkele vaste stereotypen en clichématige denkschema’s. Om te beginnen een Romeinse 
grens, die als een hechte, stevig versterkte verdedigingswal wordt opgevat en die Romeinen strak van Ger-
manen scheidt. Germanen die een vaste, herkenbare naam en zo meteen ook een scherp afgebakende etnische 
identiteit  krijgen  opgeplakt:  Franken,  Vandalen,  Visigoten  en  Ostrogoten,  noem  maar  op.  Volkeren  die  en 
masse migreren om het wrede geweld van de Hunnen te ontvluchten en met volle teugen van ‘the Roman way 
of life’ te kunnen genieten. Maar dan wel zonder hun eigenheid te moeten opgeven. Want Germanen zijn en 
blijven ze. De val van het West-Romeinse Rijk die zij teweegbrengen, betekent dan ook onherroepelijk de 
teloorgang van de Romeinse – of ruimer nog: de klassieke – beschaving. Die leeft nog heel even voort in de 
zwaar bewaakte ‘compounds’ van gecultiveerde Romeinse grootgrondbezitters, die zich in een nostalgische 
droomwereld hebben teruggetrokken, wordt even later alleen nog in stand gehouden in de stille kloosters van 
devote, maar studieuze monniken. De middeleeuwen hebben voorgoed hun intrede gedaan, en die zullen 
steeds duidelijker ‘gotisch’, ‘Germaans’ blijken te zijn. 
 
Nieuwe perspectieven 
 
Een aantrekkelijk eenvoudig verhaal. Een hopeloos verouderd verhaal, zo weten we inmiddels. Keren we even 
terug naar de Romeinse limes. Een versterkte, bewaakte grens, dat wel. Maar geen hermetisch afgesloten ver-
dedigingslinie, wel integendeel. Al eeuwenlang vormt de rijksgrens een tamelijk breed overgangsgebied, waar 
Romeinse soldaten, geromaniseerde provinciebewoners en Germaanse handelaars, gelukzoekers en krijgshe-
ren elkaar ontmoeten, met elkaar zaakjes doen. Ze drijven handel, ze sluiten politieke akkoorden, ze gaan zelfs 
militaire allianties aan. Die grens vormt als het ware een diffuse schemerzone. Een corridor ook die mondjes-
maat individuen en groepen doorlaat. Gewelddadige bendes forceren een doorgang en houden in de rijke 
grensprovincies snelle, doelgerichte raids om vervolgens zwaar beladen huiswaarts te keren. In vele andere 
gevallen verloopt de passage vreedzamer. Gewapende boerenfamilies krijgen provinciegrond toebedeeld om 
die te bewerken en soldaten te leveren voor een van de vele hulptroepen die het rijk moeten beschermen 
(Wijnendaele, 2013, pp. 52-55). 
 
Die ‘nieuwkomers’ zijn trots op hun pas verworven status en identiteit: ze zweren trouw aan het imperium, 
waarvan ze voortaan deel uitmaken. Als gehoorzame Romeinse soldaten, als vrije, Romeinse ingezetenen. Ze 
zijn herkenbaar vreemd en toch ook weer niet helemaal. Want in hun thuisland hebben ze zich de geneugten 
van de Grieks-Romeinse, kosmopolitische levensstijl al laten welgevallen. Ze hebben zich eenvoudig aarde-
werk of duurdere luxegoederen aangeschaft, edellieden en stamhoofden hebben hier en daar zelfs heuse Ro-
meinse villa’s, tempels en badhuizen laten bouwen, ook al hebben ze die doorgaans aan eigen smaak en lokale 
gewoonte aangepast. Ze hebben niet alleen de materiële cultuur, maar ook het ideeëngoed van de Romeinen 
ten dele overgenomen. Naar Romeins voorbeeld hebben ze complexere samenlevingsvormen, strakker geor-
ganiseerde politieke entiteiten gecreëerd. En wanneer ze zich definitief in het Romeinse Rijk vestigen, hebben 
ze zich vaak al tot het christendom bekeerd – in de late oudheid hét kenmerk van beschaving bij uitstek (Hal-
sall, 2009; Maas, 2012, p. 63).2 
 

                                                
 1 Voor alle duidelijkheid: de beschreven strategieën vinden we – in verschillende mate, in wisselende vorm – 

ook in andere recente handboeken terug. 
 

 2 Al bleef er lang een wezenlijk verschil: anders dan de Romeinse provinciebewoners bekeerden de Germanen 
zich veelal tot het arianisme. 
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Barbaren? Niet dus. Van massale volksverhuizingen kan al evenmin sprake zijn. Op de keper beschouwd is 
‘volksverhuizing’ een sterk romantisch gekleurde notie; zij raakte in de loop van de negentiende eeuw vooral 
in Duitsland erg in zwang (Maas, 2012, pp. 71-72). Hoe dan ook kwam het zelden of nooit voor dat een heel 
volk ‘verhuisde’. Het meest avontuurlijke (of meest radeloze) deel trok op pad, het andere deel bleef thuis – 
of werd vernietigd. Zelden of nooit ‘verhuisde’ een etnisch ‘zuivere’ volksgroep. De Germaanse, maar zoals 
gezegd vaak al gedeeltelijk geromaniseerde groepen die in de late oudheid steeds vaker de grens overstaken, 
vormden zowel maatschappelijk als etnisch veelal een bont allegaartje; het ontleende zijn eenheid vooral aan 
de loyale identificatie met de leider die zijn schare volgelingen bestaanszekerheid wist te bieden. Bij misluk-
king viel de groep gemakkelijk uiteen en werd aansluiting gezocht bij een andere, succesvollere krijgsheer – 
van dezelfde of juist van een heel andere etnische oorsprong (Geary, 1999, pp. 108-109; Maas, 2012, p. 72). 
 
Een concreet geval 
 
De Gotische ‘exodus’ van 376 vormt daar bij nader toezien geen uitzondering op. Dat jaar verlaten Gotische 
stammen hun grondgebied aan de Zwarte Zee in het huidige Oekraïne. Ze willen zich in Thracië vestigen en 
daar vruchtbaar land gaan verbouwen; in ruil beloven ze rekruten aan de Romeinse legers te leveren. Zo ge-
zegd, zo gedaan. Maar de ‘deal’ houdt niet lang stand. Het land is kaal en dor, zo blijkt. En corrupte Romeinse 
ambtenaren persen hen af, zuigen hen uit. Moegetergd en uitgehongerd komen de Goten in opstand en slaan 
ze aan het plunderen. Samen met andere groepen verzamelen ze een troepenmacht die de Romeinse legers in 
378 bij Adrianopolis een verpletterende nederlaag toebrengt. Na veel gebakkelei krijgen de Goten hun zin: ze 
mogen in Thracië blijven en verwerven wellicht een ruime mate aan autonomie; hoe dan ook behouden ze 
hun eigen leiders en legermacht (Wijnendaele, 2013, pp. 57-61). 
 
Hebben we hier te maken met een massale volksverhuizing onder druk van woeste, wreedaardige Hunnen, 
die moordend en plunderend door Oost- en Centraal-Europa razen, andere volksstammen voor zich uit jagen 
en zo een ‘domino-effect’, een kettingreactie teweegbrengen? Laten we voor het gemak even aannemen dat de 
Hunnen in de late vierde eeuw inderdaad door Oost- en Centraal-Europa razen. Allicht vullen zij het machts-
vacuüm dat de Romeinen daar door interne politieke en militaire strubbelingen hebben achtergelaten. De 
nieuwe regionale speler neemt handig de lege plek van de oude, verzwakte supermacht in. De Hunnen ver-
pletteren de Goten – zoveel is wel zeker – maar veroorzaken géén ‘volksverhuizing’ in de eigenlijke zin van 
het woord. Vele Gotische clans sluiten zich bij de zegerijke Hunnen aan. Die vormen trouwens een soepel 
stammenverband dat multi-etnisch en multicultureel van aard is, en precies daardoor een uitzonderlijk groot 
‘absorptievermogen’ blijkt te bezitten: nieuwe stammen vinden er gemakkelijk een plaats. Enkele andere Go-
tische clans  slaan wel  degelijk  op de vlucht:  zij  zoeken hun heil  in  het  Romeinse Rijk  (Geary,  1999,  p.  117;  
Halsall, 2009, p. 417). Of is ook dit een historisch foutieve, onverantwoord simplistische voorstelling van za-
ken? Alvast volgens Wijnendaele (2013, pp. 57-61 en 81-82) is er tot op heden geen afdoend bewijs gevonden 
van een langdurige, dominante aanwezigheid van Hunse stammen in Oost- en Centraal-Europa in de jaren 
370-390.3 
 
Hoe dan ook blijkt de ‘domino-theorie’ vooral een intellectuele constructie van doemdenkende vroegchriste-
lijke auteurs als Ambrosius en laatantieke etnografen als Jordanes te zijn geweest. Een intrigerende figuur 
trouwens, die Jordanes. Een Romeinse Goot of – correcter – een Romein van Gotische afkomst, die rond het 
midden van de zesde eeuw in Constantinopel een historisch-etnografisch traktaatje over de illustere Goten 
schrijft. Jordanes bedrijft een typisch antieke vorm van ‘mythistoria’: moeiteloos rijgt hij feit en fictie aan el-
kaar, nuchtere beschrijving wordt steevast doorkruist door etnografische stereotypen die in functie van inslui-
ting en – vooral – uitsluiting staan. Beschaafde Romeinen versus vreemde barbaren. Relatief vreedzame, ont-
wikkelde, ja zelfs wijsgerig onderlegde Goten versus wrede, onmenselijke Hunnen – geen mensen maar bees-
ten zijn het, of liever nog baarlijke duivels, schrikwekkende demonen: 
 

                                                
 3 Volgens de auteur zien we de eerste effecten van hun opmars in Europa pas bij het begin van de vierde eeuw 

(p. 92). Terloops willen we erop wijzen dat de studie van Wijnendaele veel meer diepgang en nuance ver-
toont dan het – overigens boeiende – boek Twee steden van de bekende Nederlandse ‘publiekshistoricus’ Fik 
Meijer (2013). 
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Magas mulieres spiritus immundi per eremum vagantes dum vidissent et earum complexibus in coitu miscuissent, genus 
hoc ferocissimum ediderunt, quod primum fuit inter paludes, minutum taetrum atque exile, quasi hominum genus nec 
alia voce notum, nisi quod humani sermonis imaginem assignabat. (...) Vultus sui terrore nimium pavorem ingerentes, 
adversarios terribilitate fugabant, eo quod erat eis species pavendae nigredinis et velut quaedam, si dici fas est, informis 
offa non facies, habensque magis puncta quam lumina. Quorum animi fiduciam torvus prodit aspectus. Maribus ferro 
genas secant, ut antequam lactis nutrimenta percipiant, vulneris cogantur subire tolerantiam. Hinc imberbes senescunt 
et sine venustate ephebi sunt. Exigui quidem forma, sed argutis motibus expediti et ad equitandum promptissimi, scapulis 
latis et ad arcus sagittasque parati, firmis cervicibus et superbia semper erecti, hi vero sub hominum figura vivunt beluina 
saevitia. 
 
‘De woeste Hunnen stammen af van onreine heksen, die men in het wild ronddolend aantrof en met wie men 
copuleerde. Aanvankelijk leefden de Hunnen in moerassen. Ze waren kort van gestalte, graatmager en afzich-
telijk. Nauwelijks menselijk waren ze; ze spraken een taaltje dat enigszins aan mensentaal deed denken. (...) 
Die Hunnen joegen hun tegenstanders op de vlucht door hun uitzicht – een donkere gestalte, een gelaat dat 
omzeggens geen gelaat was, maar eerder een vormeloze klomp met ogen als speerpunten. Hun huivering-
wekkende uiterlijk weerspiegelt hun onbetrouwbare inborst. Met een houw van het zwaard verminken ze de 
wangen van pasgeboren jongetjes, zodat die de pijn van wonden leren te verdragen nog voor ze worden ge-
zoogd. En dat verklaart waarom volwassen mannen zo lelijk en baardeloos zijn. Ze zijn kort van gestalte, maar 
uiterst beweeglijk en zijn dan ook uitmuntende ruiters. Ze hebben brede schouders, blinken uit in boogschie-
ten. Hun krachtige nek en hoogmoed geven hun in alle omstandigheden een trotse, rechte houding. Onder 
deze menselijke gestalte gaat een bestiale wreedheid schuil.’ 
 

(Jordanes, Getica, 122, 127; eigen vertaling) 
 
‘Onmenselijk’ wrede creaturen? Zonder de minste twijfel. Maar ze gedroegen zich zeker niet wreedaardiger 
of inhumaner dan de Romeinen dat tijdens hun veroveringstochten en strafexpedities deden (Geary, 1999, pp. 
113-114). Ongeciviliseerde beesten? In 449 stuurde de Oost-Romeinse keizer een ambassadeur naar het hof 
van Attila. Onze diplomaat vergaapte zich vol ongeloof aan het mediterrane comfort, de kosmopolitische luxe, 
de exquise Grieks-Romeinse cultuur die hij in het nomadenkamp van de Hunnenleider aantrof (Wijnendaele, 
2013, pp. 164-165). 
 
Wat daar ook van zij, die ‘demonische’ Hunnen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de stroop-
tochten  die  Gotische  krijgersbenden  en  andere  avonturiers  enkele  jaren  later  onder  aanvoering  van  Alarik  
ondernemen.  In  395 staan zijn  bendes aan de poorten van Constantinopel,  in  410 nemen ze Rome in –  een 
schokgolf gaat door het rijk, heidenen en christenen voorspellen het einde van de (beschaafde) wereld. Op het 
eerste gezicht stelt Alarik een wel erg on-Romeinse, om niet te zeggen anti-Romeinse ‘terreurdaad’. Maar 
schijn bedriegt. Alarik en zijn trawanten willen snel en gemakkelijk rijkdom verwerven en grijpen daarvoor 
terug naar een beproefd recept: ze plegen grootschalige ‘piraterij’ te land, bedrijven een  parasitaire ‘plunder-
economie’ (Veyne, 2005, pp. 720-721). Tegelijk wil Alarik meer macht en prestige verwerven. Hij wil niet zo-
maar een krijgsheer in dienst van een Romeinse keizer zijn, nee, hij wil opperbevelhebber, ‘generalissimus’ 
worden. Let wel: geen koning van een zelfstandige Gotische staat, maar topfunctionaris binnen het Romeinse 
Rijk (Kulikowski, 2012, p. 36). En dus chanteert hij de West-Romeinse keizer Honorius. Door Rome te belege-
ren, later ook in te nemen. 
 
Bij nader toezien blijkt de Gotische ‘warlord’ Alarik een ware Romeinse patriot te zijn, maar dan wel een met 
een verschroeiende (Romeinse) ambitie. Maar hij faalt: nog voor hij zijn doel weet te bereiken, sterft hij. Nog 
vele lange jaren zullen zijn bendes het West-Romeinse Rijk onveilig maken; de ravage die ze aanrichten, zal 
indringend worden beschreven door de Gallo-Romeinse dichter en melancholische ‘ramptoerist’ Rutilius Na-
matianus. Vanuit Rome trekken de soldateska naar Zuid-Italië, vervolgens steken ze over naar Spanje om ten 
slotte in het rijke, welvarende Aquitanië neer te strijken. Ze worden er node getolereerd – door de lokale Gallo-
Romeinse aristocratie, door het keizerlijke hof in Ravenna. Ze laten zich niet verjagen, worden dan maar als 
trouwe verdedigers van het imperium ingezet. Ze leiden een tamelijk autonoom boerenbestaan, geregeerd 
door hun eigen koningen, die hun ‘rijk’ gestaag zullen uitbreiden. Van een soevereine, geografisch en organi-
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satorisch strak van het Romeinse imperium afgebakende staat is intussen helemaal geen sprake. Hoe zelfstan-
dig die koningen en hun ‘vazallen’ zich feitelijk ook gedragen, toch zijn en blijven ze trouw aan het Romeinse 
Rijk, dat ze als loyale functionarissen wensen te dienen (Kulikowski, 2012, pp. 42-43). Ze zijn (zelfbewuste) 
Goten én tegelijk Romeinen. Als ‘nieuwe Romeinen’ assimileren ze zich trouwens snel, vlot maken ze zich de 
klassieke cultuur eigen. In 456 zingt de Gallo-Romeinse dichter Sidonius Apollinaris de lof van koning Theo-
derik II, een kleinzoon van Alarik. Theoderik is een Goot, dat wel, maar geen barbaar, want al van kindsbeen 
af werden zijn ruwe zeden verzacht door de nauwgezette lectuur en studie van Vergilius’ gedichten, die hij 
als geen ander kon reciteren (Carmen 7, 497-498; vgl. Wijnendaele, 2013, p. 189). 
 
Val  van het  Romeinse Rijk?  Ondergang van de klassieke cultuur?  Niet  dus.  Niet  in  410,  bij  de  inname van 
Rome, niet in 418, bij de ‘stichting’ van het Visigotische koninkrijk. Zelfs niet in 476, wanneer Odoaker Romu-
lus Augustulus afzet. In zekere zin een ‘logische’, maar te vermijden stap. Een ‘logische’ stap. Sinds jaar en 
dag was de West-Romeinse keizer een marionet die door een of andere generaal op de troon werd gezet. Maar 
door hem in principe dus ook kon worden afgezet. Wat in 476 ook effectief gebeurt – het moest er eens van 
komen. Daarmee komt er hoegenaamd geen einde aan het Romeinse Rijk, wel integendeel. Voortaan erkent 
Odoaker alleen nog de autoriteit van de Oost-Romeinse keizer, zo verkondigt hij met veel bombarie. De een-
heid van het rijk wordt zowaar hersteld! Zij het ook alleen op papier, natuurlijk: de ontbinding van het wes-
telijk deel is wel degelijk een feit.  Toch had die kunnen worden vermeden. De oplossing lag voor de hand: 
vervang de pop door de poppenspeler, ruil de ‘oude’ Romein voor een ‘nieuwe’ in. Zoals we hebben gezien, 
konden krachtdadige ‘nieuwkomers’ het in het laatantieke Romeinse imperium verrassend ver schoppen. 
Maar het bezetten van de keizerstroon was en bleef een brug te ver – in de ogen van ‘allochtone’ krijgsheren, 
maar allicht vooral toch in die van ‘autochtone’ aristocraten (Veyne, 2005, p. 724). 
 
Epiloog 
 
Bij het begin van de zevende eeuw schenkt Isidorus van Sevilla zijn Visigotische landgenoten een nationale 
identiteit. Een identiteit die historisch, tegelijk ook etnisch van aard is. Onze geleerde bisschop is een bedreven 
didacticus. Op het einde van zijn werk vat hij zijn geschiedverhaal bondig samen: 
 
Gothi de Magog Japheth filio orti cum Scythis una probantur origine sati. Hi igitur occidentis glacialia iuga inhabitantes 
quaequae sunt ardua montium cum ceteris gentibus possidebant. Quibus sedibus impetu gentis Hunorum pulsi Danu-
bium transeunt, Romanis se dedunt; sed dum iniurias eorum non sustinerent, indignati arma sumunt, Thraciam irruunt, 
Italiam vastant, obsessam urbem capiunt, Gallias aggrediuntur, patefactisque Pyrenaeis montibus Spanias usque perve-
niunt ibique sedem vitae atque imperium locaverunt. 
 
‘De Goten stammen af van Magog, de zoon van Jafet, zelf een van Noachs kinderen; die oorsprong hebben ze 
gemeen met de Scythen. Nu bewoonden deze Goten de met ijs bedekte bergkammen van het westen; samen 
met andere volkeren bezetten zij de steile hoogtes van de heuvels. Onder druk van de Hunnen worden ze van 
hun woonplaatsen verdreven; ze steken de Donau over en geven zich aan de Romeinen over. Die behandelen 
hen onheus. Wanneer ze dat onrecht beu zijn, nemen ze boos de wapens op. Ze vallen Thracië binnen, ver-
woesten Italië, belegeren en nemen Rome in, trekken naar Gallië, banen zich een weg door de Pyreneeën en 
bereiken zo Spanje, waar ze uiteindelijk hun woonplaats en rijk vestigen.’ 
 

(De origine Gothorum 66; eigen vertaling) 
 
Isidorus schematiseert en simplificeert, zoveel is duidelijk. Gretig maakt hij gebruik van verdichting of con-
densatie. De geschiedenis van ‘zijn’ volk is de compacte geschiedenis van een permanente volksverhuizing 
geworden – van Eurazië naar Scandinavië en terug. Van Eurazië naar Italië, van Italië via Gallië naar Spanje. 
Een aantrekkelijk eenvoudig verhaal. Een beklijvend verhaal. Ook nu nog, zo blijkt. 
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De uitbreiding van het Romeinse Rijk (kaarten in de Via dei Fori Imperiali te Rome) 
 

(foto: Joeri Facq) 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

‘As the Romans read’: belang van colometrie en tekstlay-out 
 
 

Kristien Hulstaert 
 
 
‘At the outset there existed a conviction that the modern mind could not be so degenerate as to be incapable of reading 
Latin as the Romans read it, that is to say, in the Roman order, and at a rate of speed which would not be intolerably slow 
in the reading of a modern tongue.’ (Hale, 1887) 
 
Dit citaat van professor Hale is een mooie samenvatting van de zoektocht waar leraren klassieke talen al meer 
dan een eeuw mee bezig zijn. Hoe leren we onze leerlingen Latijn lezen? Niet splitsen in zinsdelen, niet zoeken 
naar zinskernen, geen determineren en hakken en plakken, maar gewoon lézen. Lezen zoals de Romeinen 
lazen, dat moet toch mogelijk zijn – daar willen we naartoe. Wat op het eerste gezicht een heel duidelijke 
bewering is, roept bij herhaalde lectuur toch een aantal vragen op. Want wat weten we eigenlijk over hoe de 
Romeinen zelf lazen? Wie las er de werken die ook wij nu nog lezen en waarom?4  Wat weten wij over ‘the 
Roman order’ of over het leestempo van Romeinen, en is ‘intolerably slow’ geen subjectief begrip en mogelijk 
onderhevig aan de tijd? De zoektocht naar antwoorden bracht me enkele waardevolle suggesties voor onze 
didactische praktijk. 
 
‘In the Roman order’ 
 
Met ‘the Roman order’ bedoelt Hale de volgorde waarin de woorden lineair werden neergeschreven. We gaan 
ervan uit dat Romeinen lineair, van links naar rechts lazen, zoals ook wij nu van links naar rechts lezen. Of 
gaan wij daarvan uit omdat ook wij nu van links naar rechts lezen in onze moedertaal, maar ook in alle andere 
talen die we beheersen? In de verschillende bronnen i.v.m. lezen bij de Romeinen vind ik geen enkele aanwij-
zing, geen enkel antiek citaat dat bevestigt dat Romeinen van links naar rechts lazen. Wellicht omdat de prak-
tijk te evident is om te benoemen of beschrijven – zoals er wellicht ook geen antieke beschrijvingen zijn van 
hoe je de ene voet voor de andere zet bij het stappen. Maar toch, een onomstotelijk bewijs dat Romeinen steeds 
lineair lazen, nooit eens ‘puzzelden’ of voorop liepen om te kijken hoe de zin verder liep, vond ik niet. 
 
Een orale literatuur? 
 
Vaak wordt in dit verband aangehaald dat Romeinen hun literatuur vooral auditief tot zich namen. Twee 
praktijken spelen daarin vooral een rol: die van de recitationes en van de lectores. Parker (2009) argumenteert 
dat recitationes in de eerste plaats belangrijk waren voor het sociale leven in Rome. Wat de inhoud van een 
werk betreft, was het bijwonen van voorlezingen vooral een aanvulling op of een voorbereiding van wat wel 
degelijk de belangrijkste manier van het tot zich nemen van literaire producten was, nl. het privé lezen. Schrij-
vers schreven om gelezen te worden, om hun invloed verder uit te strekken, zowel in plaats als in tijd, dan de 
toehoorders op een recitatio. Parker vergelijkt recitationes met schrijvers nu die voorlezen uit eigen werk. Het 
werk is geschreven om gelezen te worden, maar bij bijzondere gelegenheden wordt er een stukje uit voorge-
lezen. 
  

                                                
 4 Dit artikel gaat over het lezen van literaire producten, niet over geschreven documenten met een louter 

praktische inslag. Over de verschillende geschreven producten en de sociale stratificatie van lezers, zie John-
son 2000. 
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Wellicht valt de praktijk nog het best te vergelijken met wat gangbaar is in de hedendaagse muziekwereld. 
Muzikanten stellen hun muziek voor tijdens liveoptredens, maar hun muziek is wel degelijk bedoeld voor een 
ruimer publiek dan alleen de toehoorders bij een optreden en voor individuele ‘consumptie’. De vergelijking 
met de muziekwereld gaat ook in die mate op, dat muzikanten meestal hun eigen muziek voorstellen tijdens 
een optreden.  Zo ook waren het  in  de klassieke periode in  Rome meestal  de auteurs  zelf  die  voorlazen uit  
eigen werk. Voorlezen uit werk van een andere of vroegere auteur gebeurde uiterst zelden (Parker, 2009). 
 
Ook de praktijk van lectores wordt soms aangehaald om aan te tonen dat literatuur eerder met de oren dan 
met de ogen werd ‘gelezen’. Beide sluiten elkaar echter niet uit. Dat Plinius zich laat voorlezen terwijl hij iets 
anders doet, is in se niet anders dan wanneer wij muziek opzetten terwijl we bezig zijn of luisteren naar een 
informatief programma op de radio. ‘Having someone read to you while you do something else was and is a common 
practice.’ (Parker, p. 199) 
 
De artikels van Johnson (2000) en Parker (2009) tonen op overtuigende wijze aan dat literatuur geschreven 
werd  om  gelezen  te  worden  en  dat  de  praktijk  van  het  lezen  –  gewoon,  op  jezelf,  in  stilte  –  een  gangbare  
praktijk was voor de hogere klasse.5 Maar dit impliceert niet a priori dat dit in stilte lezen louter lineair ge-
beurde – al is het hoogst aannemelijk. Er is geen honderd procent uitsluitsel dat een Romein die een zin niet 
goed begreep nooit een keer voorop liep op zoek naar een werkwoord of om te kijken hoe de zin verder liep. 
Er zijn echter geen antieke citaten die die praktijk beschrijven. 
 
Een manier van schrijven: de vorm van literaire papyri 
 
Manieren van lezen en schrijven zijn heel nauw op elkaar betrokken.6 Als  we  willen  weten  hoe  Romeinen  
lazen, moeten we dus weten hoe ze schreven. Wat is de vorm waarin de tekst zich in de antieke boekrollen 
manifesteerde? En net in deze vorm vinden we een bewijs dat Romeinen lineair lazen. 
 
De weinige overgeleverde fragmenten van Latijnse literaire papyri uit de klassieke periode tonen een tekst 
neergeschreven in  smalle  kolommen (Wingo,  1972).  In  de klassieke periode wordt  er  nog gebruik gemaakt  
van een interpunctum, een punt boven de lijn om de afzonderlijke woorden van elkaar te onderscheiden. De 
teksten bevatten op dat moment ook verschillende vormen van interpunctie die ten dele overeenkomen met 
onze hedendaagse leestekens. In de loop van de tweede eeuw n.C. verdwijnt in de Latijnse handschriften het 
interpunctum en gaan de Romeinen, in navolging van de Griekse gewoonte, over op scriptura continua.7 
 
Hoe zag een boekrol eruit? De handgeschreven papyrus, horizontaal gehouden, bevatte smalle kolommen 
tussen de 4,5 en de 7 cm die ongeveer 15 tot 25 letters bevatten. Het begin van een nieuwe zin werd gemarkeerd 
door een horizontaal streepje aan de linkerkolomrand (Martin, 1990, en Johnson, 2004). Voor een moderne 
lezer zien deze solide blokken tekst er op het eerste gezicht onpraktisch en inefficiënt uit. Wanneer we de 
kolommen echter van nabij bekijken, kunnen we begrijpen waarom de antieke lezer geen probleem had met 
deze manier van schrijven en lezen. 
 
Een cognitief model voor lezen 
 
Wanneer we lezen, loopt onze blik niet aan een constant tempo over de letters, maar maken onze ogen telkens 
kleine sprongen, ‘saccades’ genoemd. Telkens wanneer onze blik zich fixeert, kan ons parafoveaal zicht, dat 
zich ongeveer 6 graden naar beide zijden van het punt van focus uitstrekt, een stukje tekst zien dat geweest is 
en een stukje dat nog moet komen. Deze data worden verwerkt voor de volgende saccadische beweging. De 
afstand van het parafoveaal zicht (6 graden aan beide zijden van de focus) komt in moderne uitgaven overeen 
                                                
 5 ‘Without hesitation we can now assert that there was no cognitive difficulty when fully literate ancient readers wished 

to read silently to themselves, and that the cognitive act of silent reading was neither extraordinary nor noticeably 
unusual in antiquity.’ (Johnson, 2000) 

 

 6 ‘A writing system largely reflects the system of reading with which it interrelates.’ (Johnson, 2000) 
 

 7 Wingo noemt dit ‘one of the most astonishing cultural regressions of ancient history’. 
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met ongeveer 15 tot 20 letters. Een soortgelijk aantal letters markeert ook het stukje tekst dat je ogen voor 
blijven op je stem wanneer je luidop leest. Dit noemt men de ‘eye-voice span’. 
 
Volgens Johnson (2000) komt zowel dit parafoveaal zicht als de ‘eye-voice span’ overeen met de breedte van 
een kolom in een antieke literaire papyrus: de kolommen bevatten telkens ongeveer 15 tot 25 tekens. Eén regel 
kon dus in één oogopslag worden opgenomen. Het begin van iedere regel was een logisch punt van focus en 
het ‘decoderen’ van de letters gebeurde regel per regel. Deze smalle kolommen maken het zeer moeilijk om 
‘voorop’ te lopen in een tekst, maar maken het daartegenover gemakkelijker om een tekst regel per regel, idee 
per idee, colon per colon op te nemen. 
 
Colometrie 
 
Uit de studies van Fraenkel (1932, 1933, 1965) en Habinek (1985) blijkt dat Latijnse (literaire) zinnen opge-
bouwd zijn uit kleinere onderdelen, nl. cola. Een colon wordt gedefinieerd als een constituent van een zin: ‘a 
unit that can be replaced by a single word without altering the general meaning or structure of a sentence’ (Habinek, 
1985). Habinek illustreert dit met een voorbeeld uit Cato (ORF 8, 163)8: 
 
Quo mihi nunc magnae curae est quod haec res tam secunde processit, ne quid in consulendo advorsi eveniat quod nostras 
secundas res confutet, neve haec laetitia nimis luxuriose eveniat. 
 
Als we deze zin syntactisch benaderen, kan ik hem beschrijven als een hoofdzin waarvan het onderwerp de 
vorm aanneemt van een quod-zin en waarvan een bijwoordelijke bijzin van doel afhangt met daarin een be-
trekkelijke bijzin, waarna een tweede bijwoordelijke bijzin van doel volgt. Ik weet nu hoe de verschillende 
delen van de zin zich hiërarchisch tot elkaar verhouden, maar dat helpt me weinig bij de lectuur. Als je dit 
fragment per cola zou arrangeren, krijg je de volgende vijf gedachte-eenheden: 
 
Quo mihi nunc magnae curae est  
quod haec res tam secunde processit,  
ne quid in consulendo advorsi eveniat  
quod nostras secundas res confutet,  
neve haec laetitia nimis luxuriose eveniat. 
 
Meteen valt op dat de vijf elementen van de zin (in dit geval 5 zinnen) alle ongeveer dezelfde lengte hebben, 
ca. 25 tekens, die telkens in één oogopslag, één saccadische beweging, kunnen worden gezien. Op deze manier 
wordt een afwisseling van ne- en quod-zinnen duidelijk en de parallelle structuur van zin 2 en 5, ongeacht hun 
verschil in functie en inhoud. Ieder element bevat één afgeronde gedachte waarop de volgende logischerwijs 
verder gaat. 
 
We namen de proef op de som met een willekeurige zin uit Caesar. Wanneer je de zin indeelt in constituenten, 
bevatten deze bijna steeds ongeveer 15 tot 25 letters, bijvoorbeeld De bello Gallico 6, 14: 
 
Neque fas esse existimant  
ea litteris mandare,  
cum in reliquis fere rebus,  
publicis privatisque rationibus, 
Graecis litteris utantur.  
 
Al deze constituenten bevatten één idee. Op deze manier is het begrijpelijk dat een lezende Romein, ook bij 
scriptura continua, de ideeën één voor één kon verwerken bij lectuur. Bij deze manier van schrijven en lezen is 
‘springen’ niet alleen overbodig, maar zelfs onmogelijk. 
 

                                                
 8 MALCOVATI, E., Oratorum Romanorum fragmenta liberae rei publicae, tertiis curis edidit, Paravia, Torino, 1976. 
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Tekstlay-out 
 
Wat leert dat ons voor onze eigen tekstlay-out? In de Verenigde Staten experimenteert prof. Harrison (2007) 
met het aanbieden van teksten aan haar studenten in een lay-out die gebaseerd is op cola. Het indelen van een 
lange zin volgens ‘sense-units’ geeft een duidelijk voordeel bij het begrijpen van wat je leest. Dit wordt ook 
voor moderne talen bevestigd. De verdeling van de tekst over de regels in zinvolle eenheden (cola) helpt de 
studenten om te zien welke woorden wel en niet bij elkaar horen en hoe een volgend stukje tekst het idee en 
de betekenis van de zin verder ontrolt en uitbouwt. 
 
Het idee dat een indeling in cola de lezer kan helpen, blijkt al heel oud. Hiëronymus gebruikte in zijn nieuwe 
vertaling van Isaiah een methode om de tekst te verdelen over de regels per woordgroep of bijzin: 
 
Nemo cum Prophetas versibus viderit esse descriptos metro eos aestimet apud Hebraeos ligari, et aliquid simile habere de 
Psalmis, vel operibus Salomonis; sed quod in Demosthene et Tullio solet fieri, ut per cola scribantur et commata, qui 
utique prosa, et non versibus conscripserunt: nos quoque utilitati legentium providentes, interpretationem novam, novo 
scribendi genere distinximus.9 
 
Hiëronymus deed dit utilitate legentium:  om zijn lezers te helpen. Indien antieke en laatantieke lezers bij  het 
lezen geholpen werden door een indeling van de tekst in cola, in ‘sense-units’, in semantische eenheden, 
waarom zouden wij dan onze leerlingen deze hulp ontzeggen? Een oproep die reeds in 1979 door Charles 
Robins werd gedaan: 
 
‘This kind of colometric arrangement can be made, in varying degrees, with all the classical prose writers – and ought to 
be made. It would be doing Vergil and Shakespeare a grave injustice if we were to print their lines in a continuous fashion 
without regard to verses. It is equally an injustice to classical prose writers to print them straight out, using only gram-
matical punctuation, in disregard of the carefully composed cola and periods. What a tremendous help it would be to 
students in learning and to teachers and scholars in explaining classics if we were to write them out, in Saint Jerome’s 
words, per cola and commata.’ (Robins, 1979) 
 
Ook professor Harrison getuigt van de voldoening die zij en haar studenten uit deze manier van werken halen: 
‘The system has been very popular with my students, increasing their confidence, as well as their reading speed and 
ability.’ (Harrison, 2007). Professor Harrison gebruikt een systeem waarbij de verschillende woordgroepen of 
zinnen telkens op een volgende regel worden geplaatst en waarbij de relatie tussen de verschillende zinsdelen 
duidelijk gemaakt wordt door in te springen.10 Het stukje Cato zou er dan als volgt uitzien: 
 
Quo mihi nunc magnae curae est  
 quod haec res tam secunde processit,  
  ne quid in consulendo advorsi eveniat  
   quod nostras secundas res confutet,  
  neve haec laetitia nimis luxuriose eveniat. 
 
Het inspringen mag dan misschien de gradaties in de onderschikking visualiseren, de lay-out bemoeilijkt het 
lezen omdat ik in de problemen kom met mijn parafoveaal zicht, dat zich ook naar boven en onder mijn focus 
uitstrekt en verward wordt door de witruimtes. Bovendien lazen Romeinen de tekst met de verschillende 
constituenten ónder elkaar, waardoor eerder een opeenvolging van paratactische semantische eenheden ont-
staat. De hypotactische relatie tussen de constituenten is grammaticaal misschien interessant, maar overbodig, 
misschien zelfs remmend, voor het tekstbegrip. Vergelijk zelf bovenstaande en onderstaande tekst: 
 
 

                                                
 9 FISCHER, B., Prologus Hieronymi in Isaia Propheta. In: Biblia Sacra iuxta Vulgatam Versionem, Stuttgart, 1969. 
 

 10 Een manier van werken die gelijkenis vertoont met de gekende praktijk om in langere zinnen de graden 
van onderschikking weer te geven. 
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Quo mihi nunc magnae curae est  
quod haec res tam secunde processit,  
ne quid in consulendo advorsi eveniat  
quod nostras secundas res confutet,  
neve haec laetitia nimis luxuriose eveniat. 
 
Ik testte deze manier van werken uit voor de lectuur van Caesar, zowel bij mijn eigen studenten op de hoge-
school als in een klas vierdejaars uit het Sint-Michielscollege in Brasschaat. Beide groepen gaven aan dat ze 
het met deze tekstlay-out veel eenvoudiger vonden om de gedachtegang te begrijpen, omdat ze ieder gelezen 
stukje al een plaats konden geven in de opbouw van de zin en als afgerond konden beschouwen, zodat hun 
volle focus naar het volgende stukje kon gaan. Inhoudelijk hielp dit hen om te volgen hoe de verhaallijn zich 
ontrolde.  Zij  gaven ook een niet  onbelangrijke  emotieve factor  aan.  De lectuur van telkens kleine,  letterlijk  
‘overzichtelijke’ eenheden gaf hen meer moed bij het lezen, in tegenstelling tot de lange zinnen, die een eerder 
ontmoedigend effect hebben. 
 
Leeshulp? 
 
Romeinen wisten best dat hun taal en het feit dat gelijke uitgangen bij verschillende naamvallen voorkwamen 
het een lezer moeilijk konden maken.11 Er zijn in de zeer beperkte literaire papyri die uit de klassieke periode 
zijn overgeleverd ook voorbeelden van interpunctie die de lezer helpt de woordgroepen correct te onderschei-
den. Zo toont een fragment van een papyrus uit de eerste eeuw n.C. (BGU II 611) een witruimte tussen een 
datief meervoud en een ablatief meervoud. ‘The papyrus uses a space to separate words in the ablative plural from 
following words in the dative plural, where modern editors place no punctuation at all.’ (Wingo, 1972). Ook in de 
vierde- en vijfde-eeuwse manuscripten van Vergilius worden leestekens gebruikt om uitgebreide onderwer-
pen of voorwerpen, losse ablatieven en voorzetselwoordgroepen12 af te bakenen. Habinek concludeert hieruit 
‘that punctuation is used to forestall confusion’. (Habinek, 1985) 
 
Tot slot 
 
Mijn initiële vragen zijn voorlopig nog niet allemaal beantwoord. Maar mijn zoektocht leerde me wel dat ‘as 
the Romans read’ ook inhoudt dat we het voor onze eenentwintigste-eeuwse leerlingen niet moeilijker moeten 
maken dan het voor een antieke of laatantieke native lezer was. Het leestempo, de leesvaardigheid en het lees-
plezier kunnen er alleen maar wel bij varen. 
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WEDSTRIJD: WIN EEN BOEK! 
 

 
 
De Nederlandse uitgeverij DAMON heeft een uitgebreid fonds met onder meer vertalingen van Griekse 
en Romeinse auteurs, maar ook historische, culturele en filosofische uitgaven (al dan niet over de klas-
sieke oudheid). Bij dit nummer van Prora vindt u een folder met een veertigtal boeken die voor leer-
krachten Latijn en Grieks interessant kunnen zijn. 
 
Als kennismakingsactie voor onze lezers mogen we van uitgeverij DAMON twee boeken weggeven. 
Zelf voegen we daar nog een derde boek aan toe. Dit zijn de boeken die u kunt winnen: 
 

                     
 
Om te kunnen winnen verwachten we wel een kleine tegenprestatie. Maak een foto van de vakgroep 
Latijn/Grieks in uw school, waarbij alle leden een exemplaar van Prora zichtbaar in de hand hebben. 
Stuur die foto (als een bijlage) naar prora@vlot-vzw.be. Vermeld in de mail de naam en het volledige 
adres van de school en van de inzendende leerkracht. Let op: om geldig deel te nemen aan deze wed-
strijd moet de school en/of de leerkracht lid zijn van de V.L.O.T. 
 
Uit alle inzendingen zal een onschuldige hand de drie winnaars trekken. Zij zien hun foto in de vol-
gende Prora gepubliceerd en krijgen het gewonnen boek toegestuurd op school. 
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  ACTUALITEIT 
 
 
 

De Nederlandse ‘gouden standaard voor de gymnasiumopleiding’: 
ook een standaard voor klassieke studies in Vlaanderen? 

 
 

Kris Doffemont 
 
 
In Nederland verscheen in maart 2014 het rapport Een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding.13 De Ne-
derlandse gymnasiumopleiding is een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo, het aso in 
Vlaanderen). In de gymnasiumopleiding volgen de leerlingen Latijn en/of Grieks. Ze leggen eindexamen af 
voor minstens één van de oude talen. Voor deze opleiding kunnen de leerlingen terecht in scholen die ook 
andere opleidingen aanbieden of in een categoriaal gymnasium. Het categoriaal gymnasium is een school met 
uitsluitend een gymnasiumopleiding: alle leerlingen volgen Latijn en Grieks, zij het niet noodzakelijk de beide 
talen gedurende de volledige opleiding. In totaal zijn er een 40-tal van deze zelfstandige gymnasia, waar in 
totaal meer dan 25 000 leerlingen schoollopen. 
 
Het rapport werd opgesteld door een werkgroep waarin vier organisaties vertegenwoordigd zijn die betrok-
ken zijn bij de gymnasiumopleiding. Een van die organisaties is de Vereniging Classici Nederland (VCN, de 
Nederlandse tegenhanger van de V.L.O.T.). De werkgroep verkreeg voor haar studiewerk een financiële sub-
sidie van de overheid. De leden van de werkgroep bogen zich over de vraag hoe de gymnasiale opleiding 
idealiter georganiseerd wordt om de eigenheid ervan ten volle tot haar recht te laten komen. Daarbij gaan ze 
ervan uit dat die eigenheid veel meer is dan een vwo-opleiding met daarin de vakken klassieke talen als ge-
ïsoleerde eilanden: Latijn en Grieks moeten hun stempel drukken op alle aspecten van de volledige opleiding. 
Met het rapport wil de werkgroep de scholen met een gymnasiale opleiding inspireren. De ‘gouden standaard’ 
is dus geen lijst met dwingende voorwaarden van de overheid waaraan deze scholen moeten voldoen. Voor 
alle duidelijkheid: de inhoud van de opleiding komt in deze studie niet aan bod. 
 
In deze tekst willen we u een kort overzicht geven van de conclusies en richtlijnen van de werkgroep, met 
speciale aandacht voor opmerkelijke adviezen en hier en daar verwijzingen naar parallellen of tegenstellingen 
met de Vlaamse situatie. 
 
In het eerste hoofdstuk van het rapport wordt overlopen op welke vlakken de gymnasia en gymnasiale afde-
lingen zich moeten profileren. Een goed doordachte profilering moet ervoor zorgen dat ouders en leerlingen 
een correct beeld krijgen van de aard en bedoeling van de opleiding. Er wordt benadrukt dat dit profiel ge-
dragen moet worden door een visie die intern echt waargemaakt moet worden. Het profiel van de gymnasi-
umopleiding wordt uiteraard bepaald door de centrale rol die de klassieke talen spelen, maar ook door een 
specifieke aanpak in de andere vakken. Samenwerking van de andere vakken met de klassieken moet de spe-
cifieke intellectuele en culturele vorming van de klassieketalenopleiding ondersteunen, vanaf het eerste jaar. 
In het kader van de profilering wordt verder nog aandacht besteed aan het leerlingenprofiel, de houding van 
de schoolleiding, de organisatie (homogene groepen met eigen docenten), het profiel van de docenten, voor-
lichting en ouders. Al deze aspecten worden verder uitgediept in de volgende hoofdstukken. 
 
In hoofdstuk twee wordt meer concreet toegelicht hoe de klassieke talen optimaal in het curriculum geïnte-
greerd kunnen worden. Hét argument om de band tussen Latijn en Grieks en de andere vakken aan te halen, 

                                                
 13 Het rapport werd gedrukt en uitgegeven in de vorm van een boekje, maar kan ook gedownload worden 

via de website van de VCN (www.vcnonline.nl). 
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is dat het op die manier overduidelijk wordt dat de Grieks-Romeinse cultuur de basis vormt van onze cultuur. 
Daarmee wordt het nut van het onderwijs in de klassieke talen bewezen: de studie van klassieke talen laat toe 
onze huidige cultuur beter te begrijpen. De rol van de docenten wordt in dit opzicht zeer belangrijk geacht: bij 
voorkeur hebben zij zelf een gymnasiale opleiding gehad of worden zij aangespoord zich te verdiepen in de 
klassieke cultuur. 
 
In het derde hoofdstuk wordt benadrukt dat de voorzieningen voor het geven van Latijn en Grieks volwaardig 
moeten zijn: goede lokalen en leermiddelen en geen inferieure plek in het rooster. Gymnasiumleerlingen zitten 
best  steeds  bij  elkaar,  ook  voor  algemene  vakken.  Wanneer  een  school  daaraan  niet  kan  voldoen,  moet  ze  
overwegen om de gymnasiale opleiding niet te organiseren. 
 
Het idee achter de nota over de Vlaamse onderwijshervorming, waarin de brede eerste graad wordt besten-
digd, lijkt niet in overeenstemming met wat volgens het tweede en derde hoofdstuk van dit rapport moet 
worden nagestreefd. De eigenheid van de opleiding klassieke talen erkennen wordt in sommige politieke mi-
lieus en volgens sommige onderwijsdeskundigen algauw afgedaan als elitarisme. Nochtans zijn de klassieke 
talen ook in Nederland bij het begin van de opleiding optievakken. In de bovenbouw (vierde tot zesde jaar) 
maken ze dan weer deel uit van het basispakket van elk van de vier profielen (vergelijkbaar met de ‘domeinen’ 
uit de nota over de Vlaamse onderwijshervorming), althans voor wie kiest voor de gymnasiale opleiding: de 
andere vwo-leerlingen studeren een extra vreemde taal. Daardoor is de positie van de klassieke talen in het 
Nederlandse onderwijslandschap vrij sterk: een leerling die binnen het vwo kiest voor het profiel ‘Natuur en 
techniek’ of ‘Economie en maatschappij’ kan toch voor Latijn en/of Grieks kiezen. Zal dat ook het geval zijn 
met de diverse domeinen in het toekomstige Vlaamse onderwijs? 
 
Het hoofdstuk over de voorzieningen legt enkele pijnpunten bloot waarmee leerkrachten klassieke talen in 
Vlaamse scholen ook wel te maken hebben. Wegens de dunne bezettingsgraad van zijn klas wordt de leer-
kracht Latijn soms naar het bezemhok verwezen, waar hij of zij de leerlingen met de hulp van een aftandse 
computer doorheen de laatste lesuren van de dag trekt. Gemengde groepen (voor de algemene vakken) van 
leerlingen met verschillende talenten en interesses zorgen voor frustraties bij zowel leerkrachten als leerlingen, 
ook al zou deze mix volgens specialisten de ideale onderwijssituatie benaderen. Een samenwerking van alle 
vakken aan een specifieke ‘klassieke’ vorming, waarbij binnen deze opleiding bepaalde accenten worden ge-
legd, is in kleine Vlaamse scholen onmogelijk: leerlingen die Latijn en/of Grieks volgen, zitten voor veel vak-
ken onvermijdelijk in gemengde groepen. Misschien is dat in Nederland minder het geval omdat de scholen 
groter  zijn.  Schaalvergroting en samenwerking tussen scholen kunnen daarvoor in  Vlaanderen echter  geen 
oplossing bieden zolang alle onderwijsnetten afzonderlijk van elkaar heel Vlaanderen willen bestrijken met 
hetzelfde aanbod. 
 
In hoofdstuk vier van het rapport wordt beschreven hoe de schoolleiding de kwaliteit van de gymnasiale 
opleiding moet waarborgen, met onder meer functioneringsgesprekken, nascholingen, leerlijnen en vakgroep-
werking. De kwaliteitsbewaking waartoe hier wordt aangespoord, komt volledig overeen met wat scholen in 
Vlaanderen daaronder verstaan. Opvallend en interessant is de aansporing om over de muren te gaan kijken: 
het rapport spoort aan tot uitwisseling van toetsen met andere gymnasia of gymnasiale afdelingen en tot ‘in-
terscolaire visitatie’. 
 
Hoofdstuk vijf reikt een standaard aan ‘voor het niveau van scholing en kwalificatie van het docentenkorps’. 
Docenten Griekse en Latijnse taal en cultuur hebben bij voorkeur de bachelor- of masteropleiding gevolgd in 
dit vakgebied of zijn bijgeschoolde zij-instromers. Hun lessen bieden de kwaliteit die van alle docenten wordt 
geëist. Daarnaast worden in de lespraktijk uitdagende werkvormen, actualisering en aandacht voor cultuur 
zeer belangrijk geacht. Hoewel het onderwijs zich steeds meer toespitst op het bijbrengen van algemene vaar-
digheden en sommige schooldirecties ervan uitgaan dat vakleerkrachten onderling inwisselbaar zijn, hebben 
de samenstellers van dit rapport ook hier een punt: klassieke talen – en eigenlijk elk vak – moeten onderwezen 
worden door een leerkracht die specifiek daarvoor werd opgeleid. Alleen deskundigheid leidt tot kwaliteit en 
daarmee tot de uitstraling van een vak of studierichting op school. 
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Verder wordt gewezen op de nood aan bijscholing, die zowel op pedagogisch als vakinhoudelijk vlak ver-
schillend is voor beginnende en ervaren docenten. Hoe de nascholing in Nederland georganiseerd wordt, welk 
aanbod er is, is ons onbekend. Mogelijk is de situatie vergelijkbaar met die in Vlaanderen, waar er heel wat 
initiatieven zijn van de verschillende onderwijsnetten, hogescholen en universiteiten. Meestal blijft de nascho-
ling van de Vlaamse leerkracht echter beperkt tot één ‘studiedag’ per jaar, waarbij er vaak geen tijd en energie 
is  om de opgedane ervaringen te  implementeren in  de onderwijspraktijk.  Een grondige en langdurige her-
bronning, waaraan na een aantal jaren lespraktijk wel nood kan ontstaan, is minder gebruikelijk omdat er geen 
georganiseerd kader voor bestaat.  
 
Bij ervaren docenten kan ook een duaal traject (onderzoek naast lesgeven) gestimuleerd worden: een leer-
kracht  die  ook  aan  onderzoek  doet,  bezorgt  de  school  meer  uitstraling  en  garandeert  de  kwaliteit  van  het  
onderwijs (als hij of zij de wetenschap in de lessen integreert). De banden met het hoger onderwijs aanhalen 
lijkt ons nog om een andere reden belangrijk: zo houden leerkrachten de vinger aan de pols wat betreft de 
eisen die gesteld worden in dat hoger onderwijs en kunnen ze hun leerlingen daarop beter voorbereiden. 
 
Ten slotte wordt er in dit hoofdstuk voor gepleit om beginnende docenten sterk te ondersteunen en te stimu-
leren, zodat ze kwaliteitsvol onderwijs bieden en bovendien niet afhaken. Met ondersteuning wordt onder 
meer bedoeld: coaching door ervaren collega’s, ruimte in het rooster voor overlegmomenten, actieve bescher-
ming tegen overbelasting (vrijstelling van toezicht en medewerking aan bijvoorbeeld opendeurdagen!), ruimte 
voor vakinhoudelijke ontwikkeling. Als de school die begeleiding niet kan bieden (omdat ze te klein is), moet 
ze  daarvoor samenwerken met  andere scholen.  De VCN ziet  daar  voor  zichzelf  een rol  weggelegd als  net-
werkbouwer. Zeker voor beginnende (en andere) leerkrachten in kleine scholen zou ook in Vlaanderen het 
opstarten van regionale netwerken een goede zaak zijn: te veel leerkrachten creëren onafhankelijk van elkaar 
allerlei materiaal, terwijl een structuur die uitwisseling bevordert, de onderwijskwaliteit kan verbeteren en de 
werkdruk kan temperen. 
 
Hoofdstuk zes benadrukt het belang van een duidelijke communicatie van overgangsnormen voor Latijn en 
Grieks: de school moet duidelijke eisen stellen aan leerlingen die klassieke talen willen volgen. Daarbij wordt 
een paradox aangehaald die ook de Vlaamse scholen parten speelt: leerlingen kiezen verkeerdelijk voor klas-
sieke talen omdat die de sleutel zouden zijn tot succes en de status die bij dit succes hoort, en de scholen 
werken die foute studiekeuze in de hand door zelf te beweren dat die studie tot succes leidt. Kleine onvol-
doendes voor klassieke talen worden door de vingers gezien als er geen globale onvoldoende is, en de leerling 
blijft de klassieke opleiding volgen, hoewel daarvoor de motivatie en de capaciteiten ontbreken. Dit verschijn-
sel is ons in Vlaanderen niet onbekend: Latijn – en bij uitbreiding aso – wordt hoger ingeschat en de leerling 
zal zich erdoor worstelen, liever dan te ‘zakken’. Overgangsnormen – in Vlaanderen zouden we het hebben 
over deliberatiecriteria – moeten daarom streng genoeg en duidelijk zijn. Ook wordt in dit hoofdstuk gepleit 
voor voldoende uren Latijn en Grieks in de lessentabel – Nederlandse scholen hebben wat dit betreft een gro-
tere vrijheid. 
 
Hoofdstuk zeven gaat in op de promotie (‘voorlichting’) die een gymnasium of school met gymnasiale oplei-
ding moet voeren: een school die klassieke studies aanbiedt, moet belang hechten aan haar uitstraling en daar-
bij de eigenheid van de gymnasiale opleiding bij het publiek benadrukken. Alle aspecten die in de vooraf-
gaande hoofdstukken worden behandeld, kunnen daarbij aan bod komen. De kwaliteit die scholen pretende-
ren te bieden, moeten ze uiteraard ook waarmaken. Daarvan getuigen dan de geopenbaarde examenresultaten 
(Nederland kent een centraal eindexamen). 
 
In een afsluitend hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het rapport tot stand kwam en dat het rapport geïmplemen-
teerd zal worden door middel van een invoeringstraject. 
 
Deze ‘gouden standaard’ biedt heel wat stof tot nadenken en kan zeker inspiratie bieden aan wie in  Vlaande-
ren betrokken is bij het klassieketalenonderwijs. Door de eigenheid van het klassieketalenonderwijs op basis 
van een standaard zoals deze te versterken, kan ook in Vlaanderen gewerkt worden aan de versteviging van 
de positie van Latijn en Grieks in het middelbaar onderwijs. 
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Is het gras elders altijd groener? 
Een Vlaamse leerkracht in het Nederlands onderwijs en vice versa 

 
 

Franciska Wildenboer i.s.m. Heleen Uytterhoeven 
 
 
September 2008: een verse lading studenten stroomt de collegezalen van de universiteit binnen. Zij hebben de 
moed en het enthousiasme opgevat om een nieuw avontuur te beginnen: het studeren van de twee oude talen, 
Latijn en Grieks. Tussen al die Vlamingen zocht ik mijn weg, een Nederlandse, niet verdwaald, maar bewust 
gekozen voor een buitenlands avontuur. Inmiddels ongeveer zes jaar later zijn er nauwe banden en vriend-
schappen gesmeed en is een groot deel van deze studenten de arbeidsmarkt opgestroomd, enkelen van hen 
als leerkracht. En wat twee van hen een aantal jaar geleden niet hadden kunnen voorspellen, is dat er een 
toevallige uitwisseling ontstond: een Nederlandse aan de slag in het Vlaamse onderwijs en een Vlaamse aan 
de slag in het Nederlandse onderwijs. 
 
Studenten Latijn en Grieks leren al van bij de aanvang van hun studie hun studiekeuze te verdedigen, maar 
na de vraag ‘Wat heb je aan die dode talen?’ volgt heel vaak ook een opmerking over de grote behoefte aan 
leerkrachten klassieke talen. Hoewel stellingen als ‘De leraar Latijn sterft uit’ en opmerkingen als ‘We hebben 
jullie hard nodig’ de studenten moed geven met het oog op de arbeidsmarkt, blijkt het niet altijd even eenvou-
dig te zijn om na die vijf jaar studie de arbeidsmarkt als leerkracht te betreden. De zomerperiode is voor vele 
afgestudeerden een spannende tijd van afwachten. Ontelbare sollicitatiebrieven zijn verstuurd, maar er wordt 
tegenwoordig van geluk gesproken als je voor half augustus al weet of je ergens aan de slag kunt voor een 
korte periode, laat staan dat je direct werk vindt voor een volledig schooljaar in één school of scholengemeen-
schap. Veel beginnende leerkrachten brengen hun eerste jaren ook in verschillende scholen door: van interim 
naar interim. 
 
Wat mijzelf betreft, moest ik eerst een belangrijke keuze maken: ga ik na mijn vijfjarige studieperiode in België 
terug naar Nederland of blijf ik genieten van het leven in België? De keuze was snel gemaakt: net als zovelen 
had ook ik mijn redenen om te ‘blijven plakken’. Bovendien mocht ik mijzelf tot een van de zeer weinige 
gelukkigen rekenen die direct een schooljaar lang voltijds als leerkracht Latijn aan de slag konden. Spannend, 
want op mijn stage na had ik geen enkele praktische ervaring met het Vlaamse middelbaar onderwijs. En op 
de vraag ‘Is dat nu zo anders dan in Nederland?’ kan ik antwoorden: ja, het is anders. 
 
Dat niet iedereen het gemakkelijk had om als beginnende leerkracht werk te vinden, werd mij vooral duidelijk 
door contact te houden met oud-studiegenoten. Toen Heleen na enkele korte interims eind 2013 nog geen zicht 
had op werk voor een langere periode in het Vlaamse onderwijs, besloot zij haar grenzen te verleggen: ze ging 
op sollicitatiegesprek bij een Nederlandse school, werd met open armen verwelkomd en we zagen er allemaal 
het komische van in. Een ware uitwisseling vond plaats. Het was in het begin een grote aanpassing op het 
gebied van aanpak, mentaliteit en leerstof en de eerste weken gaf ze aan liever in een Belgische school les te 
geven. Inmiddels zijn we een schooljaar verder, wil ze voor geen goud haar job in Nederland kwijt, wisselen 
we constant ervaringen en ideeën uit en blijven we het onderwijs in de twee landen met elkaar vergelijken, 
een meerwaarde voor beide partijen. 
 
Het kan voor leerkrachten soms interessant en zelfs leerzaam zijn om het onderwijs in België te vergelijken 
met het onderwijs in andere landen, maar ook binnen één land zijn de verschillen vaak groot. In België zijn er 
bijvoorbeeld verschillen tussen de onderwijsnetten (denk aan het aantal uren Latijn of Grieks per week) en 
ook in Nederland zijn er grote verschillen tussen verschillende scholen. In de zogenaamde gymnasia wordt 
dikwijls al Latijn gegeven in het eerste jaar van het secundair onderwijs, in veel andere scholen met slechts 
een gymnasiumafdeling krijgen leerlingen soms een introductie in het eerste jaar, maar beginnen zij pas effec-
tief met Latijn in het tweede jaar. 
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Naast deze praktische zaken zijn er ook verschillen op het vlak van de leerstof. Deze verschillen worden over-
duidelijk als je het ene systeem gewend bent en dan overschakelt naar een ander systeem. Zo had ik het ont-
zettend moeilijk om aansluiting te vinden bij de leerstof aan de Belgische universiteit, terwijl Heleen de eerste 
weken moeite had om in te schatten wat die Nederlandse kinderen nu eigenlijk wel en niet konden en wat ze 
nu eigenlijk wel of niet moesten weten. 
 
Waar in het Vlaamse onderwijs veel nadruk gelegd wordt op de Latijnse taal als een systeem, lijkt dat in het 
Nederlandse onderwijs veel minder te gebeuren. De Nederlandse leerlingen worden niet getraind om het 
taalsysteem te doorgronden en om elke vorm te benoemen, maar tekstbegrip primeert. Hoewel zij geen exacte 
kennis hebben over het benoemen of verklaren van grammaticale vormen, kunnen zij dikwijls wel zeer goed 
vertalen. Velen gebruiken daarbij hun Nederlandse taalgevoel. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring: hoewel 
ik in mijn middelbare schoolcarrière nog nooit gehoord had van een onderwerpsgenitief of een voorwerpsge-
nitief, lukte het toch om het te vertalen. Natuurlijk is er wel een bepaalde basiskennis nodig: de leerlingen 
moeten de tekst wel analyseren om te weten hoe ze moeten vertalen, maar benoemen is minder van belang. 
Uiteraard moeten een aantal dingen aangebracht worden voordat de leerlingen daadwerkelijk in staat zijn tot 
zo’n analyse. Een leerling moet vertrouwd geraken met het systeem van naamvallen, van wijzen van het werk-
woord, van de opbouw van woorden in stammen, uitgangen enzovoorts. En niet te vergeten: een basiswoor-
denschat is noodzakelijk. 
 
Zo liep Heleen tegen het probleem aan dat haar leerlingen geen onderscheid konden maken tussen de woor-
den van verschillende klassen, of dat haar leerlingen nooit moesten leren of een substantief van de tweede 
klasse mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is. De goede leerlingen zochten het op in een woordenboek, dat ove-
rigens in  veel  scholen een trouw maatje  van de Nederlandse leerlingen is,  voor  minder  gemotiveerde leer-
lingen wordt het vertalen op die manier een ‘gokfestijn’. Overigens ook een verschil dat ikzelf ervaren heb: 
toen mij aan de universiteit een ongeziene tekst werd voorgelegd met de opdracht ‘vertaal’, vroeg ik of ik een 
woordenboek kon krijgen, wat uiteraard gepaard ging met verbaasde blikken van studiegenoten. Het lijkt wel 
of men in Nederland voor veel zaken het volgende motto hanteert: een bepaalde basiskennis moet je hebben, 
voor de rest moet je vooral weten waar je het kunt vinden. 
 
Nu Heleen ervaring heeft als leerkracht in het Vlaamse én het Nederlandse onderwijs kan zij een aantal voor- 
en  nadelen  op  een  rijtje  zetten.  Zij  ervaart  dat  Nederlandse  leerlingen  op  jonge  leeftijd  vaak  beter  kunnen  
vertalen dan Vlaamse leerlingen. Er is wel een heel grote ‘maar’: in het Nederlandse onderwijs wordt de gram-
matica uitgesmeerd over alle jaren, terwijl de grammatica in het Vlaamse onderwijs grotendeels in de eerste 
drie jaar gegeven wordt. Dit heeft onder andere te maken met het aantal lesuren in de week (doorgaans drie 
uur per week, inclusief cultuur; door de afschaffing van het vak Klassieke Culturele Vormgeving moet de 
cultuur geïntegreerd worden in Latijn/Grieks; sommige scholen plannen daardoor een extra uur Latijn/Grieks 
in per week). Gevolg is wel dat de Nederlandse leerlingen veel vaker aangepaste teksten lezen en dáár zit een 
groot verschil met het Vlaamse onderwijs. Het onderscheid tussen niet-authentieke teksten en authentieke 
teksten wordt in het Vlaamse onderwijs duidelijk gemaakt, terwijl dat in Nederland veel minder nadruk krijgt. 
Leerlingen in Nederland ervaren authentieke teksten soms als ‘aartsmoeilijk’, terwijl Vlaamse leerlingen zich 
veel beter door deze teksten heen lijken te slaan (uiteraard is dit afhankelijk van persoon tot persoon en van 
school  tot  school).  Wellicht  juist  omdát  zij  beter  kunnen analyseren door hun inzicht  in  de Latijnse  taal  als  
systeem. 
 
Naast het verschil in aanpak is er ook een verschil in de manier van toetsen van de einddoelstellingen en de 
daarbij behorende voorzieningen. In Vlaanderen worden de doelstellingen per graad zeer nauwkeurig be-
schreven in het leerplan. Dit zorgt voor een houvast voor de leerkrachten, maar tegelijkertijd ook voor een 
grote druk. Leerkrachten die in de lagere jaren van het secundair onderwijs lesgeven, zijn daardoor dikwijls 
geneigd om zich sterk aan het leerboek te houden. Een nadeel is wel dat er soms zoveel grammatica behandeld 
moet worden, dat het volledige leerboek doorwerken in één schooljaar ondoenbaar is. Het probleem dat dan 
volgt, is dat er dikwijls leesteksten wegvallen in functie van de grammaticalessen, waardoor de leerlingen 
minder ervaring hebben met het lezen van teksten, terwijl het juist het doel is dat de leerlingen klassieke tek-
sten kunnen begrijpen. Hoe kunnen leerlingen zeer goed scoren op niet-behandelde teksten op de examens 
als zij daar minimaal mee vertrouwd zijn? 
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Het systeem van toetsen en examens zit in Nederland een stuk anders in elkaar. Er wordt een splitsing ge-
maakt tussen schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen (cse). Gedurende hun middelbare school-
carrière (en vooral vanaf het vierde jaar) bouwen de leerlingen een cijferdossier op: van de resultaten die zij 
behalen, wordt aan het einde van het zesde jaar een gemiddelde berekend en dit eindcijfer van de schoolexa-
mens telt voor de helft mee voor het uiteindelijke resultaat. De andere helft wordt behaald op het cse, dat voor 
alle leerlingen in heel Nederland exact hetzelfde is en op dezelfde dag wordt afgelegd. De leerlingen en de 
leerkrachten werken dus gedurende enkele jaren naar de doelstellingen van het cse toe, die verwoord worden 
in  een minimumlijst  (die  overigens bestaat  uit  een opsomming en geen uitvoerige beschrijvingen bevat,  in  
tegenstelling tot de meeste leerplannen in Vlaanderen). 
 
Het cse gaat altijd over minimaal één auteur en bevraagt ook minimaal één literair genre. Het onderwerp van 
het cse wordt enkele jaren op voorhand al vastgelegd en de minimumlijsten worden ook aan het onderwerp 
van het cse aangepast. Veel leerkrachten in het Nederlandse onderwijs werken gedurende de laatste drie jaren 
naar het onderwerp van het cse toe (maar niet uitsluitend: zij lezen uiteraard ook andere auteurs en genres) 
en vooral in het eindexamenjaar gaat alle aandacht naar de eindexamenauteur(s). Aangezien het onderwerp 
van het cse elk jaar anders is, zijn er ook een aantal uitgeverijen die elk jaar een speciale uitgave maken over 
het examenonderwerp. Veel Vlaamse leerkrachten kennen deze boeken en gebruiken ze ook in hun lessen. 
Wat echter veel leerkrachten niet weten, is dat elk cse openbaar gemaakt wordt. De teksten, opgaves én cor-
rectievoorschriften zijn  allemaal  te  vinden op internet  (o.a.  www.stilus.nl)  en worden dan ook dikwijls  ge-
bruikt als oefenmateriaal. 
 
In het begin is het verschil in de manier van examineren een aanpassing. Door de verhalen die onder Vlaamse 
leerkrachten rondgaan, durft men al snel schrik te hebben voor de onderwijsinspectie. Ondanks een uitgebreid 
leerplan, een lijst met eindtermen, verschillende goede en uitgebreide leerboeken en de tips en ervaringen van 
leerkrachten is het wachten tot een doorlichting om een bevestiging te krijgen of je als leerkracht daadwerkelijk 
goed bezig bent en op welke vlakken je jezelf moet verbeteren. In Nederland kan een leerkracht ‘in de spiegel 
kijken’ bij elk cse dat wordt ontwikkeld en afgenomen. Als je echter zoals Heleen een nieuwe leerkracht bent 
en nog niet heel erg vertrouwd bent met het Nederlandse systeem, is het allereerste cse dat je leerlingen moe-
ten afleggen een bijzonder spannend moment. Juist vanwege de onervarenheid met het systeem is een jonge 
leerkracht daardoor ook vaak geneigd om dikwijls de minimumlijst te raadplegen én om vast te houden aan 
het leerboek. Maar ook in de Nederlandse leerboeken staat vaak zoveel lesmateriaal dat er keuzes gemaakt 
moeten worden. 
 
Ik moet u waarschijnlijk niet vertellen dat er ook op het gebied van mentaliteit heel wat verschillen zijn tussen 
Vlamingen en Nederlanders en dat geldt ook voor de leerlingen. Dat er een hoge graad van discipline geldt in 
het Vlaamse onderwijs werd mij al aan de universiteit duidelijk. Desondanks was ik zeer verbaasd om te zien 
hoe het er in veel Vlaamse scholen aan toe gaat: dat de leerlingen keurig in een rij gaan staan, achter hun stoel 
gaan staan als de leerkracht binnenkomt en pas gaan zitten als de leerkracht daar toestemming voor geeft, was 
mij tot dan toe volkomen vreemd. Dat de leerlingen van Heleen op hun gemakje het klaslokaal binnensloften, 
eerst nog een praatje maakten met klasgenoten en dan zonder hun lesmateriaal op een lege stoel in het lokaal 
plaatsnamen, was voor haar dan het tegenovergestelde van mijn ervaring. Het is een kwestie van wennen en 
de leerlingen duidelijk maken wat je van hen verwacht. Hun gedrag is niet per se een nadeel, al kun je soms 
wat later beginnen aan je les. 
 
Wat Heleen wel prijst van zowel leerlingen als collega’s is de openheid waarmee men elkaar tegemoet komt. 
Het is even wennen als iemand recht in je gezicht zegt dat je iets fout doet of dat hij  het niet met je eens is, 
maar je weet tenminste direct waar je aan toe bent, er wordt minder achter je rug om gebabbeld en de directe 
aanpak zorgt uiteindelijk voor een ontspannen werksfeer. Uiteraard moet je wel weten wat je wel en niet kunt 
zeggen: de open werksfeer is geen reden om alles eruit te flappen wat in je opkomt. Diezelfde openheid zorgt 
ervoor dat je het gevoel krijgt dat alle collega’s op dezelfde hoogte staan, zelfs de directie en de kerngroeplei-
ders, die heel wat belangrijke taken opnemen, maar ook zelf nog lesgeven en dus deel uitmaken van het leer-
krachtenteam. Ook de afstand tussen leerlingen en de leerkracht is door deze openheid minder groot, vooral 
bij leerlingen van de hogere klassen. Leerlingen geven direct feedback aan de leerkracht, wat soms verhelde-
rend kan werken, mits hun reactie natuurlijk onderbouwd is met argumenten. 
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Nog een opvallend punt van verschil vind ik de zelfstandigheid en daarmee gepaard het zelfvertrouwen van 
de leerlingen. Waar veel Vlaamse leerkrachten en ook ikzelf snel geneigd zijn om de leerlingen ‘aan het handje 
te nemen’, lijkt dat in Nederland veel minder het geval. Toegegeven, het is inmiddels ruim zes jaar geleden 
dat ik als leerling het Nederlandse onderwijs ervaarde en in de tussentijd is er veel veranderd (ik kreeg nog 
les in het systeem dat de naam Tweede Fase meekreeg). Er werd klassikaal lesgegeven, de ene leerkracht deed 
dat meer dan de andere, maar er werd ook ontzettend veel zelfstandig gewerkt, zowel binnen als buiten 
schooltijd. Studiewijzers gaven aan wat wij elke periode verwerkt moesten hebben en je kon op je eigen tempo 
aan de slag. Eerder klaar? Dan is de keuze aan jou: extra werken of je tijd anders besteden. Dit was vooral het 
geval in de laatste drie jaar (de bovenbouw), waar de leerlingen al een studierichting (profiel) en keuzevakken 
gekozen hadden. 
 
Door  het  aanbod  van  studierichtingen  en  de  hoeveelheid  keuzevakken  was  het  voor  de  school  doorgaans  
onmogelijk om een sluitend uurrooster zonder springuren te maken. Had je geen les, dan was het de verant-
woordelijkheid van de leerling om die tijd toch nuttig te besteden. Daarvoor hebben veel Nederlandse scholen 
aparte ruimtes: een mediatheek, een open leercentrum, een lokaal voor groepswerken enzovoorts. Door de 
grote hoeveelheid werkstukken, onderzoekjes, verslagen en presentaties die de leerlingen moesten maken of 
geven, kon je die tijd altijd wel nuttig invullen. Wat op school niet voltooid werd, moest immers thuis worden 
afgemaakt. Het is soms zo jammer om te zien dat er Vlaamse leerlingen in een studiezaal gezet worden zonder 
opdracht of zonder dat de leerlingen zelf die tijd nuttig weten te besteden en simpelweg het uur ‘uitzitten’. 
 
Is het gras elders altijd groener? Op sommige gebieden wel, op andere gebieden niet. Sommige Vlaamse leer-
krachten zullen jaloers zijn op de voorzieningen die voorhanden zijn in Nederlandse scholen. Sommige Ne-
derlandse leerkrachten zullen jaloers zijn op de discipline van het Vlaamse onderwijs. Twee verschillende 
systemen met een andere aanpak en mentaliteit. Moeten wij in Vlaanderen opkijken naar Nederland? Moeten 
de Nederlanders opkijken naar de Vlamingen? Wat mij betreft niet, we mogen elk trots zijn op ons eigen sys-
teem, zolang we maar niet blind zijn voor onze eigen zwakke punten. We kunnen onze ervaringen delen, van 
elkaar leren en misschien, heel misschien, onszelf verbeteren. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Romeins reliëf (Trier, 180-185 n.C.) met een leraar en drie leerlingen 
 

(bron: University of Reading) 
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Nascholing 
 

 
BINNENLAND 
 
Des outils pour exploiter les différents modes d’apprentissage de nos élèves: je touche, je regarde, je joue 
… j’apprends. Org.:  IFC.  Institut  Technique René Cartigny,  Place  de la  Petite  Suisse,  1050 Elsene;  02.03  en 
03.03.2015. Centre Scolaire Saint-Joseph et Saint-Hubert, Rue du Collège 4, 5310 Eghezée; 09.03 en 10.03.2015. 
Athenée Royal, Rue Neuve 32, 6791 Athus; 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. Verschillende visuele en ludieke benaderingswijzen voor de zes leerjaren worden be-
licht. Info: www.ifc.cfwb.be. 
 
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. 
 
Langues anciennes 2e degré: présentation du nouveau programme. Org.: CECAFOC. Maison Diocésaine de 
l’Enseignement Bruxelles - Brabant Wallon, Avenue de l’Eglise Saint-Julien 15, 1160 Brussel; 13.03.2015. Mai-
son Diocésaine de l’Enseignement de Liège, Boulevard d’Avroy 17, 4000 Liège; 03.04.2015. Telkens van 9.00 
tot 16.00 uur. Begeleiders: Frédéric Dewez, Amandine Marmu, Roland Marganne, Marie-Paule Halliez, Ca-
therine Van Bever, Céline Delmarcelle. Info: enseignement.catholique.be/cecafoc. 
 
Les difficultés des élèves en cours d’apprentissage: identifier et remédier. Org.: IFC. Locatie nader te bepalen 
(Liège). 23.03 en 24.03.2015 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleiding: Thomas Debrux. Info: www.ifc.cfwb.be.  
 
Les textes grecs et latins, sources d’inspiration pour la peinture. Org.: IFC. Locatie nader te bepalen (Liège). 
23.03 en 24.03.2015 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 eenzelfde 
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 techni-
scher van aard: hoe kan men PowerPoint en andere technische hulpmiddelen inzetten om een schilderij of 
details ervan te belichten? Info: www.ifc.cfwb.be.  
 
Een vruchtbare kruisbestuiving: psychologie en klassieke studies. Org.: Postuniversitaire Studiedag Kor-
tenberg. Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven. 25.03.2015. Van bij haar ontstaan heeft de psy-
chologie 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 hypothese over het bestaan van archetypes te formuleren en ga zo maar door. Andersom hebben classici 
er lange tijd voor teruggeschrokken om psychologische theorieën en inzichten in hun eigen discipline te ver-
werken. Ten onrechte. Men kan kennismaken met boeiend, baanbrekend onderzoek op het snijpunt van klas-
sieke studies 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.kuleuven.be/conference/psycl.  
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Zin in mythen? Verhalen uit het verleden, spiegel voor het heden. Org.: V.L.O.T. Sint-Jozefscollege, Pont-
straat 7, 9300 Aalst. 22.04.2015 van 14.30 tot 17.00 uur. Docent: Katharina Haemers. Toelichting: zie p. 3. Info: 
www.vlot-vzw.be/nascholing. 
 
Les langues anciennes, une passion communicative. Le CAF, Neuville 1, 4500 Tihange. 28.04.2015 van 9.30 
tot 16.00 uur. Docent: Simone Thonon. Uitwisseling van goede werkmethoden die in overeenstemming zijn 
met de voorschriften voor het programma klassieke talen. Info: www.lecaf.be.  
 
Keizers sterven niet in bed (Fik Meijer). Org.: DINAC. DOd, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. 06.05.2015 van 
13.30 tot 15.30 uur. Docent: Eddy Awouters. Op basis van de antieke bronnen beschrijft Fik Meijer de laatste 
levensdagen van de Romeinse keizers, van dictator Caesar tot de laatste keizer van het West-Romeinse kei-
zerrijk, Romulus Augustulus. Wat opvalt, is dat er van de 87 officiële keizers en de vele troonpretendenten 
maar  weinig in  hun bed zijn  gestorven.  Als  een rode draad loopt  door  het  boek de verwondering over  de 
ambities van zovelen om keizer te worden. Info: www.dinachasselt.be.  
 
BUITENLAND 
 
Geïntegreerd grammaticaonderwijs Latijn en Nederlands. Org.: VU Amsterdam. VU-campus, De Boelelaan 
1105, 1081 HV Amsterdam (NL). 09.03 en 20.03.2015 van 14.00 tot 17.00 uur. Docenten: Lidewij van Gils, Saskia 
Daalder en Hanneke de Gier. De cursisten maken onder leiding van taalkundigen Latijn en Nederlands een 
kritische vergelijking van grammaticamodellen van beide talen. Ook maken zij actief kennis met geïntegreerde 
taallessen. Na de cursus hebben de deelnemers een plan ontwikkeld om de schoolvakken Latijn en Nederlands 
in hun school te laten samenwerken op het gebied van grammaticaonderwijs. Info: www.vu.nl/nl/opleidin-
gen/opleidingsaanbod-professionals/docentenopleidingen. 
 
LTC: epigrafie in context. Org.: VU Amsterdam. VU-campus, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (NL). 
17.03 en 26.03.2015 van 14.00 tot 17.15 uur. Docent: Suzanne Adema. Epigrafische teksten bevatten over het 
algemeen geen ingewikkeld Latijn, maar zijn vaak toch moeilijk te begrijpen. Deze cursus van twee dagdelen 
traint docenten klassieke talen en andere excursiebegeleiders in het zelfstandig lezen en begrijpen van Latijnse 
graf-  en wij-inscripties  met  oog voor  de context.  Er  is  ook oog voor  de behandeling van epigrafie  voor  en 
tijdens onder- en bovenbouwexcursies. Info: www.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingsaanbod-professionals/do-
centenopleidingen. 
 
De Romereis. Org.: Eisma Edumedia. Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht (NL). 18.03.2015 van 10.15 tot 16.25 
uur. Diverse sprekers. Info: www.eisma.nl/edumedia. 
 
Verhaalstructuur en tekstbegrip: tekstanalyse in de bovenbouw. Org.: VU Amsterdam. VU-campus, De Boe-
lelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (NL). 07.04 en 21.04.2015 van 14.00 tot 17.00 uur. Docent: Suzanne Adema. 
Het doel van deze cursus is tweeledig. Ten eerste krijgen de cursisten kennis van recente wetenschappelijke 
inzichten in de structuur van Griekse en Latijnse narratieve teksten. Deze kennis gaat verder dan wat in de 
lespraktijk kan worden besproken, maar dient vooral om de cursisten vertrouwd te maken met een tekstlin-
guïstisch begrippenapparaat en ze te helpen dit begrippenapparaat in te zetten bij een zelfstandige analyse 
van een Griekse of Latijnse tekst. Ten tweede worden didactische handreikingen geboden voor bovenbouw-
lessen waarin de analyse van tekststructuur wordt ingezet om de leerling vat te laten krijgen op de vorm en 
functie van een tekst als geheel. Daarbij zal vooral aandacht worden besteed aan het moment waarop de struc-
tuur van een tekst geanalyseerd kan worden (bv. na het vertalen om de tekst nog eens in zijn geheel te repe-
teren) en aan de vormgeving van dergelijke lessen. Info: www.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingsaanbod-profes-
sionals/docentenopleidingen. 
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Cursussen en congressen 
 

 
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 ge-
beurde 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. 
 
Het oude Rome: het leven zoals het was ... Org.: Amarant. CC Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem. 
09.03.2015 van 19.30 tot 22.00 uur. Docent: Sophie Dralans. De levensomstandigheden van zowel de aristocra-
tie als het gewone volk komen aan bod. Wat voor een leven leidde bijvoorbeeld een prostituee? Wat bood de 
stad aan vermaak? Bij dit alles wordt nauwkeurig de rol bestudeerd die de vrouw speelde in deze maatschap-
pij. Wat waren de levensverwachtingen voor kinderen en met welke activiteiten vulden zij hun dagen? Hoe 
zag het dagelijkse leven in de hoofdstad Rome en op het platteland eruit? Bij dat laatste wordt gekeken zowel 
naar de rijkere villacomplexen als de kleine agrarische gemeenschappen. Men ontleedt het machtige Romeinse 
leger van hulptroepen tot de prestigieuze pretoriaanse wacht. Bijzondere nadruk wordt ook gelegd op de 
havenstad Ostia. Info: www.amarant.be.  
 
De Etrusken: de grote voorgangers van de Romeinen. Org.: Davidsfonds Academie. CC Den Hoogen Pad, 
Adegem-Dorp 16 B,  9991 Maldegem. 18.03, 25.03 en 01.04.2015 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Koen Wylin. 
Vanaf de 8e eeuw v.C. bewoont dit mysterieuze volk het gebied tussen Arno en Tiber. Al in de oudheid werd 
er over hun herkomst gespeculeerd, want door hun taal, religie en gebruiken weken ze sterk af van de volkeren 
die hen omringden. Wat begrijpen we van de taal en denkwijze van de Etrusken? Hoe zag hun maatschappij 
eruit? Waarin geloofden ze? Info: www.davidsfonds.be/academie. 
 
Divinités orientales de Perse et d’Anatolie dans la religion romaine. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, 
Rue de l’Ermitage 23, 1300 Wavre. 23.03, 30.03 en 06.04.2015 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Carine Mahy. 
Info: www.roma-asbl.be.  
 
Griekse kring: de mythe van het gouden tijdperk. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 24.03, 31.03, 21.04, 
28.04, 05.05 en 12.05.2015 van 10.00 tot 11.30 uur. Docent: Jaak Peersman. De Griekse mythen spelen zich stee-
vast af in een ver verleden en in een eigen tijdskader. Dat tijdskader is zelfs één keer uitdrukkelijk onderwerp 
van een mythologische tekst: Hesiodus’ beroemde mythe der tijdperken. In de cursus verkent men Hesiodus’ 
creatie in diens eigen Griekse versie (Werken en dagen) en men vindt nadere verklaring in parallelteksten uit 
Hesiodus’ Theogonie, de fabels van Aesopus en de Memorabilia van Xenophon. Info: www.ccdewerf.be.  
 
De druïden: geschiedenis, mythe en ideologie. Org.: Elcker-ik. Elcker-ik, Breughelstraat 31-33, 2018 Antwer-
pen. 26.03.2015 van 13.30 tot 16.00 uur. Docent: Herman De Cuyffer. Info: www.elcker-ik.be. 
 
Architectuur en interieur bij de Romeinen. Org.: GC ’t Forum. GC ’t  Forum, Speiestraat 16, 8940 Wervik. 
26.03 en 02.04.2015 van 19.00 tot 21.30 uur. Docent: Monique Hitchinson. Info: www.uitinvlaanderen.be/ 
agenda/e/architectuur-en-interieur-bij-de-Romeinen. 
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Politiek en intrige bij de Romeinen: Julius Caesar, Augustus, Hadrianus en Septimius Severus. Org.: Ama-
rant. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 27.04, 11.05, 18.05 en 01.06.2015 van 19.30 tot 22.00 uur. 
Jubelparkmuseum, Jubelpark 10, 1000 Brussel; 28.04, 05.05, 12.05 en 19.05.2015 van 10.15 tot 12.45 uur. Docent: 
Sophie Dralans. Hoe kwamen de grote Romeinse heersers aan de macht en hoe bleven ze er? Op wiens vriend-
schap konden ze rekenen bij het uitbouwen van hun politieke carrière en voor wie moesten ze op hun hoede 
zijn? Caesar werd door velen als een opportunistische, machtshongerige autocraat gezien en door anderen als 
de belichaming van alle deugden. Augustus bracht Rome tot een ongekende grandeur. Welke belangrijke rol-
len speelden zijn grootoom Julius Caesar, zijn zus Octavia, zijn rivaal Marcus Antonius en zijn vrouw Livia bij 
de ontplooiing van zijn macht? Hadrianus was een enorm ambitieuze keizer en een hartstochtelijk liefhebber 
van alles wat Grieks was. Maar zijn poging om de Joden te helleniseren had rampzalige gevolgen en zijn liefde 
voor de jonge Antinoüs eindigde in een ware tragedie. Een van de laatste belangrijke keizers was Septimius 
Severus. We zien in hoeverre zijn Afrikaanse afkomst zijn manier van regeren bepaalde en welke rol zijn zoon 
en opvolger Caracalla speelde. Info: www.amarant.be.  
 
Hardnekkige theorieën en mysteries, deel 1: van sterren en goden. Org.: Amarant. 30CC, Brusselsestraat 63, 
3000 Leuven; 20.04 en 27.04 van 19.00 tot 21.30 uur en 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 van 19.00 tot 21.30 uur en 15.06 en 22.06.2015 van 
19.30 tot 22.00 uur. 1 De geheimen van de piramide van Gizeh; 2 Het mysterie van Atlantis ontraadseld?; 3 De 
zondvloed en de ark van Noach; 4 De zoektocht naar Eldorado. Diverse docenten. Info: www.amarant.be.  
 
Les peintures funéraires étrusques: l’évolution et leur signification. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, 
Rue de l’Ermitage 23, 1300 Wavre. 04.05, 11.05 en 18.05.2015 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Gaëlle De Cupere. 
Info: www.roma-asbl.be.  
 
Romeinendag. Gent. 09.05.2015. De Romeinendag wil een ontmoetingsforum aanbieden voor onderzoekers 
met interesse voor de Romeinse archeologie. De lezingen betreffen onderzoek dat in 2014 werd uitgevoerd, de 
voorstelling van een lopende of recent afgesloten synthetische studie of betekenisvolle archeologische vond-
sten. Info: www.archeonet.be.  
 
L’art de la mosaïque chez les Romains de l’Afrique à l’Orient. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, Rue 
de l’Ermitage 23, 1300 Wavre. 21.05, 28.05 en 04.06.2015 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Carine Mahy. Info: 
www.roma-asbl.be.  
 
Lucien de Samosate: écrivain irrévérencieux de l’Antiquité. Org.: Roma asbl. Château de l’Ermitage, Rue de 
l’Ermitage 23, 1300 Wavre. 05.06, 15.06 en 22.06.2015 van 18.00 tot 20.00 uur. Docent: Sébastien Polet. Info: 
www.roma-asbl.be. 

 
Lezingen 
 

 
BINNENLAND 
 
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.  
 
Thebe met de 100 poorten: faraonische bouwactiviteiten en koninklijke ideologie tijdens de Grieks-Ro-
meinse periode. KMKG, Jubelpark 10, 1000 Brussel. 08.03.2015 van 10.30 tot 12.00 uur. Spreker: René Preys. 
Info: www.kmkg-mrah.be.  
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Het antieke Rome. Ter Biest, Doorniksesteenweg 77 A, 8580 Avelgem. 09.03.2015 om 19.30 uur. Spreker: So-
phie Dralans. Er wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke Romeinse verwezenlijkingen op het vlak van ar-
chitectuur en kunst. Info: www.uitinvlaanderen.be.  
 
Un trésor sous les cendres: les fresques pompéennes de la villa Boscoreale. KMKG, Jubelpark 10, 1000 Brus-
sel. 15.03.2015 om 10.30 uur. Spreker: A. Verbanck-Piérard. Info: www.kmkg-mrah.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. 
 
Le savoir du non-savoir: Héraclite, Socrate et nous ... Org.: Roma asbl. Maison Jonathas, Rue Montgomery 7, 
7850 Enghien. 31.03.2015 om 19.30 uur. Spreker: Clélia Van Lerberghe. Info: www.roma-asbl.be.  
 
Een leven na slavernij? De vrijgelatene in Romeinse correspondenties. Org.: NKV Oost-Vlaanderen. 
KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent. 08.04.2015 om 20.00 uur. Spreker: Kristof Vermote. Info: www.nkvoost-
vlaanderen.be.   
 
La tragédie attique et le théâtre traditionnel japonais: un rapprochement possible? Org.: Roma asbl. Maison 
Jonathas, Rue Montgomery 7, 7850 Enghien. 21.04.2015 om 19.30 uur. Spreker: Clélia Van Lerberghe. Info: 
www.roma-asbl.be. 
 
BUITENLAND 
 
Seneca’s theater van de waanzin. Org.: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. KNAW, Het 
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam (NL). 05.03.2015 om 16.00 uur. Sprekers: Keimpe 
Algra,  Piet  Schrijvers,  Hugo Koolschijn,  Thibaud Delpeut  en Wim Brands.  Lucius  Annaeus Seneca staat  te  
boek als de filosoof van de redelijkheid, op wie emoties geen enkele vat hebben. Maar zijn tragedies zijn juist 
doordesemd van de politieke werkelijkheid en waanzin van het keizerlijke Rome in de eerste eeuw. Bij het 
verschijnen van de nieuwe vertaling van Seneca’s Hercules, Thyestes, Agamemnon en Oedipus van de hand van 
Piet  Schrijvers  wijdt  de KNAW een bijeenkomst  aan de woede,  wreedheid,  vergelding en waanzin van de 
personages in diens werk. Info: www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/seneca. 
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Tentoonstellingen 
 

 
BINNENLAND 
 
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.   
 
L’hypocauste, un mode de chauffage romain original. Guichet de l’Energie, Rue Porte Neuve, 6700 Arlon. 
Tot 22.03.2015. Info: www.soleildegaume.be.  
 
De jonge Rubens: drie versies van De slag van de Amazonen. Rubenshuis, Wapper 9-11, 2000 Antwerpen. 
Van 04.03 tot 20.04.2015. Info: www.rubenshuis.be.  
 
Romeinen in legostenen. RAM, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg. Van 04.04 tot 31.05.2015. Info: www.uitin-
vlaanderen.be/agenda/e/romeinen-in-lego-stenen.  
 
Abraham Ortelius (1527-1598), in de ban van de klassieke oudheid. Rockoxhuis, Keizerstraat 10-12, 2000 
Antwerpen. Van 24.04 tot 16.08.2015. In zijn Thesaurus Geographicus verwees deze geograaf naar plaatsnamen 
uit de klassieke oudheid. Met behulp van zijn vermaarde museumcollectie, waaronder een uitgebreide bibli-
otheek en een rijke collectie Romeinse munten, reconstrueerde Ortelius onder meer de veroveringen van Cae-
sar in Gallië en de tochten van de antieke helden Aeneas, Odysseus en de Argonauten. In zijn teksten die de 
kaarten begeleidden, gaf hij telkens de nodige informatie over de bronnen die hij had geraadpleegd. Info: 
www.rockoxhuis.be.  
 
Rome en pays Nervien: retour sur notre passé antique. Espace Gallo-Romain, Rue de Nazareth 2, 7800 Ath. 
Tot 25.08.2015. Info: www.ath.be/loisirs/culture/musees/espace-gallo-romain. 
 
BUITENLAND 
 
Schitterend Romeins: schatkamer van de mooiste archeologische vondsten uit Woerden. Stadsmuseum, 
Kerkplein 6, 3441 BG 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. Van Egypte tot aan de Rijn in Nederland zijn Romeinse invloeden merkbaar. Nieuwe 
inzichten tonen aan dat de Romeinen ook inheemse gebruiken mee terug naar Rome namen. Aan de hand van 
voorwerpen uit het Middellandse Zeegebied, Egypte en de lage landen zie je voorbeelden van de wisselwerking 
tussen deze drie gebieden. Met behulp van aansprekende voorwerpen 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.  
 
Ein Traum von Rom – Traum und Wirklichkeit: Rom in den Provinzen. Archäologisches Landesmuseum Ba-
den-Württemberg, Schlossplatz 2, 70173 Stuttgart (DE). Tot 12.04.2015. Info: www.landesmuseum-stuttgart.de.   
 
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.  
 
Augustus und das römische Reich: Münzen von Cäsar bis Tiberius aus westfälischen Sammlungen. Kunst-
sammlungen der Ruhr-Universität, Sammlung Antike, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum (DE). Tot 
30.04.2015. Info: www.ruhr-uni-bochum.de/kusa.  
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Carthago. Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden (NL). Tot 10.05.2015. Info: www.rmo.nl.  
 
Gaulois d’ici et d’au-delà. Musée d’Archéa, Rue de Paris 56, 95380 Louvres (FR). Tot 17.05.2015. Info: www.ar-
chea-roissyportedefrance.fr.   
 
Drawn from the Antique: artists and the classical ideal. Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH Haarlem 
(NL). Van 11.03 tot 31.05.2015. De kunst uit de klassieke oudheid heeft door de eeuwen heen kunstenaars op 
allerlei manieren geïnspireerd. Vanuit de academies werd de kunst van de antieken gepropageerd. Ze bood 
de manier om jonge kunstenaars te trainen in de weergave van het klassieke ideaal. In de tentoonstelling zullen 
talloze academies, ateliers en individuele studio’s te zien zijn waar kunstenaars bezig zijn zich te meten met 
de antieken. Info: www.teylersmuseum.nl.  
 
Van hun voetstuk: Romeinse beelden opnieuw ontdekt. Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB Nij-
megen (NL). Van 21.03 tot 01.06.2015. In deze expositie staan honderden restanten van levensgrote bronzen beel-
den centraal, gevonden langs de noordgrens van het Romeinse Rijk. Daarnaast biedt de tentoonstelling een kijkje 
in het complexe productieproces en in het onderzoek naar de beelden. Info: www.museumhetvalkhof.nl.  
 
Defining beauty: the body in ancient Greek art. British Museum, Great Russell Street, London WC 1B3DG 
(GB). Van 26.03 tot 05.07.2015. Info: www.britishmuseum.org.  
 
Kykladen: frühe Kunst in der Ägäis. Archäologische Staatssammlung, Lerchenfeldstraße 2, 80538 München 
(DE). Tot 07.07.2015. Info: www.archaeologie-bayern.de.  
 
Rome en pays Nervien: retour sur notre passé antique. Musée de Bavay, Rue de Gommeries 2, 59570 Bavay 
(FR). Tot 25.08.2015. Info: www.musenor.com.  
 
Nero: Kaiser, Künstler und Tyrann. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier (DE). Van 
14.05 tot 16.10.2015. Info: www.landesmuseum-trier.de.  
 
De rouge et de noir: les vases grecs de la collection de Luynes. Bibliothèque Nationale de France, Site Riche-
lieu-Louvois, Rue Vivienne 5, 75002 Paris (FR). Tot 31.10.2015. Info: www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture. 

 
Toneel 
 

 
Medeamateriaal (Fernweh). Theater Zuidpool, 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 represen-
teert. 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 bevestiging, het bedrog als universeel cliché en de kindermoord als univer-
sele destructie van de liefde. Info: www.zuidpool.be.  
 
Oedipus: Mankepoot-Stekeblind! Bros Producties. CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18 A, 8400 Oost-
ende; 05.03.2015. CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare; 09.03.2015. CC De Adelberg, Adelbergpark 
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, Kunst-
laan 5, 3500 Hasselt; 21.04.2015 om 13.30 uur. CC Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse; 27.04.2015. 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.  
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Oresteia (naar Sophocles – Ted Hughes en 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.  
 
The Paper Cinema’s Odyssey. Paper Cinema en Battersea Arts Centre. Théâtre 140, Eugène Plaskylaan 140, 
1030 Schaarbeek. 24.03, 25.03 en 26.03.2015 om 20.30 uur, 26.03.2015 om 14.30 uur. De Odyssee zonder woor-
den, maar in beelden en in muziek. Info: www.theatre140.be.  
 
Antigone (Sophocles). Théâtre de la Ville de Luxembourg. DeSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen. 01.04, 
02.04, 03.04 en 04.04.2015 om 20.00 uur. Regie: Ivo van Hove. Spreektaal: Engels; boventiteling: Nederlands en 
Frans. Info: www.desingel.be.  
 
Cry, Trojans (Troilus & Cressida). The Wooster Group. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel. 19.05, 
20.05, 21.05, 22.05 en 23.05.2015. Troilus & Cressida is een duister stuk van Shakespeare, dat speelt tijdens de 
Trojaanse oorlog. Een verhaal over oprechte liefde die gecorrumpeerd wordt en over de val van een held. De 
Wooster Group zet de Trojanen neer als een fictieve indianenstam die vecht voor zijn waardigheid. Spreektaal: 
Engels; boventiteling: Nederlands en Frans. Info: www.kaaitheater.be.  
 
Orpheus (Tennessee Williams). Compagnie Lodewijk/Louis. ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen. 
21.05.2015 om 20.15 uur. Op een nacht sleept een vrouw een lichaam haar winkeltje binnen. Achteraan in het 
magazijn maakt ze net voldoende ruimte vrij om er een matras neer te leggen. Ze hoopt voor één keer haar 
ontdekking niet met de rest van het dorp te moeten delen. In Orpheus descending wordt de jongeman de Or-
pheus van de 21e eeuw, de gemeenschap waarin hij terechtkomt, zijn hel en de winkeldame is zijn Eurydice. 
Info: www.tarsenaal.be.  
 
Les 7 tragédies (Sophocles). Mons 2015. Théâtre Le Manège, Rue des Sœurs Noirs 4 A, 7000 Mons. 28.06.2015. 
Info: www.maisonculturetournai.com.   

 
Muziek en ballet 
 

 
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.  
 
Il pianto d’Arianna (Pietro Locatelli). Il  Giardino  Armonico.  Concertgebouw,  ’t  Zand  34,  8000  Brugge.  
20.03.2015 om 19.15 uur. Daarnaast staan werk van Mozart en de Symfonie nr. 45 van Joseph Haydn op het 
programma. Info: www.concertgebouw.be.  
 
Alessandro (Georg Friedrich Händel). Armonia Atenea. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 
1000 Brussel. 21.03.2015 om 20.00 uur. Info: www.bozar.be.  
 
Penthesilea (Pascal Dusapin). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 31.03, 02.04, 04.04, 07.04, 09.04, 14.04, 16.04 
en 18.04.2015 om 20.00 uur, 12.04.2015 om 15.00 uur. Info: www.demunt.be.  
 
Antigone Sr. / Twenty Looks or Paris is burning at the Judson Church. Trajal Harrell. Kaaitheater, Sainc-
telettesquare 20, 1000 Brussel. 02.04 en 03.04.2015 om 20.30 uur. Sinds 2001 heeft danser en choreograaf Trajal 
Harrell vijf geweldige voorstellingen gemaakt waarin hij de postmoderne dans en de populaire voguing dans-
stijl,  beide  uit  de  sixties,  elkaar  laat  verkennen.  In  deze  voorstelling  onderzoekt  hij  de  relatie  tussen  de  
voguingtraditie en het klassieke Griekse theater, waar mannen ook zowel mannen- als vrouwenrollen speel-
den. Info: www.kaaitheater.be.  
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Semele (Georg Friedrich Händel). Collegium Vocale en Concerto Köln. De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 
9000 Gent. 07.05.2015 om 19.15 uur. Info: www.debijloke.be.  
 
La cant de la Sibilla. Club Médiéval. Kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle, Kapellemarkt, 1000 Brussel. 
09.05.2015 om 20.00 uur. Info: www.bozar.be.  
 
Dionysos, le vin, le sang (Alexandros Markeas). Festival van Vlaanderen. CC, Minderbroedersgang 5, Me-
chelen. 16.05.2015 om 22.00 uur. Daarnaast staan Calliphones van Guy Reibel en Ardor van Philippe Scheiller 
op het programma. Info: www.mechelenhoortstemmen.be.  
 
Dido and Aeneas (Henry Purcell). Le Poème Harmonique. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 
1000 Brussel. 03.06.2015 om 20.00 uur. Info: www.bozar.be.  

 
Ateliers 
 

 
Romeins cultuurkamp Romalia. Domein Beverdingen, 2470 Retie. Van 13.04 tot 17.04.2015. Romalia zijn 
jeugdkampen die georganiseerd worden voor jongeren met Romeinse interesse, die dit jaar in het eerste tot 
vierde jaar so zitten. Het is een initiatief van studenten en oud-studenten Specifieke Lerarenopleiding Latijn 
aan de KU Leuven. Hierbij wil men jongeren op een speelse manier de oudheid laten ontdekken. Men richt 
zich op verschillende aspecten van de cultuur: het dagelijkse leven, zingen in het Latijn, eens echt mogen 
‘vechten’ in een bosspel en nog zoveel meer. Door de rijke cultuur in vele aspecten te presenteren wil men 
leerlingen van het aso aansporen om verder Latijn te blijven studeren in de hogere jaren. Bovendien krijgen 
de jongeren op een luchtige manier een culturele bagage mee die hen niet alleen meer inzicht geeft in de maat-
schappij van de klassieke oudheid, maar ook in onze huidige samenleving. Info: www.romalia.be.  

 
Evenementen 
 

 
Goûtez Gaulois. Archéosite, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 15.06.2015 van 15.30 tot 17.00 uur. Info: 
www.archeosite.be. 

 
Reizen en uitstappen 
 

 
Het Romeinse verleden van Oudenburg. Org.: Davidsfonds Academie. RAM, Marktstraat 25, 8460 Ouden-
burg. 19.03.2015 van 14.00 tot 16.00 uur. Info: www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-romeinse-verleden-van-
oudenburg. 
 
Reis naar Kent en Londen. Org.: A.V.R.A. 01.05 tot 03.05.2015. Bezoek aan Dover (Roman Painted House, 
Rutupiae Romeins fort en het fort van Regulbium), Londen (British Museum, wandeling Romeins Londen, 
Museum of London) en Lullingstone Roman Villa. Info: www.avra.be.  
 
Turkije: Troje, Efeze en de oude steden van Ionië. Org.: Amarant. 21.05 tot 31.05.2015. Begeleiding: Peter De 
Smet. Info: www.amarant.be. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 2 februari 2015. Voor aanvullende informatie of eventuele 
correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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