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  COLOFON 
 
 
 
Prora is het driemaandelijks ledentijdschrift van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (V.L.O.T. vzw), 
de enige pluralistische en netoverschrijdende vereniging voor leerkrachten Latijn en Grieks in Vlaanderen, die 
zich sinds 1996 inzet voor het onderwijs in de klassieke talen. Het is haar doel de belangstelling voor de klas-
sieke talen en cultuur te bevorderen, de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen te verbeteren, de 
leerkrachten klassieke talen concrete ondersteuning te bieden, de belangen van de leerkrachten klassieke talen 
te behartigen en een open leerkrachten- en sympathisantenforum te scheppen. 
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V.L.O.T. vzw, p.a. Joeri Facq 
Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 
info@vlot-vzw.be; tel. 09 279 24 36 
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www.vlot-vzw.be 
www.facebook.com/vlot.vzw 
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Dimi Van Hoof, bestuurder 
Leuvensesteenweg 611 bus 102, 2812 Muizen 
dimi.vanhoof@vlot-vzw.be 
 

Franciska Wildenboer, bestuurder 
Leuvensesteenweg 611 bus 102, 2812 Muizen 
franciska.wildenboer@vlot-vzw.be 
 
Ledenadministratie 
 

Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 
leden@vlot-vzw.be; tel. 09 279 24 36 
 

Uw persoonlijke gegevens aanvullen/corrigeren: 
www.vlot-vzw.be/gegevens 

Lidmaatschap 
 

Lidgeld: € 15,- per kalenderjaar. 
Studenten: € 5,- per kalenderjaar. 
Steunende leden: min. € 25,- per kalenderjaar. 
 

Rekening: BE30 0001 7073 0811 (BPOTBEB1). 
 

Een jaarabonnement op Prora (4 nummers) is inbegre-
pen in het lidgeld. 
 

Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar ver-
lengd indien het niet wordt opgezegd voor 31 decem-
ber van het lopende jaar. Opzeggingen moeten gebeu-
ren per e-mail (leden@vlot-vzw.be). 
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  REDACTIONEEL 
 
 
 
Beste collega’s 
 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar probeert u wellicht zicht te krijgen op het nascholingsaanbod voor 
ons vakgebied. Vroeger dan gewoonlijk krijgt u van de V.L.O.T. reeds de concrete inhoud mee van haar 
jaarlijkse nascholing. De studienamiddag wordt voor deze aflevering uitgebreid naar een volledige dag, op 
verschillende locaties in Leuven. Bovendien is het niet alleen de bedoeling dat u iets bijleert, maar mag u 
letterlijk mee aan de feesttafel schuiven, want de V.L.O.T. bestaat in 2016 twintig jaar. Naast een eetmaal en 
receptie bieden we u enkele lezingen aan van eminente sprekers. Verder buigen enkele boegbeelden van 
Latijn- en Grieksminnend Vlaanderen zich over de rol en de positie van het onderwijs in de klassieke talen, 
een onderwerp dat alle classici bezighoudt en aanbelangt. Dat de sporen die de klassieken hebben nagelaten 
tot op de dag van vandaag aanwezig zijn, willen we u tonen op een gegidste stadswandeling in het centrum 
van  Leuven,  waar  we  op  zoek  gaan  naar  elementen  die  verband  houden  met  de  klassieke  oudheid.  Het  
programma van de viering en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u verderop in deze Prora. Stip meteen de 
datum aan in uw agenda, voor die overvol is, en schrijf meteen in, zodat u er zeker bij  kunt zijn. Naast het 
interessante programma is er voor V.L.O.T.-leden nog een mooie reden om het verjaardagsfeest niet te missen: 
voor hen is het helemaal gratis! 
 
Voor het bestuur van de V.L.O.T. is de organisatie van deze lustrumviering een hele opdracht, die we echter 
met veel plezier op ons nemen. Om deze en andere taken toch te verlichten, willen we het bestuur graag 
uitbreiden met nieuwe leden. In dit Prora-nummer vindt u een oproep tot kandidaatstelling voor het bestuur. 
Nieuwe bestuurders zijn extra welkom, aangezien ondervoorzitter Vincent Bollengier het bestuur verlaat. 
Vincent was tot vorig schooljaar leerkracht Latijn en Grieks in het Sint-Jozefscollege van Aalst. Hij aanvaardde 
een nieuwe functie als adjunct-directeur en neemt daarom afscheid van het bestuur van onze leerkrachten-
vereniging. 
 
In deze Prora maken we de uitslag bekend van de wedstrijd ‘Win een boek’. Misschien puilde uw reiskoffer al 
uit van de boeken en kon het vooruitzicht om een boek te winnen u deze vakantie niet verleiden om deel te 
nemen aan onze wedstrijd. Feit is dat het aantal deelnemers ook deze keer beperkt bleef. Uw kans om onze 
wedstrijden  te  winnen  wordt  daardoor  alleen  maar  groter:  wie  een  foto  instuurde,  mag  binnenkort  zijn  
bibliotheek aanvullen en kan uit de nieuwe aanwinst hopelijk inspiratie putten voor de lessen van het nieuwe 
schooljaar. 
 
Namens het hele bestuur van de V.L.O.T. wens ik u veel succes bij de uitdagingen van dit schooljaar. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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  VERENIGING 
 
 
 

Studiedag ‘Een stem voor de klassieken. 
20 jaar Vereniging van Leerkrachten Oude Talen’ 

 

 
 
In 2016 bestaat de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 20 jaar. Die verjaardag willen we niet onopge-
merkt laten voorbijgaan. Daarom vieren we op zaterdag 27 februari 2016 ons vierde lustrum in Leuven. 
 
We hebben gezorgd voor een boeiend en gevarieerd programma. 
In de voormiddag heeft classicus, auteur, publicist en vertaler Patrick De Rynck het over de invloed van de 
klassieken op de latere kunst. Daarna vertelt acteur, regisseur en schrijver Michael De Cock over de plaats die 
de klassieke oudheid inneemt in zijn eigen werk. Vervolgens vindt er een panelgesprek plaats over de positie 
en de rol van de klassieke talen in Vlaanderen; het wordt ingeleid en gemodereerd door Luc Devoldere (clas-
sicus, schrijver, publicist en hoofdredacteur van het tijdschrift Ons Erfdeel) en de panelleden zijn Michael De 
Cock, Patrick De Rynck, Christian Laes (professor oude geschiedenis en voorzitter van Classica Vlaanderen) 
en Patrick Lateur (classicus, dichter en vertaler). 
’s Middags wordt er een buffetlunch aangeboden. 
In de namiddag maken we onder leiding van een stadsgids een wandeling in het centrum van Leuven op zoek 
naar elementen die een link hebben met de klassieke oudheid. 
De dag wordt afgesloten met een receptie. 
 
Omdat deze studiedag ook ons verjaardagsfeest is, mogen individuele leden van onze vereniging volledig 
gratis deelnemen. Leerkrachten van wie de school lid is en studenten krijgen 50 % korting. Niet-leden betalen 
de werkelijke kostprijs. Alle deelnemers ontvangen een nascholingsattest. 
 
Programma 
 
    Voormiddagprogramma 
    KU Leuven, College De Valk, Tiensestraat 41 
 

09.30 uur: onthaal met een drankje 
 

10.00 uur: verwelkoming ’20 jaar Vereniging van Leerkrachten Oude Talen’ 
 

10.15 uur: lezing door Patrick De Rynck over de klassieken in de kunst 
 

10.45 uur: lezing door Michael De Cock over de klassieke oudheid in zijn werk 
 

11.15 uur: panelgesprek over de positie en de rol van de klassieke talen in Vlaanderen 
    ingeleid en gemodereerd door Luc Devoldere 
    panelleden: Michael De Cock, Patrick De Rynck, Christian Laes en Patrick Lateur 
 

    Middagmaal 
    restaurant Domus, Tiensestraat 8 
 

12.30 uur: buffetlunch 
 

    Namiddagprogramma 
    stadscentrum  Leuven  
 

14.00 uur: wandeling met stadsgids in het centrum van Leuven 
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    Receptie 
    KU Leuven, College De Valk, Tiensestraat 41 
 

16.00 uur: afsluitende receptie 
 
Praktische informatie 
 
Datum:   zaterdag 27 februari 2016, van 10.00 tot 17.00 uur 
 

Locatie:   LEUVEN  • KU Leuven, College De Valk, Tiensestraat 41 
         •  restaurant  Domus,  Tiensestraat  8  
 

Kostprijs:   • gratis voor individuele leden van de V.L.O.T. 
     • 30 euro voor leerkrachten van wie de school lid is van de V.L.O.T. 
     • 60 euro voor niet-leden van de V.L.O.T. 
     • 30 euro voor studenten (met studentenkaart) 
 

Inschrijving:  • uitsluitend elektronisch op www.vlot-vzw.be/nascholing 
     • uiterste datum van inschrijving: 30 november 2015 
     • uiterste datum van betaling: 15 december 2015 
 

  
De lezingen worden gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren. 
 

 
 
 

De V.L.O.T. steunt klassieke projecten 
 

 
 
Op de recente algemene vergadering is opnieuw gebleken dat de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 
financieel gezond is. Door het beleid van de voorbije jaren, waarbij de raad van bestuur de vereniging als een 
goede huisvader heeft beheerd, is er een mooi spaarpotje opgebouwd. Dat geld willen we nu inzetten voor de 
klassieke zaak. 
 
Sinds 2015 voorziet de V.L.O.T. een budget om projecten in het kader van klassieke talen en cultuur een finan-
cieel duwtje in de rug te geven. Alle projecten die de klassieken op een of andere manier voor een ruimer 
publiek in de kijker zetten, komen in aanmerking voor subsidie. Of een subsidieaanvraag wordt goedgekeurd 
en hoeveel geld er ter beschikking wordt gesteld, bekijkt de raad van bestuur dossier per dossier. 
 
Hieronder vindt u de procedure die moet worden gevolgd en de voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag 
moet voldoen. Het dossier dat voor een subsidieaanvraag moet worden ingevuld en opgestuurd, staat op onze 
website: www.vlot-vzw.be/subsidie. 
 
Procedure en voorwaarden 
 
1 Het project moet verband houden met de klassieke talen (Latijn en Grieks) en/of met de Grieks-Romeinse 

cultuur. 

2 Het project moet de belangstelling voor de klassieke talen en/of de Grieks-Romeinse cultuur bevorderen 
of het onderwijs in Latijn en Grieks in Vlaanderen ten goede komen. 

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

4 Het project moet duidelijk worden beschreven en gemotiveerd. 
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5 Er moet worden vermeld wat de verwachte datum van realisatie van het project is en voor welk doelpu-
bliek (aard en grootte) het is bedoeld. 

6 Er moet een begroting worden ingediend, waarin wordt gespecificeerd welke precieze uitgaven er worden 
verwacht en waarin ook eventuele andere subsidie-inkomsten worden vermeld. 

7 Subsidieaanvragen voor projecten in 2016 moeten schriftelijk worden ingediend bij de zetel van de V.L.O.T. 
vzw tegen uiterlijk 31 oktober 2015. 

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

9 Indien de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, moet de aanvrager bereid zijn een contract te onderteke-
nen waarin hij/zij  zich verbindt  tot  de realisatie  van het  project,  alsook tot  teruggave van de ontvangen 
subsidie indien het project niet wordt gerealiseerd. 

 
 
 

Uitslag van de wedstrijd ‘Win een boek’ 
 

 
 
In het juninummer van Prora organiseerden we een wedstrijd waarin boeken van uitgeverij Eisma Edumedia 
konden worden gewonnen. Om in aanmerking te komen moest de lezer ons een foto bezorgen van Prora op 
zijn/haar vakantiebestemming, met op de foto een nummer van Prora en een voorwerp dat te maken heeft met 
Latijn, Grieks of de klassieke oudheid. 
 
Twee collega’s stuurden ons een e-mail met hun klassieke vakantieherinnering: 
 

Op de heenweg naar onze reisbestemming in Noord-Italië 
passeerden we in Châtillon-sur-Seine, waar we het mu-
seum bezochten om eindelijk eens de beroemde vaas van 
Vix te zien. Dit Griekse mengvat is gevonden in een graf 
van een Keltische vrouw naast vele andere schatten. Het 
is een reusachtige Griekse vaas van 1,65 meter hoog. Het 
is de grootste vaas ooit gevonden. Er staan Gorgonen op 
afgebeeld, naast Griekse krijgers en strijdwagens. De 
moeite waard! 
 
Els Vlasschaert 
KA Koekelberg 
 

 
Tijdens onze reis in de Franse Dordogne hadden we niet meteen verwacht (Gallo-)Romeinse overblijfselen te vinden. Toen 
we een uitstap naar de stad Périgueux voorbereidden en in de Michelingids ‘Vesunna – Site-Musée Gallo-Romain’ zagen 
staan mét drie sterretjes erbij, was onze verrassing des te groter. Dit museum met grote glazen wanden werd opgetrokken 
boven de restanten van een weelderige Gallo-Romeinse villa uit de eerste eeuw. Doordat halverwege de tweede eeuw de 
bodem een meter werd opgehoogd, bleven de rijke muurschilderingen onder aan de muren van het eerste huis goed be-
waard. Ook op het waterbekken in het peristylium is fraai schilderwerk te zien. Hier en daar in het museum staan thema-
tische vitrines met voorwerpen uit het dagelijks leven. In de glyptotheek op de mezzanine kun je mooie voorbeelden van 
architectonische versieringen bewonderen. Op het plafond werd het grondplan van de villa weergegeven. Op computer-
schermen wordt via simulaties getoond hoe de villa er zou hebben uitgezien, alsook de werking van een van de zeldzaam 
bewaarde waterpompen uit die tijd. Het is een heel aantrekkelijk, helder en overzichtelijk museum, toegankelijk voor een 
spotprijs (12 euro voor een gezin, ongeacht het aantal kinderen). Een audiogids is beschikbaar in het Nederlands voor 1 
euro en biedt heel wat interessante informatie, desgewenst met extra uitleg. Een echte aanrader! 
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Christel Vlaeminck 
KA Denderleeuw 
 
 
 
 
 
 
 
De beide collega’s krijgen hun prijs toegestuurd. We 
danken hen voor hun deelname en wensen hen veel 
leesplezier! 
 

 
 

De V.L.O.T. is op zoek naar 

bestuurders (m/v) 
 
Jouw profiel: 
• je bent leerkracht Latijn en/of Grieks in een Vlaamse school 
• je wil je actief inzetten voor de klassieke talen in Vlaanderen 
• je bent enthousiast en geëngageerd en hebt frisse ideeën 
• je werkt vlot samen met anderen aan hetzelfde doel 
• je bent enkele uren per maand vrij om aan de vereniging te besteden 
 
Jouw functie: 
• je neemt actief deel aan de bestuursvergaderingen (een tiental per jaar) 
• je stippelt mee het beleid van de vereniging uit 
• je ondersteunt de redactie bij de uitgave van het ledentijdschrift 
• je helpt bij de organisatie van activiteiten van de vereniging 
 
Ons aanbod: 
• een democratisch werkende raad van bestuur 
• gezellige vergaderingen met een hapje en een drankje 
• boeiende gedachtewisselingen met gelijkgestemde collega’s 
• een gevarieerde functie volgens je eigen engagement 
• een aangename sfeer in een gezonde en dynamische vereniging 
• een maximale kostenvergoeding voor verplaatsingen 
• een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 
• veel voldoening om iets voor de klassieke talen te betekenen 
 
Opmerkingen: 
• De V.L.O.T. is een vzw, waarvan de bestuurders het vrijwilligersstatuut hebben. De vereniging han-

delt volledig conform de wetgeving ter zake. 
• Afhankelijk van je interesses en beschikbare tijd bepaal je zelf welk engagement je opneemt. 
• Het is mogelijk een bestuursvergadering bij te wonen om kennis te maken met het bestuur en de 

werking, zonder verdere verplichtingen. 
 
Interesse? 
Stuur een e-mail naar info@vlot-vzw.be. 
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  DIDACTIEK 
 
 
 

Verloren schatten in steen 
 
 

Astrid Van Den Bossche 
 
 

D M S 
BADIAE ANN 

L V I I I 
VIATOR, VIVE ET 

CARPE DIEM 
 
Vive et carpe diem, beste viator, reiziger, vakantieganger! Vive et carpe diem! Leef en pluk de dag ... 
 
Geniet op deze laatste dagen van zonnebrillen, hangmatten en tinto de verano’s op elk moment van de dag van 
het  leven.  Klop  in  pittoreske  droomstreken  de  zon  nog  tot  de  laatste  straal  uit  en  vermijd  daarbij  snedige  
zonneslagen die tot de ontploffing van uw waardevolle grijze massa kunnen leiden. Breng elk stukje verfris-
send groen in kaart zonder het dartveld te worden van de gevreesde horzels en steekmuggen. Mijmer weg bij 
een overheerlijk gerechtje met echte Vlaamse frietjes, maar zorg ervoor dat een slechte mossel uw maag niet 
tot een onstuimige jacuzzi omtovert. Laat de tijdskorrels niet uit uw vingers wegstromen, maar bottel ze. Ver-
zamel ze in mooie momenten, in herinneringen die jaren verwijderd van het nu misschien nog tot de verbeel-
ding zullen spreken. 
  
Mensen zoeken al heel hun leven naar een elixir, een toegangspoort tot het eeuwige leven. Ze willen meer dan 
het leven van een eeuw. Ze willen leven in eeuwigheid. Vitaminepillen, rimpelcrèmes, spuiten en wonderzalf-
jes in nachtelijke reclamespots zijn daar onder andere het bewijs van. Die cosmetische en geneeskundige mid-
delen mogen uw en mijn leven al dan niet een magische touch geven, een mensenleven bestrijkt toch nog steeds 
een relatief korte tijdspanne in vergelijking met de levensverwachting van het universum. Dat is tot nu toe een 
feit. Maar hoe zit het dan met onze altijddurende roem? Ligt die dan toch niet in het verschiet van een mense-
lijk wezen? 
 
Wel, het zit zo. 
  
Wij hebben een voornaam, een familienaam, soms zelfs een toenaam. Waarom denkt u? Een naam maakt 
iemand aanspreekbaar, benoembaar, ‘herinnerbaar’. Vlees en botten vergaan. Een naam blijft bestaan. Hij leeft 
voort in de voorwerpen van een erfenis, in de geest van vrienden en vijanden, in de met stof bedekte geschie-
denisboeken van een knorrige bibliothecaris, maar ook in de stenen grafboodschappen. Inscripties – en in het 
bijzonder grafinscripties – vertegenwoordigen mensen die ooit op deze wereldbol vertoefden,  maar nu onder 
de groene zoden liggen of zich boven de aarde op luchtstromen laten meevoeren. Inscripties zijn een belang-
rijke bron van informatie over de samenleving en zijn dat altijd al geweest. De graven van een Belg, een farao, 
een Romein: ze vertellen meer dan het verhaal van een volk, ze vertellen het verhaal van een individu in dat 
volk. Ze zijn verloren schatten in steen. 
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D(is) M(anibus) S(acrum) 
SENT(iae) AMARANTIS 

ANN(orum) XLV SENT(ius) 
VICTOR UXORI 

CARISSIMAE F(aciendum) C(uravit) 
CUN CUA VIX(it) ANN(os) XVII 

 
‘Gewijd aan de goden en de schimmen van de on-
derwereld. Sentius Victor zorgde voor de plaatsing 
van dit monument voor Sentia, dochter van Ama-
rans, 45 jaar oud, zijn teerbeminde echtgenote, met 

wie hij 17 jaar samenleefde.’ 
 

 
 
Als u op uw verre reizen ooit Mérida doorkruist, een oude Romeinse kolonie in het huidige Spanje, dan zal u 
deze inscriptie in het plaatselijke museum misschien nog kunnen aanschouwen. Niet een invloedrijke aristo-
craat of een machtswellustige keizer spreekt door de grafsteen tot u, maar een eenvoudige Romeinse herber-
gierster die het in de geschriften van Cicero nog niet eens tot de kantlijn zou hebben geschopt. En dat is wat 
grafinscripties – en in dit geval Romeinse grafinscripties – net zo bijzonder interessant maakt. 
 
Romeinse grafopschriften geven een stem aan de kleine man, aan de muzikant, de soldaat en de slaaf, die hun 
leven leidden in de schaduwen van de heersers en meesters. Ze vervolledigen het beeld van de maatschappij 
dat tot voordien enkel door het beperkende oog van de literaire top tot ons kwam. Ze geven leven aan perso-
nen uit alle lagen van de bevolking, zodat we ook het verhaal van een ordinaire parelvisser of een roekeloze 
wagenmenner te horen krijgen. Ze vullen de gaten op in de puzzel van onze kennis over de maatschappij in 
het zo grote Romeinse Rijk van weleer. 
 
Als Romeinse inscripties van zo’n onschatbare waarde zijn, waarom duiken ze dan niet in groteren getale 
op in leerboeken Latijn? 
 
Het antwoord op de bovenstaande vraag kunnen we misschien herleiden tot de u allen bekende uitspraak 
‘onbekend is onbemind’. Makers van leerboeken Latijn zijn namelijk vaak geen oudhistorici en hebben om die 
reden nog niet uitvoerig kennisgemaakt met de wetenschap van de epigrafie en het onderwerp van die we-
tenschap. Hoewel opschriften daarom misschien nog niet ten volle in leerboeken Latijn geïntegreerd zijn, wer-
den er wel al diverse pogingen ondernomen om op basis van onze schatten in steen voor het vak Latijn mate-
rialen te ontwikkelen. 
 
Zo heeft menig leerboekenmaker al aan de hand van grafinscripties het thema ‘dood en begrafenis’ aangepakt 
en zien we in thema’s met betrekking tot magie en hekserij de typische vervloekingsplaatjes of tabellae defixio-
num opduiken. Maar naast de voor de hand liggende integratiemogelijkheden zijn Latijnse opschriften nog 
niet zo talrijk in leerboeken Latijn aanwezig. 
 
Als u enkele van de schoolse corpora ter hand neemt, zult ook u opmerken dat slechts enkele leerboekenreek-
sen een poging hebben ondernomen om inscripties ook frequent in andere thema’s dan dood en magie op te 
nemen. Forum en Tolle, lege staan qua gebruik van authentiek en contextueel oefenmateriaal in de vorm van 
inscripties al het verst. Zo heeft Forum een aanzienlijke hoeveelheid opschriften verzameld in zijn hoofdstuk-
ken over Romeinse beroepen en slavernij en heeft Tolle, lege zich in zijn hoofdstukken over slavernij, vrouwen 
en de stad onder andere al tot inscripties gewend. 
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Maar laat dat niet de eindmeet van de integratie van inscripties in Latijnse leerboeken zijn! Laten we die au-
thentieke bronnen als een mogelijkheid zien om cultuur en lectuur in de toekomst nog meer als één geheel aan 
te bieden! 
 
Naar die gedachte ontwikkelde ik in samenwerking met een medestudente – door gebruik te maken van in-
scripties – enkele kant-en-klare modules die onmiddellijk inzetbaar zijn in een klascontext. Samen met een 
kaderend informatiegedeelte over Romeinse epigrafie en een indexering van alle gebruikte inscripties maken 
die modules deel uit van de bachelorproef Eviva epigrafía. Een didactische verwerking van Latijnse inscripties uit 
Spanje. Het grootste deel van het verwerkte materiaal werd namelijk op een Erasmusuitwisseling in het 
Spaanse Extremadura verzameld. 
 
Alle modules zijn geordend per graad, werden in diverse werkvormen gegoten en bevatten een informatiefi-
che met onder andere leerplandoelen, tijdsduur en benodigdheden. Bovendien hebben ze betrekking op ver-
schillende onderwerpen die anders, gedeeltelijk of nog niet in de traditionele leerboeken worden aangehaald. 
Zo behandelt de module ‘Het christendom in stenen vorm’ aan de hand van een quiz enkele religieuze tekens 
uit de Romeinse tijd en spitst de module ‘Mundus multiculturalis’ zich door middel van discussievragen toe op 
een prangend nieuw aspect in onze huidige samenleving: multiculturaliteit. 

 
Titel module Doelgroep Werkvorm 

Van Mesopotamisch gekrabbel 
tot leesbare Romeinse tekens 

kandidaat-leerlingen klassieke ta-
len: overgang zesde leerjaar – 
eerste middelbaar 

workshop 

Rare jongens, die Romeinen? eerste middelbaar foto-opdracht 

Het atelier van de steenkapper derde middelbaar webquest 

Het christendom in stenen vorm vierde middelbaar quiz 

Romeinen in rouw derde graad begeleid zelfstandig leren 

Mundus multiculturalis derde graad discussie 

Funus en grammaticale 
fun(cties) 

studenten van de opleiding se-
cundair onderwijs: Latijn geïntegreerde oefeningen 

Romeinen aan het werk studenten van de opleiding se-
cundair onderwijs: Latijn  hoekenwerk 

 
Als u niet  zoveel  tijd  hebt  om iets  nieuws in  uw lessen uit  te  proberen of  als  u  niet  zo van voorgekauwde 
lespakketten houdt, is er ook nog altijd de mogelijkheid om op basis van de voorhanden zijnde modules en de 
verzamelde inscripties en vertalingen in de indexering uw eigen modules samen te stellen. Zo is een Romeinse 
inscriptie – al dan niet in vertaling – altijd een leuk alternatief om een grammaticales of een cultuurles in te 
leiden. U kunt bovendien de ontwikkelde modules ook steeds naar eigen voorkeur vermoeilijken of verge-
makkelijken door bijvoorbeeld extra woordhulp toe te voegen of weg te laten. 
 
 
 
 

volgende pagina: enkele screenshots uit de webquest ‘Het atelier van de steenkapper’ 
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D(is) M(anibus) S(acrum) 
SILVANUS ARIS 

TAEI FIL(ius) AN(norum) LXXX 
MARGARITARIUS 

 
‘Gewijd aan de goden en de schimmen van de onderwereld. 

Silvanus, zoon van Aristaeus, 80 jaar oud, parelvisser.’ 
 

REC 
CESSIT DE S(a)ECULO IN NOMIN(e) C(h)R(isti) 

C(h)RISTI MULIER AN(n)ORUM VIGINTI ET 
OCTO PER(i)IT A PARTU COGNOMEN 

AURELIA LICINIA FLORIDA FEDELIS IN CH(risto) HOC FELIX 
 

‘Een vrouw van 28 jaar liet het leven bij een bevalling; 
haar naam was Aurelia Licinia Florida; 

ze trok zich terug uit het werelds bestaan in de naam van Christus; 
als een volgeling van Christus is ze gelukkig bij deze Christus.’ 

 
Zodra u enkele keren inscripties in uw lessen heeft gebruikt, zult u er gegarandeerd verknocht aan raken. Dat 
verzeker ik u! Die kleine, persoonlijke tekstjes maken bij elke levende ziel namelijk iets meer los dan alleen 
maar hun utilitas. Ze roepen iets op dat niet met woorden alleen te verklaren valt, een soort seminostalgische 
sfeer als het ware. Al die afgebrokkelde, verweerde grafschriften vertegenwoordigen immers non-fictieve 
mensen die vele jaren voor u op deze wereld ronddoolden. Silvanus, zoon van Aristaeus, en Aurelia Licinia 
Florida drukten net als u en ik in hun tijd hun stempel op deze aarde. 
 
Houd hun gedachtegoed in ere en verwerk vlug enkele grafinscripties in uw lessen. Ze zijn snel te lezen en 
dragen bovendien bij aan de culturele bagage van elke leerling. Wacht niet langer en doe het nu! Stuur een 
mailtje naar astrid1.van.den.bossche@gmail.com en ik verschaf u met plezier alle documenten van de bache-
lorproef Eviva epigrafía. Een didactische verwerking van Latijnse inscripties uit Spanje. Tot die bachelorproef beho-
ren voor alle duidelijkheid ook de informatiefiches, werkblaadjes, lesvoorbereidingen en verbetersleutels van 
de acht vermelde modules. Laat deze uitgelezen kans niet aan u voorbijgaan en grijp ze met beide handen 
stevig vast! Vive et carpe diem ... 
 
 
 

Latijnse gedichten uit Wereldoorlog I: het Duitse kamp1 
 
 

Dirk Sacré 
 
 
Iedereen kent wel een gedicht dat tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front werd geschreven; sommige 
hebben een klassieke status verworven en worden overigens tijdens de herdenkingen die her en der plaats-
vinden opnieuw voor het voetlicht geplaatst. Veelal gaat het om verzen uit het kamp van de geallieerden – 
denk maar aan de Engelse dichter Siegfried Sassoon (1886-1967), aan Wilfred Owen (1893-1918) en zijn be-
roemde vers Dulce et decorum over Duitse gifgasaanvallen, aan de Canadees John McCrae (1872-1918), aan wie 
we In Flanders fields te danken hebben, of aan de propagandistische productie van Rudyard Kipling (1865-
1936). Na honderd jaar blijven we ons begrijpelijkerwijze identificeren met wie toen aan onze kant stond. 
 

                                                
 1 De tekst gaat terug op een lezing gehouden aan de KU Leuven in 2014. Ik draag hem graag op aan de ge-

dachtenis van Dirk Panhuis, die me vroeg delen ervan tot artikels te bewerken. 
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Voor de frontgedichten en -liederen, of ruimer, voor de poëzie die in de volkstaal tijdens de Groote Oorlog werd 
geproduceerd en gepubliceerd, ontbreekt het niet aan bloemlezingen of studies; in ons taalgebied bijvoorbeeld 
heeft Geert Buelens zich op dat vlak erg verdienstelijk gemaakt.2 Maar hoe staat het met het Latijn? Tenslotte 
werd er in het begin van de twintigste eeuw nog wel in die taal geschreven, bestonden er specifieke wedstrij-
den voor Latijnse poëzie en werden de bekroonde stukken vaak op de pers gelegd – in Engeland waren er 
prijzen voor originele Latijnse verzen aan de universiteiten van Oxford en Cambridge, en in Amsterdam was 
het zogenaamde Certamen Hoeufftianum (1843-1978) als internationale Latijnse dichterswedstrijd een geves-
tigde waarde.  Voorts  bloeiden er  integraal  in  het  Latijn  geredigeerde tijdschriften en gebeurde het  ook dat  
periodieken voor klassieke filologie, soms ook meer algemene culturele tijdschriften, occasioneel wat plaats 
inruimden voor een Latijns product in verzen. Voor dergelijke stukken bestond er nog een publiek: wie school 
had gelopen, had meestal Latijn gestudeerd en zich ipso facto enige actieve beheersing van Romes taal eigen 
moeten maken, zodat hij of zij ook later min of meer in staat bleef om een niet-antiek vers te begrijpen of zelfs 
te smaken. 
 
Het wekt dan ook geen verwondering dat er inderdaad vele tientallen Latijnse gedichten aan de Eerste We-
reldoorlog werden gewijd. Alleen kent vrijwel niemand ze, werden ze tot dusverre amper bestudeerd en be-
staat er ternauwernood literatuur over die recente Latijnse productie, op enkele uitzonderingen na: de Italiaan 
Tommaso Sorbelli heeft in de dertiger jaren van vorige eeuw een eerste overzicht van Latijnse poëzie uit de 
jaren 1914-1920 gepubliceerd, maar daarbij uitsluitend naar werk uit Italië gezocht;3 en dankzij de speurzin 
van Tom Deneire staat het nu vast dat er minstens vier frontdichters actief waren, die dus in oorlogsomstan-
digheden, als soldaat, aan of achter het front, over hun wederwaardigheden, ervaringen en gevoelens in het 
Latijn hebben gedicht.4 
 
Misschien vormen de herdenkingen van dit moment een aanleiding om in de klas, tijdens de les Latijn, occa-
sioneel een Latijns gedicht over die oorlog door te nemen. De leerlingen zijn opnieuw vertrouwd gemaakt met 
wat  zich honderd jaar  geleden in  België  en in  Europa heeft  afgespeeld,  en de lectuur van zulke twintigste-
eeuwse verzen kan hen gevoelig maken voor de eeuwenlange traditie of voor de ‘moderniteit’ van het Latijn 
en van de Latijnse letteren. In dit opstelletje en enkele volgende bijdragen neem ik me voor om een paar ver-
geten Latijnse oorlogsgedichten voor te stellen. Natuurlijk kunnen die zich niet noodzakelijkerwijze meten 
met pakweg een ode van Horatius of een episode uit Vergilius’ epos; heel wat gedichten hebben geen erg hoge 
poëtische aspiraties en zijn evenmin bedoeld voor een publiek van volleerde poëziekenners. Maar dergelijke, 
laat ik het minder verheven gedichten noemen, hebben dan weer het voordeel dat ze al voor leerlingen van 
het derde jaar, vermoed ik, toegankelijk zijn. Meer nog, sommige gedichten, die vrij dicht bij liederen aanslui-
ten, brengen de leerlingen in contact met verzen die hun jeugdige voorgangers, gezeten aan hun schoolbanken, 
furente bello,  een eeuw geleden tijdens de les  Latijn  hebben gezongen of  gedeclameerd.  Ik  kies  vooral  voor  
gedichten waarin de concrete realiteit van de oorlog expliciet verwerkt werd, niet voor verzen die in algemene 
gedachten over, voor of tegen de oorlog blijven steken en als dusdanig evengoed in de zeventiende of in de 
achttiende eeuw geschreven hadden kunnen zijn. In deze eerste aflevering komen twee Latijnse carmina scho-
lastica en een stukje Latijns proza uit Duitsland aan bod. 
 
********** 
 

                                                
 2 G. BUELENS, Europa Europa! Over de dichters van de Grote Oorlog (Amsterdam/Antwerpen, 2009, tweede ed.); 

id. (red.), De 100 beste gedichten van de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam, 2014). 
 

 3 T. SORBELLI, ‘Riflessi della guerra mondiale nella poesia latina contemporanea’, pp. 138-164, in: C. GALAS-
SI PALUZZI (red.), Atti del III congresso nazionale di studi Romani, 4 (Bologna, 1935). Vooral op basis hiervan 
verschenen nog: M. CRISTINI, ‘De Latinis litteris mundano flagrante bello: 1914’, Vox Latina, 51 (2015), pp. 
2-11, en ‘De Latinis litteris mundano flagrante bello: 1915’, ibid., pp. 171-185. Cristini publiceerde ook nog 
‘Memoriae dies’, Melissa, 183 (2015), pp. 12-13. 

 

 4 T.  DENEIRE,  ‘Four  Latin  “poeti  e  guerrieri”  of  the  Great  War’,  pp.  107-132,  in:  D.  SACRÉ  –  J.  TUSIANI  
iuvante T. DENEIRE (red.), Musae saeculi XX Latinae. Acta selecta conventus (...) Romae in Academia Belgico anno 
MMI habiti, Belgisch Historisch Instituut te Rome, Bibliotheek, 58 (Brussel/Rome, 2006). 
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In oorlogsomstandigheden dreigt alle zin voor redelijkheid of nuance verloren te gaan en een verkrampt of 
hoogdravend patriottisme neemt dan vaak de overhand. Dat was duidelijk eveneens het geval tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog, of men er nu in de volkstaal of in het Latijn over schreef. Ook de grote dichter Emile Ver-
haeren (1855-1916) schreef in zijn laatste jaren anti-Duitse pamfletten die in overeenstemming waren met de 
geest der tijden, tijden die, aldus Luc Devoldere, ‘stonken naar nationalisme en militaristische hysterie’5. In 
die zin hoeft het niet te verwonderen dat ook in de les Latijn in sommige Duitse gymnasia, in weerwil van de 
humanistische idealen die het vak Latijn moest dienen, en van de kritische zin die door de studie van de taal 
van Rome en de oude teksten moest worden aangescherpt, ongemeen martiale en ‘rücksichtlos’ vaderlands-
lievende liederen ter verheerlijking van het volstrekte eigen gelijk en een volkomen gerechte oorlog werden 
gedebiteerd. Een vers waarin ook de Belgen even te berde komen, kan dat afdoende illustreren. Het is een 
dichtstukje van leraar Adolf Rademann (1853-1916), dat niet alleen ooit in een of andere lokale school heeft 
weerklonken, maar zelfs gepubliceerd werd in het bekende tijdschrift Das humanistische Gymnasium (26 (1915), 
p. 62); dit tijdschrift werd later omgedoopt tot het nog bestaande Gymnasium, een van de degelijke vakdidac-
tische periodieken voor de klassieke talen. Daarin verscheen dus de volgende tekst: 
 
Carmen bellicum (Das humanistische Gymnasium, 26 (1915), p. 62)6 

 
1  Gaudeamus  igitur,            6  Mira  pertinacia  
 Quamvis  furat  bellum!           Id,  quod  vult,  sectatur:  
 Deo  Maximo  iuvante            Russos  fudit  cum  virtute,  
 Atque  nostram  rem  curante          mersit  citus  sub  palude  –  
 Proficit  duellum.             Quis  non  delectatur?  
 

2 Vivat Gulielmus dux          7 Nihil ‘Berta diligens’ 
 Summus  Germanorum!           Nostras  spes  fefellit:  
 Pacis  amans  est  petitus,           Francos,  Belgas  calefacit,  
 Strinxit  gladium  invitus           pyrobolos  grandes  iacit,  
 Conscius  maiorum.            Opera  divellit.  
 

3  Iussu  regis  undique           8  Zeppelinum  comitem  
 Manus  confluxere:             hostes  et  pavento!  
 Iuvenes  et  veterani,            Deleat  Londinium,  
 Imbecilli  nec  non  sani            vanitatis  scrinium,  
 Armis  se  dedere.             Ferreo  tormento!  
 

4  Praeest  eis  copia            9  Hostium  consilia  
 Ducum  praeclarorum.            Foede  perierunt:  
 Quis  non  arti  militari            toto  populo  surgente,  
 Omnibus  fortunis  pari            praeter  spem  consentiente  
 Adstupet  eorum?             Fructus  non  ceperunt!  
 

5 Primum tamen obtinet           10 Deus a Germanis stat, 
 Inter  omnes  locum             sortis  nostrae  sator.  
 Is,  qui  Hindenburg  vocatur;          Quam  fortunam  cumque  dabit,  
 Eius  nomen  celebratur           nemo  nostrum  vacillabit.  
 Quemlibet  ad  focum.            Vivat  Imperator!  
 

                                                
 5 L. DEVOLDERE, Tegen de kruideniers. Over talen, Europa en geheugen (Antwerpen, 2014), pp. 64-65. Ook Mau-

rice Maeterlinck (1862-1949), aan wie Devoldere eveneens een hoofdstuk wijdt, had ‘la Belgique sanglante et 
martyre (...) vurig met zijn pen gediend’ (p. 99). 

 

 6 Taalkundig stelt het gedicht nauwelijks problemen: duellum (strofe 1) is een oude variant van bellum; pyrobo-
lus (uit  het  Grieks)  is  een in  de oudheid niet  betuigd woord dat  in  teksten van de twintigste  eeuw vaker  
voorkomt met de betekenis ‘bom, mortier, projectiel uit een vuurwapen’; quam ... cumque (strofe 10) is een 
vrij courante tmesis die ter wille van de versaccenten werd toegepast. 
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Op het eerste gezicht kan het bevreemden dat dit gedicht in middeleeuwse, rijmende verzen is geschreven en 
niet in een klassieke dichtmaat – in hexameters, disticha, hendecasyllaben, jamben of in saffische of andere 
strofen. Aan verzen die niet op een klassieke leest geschoeid waren, werd op school heel weinig aandacht 
geschonken; doorgaans konden ze op weinig bijval rekenen, ook niet nadat in de eerste decennia van de ne-
gentiende eeuw het middeleeuws Latijn (na een half millennium van verwaarlozing) van onder het stof werd 
gehaald en zelfs iemand als Baudelaire zich aan een gedicht in ritmische en rijmende trant had gewaagd (ik 
bedoel het befaamde Franciscae meae laudes,  dat  in  zijn  bundel  Fleurs du mal terechtkwam). Maar ritmische, 
middeleeuwse verzen werden alvast in één omstandigheid sinds lang getolereerd: als Latijn en zang gecom-
bineerd werden, kwamen die niet-antieke verzen perfect in aanmerking. Minstens sinds de zeventiende eeuw 
was het de gewoonte om in Latijnse scholen bijvoorbeeld een jarige directeur (of een bisschop of vorst die de 
school aandeed) te vergasten op een getoonzet gelegenheidslied waarvan de tekst heel vaak naar de middel-
eeuwse trant geschreven was. Ons gedicht was dus zeer waarschijnlijk bedoeld om in de klas te worden ge-
zongen. En boeken met schoolzangen of studentenliederen uit het Duitsland van de achttiende, negentiende 
en twintigste eeuw bevatten heel wat dergelijke, formeel middeleeuws aandoende liederen en overigens ook 
heel wat uitgesproken patriottische of krijgshaftige verzen. Men kan er zich van vergewissen als men even 
grasduint in de ruime verzameling die Franz Weinkauff in 1885 op de markt bracht.7 Daarin prijken pareltjes 
als een Sociale canticum bellatorum iuvenum (I, 21: [...] amantes patriae cantemus canticum: / si saxa diffindantur, / 
Germani non turbantur: / pro patria ad pugnam rapimur / ac fortes, ni vincemus, morimur) en een Slachtgesang, in het 
Latijn Mors militis dignissima (II, 60). 
 
Eigenlijk maakt het eerste vers van ons carmen bellicum al duidelijk dat het om een lied moet gaan: het is ge-
woon een kopie van het beginvers van het Gaudeamus igitur dat een deel van de huidige leerkrachten Latijn 
tijdens een studentencantus ooit gezongen zal hebben. De formele structuur zelf van het carmen gaat eveneens 
terug op dat studentenlied: we krijgen strofen van vijf verzen met een rijmschema A-B-C-C-B, net als in dat 
lied (dat overigens in erg verschillende versies is overgeleverd): Gaudeamus igitur, / iuvenes dum sumus. / Post 
iucundam iuventutem, / post molestam senectutem / nos habebit humus. Ook het aantal lettergrepen dat elk vers telt 
(7-6-8-8-6), komt met een bekende versie van het Gaudeamus overeen. Alleen de achtste strofe (7-6-7-7-6) wijkt 
daarvan af, maar in het studentenlied zijn eveneens zulke afwijkingen betuigd. In dit type van verzen wordt 
de traditionele uitspraak van het Latijn gehanteerd, zodat militari en pari (strofe 4), dabit en vacillabit, sator en 
imperator (strofe 10) probleemloos kunnen rijmen. Voor wie het gedicht alta voce wil reciteren: elisie speelt geen 
rol bij ritmische verzen (zie bijvoorbeeld vers 4 van strofe 2). 
 
Ons gedicht werd gepubliceerd in 1915 en dateert dus misschien al van de herfst van 1914. De oorlog was nog 
jong; eindeloze patstellingen waren nog ondenkbaar, van oorlogsmoeheid was nog geen sprake; het lot leek 
de Duitsers, de belangrijkste partij van de centrale mogendheden, alsnog toe te lachen. Zowel de eerste als de 
laatste strofe laat het aloude ‘Gott mit uns’ van de Duitsers opklinken – een slagzin waarvan de arrogantie 
veel kwaad bloed heeft gezet bij de geallieerden (ook Latijnse gedichten uit Engeland, België en Italië tonen 
dat afdoende aan). In de tweede strofe maken we kennis met de typische kijk van Duitsland op het uitbreken 
van de oorlog: Duitsland en zijn keizer Wilhelm II (die tevens koning van Pruisen was, vgl. strofe 3) stelden 
zich fundamenteel vredelievend op, maar waren (zo wilde het de propaganda) het slachtoffer geworden van 
een samenzwering van de Russen, Fransen en Engelsen, de geallieerden; omdat Frankrijk de intentie zou heb-
ben gehad om Duitsland aan te vallen, moest Duitsland wel reageren en zag het zich om strategische redenen 
genoopt via het neutrale België Frankrijk binnen te vallen. De derde strofe vestigt de aandacht op een feno-
meen dat wij vooral voor het kamp van de geallieerden kennen: een massale aanmelding van vrijwilligers, 
jong en oud, voor een oorlog die men hoopte in luttele maanden tijd tot een goed einde te brengen. De Duitsers, 
aldus de dichter, stonden allen achter de Duitse zaak, en die eensgezindheid verklaart goeddeels de eclatante 
successen van het Duits-Oostenrijks-Hongaarse kamp (strofe 9). Voor zijn troepen kon Duitsland rekenen op 
een aantal generaals met standing (strofen 4 en 5), onder wie Erich Ludendorff (1865-1937) – die de operaties 
rond Luik leidde – en Paul von Hindenburg (1847-1934) – die uit zijn otium cum dignitate werd teruggehaald; 
hij zou in 1916 tot veldmaarschalk gepromoveerd worden. Ludendorff en Hindenburg waren het die bij het 

                                                
 7 Almania Oideion. Versus cantabiles et memoriales. Dreisprachiges Studentenliederbuch (...), 2 vols. (Heilbronn, 

1885). Een digitale versie vindt men gemakkelijk via Google Books. 
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begin van de oorlog, eind augustus 1914, bij Tannenberg (in Polen) het oprukkende Russische tweede leger 
van Samsonov een verpletterende en veelbesproken nederlaag toebrachten, waarbij ongeveer 80 000 Russische 
slachtoffers vielen en evenveel krijgsgevangenen werden gemaakt (strofe 6). In de twee strofen die daarop 
volgen, komen de specifieke troeven van het Duitse militaire arsenaal aan bod: hun reusachtige houwitsers, 
alsook de zeppelins die als bommenwerpers werden ingezet. Op de dikke Bertha’s, zoals de vervaarlijke kanon-
nen werden genoemd (strofe 7), komen we nog terug. De zeppelins, vernoemd naar graaf Ferdinand von Zep-
pelin (1838-1917), die het luchtschip (1895) had uitgevonden, werden zoals bekend ingezet voor de bombar-
dementen op Antwerpen, Luik en vooral op Londen in 1914-1915. 
 
********** 
 
Het  is  allicht  geen  toeval  dat  in  het  Duitsland  van  de  jaren  dertig,  toen  het  nazisme  hoogtij  vierde  en  de  
schande van het Verdrag van Versailles (1919) breed werd uitgesmeerd om het Duitse revanchisme te billijken, 
de Duitse classicus Hans Lis, afkomstig uit Hindenburg (Opper-Silezië, nu Zabzre in Polen) en werkzaam in 
Breslau (Neder-Silezië, nu Wroclaw in Polen) en Berlijn, niet zonder nationale trots een Latijns opstelletje 
schreef over het wonder van Duitse techniek dat ‘die dicke Bertha’ in zijn ogen was geweest; hij zond het in 
naar Societas Latina, een in München gepubliceerd Latijns tijdschrift dat verscheen van 1932 tot 1955 en dienst 
deed als orgaan van een vereniging die het Latijn als ‘Welthilfssprache’ promootte. Dergelijke tijdschriften, 
die men gewoonlijk associeert met de beweging van het ‘levende Latijn’, waren een fenomeen dat in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw was opgekomen; tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw kende het 
genre een relatieve bloei, vooral in Italië, Duitsland en Amerika. Karakteristiek voor Societas Latina was een 
eerder eenvoudig idioom dat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Romeinse periodiek Alma Roma) geen cice-
roniaanse elegantie betrachtte. 
 
Meteen biedt dit opstel – waaruit ik een stuk licht, in genummerde zinnen opdeel en vertaal – in een directe, 
onopgesmukte taal heel concrete informatie over Duitslands meest gevreesde kanonnen, de dikke Bertha’s, hun 
uitvinding en herkomst, hun omvang en gewicht, de noodzakelijke omkadering voor de bediening ervan, hun 
concrete modus operandi, de reikwijdte van het vuur, de verwoestende effecten van deze tuigen, de geringe 
ongemakken waarmee de soldaten tijdens het afvuren van projectielen werden geconfronteerd, en het aantal 
kanonnen dat tijdens de Wereldoorlog werd ingezet; met fierheid stipt Lis aan dat de vijand zich nooit van 
een van die kanonnen meester heeft kunnen maken om ze na te bouwen, en met spijt haalt hij het lot van de 
laatste kanonnen aan – die moesten na de Duitse overgave volledig ontmanteld worden en werden in de Oost-
zee gedumpt. Terloops heeft Lis het ook over de fortengordel rond Luik: we weten allen dat België hierop zijn 
hoop gesteld had om de Duitse opmars te stuiten, maar dat die verdedigingswal tijdens de eerste weken van 
de oorlog vrij vlug bezweek, precies omdat hij niet opgewassen bleek tegen dit zware geschut: op 4 augustus 
1914 vielen de Duitsers België binnen; op 5 augustus begon de aanval op Luik; op 9 augustus dropten zeppe-
lins hun bommenvracht; op 10 augustus werden dikke Bertha’s  ingezet en sneuvelde het eerste fort; Luik viel 
op 16 augustus. 
 
Hans Lis, De Bertha quae dicitur crassa (Societas Latina, 4 (1936-1937), pp. 63-64) 
 
(...) [1] Sed originalis ballistae ratio, iam anno 1909 excogitata, paucis annis post ad effectum adducta erat. [2] 
Sic ex officina armorum Friderici Krupp illa evasit machina, quae facile maxima nobis postea usui erat in bello 
gentium. [3] Licet iam diu inter omnes constet foramen mortarii dimetientem quadraginta duorum centimetro-
rum habuisse, tamen me ceteras quoque mensuras paulo plenius explicare legentium forsitan maxime intersit. 
[4] Omne igitur pondus huius operis in quattuordecim metra protenti mille septingenta septuaginta quinque 
centenaria explebat. [5] Huc accedit ut unusquisque ictus duodeviginti milibus marcarum constiterit. [6] Quid 
quod centum triginta quinque milites diversorum ordinum talem ballistam tractabant atque etiam quinque 
plaustra automobilia adhiberi oportebat, quibus partes singulae ad locum praedestinatum proveherentur? [7] 
Porro quotiens telum emitti necesse erat, tormentum angulo septuaginta graduum facto dirigebatur, ex quo 
effectum est ut teli iactus, altitudine sex cilometrorum impleta, per spatium novem diffunderetur. [8] Quibus 
rebus consideratis, facile intellegitur quanta vi vere horribili fuerit hoc instrumentum bellicum. [9] Namque, 
ut exemplum afferam, si missile solum duodeviginti centenaria pondo pendens terram idoneo loco percusse-
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rat, caverna infundibuli instar divellebatur, cuius altitudo duodeviginti metra eiusque ambitus circiter nona-
ginta quinque colligebat. [10] Ceterum strepitus emissi teli multo levior fuisse dicitur quam putares. [11] Mi-
lites enim, si modo diutius eo assueverant, proxime tormentum consistere poterant neque eos aut ora aperire 
aut aures effercire opus erat. [12] Bello gentium demum exorto, primum de hac ballista Gigantea audivimus, 
cum munimenta urbis Leodii, quae copiis procedentibus iter in Belgium intercluserant, opinione celerius fun-
ditus eversa sunt. [13] Postea numerus eorum tormentorum ad viginti augebatur, quae omnibus fere locis belli 
vim exercebant  perniciosam.  [14]  At  hostibus aliquod arripere  omni  voto expetentibus tamen fortuna adeo 
non obsecundavit, ut ne unum quidem, nedum singulae partes vel descriptiones in eorum manus inciderent. 
[15] Ultimo autem telo pridie indutias excusso, duo quae tum etiam resederant tormenta die 26 Novembris 
1918 integra in Borussiam orientalem reducta sunt, sed nefastis condicionibus pacis obiecta paulo post Pilaviae 
excidium subierunt. [16] Quorum reliquiae in profundum maris Baltici immersae sunt. 
 
WOORDVERKLARING 
[1] bal(l)ista: ‘werpmachine’, hier ‘kanon’. [2] Krupp: het bekende staal- en wapenbedrijf uit Essen, Duitsland; 
facile: ‘stellig’, versterking van de superlatief. [3] foramen: ‘opening’; mortarium: ‘mortier, loop’; dimetiens (vr. 
subst.): ‘diameter’; centimetrum (niet in de oudheid in deze betekenis): ‘centimeter’. [4] centenarium (in de oud-
heid een zeldzaam subst.,  o.a. bij  Vitruvius): ‘honderdtal, honderd pond’, dus ongeveer 32 kg; het totaalge-
wicht zou dan meer dan 56 ton bedragen, wat een erg hoge schatting lijkt te zijn. [5] unusquisque: na ut ware 
quisque beter geweest; marca (niet in de oudheid, sinds de middeleeuwen): ‘(Duitse) mark’. [6] plaustrum auto-
mobile (modern Latijn): ‘vrachtwagen, tractor’ (in casu van Daimler-Benz en speciaal ontworpen om de onder-
delen van het wapen te vervoeren). [7] cilometrum (niet in de oudheid, in modern Latijn doorgaans chiliome-
trum): ‘kilometer’. [9] infundibulum: ‘trechter, zeef’. [11] effercire: dichtstoppen. [12] Giganteus (o.a. bij Ovidius): 
‘gigantisch, reusachtig’; Leodium: ‘Luik’. [14] nedum: ‘nog veel minder, zelfs niet’. [15] Borussia: ‘Pruisen’; Pi-
lavia: ‘Pillau’ (nu Baltiysk, bij Kaliningrad [het voormalige Koningsbergen of Königsberg in Oost-Pruisen], 
Rusland). 
 
VERTALING 
‘[1] Maar het oorspronkelijke ontwerp van het kanon, dat al in 1909 was uitgevonden, was enkele jaren later 
effectief ten uitvoer gebracht. [2] Aldus kwam uit de wapenfabriek van Krupp dat tuig op de markt, ontegen-
sprekelijk het grootste ooit, tuig dat ons later tijdens de Wereldoorlog zijn nut heeft bewezen. [3] Ook al weet 
iedereen al lang dat de opening van de loop van het mortier een diameter van 42 cm had, toch loont het mis-
schien de moeite de overige maten van het ding voor de lezer wat omstandiger toe te lichten. [4] Het totale 
gewicht van het gewrocht, dat zich over veertien meter uitstrekte, bedroeg 56 750 kg. [5] Daar komt bij dat elk 
schot 18 000 DM kostte. [6] Verder waren 135 soldaten van allerlei divisies betrokken bij de manipulatie van 
zo’n kanon en moest men vijf gemotoriseerde tractoren inzetten om alle onderdelen naar een doelplek te trans-
porteren. [7] Wanneer dan een projectiel moest worden afgeschoten, werd dit stuk zwaar geschut in een hoek 
van 70° (omhoog) gericht: zo kon het projectiel een hoogte van 6 km halen en had het een bereik van 9 km. [8] 
Als je dit alles in rekening neemt, begrijp je meteen wat een werkelijk afschuwelijke vernietigingen dit oor-
logstuig kon aanrichten. [9] Neem nu een projectiel van slechts 576 kg: als dat de grond op een ideale plek had 
doorboord,  dan werd een kuil  in  de vorm van een trechter  uiteengereten met  een diepte  van 18 m en een 
omtrek van circa 95 m. [10] Overigens was het geraas bij het afschieten van een projectiel naar verluidt veel 
minder erg dan verwacht. [11] Mits de soldaten een gewenningsperiode hadden doorgemaakt, konden ze 
vlakbij het kanon blijven staan zonder dat het nodig was dat ze de mond openhielden of de oren dichtstopten. 
[12] Pas toen de Wereldoorlog was uitgebroken, hoorden we voor het eerst van dit reusachtige kanon, toen de 
forten van de stad Luik, die de oprukkende troepen de doortocht door België hadden verhinderd, sneller dan 
verwacht volledig met de grond gelijkgemaakt werden. [13] Later werd het aantal van die kanonnen opge-
voerd tot 20; ze hebben op vrijwel alle oorlogsfronten dood en vernieling gezaaid. [14] De vijand was erop 
gebrand zo’n tuig op ons te veroveren, maar heeft dat geluk nooit mogen kennen; niet één, zelfs geen onder-
delen of  plannen ervan hebben ze  weten te  bemachtigen.  [15]  Daags voor  wapenstilstand werd het  laatste  
projectiel hiermee afgevuurd. De twee resterende kanonnen werden op 26 november 1918 met alles erop en 
eraan naar Oost-Pruisen afgevoerd, maar ten gevolge van de ongunstige vredesvoorwaarden werden ze kort 
daarop in Pillau ontmanteld en vernietigd. [16] De resten werden in de diepe wateren van de Baltische Zee 
gedumpt.’ 
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********** 
 
Ten slotte nog een vers over een ander, erg geducht oorlogswapen van de Duitsers: hun duikboten. Het ge-
dicht is van de hand van Friedrich Holler (1867-1951), een leraar Latijn in Nürnberg die een bloemlezing van 
Latijnse gedichten over de Eerste Wereldoorlog publiceerde. Voor het grootste gedeelte waren het poëtische 
experimenten uit  eigen koker  en van zijn  leerlingen van het  vijfde jaar;  hij  wilde aldus de actualiteit  in  het  
Latijn bijbenen en naar aanleiding van concrete gebeurtenissen de vreugde en het verdriet van de Duitsers een 
Latijnse stem geven. Ook hij opteerde voor ritmische en rijmende verzen, ditmaal niet omdat de verzen ge-
zongen werden, maar omdat hij (zo zegt hij zelf in het voorwoord) een gemakkelijker vorm wilde gebruiken 
die beter paste bij de jonge leeftijd van de scholieren, hun nog beperkte kennis van het Latijn en onkunde van 
de klassieke metriek. Hij hoopte alvast – bij de adjectieven van zijn voorrede kan een moderne lezer niet anders 
dan de wenkbrauwen fronsen – met zijn versjes de brug te slaan ‘von der grauen Vergangenheit in die frische 
Gegenwart, von der Welt der Schule in die Welt des rings flutenden Lebens’(1e ed., p. 9). De bloemlezing 
verscheen in Nürnberg in 1917 als bijlage bij het Jahresbericht des K. Realgymnasiums 1916/19178 en, uitgebreid, 
in Breslau in 1935, op het ogenblik waarop we (aldus de nieuwe uitgever in zijn voorrede) ‘mit dem Siege der 
nazionalsozialistischen Revolution in ein heroisches Zeitalter eingetreten sind’ – de uitgebreide versie eindigt 
dan ook met een poëtische hulde aan het adres van de heer Adolf Hitler. 
 
Net zoals Duitsland aanvankelijk niets had dat het tegenover de Britse tanks kon plaatsen, kreeg Engeland het 
zwaar te verduren toen de Duitsers de U-boot of duikboot als offensief wapen inzetten, en  zo onder andere op 
de Noordzee talloze schepen tot zinken brachten; de Duitsers hoopten aldus de Engelsen (het perfide Albion 
van strofe 6) op de knieën te dwingen door het van vers oorlogsmateriaal en alle andere bevoorrading af te 
sluiten. Over dit wondere wapen handelt Holler in onderstaand gedicht; zoals in het voorgaande domineert 
de oorlogsretoriek, die de dichter niet toeliet oog te hebben voor het onnoemelijke leed van vaak onschuldige 
slachtoffers. De woorden barbaro in het slotvers van de eerste strofe en pestifer en horribiliter in de tweede strofe 
werpen dus geen donkere schaduw op de Duitsers die de duikboten inzetten, maar willen de vervaarlijke 
overmacht en onoverwinnelijkheid van hun bijzondere vloot beklemtonen. Misschien dateert Hollers gedicht 
van eind 1916 of begin 1917, toen de ‘totale duikbotenoorlog’ al een tijdje woedde en álle schepen van de vijand 
– ongeacht of het om oorlogs-, passagiers- of vrachtschepen ging – een doelwit van de Duitse torpedo’s vorm-
den. Op dat ogenblik hadden de Duitsers al bij Cork, aan de Ierse kust, in mei 1915, het Engelse schip vracht-
schip Lusitania getorpedeerd, waarbij meer dan duizend opvarenden, onder wie ook heel wat Amerikanen, op 
een kwartier tijd de verdrinkingsdood hadden gevonden. Die aanval werd voor de Amerikanen later (in april 
1917) een reden om zich actief in de oorlog te storten, aan de zijde van de geallieerden: meteen het begin van 
het einde voor de centrale mogendheden. Van dit alles had Holler nog geen weet. 
 
Friedrich Holler, Lateinische Gedichte zum Weltkriege mit deutscher Übersetzung, Sammlung neudeutscher 
Humanismus, 12 (Breslau, 1935, 2e ed.), pp. 43-44): Piscis U 
 
1 Portentum novum exstitit        4 Imprudens sentit subito 
 Repente  nunc  in  pelago:           misella  navis  missile  
 Magnum  terrorem  inicit           torpedinis  in  utero  
 Et  saevit  more  barbaro.           Letumque  obit  flebile.  
 

2 Mars procreavit pestifer         5 Festiva iacet copia 
 Germanico  ex  spiritu,            in  fundo  iam  Oceani  
 Vocatur  (horribiliter            maiorque  fit  inopia  
 Id  sonat  ipsum)  piscis  U.           in  dies  hostis  improbi.  
 
 

                                                
 8 Nogal wat gedichtjes betreffen aanvankelijke Duitse of Duits-Oostenrijks-Hongaarse successen die voor ons, 

vermoed ik, niet tot het collectieve geheugen betreffende de Eerste Wereldoorlog behoren, bijvoorbeeld op 
de herovering van Belgrado, Servië (oktober 1915), de invasie van Montenegro, de inname van Boekarest 
(herfst 1916) of de slag bij de Mazurische meren (Oost-Pruisen, nu Polen). 
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3 Per omnia nans maria          6 Sic places mihi, perge sic 
 Hoc  unum  opus  agitat:           et  merge,  bone  piscis  U:  
 Quaecumque adversaria          Tum, Albion, quis, age dic, 
 Navigia  vidit,  mersitat.           Servabit  ab  interitu?  
 
WOORDVERKLARING 
[3] mersitare: in de oudheid zeer zeldzaam (het gewone iterativum van mergere is mersare): ‘doen zinken’. [4] 
missile (doorgaans in het meervoud; hier in een spel met misellus): ‘projectiel’. 
 
Dit gedicht is opgebouwd uit eenvoudige kwatrijnen die alle acht lettergrepen tellen (navigia in stofe 3 moet 
dus met synizesis gelezen worden); het rijm is gekruist (A-B-A-B); het gaat om versus ascendentes (het accent 
van het laatste woord van elk vers valt op de voorvoorlaatste lettergreep). Net als bij het eerste gedicht stellen 
de versjes taalkundig geen problemen. Het lag bijna voor de hand dat Holler in zijn spel met piscis een beroep 
zou doen op het woord torpedo: in klassiek Latijn betekent het woord een sidderrog die door elektrische im-
pulsen verlamming bewerkstelligt; de woordverbinding missile torpedinis, waarmee een torpedo wordt be-
doeld, staat dus letterlijk voor ‘het projectiel van de verlamming’. Enige dubbelzinnigheid kan men misschien 
bespeuren in het begin van strofe 5: je kunt je afvragen of de copia daar doelt op de onderzeeërs dan wel op de 
gezonken schepen. Er valt voor beide interpretaties iets te zeggen, al lijkt de context eerder te insinueren dat 
er al een massa schepen getorpedeerd werd en naar de bodem van de oceaan gezonken is; in dit geval is festiva 
sarcastisch op te vatten.  
 
********** 
 
De lessen Latijn werden in Duitsland tijdens de oorlog overigens ook nog ‘verlevendigd’ met vertaaloefenin-
gen waarin de actualiteit aan bod kwam. Nog in 1918 gaf ene Seidenberger enkele oefeningen van dit slag uit, 
zoals leraar Kohl die aan zijn leerlingen van de ‘Untertertia’ – dertienjarigen dus – had voorgelegd; ik citeer 
slechts één eenvoudige versio: 
 
De arte volandi 
 
Non solum terra marique, sed etiam in aeribus nunc bellum geritur. Constat homines omnibus temporibus 
aves imitari cupivisse, quae celeriter ac tuto per aeres properant. Sed nostris demum temporibus hominibus 
contigit, ut machinas construerent, quibus modo avium aeres percurrere possunt. Maxime clarissimus ille 
Zeppelinus ceteris arte volandi praestitit, qui navem aeriam invenit, quae tuto per aeres regi potest. Initio belli 
hostes nobis numero et structura machinarum aeriarum superiores erant ; paullo autem post eos arte volandi 
non solum adaequavimus, sed etiam superavimus. Nos nostris navibus aeriis Britannis magnum terrorum 
iniecisse inter omnes constat.9 
 
In een volgende aflevering werpen we een blik op de Engelse oorlogsretoriek in het Latijn. 
 
 
 
 

                                                
 9 SEIDENBERGER, ‘Lateinische Kriegsexerzitien’, Das humanistische Gymnasium, 29 (1918), pp. 62-63. Minder 

elegant in dit stukje zijn de meervoudsvormen van aer: afgezien van de ablatief aeribus (Lucretius) worden 
die in klassiek Latijn vermeden. 
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Nascholing 
 

 
BINNENLAND 
 
Des tâches complexes? Pas compliquées! Org.: Le CAF. Le CAF, Neuville 1, 4500 Tihange. 08.10.2015 vanaf 
9.00 uur. Begeleider: Simone Thonon. Info: www.lecaf.be.  
 
Paleis, tempel of cultureel centrum? De minoïsche centrale gebouwen op Kreta. Org.: CNO. Het Brantyser, 
Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen. 10.10.2015 van 10.00 tot 13.00 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Kort 
overzicht van de geschiedenis van minoïsch Kreta van ca. 7000 tot 1200 v.C.; kennismaking met de belangrijk-
ste onderdelen van een minoïsch ‘paleis’; identificatie van alle Kretenzische koergebouwen; interpretatie van 
de onderdelen van deze koergebouwen; samenhang tussen de onderdelen; voorstelling van een alternatieve 
interpretatie rond de functie van de koergebouwen; rol van de vrouw, van de man, de massa in het functio-
neren van een koergebouw. Info: cnoserver.uantwerpen.be/ua-cno. 
 
Dag van de klassieke talen. Org.: Eekhoutcentrum. KU Leuven, KULAK, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk. 
17.10.2015 van 9.30 tot 15.00 uur. Verdere informatie zal later te vinden zijn op de website. Info: www.eek-
houtcentrum.be. 
 
Beperkt? Gehandicapten in het Romeinse Rijk. Org.: DINAC. DOd, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. 28.10.2015 
van 9.00 tot 12.00 uur. Docent: Christian Laes. Deze nascholing schetst de medische en materiële achtergron-
den van de gehandicapten in de antieke wereld en bespreekt de overlevingskansen van wie met een handicap 
geboren werd. Verschillende soorten handicaps komen aan bod: van mentale problemen, blindheid, doofheid, 
spraakgebreken tot mobiliteitshandicaps. Het geheel wordt aangevuld met levensverhalen van wie met een 
beperking door het leven ging. Zo komen onder meer de legendarische ‘waanzinnige’ keizer Caligula, de stot-
terende keizer Claudius en de blinde bard Homerus aan bod. Info: www.dinachasselt.be. 
 
Des outils pour exploiter les différents modes d’apprentissage de nos élèves: je touche, je regarde, je joue 
... j’apprends. Org.: IFC.CFWB. Locatie nog te bepalen. 16.11 of 17.11.2015 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: 
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. 
 
Progression de l’apprentissage de la version et du commentaire aux cours de latin et de grec. Org.: IFC. 
CFWB. Locatie nog te bepalen. 16.11 of 17.11.2015 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Elie Borza. Info: 
www.ifc.cfwb.be. 
 
Grec ou latin, dis-moi ce que tu manges et comment, je te dirai qui tu es. Org.: IFC.CFWB. Locatie nog te 
bepalen (Henegouwen). 23.11 of 24.11.2015 van 9.00 tot 16.00 uur. Begeleider: Marie-Bernadette Mars. Welke 
waren de voedingsgewoonten in de Griekse en Romeinse oudheid? Werden planten en fruit alleen maar ge-
bruikt om zich te voeden of ook in de geneeskunde? Welk is de symboliek van een bepaald voedingsmiddel, 
van een bepaalde bereidingswijze? Wijst de verandering in de voedingsgewoonten op een bepaalde waarde-
verschuiving? Zowel taal als cultuur komen aan bod. Verschillende activiteiten voor de zes leerjaren komen 
aan bod: van de filosofische verklaring van teksten tot de bereiding van recepten of de keuze van teksten voor 
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thematische lectuur. Er zal speciaal belang gehecht worden aan de fasen die het project voorafgaan, maar ook 
aan degene die erop volgen. Ook wordt het pedagogisch belang toegelicht van deze manier van werken. Info: 
www.ifc.cfwb.be.  
 
Gladiatoren, helden van het Colosseum. Org.: DINAC. DOd, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. 09.12.2015 van 
20.00 tot 21.30 uur. Begeleiding: Christel Mercken. Een geleid bezoek aan de gelijknamige tentoonstelling in 
het Gallo-Romeins Museum. Info: www.dinachasselt.be.  
 
BUITENLAND 
 
De Perzische oorlogen en het Griekse landschap. Org.: UvA i.s.m. Labrys Reizen. Universiteitsbibliotheek, 
Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam (NL). Studiedag op 05.09.2015 en studiereis van 21.10 tot 
28.10.2015. Info: is.uva.nl/nascholing/leraren-vo/cursusreizen. 

 
Cursussen en congressen 
 

 
Desiderius Erasmus (1466-1536): portret van een christen-humanist. Org.: Amarant. Geuzenhuis, Kantien-
berg 9, 9000 Gent; 05.09.2015. GC De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel; 12.09.2015. Hof van Water-
vliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 19.09.2015. Telkens van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: 
Stefan Joosten. Erasmus is de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme. Lof der Zotheid, zijn be-
kendste boek, hekelt op een satirische manier de verdorvenheid van de mens. Maar zijn belangrijkste realisa-
tie, zo zei hij zelf, was de vertaling van de Griekse versie van het Nieuwe Testament naar het Latijn. Op die 
manier kon hij de philosophia christiana helpen verspreiden. Want Erasmus zag zich in de eerste plaats als een 
christen-humanist. Dat was ook zijn motivatie om de klassieke bronnen (Cicero, Seneca, klassieke spreuken 
...) bij zijn tijdgenoten bekend te maken. Info: www.amarant.be. 
 
De renaissance (1400-1600), een overzicht: de mens en de oudheid herontdekt. Org.: Amarant. Zaal Stanislas, 
Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 16.11, 23.11, 30.11 en 07.12.2015 van 
19.30 tot 22.00 uur. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 Gent; 23.09, 30.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10, 18.11, 25.11, 02.12 
en 09.12.2015 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Rudy De Meulemeester. In de 15e en 16e eeuw voltrokken zich 
in Italië en Noord-Europa veranderingen op politiek, religieus, cultureel en maatschappelijk vlak. Een her-
nieuwde belangstelling voor de klassieke cultuur van het oude Griekenland en Rome en het humanisme lieten 
vruchtbare sporen na in de architectuur en de beeldende kunsten. De nieuwe stijlidiomen zouden de westerse 
kunst grondig vernieuwen en vele eeuwen lang blijven beïnvloeden. Info: www.amarant.be.  
 
Mesopotamië, Egypte, Griekenland en China: kennismaking met oude culturen. Org.: Davidsfonds Acade-
mie. CC Dommelhof, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt. 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 09.11, 16.11, 30.11, 07.12 
en 14.12.2015, 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 15.02, 29.02, 07.03, 14.03 en 21.03.2016; groep 1 van 9.00 tot 11.30 uur, 
groep 2 van 13.30 tot 16.00 uur. Eerst komt het Tweestromenland aan de beurt (Anne-Sophie Van Vyve). Ver-
volgens trekt men door de faraonische oudheid, van Egyptes prille begin tot aan de brand van de grote bibli-
otheek in Alexandrië (Marleen Reynders). In de schoolse versie was het oude Griekenland een haast ideale 
maatschappij; in werkelijkheid waren de oude Grieken eerder mensen dan helden (Dimitri De Maesschalck). 
Tot slot volgt een inleiding op de oude Chinese geschiedenis, filosofie, wetenschap en cultuur (Patricia Ko-
nings). Info: www.davidsfonds.be.  
 
Latijnse kring: het verhaal van Dido en Aeneas, een rampspoedige liefde. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 
Aalst. 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10 en 27.10.2015 van 10.00 tot 11.30 uur. Docent: Marcel Cock. Lectuur van 
passages die tijdens vroegere sessies nog niet aan bod kwamen. De rampspoedige liefde van Dido en Aeneas 
kreeg ook meerdere muzikale bewerkingen. De lessen zullen dan ook geïllustreerd worden door de bespre-
king van de opera Dido and Aeneas (1689), het meesterwerk van Henry Purcell. Info: www.ccdewerf.be.  
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Antigone: Gij kunt mij doden thans. Of wenst gij meer nog? (Antigone, vers 496). Org.: Amarant. Hof van 
Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge. 02.10, 09.10, 16.10 en 23.10.2015 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Ka-
tharina Haemers. Sophocles’ personages zijn vrij handelende wezens. Hun karakters zijn psychologisch ver-
fijnd uitgewerkt. De mens is nu eens heroïsch, dan weer onvolmaakt, lijdend en dwalend. Antigone heeft het 
lichaam begraven van haar broer Polynices tegen het verbod van koning Creon in. Dit doet ze om te gehoor-
zamen aan goddelijke wetten, die boven de wereldse wetten van de koning verheven zijn. Dit is het verhaal 
van een jonge vrouw die zich niet laat onderwerpen, zelfs niet uit angst voor de dood, ook al houdt ze zo van 
‘het lieve zonlicht’. Info: www.amarant.be. 
 
Latijnse les. Org.: Fundatio Melissa. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht. Van 06.10.2015 tot juni 
2016 van 18.00 tot 19.30 uur. Elke maandag initiatieles Latijn en lectuur van teksten. Men gebruikt de methode 
van de Deen Ørberg Lingua latina per se illustrata. Info: www.erasmushouse.museum. 
 
Leeskring: uit de Heroides van Ovidius. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Ant-
werpen. Van 07.10.2015 tot 04.05.2016 om 20.00 uur. Begeleiding: Chris Fabry. Info: www.nkv.nl.  
 
De oerknal van Europa: overzicht van de kunst- en cultuurgeschiedenis (deel 1). Org.: Davidsfonds Acade-
mie. Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3470 Bilzen. 12.10, 19.10, 26.10, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 
07.12 en 14.12.2015, 25.01, 01.02, 15.02, 22.02, 29.02 en 07.03.2016 van 14.00 tot 16.30 uur. Docent: Jan Vaes. In 
dit eerste jaar wordt de Oude Wereld belicht. Men toont hoe het Egyptische scheppingsverhaal de sleutel is 
om die beschaving te doorgronden. Vervolgens helpen de Mesopotamische, Anatolische en bronstijdculturen 
het Griekse wonder te verklaren. Griekenland was de wieg van Europa en stuwde op haar beurt de Romeinse 
cultuur voort, waarvan men ook in eigen regio de sporen blijft aantreffen. Rondleiding op de site van Veld-
wezelt op 28.10.2015 om 14.00 uur. Op 09.03.2016 om 14.00 uur rondleiding in het Gallo-Romeins Museum. 
Info: www.davidsfonds.be. 
 
Socrates vandaag: interactief filocafé. Org.: Vormingplus. Wereldhuis Bonangana, Nieuwstraat 25 A, 9100 
Sint-Niklaas. 13.10.2015 van 20.00 tot 22.30 uur. Begeleiding: Peter Algoet. Men situeert deze tot de verbeelding 
sprekende filosoof in de tijd en haalt de essentie van zijn werk naar boven. Wat verstaat men onder het socra-
tische probleem? Waaruit bestond de passie van Socrates? En zijn ironie? Met de belangrijkste vraag: Wat kan 
Socrates vandaag nog betekenen? gaat men aan de slag in kleine groepen. Info: www.ccsint-niklaas.be.   
 
Culturen gaan altijd ten onder. Davidsfonds Academie. CC C-Mine, C-Mine 10, 3600 Genk. 10.11, 17.11 en 
24.11.2015 om 14.00 uur. Docent: Klaas Vansteenhuyse. Onze huidige culturen lijken altijd maar te moeten 
kampen met steeds grotere uitdagingen. Alleen een samenleving die zich aanpast, vindt antwoorden op deze 
uitdagingen. Dit is geen actueel vraagstuk: veranderingen zijn van alle tijden. Het verleden toont tientallen 
voorbeelden van dit proces. Misschien bieden de transformaties van toen mogelijkheden en hoop voor de 
uitdagingen van vandaag. De docent verduidelijkt dit aan de hand van de crisis in de Hettitische, de Myceense 
en de Egyptische beschaving. Ca. 1200 v.C. werden zij aan het wankelen gebracht. Waren de Zeevolken hier-
voor verantwoordelijk? Info: www.davidsfonds.be. 
 
Griekse kring: stof tot nadenken voor Sappho en Plato. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst. 10.11, 17.11, 
24.11, 01.12, 08.12 en 15.12.2015 van 10.00 tot 11.30 uur. Docent: Jaak Peersman. Op het programma staat een 
dialoog van Plato, waarin Socrates met de sofist Hippias reflecteert over de homerische helden Achilles en 
Odysseus. Mythen en hun helden hadden in Plato’s tijd reeds eeuwenlang stof tot nadenken geboden. Dat 
bewijst onder andere Sappho’s Tithonosgedicht, waarvan twee verschillende papyrusvondsten pas tien jaar 
geleden de volledige tekst openbaarden. Info: www.ccdewerf.be.  
 
Gladiatoren: leven en sterven in het Colosseum. Org.: Davidsfonds Academie. Provinciaal Gallo-Romeins 
Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 14.11.2015. 10.00-11.15 uur: Gladiatoren: volksvermaak in het amfitheater 
(Sofie Remijsen); 11.15-12.45 uur: keuzesessie 1; 12.45-13.45 uur: broodjeslunch; 14.00-15.30 uur: keuzesessie 2; 
15.30 uur: receptie en vrij bezoek. Keuzesessies: Colosseum: volkspaleis voor het Romeinse moordspel (Anton van 
Hooff); Leven, werken en feesten in Rome (Leon Mooren); Gladiatoren als outsiders (Christian Laes); M. Ulpius Felix, 
ster van de arena (Robert Nouwen); rondleiding door gidsen. Info: www.davidsfonds.be.  
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Gladiatoren: spektakel en machtsvertoon in het antieke Rome. Org.: Amarant. De Cirk, Zebrastraat 34, 9000 
Gent; 17.11 en 24.11.2015 van 19.30 tot 22.00 uur. Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, 2600 Berchem; 18.11 en 
25.11.2015 van 9.30 tot 12.00 uur. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 18.11 en 25.11.2015 van 14.00 
tot 16.30 uur. Docent: Sophie Dralans. Men zal onder meer stilstaan bij de oorsprong van de gevechten, de 
training en levensomstandigheden van de gladiatoren en de organisatie van de spelen. De historische en ar-
cheologische bronnen zullen dan geconfronteerd worden met de moderne weergave in talrijke Hollywood-
films zoals Demetrius and the gladiators (1954), Spartacus (1960), Gladiator (2000) en Pompeii (2014). Info: 
www.amarant.be.  
 
Aristoteles, Machiavelli, Hobbes en Tocqueville: politieke filosofie voor vandaag. Org.: Davidsfonds Aca-
demie. OC Polderbos, Polderbos 20, 9840 De Pinte. 24.11, 01.12, 08.12 en 15.12.2015 van 14.00 tot 16.00 uur. 
Docent: Fernand Tanghe. Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Tocqueville: vier essentiële denkers uit de geschie-
denis van de filosofie. Toch zijn ze verrassend actueel. Hoe past Aristoteles’ theorie over sociale rechtvaardig-
heid in een hedendaags plaatje? Wordt macht nog wel degelijk gebruikt om chaos in de staat af te wenden 
zoals Machiavelli bepleitte? Wat is de link tussen Hobbes’ oorlog van allen tegen allen en hedendaagse feno-
menen als terrorisme en mislukte staten? En hoe zit het met Tocqueville en de onafsluitbare strijd voor gelijke 
rechten? Info: www.davidsfonds.be.  
 
De antieke mythologie: inspiratiebron voor componisten. GC ’t Blikveld, Waversesteenweg 11, 2820 Bonhei-
den. 24.11, 01.12, 08.12 en 15.12.2015 van 20.00 tot 22.00 uur. Docent: Els Van Hoof. Hoewel veel mythes op 
het eerste gezicht sprookjesachtig, komisch, gruwelijk of absurd lijken, zit er bij nader inzien altijd een diepere 
wijsheid in. Veel Griekse en Romeinse mythes werden verzameld in Ovidius’ Metamorphoses. Daaruit putten 
nadien tal van kunstenaars inspiratie. Händel, Purcell, Monteverdi, Lully en Britten zijn maar enkele van de 
componisten die figuren als Medea, Apollo en Orpheus ook in de muziek lieten voortleven. Info: www.da-
vidsfonds.be.  
 
In het spoor van Erasmus: het humanisme in de lage landen. Org.: Davidsfonds Academie. GC Brecht, 
Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht. 26.11, 03.12, 10.12 en 17.12.2015 van 14.00 tot 16.00 uur. Docent: Jan Papy. Vanuit 
Italië verspreidt de cultuurbeweging van het renaissancehumanisme zich in de 16e eeuw over Europa. Ook in 
de lage landen vindt het een bijzonder vruchtbare bodem, met Erasmus als bekendste roerganger. Nieuwe 
pedagogische inzichten sijpelden echter al eerder binnen in diverse Latijnse scholen, ook in die van Brecht. 
Het vernieuwde taalonderwijs van de humanisten blijkt de katalysator te zijn voor ongeziene culturele, intel-
lectuele en wetenschappelijke doorbraken. In deze cursus doorloopt men de cultuurgeschiedenis van de 16e-
eeuwse Nederlanden, van Erasmus tot Vesalius, van Lipsius tot Rubens. Bezoek aan de tentoonstelling over 
Jan De Coster en de Latijnse school. Info: www.davidsfonds.be. 

 
Lezingen 
 

 
Antieke vorstenspiegels. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 06.10.2015. Spreker: 
Stefan Schorn. Info: www.classicavlaanderen.be. 
 
De oorsprong van de goden: over de zoektocht naar de wortels van de mythische verbeelding. Org.: Grie-
kenlandcentrum. Blandijn, Auditorium A, Blandijnberg 2, 9000 Gent. 07.10.2015 om 20.00 uur. Spreker: Nadia 
Sels. Info: www.latijnengrieks.ugent.be/GC. 
 
La justice mise en scène(s): de la transaction au tribunal (Homère, Hésiode, Eschyle, Platon). Org.: Associa-
tion Alexandre le Grand. Maison des Médecins, Rue du Parc 45, 6000 Charleroi. 09.10.2015 om 19.30 uur. Spre-
ker: Sophie Climis. Info: www.alexandrelegrand.be. 
 
Over de grenzen van goed en kwaad bij Cicero, Hannah Arendt en Michael Sandel. Org.: NKV West-Vlaan-
deren. Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge; 20.10.2015. *Track, Conservatoriumplein 1, 8500 Kort-
rijk; 21.10.2015. Spreker: Rogier van der Wal. Info: www.nkvwestvlaanderen.be.  
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De Io van Plato: poëzie tussen techniek en inspiratie. Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 
14, 2000 Antwerpen. 28.10.2015 om 20.00 uur. Spreker: Kristoffel Demoen. Info: www.nkv.nl.  
 
Waar zijn de goden naartoe? Over monotheïsme, henotheïsme en andere ‘theïsmen’ in de Griekse wereld. 
Org.: Griekenlandcentrum. Blandijn, Auditorium A, Blandijnberg 2, 9000 Gent. 28.10.2015 om 20.00 uur. Spre-
ker: Peter Van Nuffelen. Info: www.latijnengrieks.ugent.be/GC. 
 
Alexander de Grote in de wandtapijtkunst. Org.: NKV Vlaams-Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 
10.11.2015. Spreker: Koen Brosens. Info: www.classicavlaanderen.be.  
 
Homerus’ Odyssee: zwerven en thuiskomen. Org.: NKV West Vlaanderen. Biekorf Hoofdbibliotheek, Kui-
persstraat 3, 8000 Brugge. 17.11.2015. Spreker: Patrick Lateur. Voorstelling van zijn vertaling van de Odyssee. 
Info: www.nkvwestvlaanderen.be.  
 
Is het vroege christendom een Griekse mysteriecultus? Org.: Griekenlandcentrum. Blandijn, Auditorium A, 
Blandijnberg 2, 9000 Gent. 18.11.2015 om 20.00 uur. Spreker: Danny Praet. Info: www.latij-
nengrieks.ugent.be/GC. 
 
Cultuur met Custos. GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht. 20.11.2015 om 19.30 uur. In 1515 
werd de Latijnse school in Brecht opgericht door Jan De Coster, alias Custos. Wie was Custos en wat is zijn 
belang voor ons vandaag? Wat is nog steeds het nut van het Latijnonderwijs de dag van vandaag? Info: 
www.brecht.be/agenda. 
 
Caesar versus archeologie: het kleine bewijs ... Org.: NKV Antwerpen. UA-Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 
Antwerpen. 25.11.2015 om 20.00 uur. Spreker: Guido Cuyt. Info: www.nkv.nl.  
 
Oorlogsveteranen in het Romeinse Rijk. Org.: NKV Vlaams Brabant. MSI, Erasmusplein 2, 3000 Leuven. 
08.12.2015. Spreker: Korneel van Lommel. Info: www.classicavlaanderen.be.  
 
Mythologie voor christenen en bijbels in hexameters: eruditie en traditie in de late oudheid. Org.: Grieken-
landcentrum. Blandijn, Auditorium A, Blandijnberg 2, 9000 Gent. 09.12.2015 om 20.00 uur. Spreker: Berenice 
Verhelst. Info: www.latijnengrieks.ugent.be/GC. 
 
Prometheus in de muziek. Org.: De Bijloke i.s.m. Davidsfonds Academie. De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 
9000 Gent. 12.12.2015 om 16.00 uur. Spreker: Els Van Hoof. De grote Prometheuscomposities van Ludwig van 
Beethoven, Franz Liszt, Aleksander Skrabjin en Luigi Nono komen aan bod met de achterliggende contexten 
van de mythe. Info: www.debijloke.be.  
 
Festivaldebat Het vuur van Prometheus. Muziekcentrum, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent. 13.12.2015 om 
11.00 uur. Dit panelgesprek diept het thema Prometheus verder uit en graaft naar de vertakkingen van de my-
the in kunst, cultuur en literatuur. Het gaat ook op zoek naar sporen van het prometheïsche vuur elders in de 
geschiedenis en in onze huidige samenleving: zowel Napoleon, Nietzsche als Jung passeren de revue. Info: 
www.debijloke.be.   

 
Tentoonstellingen 
 

 
BINNENLAND 
 
Erasmus en keizer Karel: een filosoof in een machtsbolwerk. Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Ander-
lecht. Tot 20.09.2015. Info: www.erasmushouse.museum. 
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Chiens et chats dans la Préhistoire et l’Antiquité. Musée du Malgré-Tout, Rue de la Gare 28, 5670 Treignes. 
Tot 11.11.2015. Info: www.museedumalgretout.be.  
 
Cultuur met Custos. Kempisch Museum, Mudaeusstraat 2, 2960 Brecht. Van 20.11 tot 31.12.2015. Info: 
www.brecht.be/vrijetijd/cultuur.  
 
Anatolië: land van rituelen. Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Van 07.10.2015 tot 
17.01.2016. De tentoonstelling is opgebouwd rond 4 thema’s en elk daarvan doorloopt 12 millennia rituelen, 
vanaf de oudste Anatolische beschavingen tot aan het Ottomaanse Rijk, dus ook de klassieke oudheid (mede-
curator is Marc Waelkens). Hoe verschillend die opeenvolgende beschavingen ook waren, het is opvallend 
hoe cultus en rituelen werden doorgegeven. Het eerste deel bekijkt de religieuze interpretatie van de kosmos 
en de verering van hemellichamen. Een tweede deel focust op de verering van een aantal natuurfenomenen 
(bergen, rotsformaties, bronnen, rivieren, fonteinen) en op de rituelen rond de natuurcycli. Het derde deel 
richt zich op de sfeer van het goddelijke via de neolithische moedergodinnen tot de goddelijke wezens in een 
perfecte antropomorfe vorm. Het vierde luik richt zich ten slotte op goddelijke interventies in de wereld van 
de mensen. Info: www.europalia.eu.  
 
Gladiatoren: helden van het Colosseum. Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. Van 
24.10.2015 tot 03.04.2016. Authentieke wapens, helmen, beenbeschermers en tal van andere sprekende voor-
werpen laten niets aan de verbeelding over. Samen met grafstenen, godenbeeldjes, gebruiksvoorwerpen ... 
brengen deze topstukken de leefwereld van de gladiatoren tot leven. En dan zijn er nog de levensechte figuren, 
de meeslepende films en de boeiende interactieve installaties en workshops. Info: www.galloromeinsmu-
seum.be.  
 
BUITENLAND 
 
Schijnbeweging: illusie in de Griekse kunst. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Am-
sterdam (NL). Tot 06.09.2015. Hoe komt het dat we beweging zien in en op voorwerpen die per definitie niet 
kunnen  bewegen?  In  onze  huidige  maatschappij  zijn  we  zo  gewend  aan  het  zien  van  beweging  dat  we  er  
automatisch van uitgaan dat dat ook gold voor de oude Grieken. De oude Grieken waren in de 6e eeuw v.C. 
de eersten die in schilderijen en beeldhouwwerken beweging konden suggereren. Info: www.allardpierson-
museum.nl. 
 
En avant la musique: les dieux et la musique dans l’Antiquité. Site Archéologique de Gisacum, Rue des 
Thermes 8, 27930 Le Vieil-Evreux (FR). Tot 20.09.2015. Info: www.gisacum-normandie.fr.   
 
La chaussée Jules César. Musée Départemental des Antiquités, Rue Beauvoisine 198, 76000 Rouen (FR). Tot 
20.09.2015. Info: www.musees-haute-normandie.fr.   
 
Des dieux et des hommes: cultes et sanctuaires en Sarthe et en Mayenne dans l’Antiquité. Carré Plantagenet, 
Rue Claude Blondeau 2, 72000 Le Mans (FR). Tot 21.09.2015. Info: www.lemans.fr.  
 
De aqua vita Romanorum. Maison  de  l’Archéologie  des  Vosges-du-Nord,  Avenue  Foch  44,  67110  Nieder-
bronn-les-Bains (FR). Tot 04.10.2015. Info: www.jds.fr/niederbronn-les-bains/musee/maison-de-l-archeologie-
des-vosges-du-nord-5028_L#lieu_programmation.   
 
Metamorphosen: Ovidius in de hedendaagse kunst. Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129-131, 7514 
BP Enschede (NL). Tot 04.10.2015. Info: www.nkv.nl.  
 
Sicilië en de zee. Allard Pierson Museum, Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam (NL). Vanaf 09.10.2015. 
Info: www.allardpiersonmuseum.nl.  
 
Mythos Troja. Pompejanum, Pompejanumstraße 5, 63739 Aschaffenburg (DE). Tot 11.10.2015. Info: www.an-
tike-am-koenigsplatz.mwn.de/de/pompejanum-aschaffenburg. 



 24

Lust und Verbrechen: der Mythos Nero. Stadtmuseum Simeonstift, Simeonstraße 60, 54290 Trier (DE). Tot 
16.10.2015. Info: www.nero-ausstellung.de.  
 
Nero: Kaiser, Künstler und Tyrann. Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier (DE). Tot 
16.10.2015. Info: www.landesmuseum-trier.de.  
 
Nero und die Christen. Museum am Dom, Bischof-Stein Platz 1, 54290 Trier (DE). Tot 16.10.2015. Info: 
www.bistum-trier/museum. 
 
Pax Romana: scènes du quotidien en Gaule romaine. Musée Archéologique de Dijon, Rue Docteur Maret 5, 
21000 Dijon (FR). Tot 25.10.2015. Info: www.dijon.fr.  
 
De bronze et de pierre. Chapelle des Jésuïtes, Grand Rue 17, 30000 Nîmes (FR). Tot 31.10.2015. Presentatie 
van een selectie Romeinse beelden uit de vaste collectie in afwachting van de opening van het nieuwe mu-
seum. Info: www.nimes.fr. 
 
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.    
 
Quand la Moselle était gallo-romaine: trésors des Médiomatriques. Parc Archéologique Européen, Rue Ro-
bert Schumann 1, 57200 Bliesbruck-Reinheim (FR). Tot 31.10.2015. Info: www.archeo57.com.  
 
Der Tod aus dem Nichts: antike Geschütze. Römerkastell Saalburg, Archäologischer Park, Am Römerkastell 
1, 61350 Bad Homburg (DE). Tot 01.11.2015. Info: www.saalburgmuseum.de.  
 
Fragile: verres romains. Musée Romain, 1580 Avenches (CH). Tot 01.11.2015. Info: www.aventicum.org.  
 
Medicus: der Arzt im römischen Köln. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). 
Tot 01.11.2015. Info: www.museenkoeln.de/roemisches-germanisches-museum.  
 
Romeins Limburg groeit. Villa De Proosdij, Klimmenderstraat 2, 6343 AC Klimmen (NL). Tot 01.11.2015. Een 
eerste Romeinse tuin werd aangelegd. Daarnaast heeft het Thermenmuseum een bijzondere expositie inge-
richt in de gewelven van de villa over het Romeinse platteland in de streek, de Romeinse keuken en het Hor-
tusproject. Men kan ook Romeinse gerechten proeven in de brasserie. Info: www.thermenmuseum.nl/activi-
teit/romeins-limburg-groeit. 
 
Vorgeschichten: Straßen und Wegen verbinden seit über 2500 Jahre. Belginum Archäologiepark, Kelten-
straße 2, 54497 Morbach-Wederrath (DE). Tot 01.11.2015. Info: www.swr.de/swr2/kultur-info/kultur-regional-
belginum-sonderausstellung-morbach. 
 
Amor und Psyche: die Lust am Schönen an der Wand. Kölnisches Stadtmuseum, Zeughausstraße 1-3, 50667 
Köln (DE). Tot 08.11.2015. Info: www.museenkoeln.de/koelnisches-stadtmuseum. 
 
Im Zentrum der Macht: Holzmodelle des Forum Romanum. Glyptothek,  Königsplatz  3,  80333  München  
(DE). Tot 08.11.2015. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.  
 
Avé bande dessinée: la BD rencontre l’Antiquité. Musées et Site Archéologiques, Chemin Haussé 13, 14930 
Vieux-la-Romaine (FR). Tot 15.11.2015. Info: www.vieuxlaromaine.fr.  
 
Topstukken uit het Rijksmuseum van Oudheden. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo (NL). 
Tot 03.01.2016. In de vaste presentatie Van Neanderthaler tot stedeling worden iconische objecten en gidsvoor-
werpen uit de Nederlandse archeologie tentoongesteld (o.a. de gouden Romeinse ruiterhelm uit de Peel). Info: 
www.limburgsmuseum.nl.  
 



 25

Hightech Romeinen: kijk wat ze konden, doe wat ze deden. Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, 6511 TB 
Nijmegen (NL). Tot 24.01.2016. Aan de hand van 9 thema’s komt men alles te weten over architectuur, luxe in 
huis, machines, communicatie, ambachten, meten/rekenen, het leger, water en reizen. Info: www.museum-
hetvalkhof.nl. 
 
Haube, Schleier, Krone: Accessoire und Symbol. Skulpturhalle,  Mittlere  Straße  17,  4056  Basel  (CH).  Tot  
31.01.2016. De geschiedenis van de hoofddoek en zijn verschillende betekenissen en functies, met nadruk op 
de oudheid. Info: www.skulpturhalle.ch.  
 
Veni, vidi ludique: les jeux sont faits. Musée Romain de Vallon, Carignan 6, 1565 Vallon (CH). Tot 14.02.2016. 
Info: www.museevallon.ch.  
 
Les Etrusques en toutes lettres: écriture et société en Italie antique. Musée Archéologique Henri Prades, 
Avenue de Perols 390, 34970 Lattes (FR). Tot 29.02.2016. Info: museearcheo.montpellier3m.fr.   
 
Métamorphoses: carte blanche à Bruno Gaudichon. Musée du Louvre – Lens, Rue Paul Bert 99, 62300 Lens 
(FR). Tot 21.03.2016. De Metamorphoses van Ovidius in de collecties van de musea van het departement Nord-
Pas de Calais. Info: www.louvrelens.fr.  
 
Der versunkene Schatz: die Sensation von Antikythera. Antikenmuseum, St. Alban-Graben 5, 4010 Basel 
(CH). Tot 27.03.2016. Info: www.antikenmuseumbasel.ch.   
 
Agrippina, Kaiserin aus Köln. Römisch-Germanisches Museum, Roncalliplatz 4, 50667 Köln (DE). Tot 
28.03.2016. Info: www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum.  
 
Corps et âmes: sculpter l’homme et les dieux dans l’Antiquité. Musée Archéologique Départemental, Rue 
de la Libération 13, 53160 Jublains (FR). Tot 31.03.2016. Info: www.museedejublains.fr.   
 
Musique et musiciens de l’Antiquité gréco-romaine. Musée de Rauranum, Place  de l’Église  1,  79120 Rom 
Deux-Sèvres (FR). Tot 06.2016. Info: blogs.paysmellois.org/rauranum.   
 
Die Etrusker: von Villanova bis Rom. Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, 80333 München (DE). 
Tot 17.07.2016. Info: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de.  
 
Brumath – Brocomagus: capitale de la cité des Triboques. Musée Archéologique, Palais Rohan, Place du 
Château 2, 67000 Strasbourg (FR). Tot 31.12.2016. Info: www.musees.strasbourg.eu.  

 
Toneel 
 

 
Socrates (Michaël De Cock). Droomedaris-Rex. CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst; 06.10.2015 om 10.00 
en 13.45 uur. CC Spikkerelle, Scheldelaan 6, 8580 Avelgem; 08.10.2015. CC De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 
1, 8800 Roeselare; 12.10.2015 om 13.40 uur. CC ’t Vondel, J. Possozplein 40, 1500 Halle; 13.10.2015. GC, 
Mudaeusstraat, 2960 Brecht; 15.10.2015. CC Gildhof, Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt; 26.10 en 27.10.2015. CC 
De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel; 19.11.2015. Socrates gaat over verwondering. En over de kunst 
van het vragen. Deze filosoof dicteerde geen moeilijke teksten of essays. Hij stelde alleen vragen aan zijn me-
demens tot hij alles uit de persoon getrokken had wat eruit te halen viel. De vele vragen van Socrates lieten de 
mensen niet onberoerd. De maatschappij wrong zich in duizend bochten om met zijn levenswijsheid om te 
gaan. Tot ze dat niet meer kon en Socrates tot de gifbeker veroordeelde. 1e en 2e secundair. Info: www.huub-
colla.be. 
 
Socrates (Stefaan Van Brabandt). De Verwondering. CC ’t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals; 
08.10.2015 om 20.00 uur. Westrand, Kamerijklaan 46, 1700 Dilbeek; 10.10.2015 om 20.30 uur. CC ’t Vondel, 
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Possozplein 40, 1500 Halle; 13.10.2015 om 10.00 en 13.30 uur. CC C-Mine, C-Mine 10, 3600 Genk; 14.10.2015 
om 20.15 uur. CC De Velinx, Dijk 111, 3700 Tongeren; 17.10.2015 om 20.30 uur. Casino, Varenstraat 22 A, 3530 
Houthalen-Helchteren; 23.10.2015 om 19.15 uur. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel; 24.10.2015 
om 20.30 uur. NTG, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent; 29.10.2015 om 22.00 uur. CC Mechelen, Minderbroeders-
gang 5, 2800 Mechelen; 30.10.2015 om 20.15 uur. CC Guldenberg, Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem; 31.10.2015 
om 20.15 uur. Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen; 04.11.2015 om 20.15 uur. CC De 
Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18 A, 8400 Oostende; 05.11.2015 om 18.00 uur. CC De Bogaard, Capucienes-
senstraat 8, 3800 Sint-Truiden; 09.11.2015 om 19.30 uur. CC De Kimpel, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen; 12.11.2015 
om 20.15 uur. CC De Mol, Aarschotsesteenweg 3, 2500 Lier; 14.11.2015 om 20.15 uur. Bruno Vanden Broecke 
brengt een van de meest legendarische filosofen uit de geschiedenis weer tot leven. Deze ‘luis in de pels’ zette 
de Atheense bevolking op de markt aan het denken door op ironische wijze provocerende vragen te stellen, 
die hun vooroordelen en overtuigingen ondermijnden. In deze nieuwe theatertekst, geschreven en geregis-
seerd door Stefaan Van Brabandt, kijkt Socrates tijdens de laatste uren voor zijn dood terug op zijn leven en 
denken.   
 
Weiblicher Akt 6 – Vanuit Iocaste. Maatschappij Discordia. Kaaistudio’s, Onze-Lieve-Vrouw-van-Vaakstraat 
81, 1000 Brussel; 21.10 en 22.10.2015 om 20.30 uur. Monty, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen; 27.11 en 
28.11.2015 om 20.30 uur. Freud benoemt Oedipus als dader. Maar volgens de Franse filosoof Girard is hij 
slachtoffer. Naar welk model handelde Iocaste? Wat maakte dat zij als vrouw in die tijd zo’n gruwelijke be-
slissing nam om haar kind te vondeling te leggen? Naar welke modellen handelen vrouwen in onze tijd? Naast 
teksten van Girard en Freud wordt er materiaal van Susan Sontag, Martha Graham, Shakespeare, Marguerite 
Yourcenar en Elfride Jelinek gebruikt. Info: www.discordia.nl. 
 
Tocht (Pepijn Lievens). De Bende van de Prins. CC, Gemeenteplein, 1853 Strombeek; 27.10.2015 om 10.30 en 
om 14.00 uur. CC De Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel; 14.11.2015 om 10.30 uur. Bronks, Varkensmarkt 
15-17, 1000 Brussel; 16.11.2015 om 10.30 uur. Theseus en Ariadne gaan op zoek naar een moordenaar. Op hun 
tocht ontmoeten ze een sprekende haas, een verdrietwerker en drie zeenimfen. Maar ook de verschrikkelijke 
Minotaurus kruist hun pad. Tocht is een denderend avonturenverhaal geïnspireerd op de mythe van Theseus. 
Info: www.debendevandeprins.com.  
 
Geboeid/Prometheus (Jan De Corte). Bloet vzw. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel; 13.11 en 
14.11 om 20.30 uur, 15.11.2015 om 15.00 uur. CC, Koninginnelaan 42, 3630 Maasmechelen; 17.11.2015 om 20.15 
uur. NTG, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent; 18.11.2015 om 20.00 uur. CC De Werft, Werft 32, 2440 Geel; 19.11.2015 
om 20.00 uur. Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, 8000 Brugge; 24.11.2015 om 20.00 uur. CC De Velinx, Dijk 
111, 3700 Tongeren; 02.12.2015 om 20.30 uur. Schouwburg, Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven; 15.12.2015 om 
20.00 uur. Voor dit werk baseert Jan De Corte zich op de tragedie van Aeschylus: in essentie een waanzinnig 
verhaal, maar tegelijk een krachtig en dreigend portret van onverzettelijkheid. Hij schonk de sterfelijke men-
sen het vuur en bracht hen zo beschaving, wetenschap en kunst. Hij schonk hen ook het vergeten, zodat ze 
hun eigen dood niet zouden voorzien. Door het stelen van het vuur van de goden haalde hij zich de woede 
van Zeus op de hals. Die liet hem aan een rots ketenen, waar een adelaar dagelijks aan zijn lever prikte. Door-
dat zijn lever elke nacht weer wat aangroeit,  is Prometheus verdoemd tot eeuwige pijn. Toch weigert hij  te 
buigen, want hij bezit een geheim: de zekerheid dat Zeus hem eenmaal weer nodig zal hebben en dat stelt hem 
in staat zijn onbuigzaamheid vol te houden. Info: www.deroovers.be.  
 
Caligula (naar Camus). Het Toneelhuis. Bourlaschouwburg, Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen. Van 19.11 
tot 16.12.2015. CC, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt; 03.12.2015 om 20.00 uur. Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 
Brussel; 10.12, 11.12 en 12.12.2015 om 20.30 uur. Het stuk is een aanklacht tegen dictatuur en machtsmisbruik, 
maar ook een drama over de verpletterende existentiële confrontatie met de dood. Info: www.toneelhuis.be. 
 
Vuur: muzikale vertelling. Kraakhuis, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent. 12.12 om 15.00 uur en 13.12.2015 
om 11.00 uur. Voor De Bijloke creëert Kurt Van Eeghem een nieuwe vertelling naar aanleiding van het thema 
Prometheus, muzikaal ondersteund door de jonge slagwerkvirtuoos Alexander Ponet. 10+. Info: www.debij-
loke.be. 
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Muziek en ballet 
 

 
Daphne (Richard Strauss). De Munt, Muntplein, 1000 Brussel. 09.09, 11.09, 16.09, 18.09, 23.09, 25.09, 27.09 en 
30.09.2015 om 20.00 uur, 14.09 en 21.09.2015 om 15.00 uur. Info: www.demunt.be.  
   
Coriolanus (L. van Beethoven). DeFilharmonie. Concertgebouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge; 17.09.2015 om 19.15 
uur. De Roma, Turnhoutsebaan 286, 2140 Borgerhout; 18.09.2015 om 20.30 uur. De Bijloke, Jozef Kluyskens-
straat 2, 9000 Gent; 19.09.2015 om 19.15 uur. Daarnaast staat het Pianoconcerto van W.A. Mozart en de Derde 
Symfonie van Schumann op het programma. Info: www.defilharmonie.be.  
 
Xerse (Cavalli en Lully). Le Concert d’Astrée. Opéra de Lille. 06.10.2015 om 19.30 uur. Zowel de bewerkte 
versie van Francesco Cavalli’s opera uit 1654 als het ballet van Jean-Baptiste Lully staan op het programma. 
Vertrek vanuit Brugge. Info: www.concertgebouw.be. 
 
La Vestale (Gaspare Spontini). Koninklijk Circus, Onderrichtsstraat 81, 1000 Brussel. 13.10, 15.10, 17.10, 20.10 
en 22.10.2015 om 20.00 uur en 25.10.2015 om 15.00 uur. Opera over de verboden liefde van een vestaalse maagd 
voor een Romeinse generaal. Info: www.uitinvlaanderen.be.  
 
Il pianto d’Arianna (Pietro Locatelli). Holland Baroque Society.  Concertgebouw, ’t  Zand 34,  8000 Brugge.  
06.11.2015 om 19.15 uur. Daarnaast staan het Concerto grosso in f en een cantate uit L’Arianna van Alessandro 
Scarlatti en het Salve Regina van G.F. Händel op het programma. Info: www.concertgebouw.be.  
 
Eléonor. Carte Postale, Winkelom 34, 2440 Geel. 14.11.2015 om 20.30 uur. Elly Aerden zet op sublieme wijze 
de klankrijkdom en de tijdeloze inhoud van Latijnse teksten op muziek. Deze eeuwenoude taal gaat ons be-
roeren in een mix van fado, jazz, chanson ... Info: www.cartepostalegeel.be.  
 
Mount Olympus – To glorify the cult of tragedy (Jan Fabre / Troubleyn). A 24 h. Performance. Concertge-
bouw, ’t Zand 34, 8000 Brugge. 05.12.2015 om 17.00 uur. Dit is een gigantische brok geschiedenis in een zee 
van tijd.  Het  is  de tijd  van de mensheid,  van de geboorte  van de tragedie,  van de afdaling in  de hel  en de 
vulkaan van het kwaad, die onophoudelijk zijn as uitspuwt. Broedplek daarvan is de overmoed en de blind-
heid van de mens, die struikelt over god en gebod en steeds opnieuw ten val komt. We herkennen de contou-
ren van verhalen en figuren uit de Griekse tragedie, deels nabij en tegelijk ver weg. De barsten in deze figuren 
worden door Jan Fabre verder gescheurd tot ze helemaal in flarden hangen. Maar naast de tragedie speelt de 
tijd zelf de hoofdrol in deze productie. Wat is de tijd in het theater? En wat gebeurt er indien je die tijd oprekt? 
Tot de tijd zich begint te ontspannen en te rafelen. Is het een vorm van hallucinatie? Info: www.concertge-
bouw.be. 
 
Het vuur van Prometheus. Symfonieorkest  Vlaanderen.  De  Bijloke,  Jozef  Kluyskensstraat  2,  9000  Gent.  
12.12.2015 om 19.15 uur. Die Geschöpfe des Prometheus (Ludwig van Beethoven), Prometheus symfonisch gedicht 
(Franz Liszt), Concerto pathétique (Franz Liszt), Prométhée, le poème du feu (Aleksander Skrjabin). Info: www.de-
bijloke.be. 

 
Wandelingen en reizen 
 

 
Campania felix. Org.: Amarant. 08.09 tot 13.09.2015. Begeleiding: Sophie Dralans. Vanuit de vertrekbasissen 
Pozzuoli en Salerno worden een aantal sites en musea bezocht die getuigen van het rijke Griekse, Etruskische, 
Romeinse en Samnitische verleden van Campanië. Een bezoek met de boot aan het eiland Ischia, de vroegste 
Griekse stichting in de baai van Napels, en de goed bewaarde tempels van Poseidonia (Paestum) staan op het 
programma. Maar ook minder bekende parels als het Romeinse thermencomplex van Baeae en het amfitheater 
en mithraeum van Capua ontbreken niet. Info: www.amarant.be.  
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Oost-Sicilië. Org.: Amarant. 27.09 tot 04.10.2015. Begeleiding: Stefan Van Camp. Info: www.amarant.be. 
 
West-Turkije, naar de wieg van Herodotus. Org.: Labrys Reizen. 02.10 tot 11.10.2015. West-Turkije bezit niet 
alleen een schat aan archeologische vondsten, maar is ook de bakermat van de wijsbegeerte, het heldendicht 
en de geschiedschrijving. Van dit laatste genre is Herodotus de vader en in zekere opzichten de onbetwiste 
meester geweest. Aan de ongeëvenaarde verhalen uit zijn Historiën wordt tijdens deze tocht veel aandacht 
besteed, maar ook andere aspecten van de Griekse cultuur komen aan bod. Begeleiding: Hein L. van Dolen. 
Info: www.labrysreizen.nl. 
 
Gladiatoren: helden van het Colosseum. Org.: Amarant. Bezoek aan de gelijknamige tentoonstelling in het 
Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren. 29.11.2015 om 11.00 of 13.30 uur. Begeleiding: Sophie 
Dralans. Info: www.amarant.be. 

 
Evenementen 
 

 
Open Monumentendag. PAM, Paddestraat 7, 9620 Velzeke. 12.09 en 13.09.2015 van 10.00 tot 18.00 uur. Vuur, 
glas en ovens staan centraal. De unieke houtgestookte Romeinse glasoven wordt aangestoken. Op zaterdag 
demonstreren een internationale schare van glasblazers hun kunnen. Op zondag worden alle ovens aangesto-
ken en wordt het een vurige bedoening met roken, stoken, bakken, roosteren. Galliërs en Romeinen paraderen 
in vol ornaat. Daarnaast kan men ook gladiatoren aan het werk zien. Info: www.pam-ov.be/velzeke.  
 
Goûtez gaulois. Archéosite d’Aubechies, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 13.09.2015 van 15.30 tot 17.00 
uur. Info: www.archeosite.be.  
 
Goûtez romain. Archéosite d’Aubechies, Rue de l’Abbaye 15, 7972 Aubechies. 20.09.2015 van 15.30 tot 17.00 
uur. Info: www.archeosite.be.  
 
Daemonia Nymphe. OC De Forum, Speiestraat 16, 8940 Wervik. 02.10.2015 om 20.00 uur. Deze groep gebruikt 
replica’s van oud-Griekse instrumenten om hun nieuwe, zelfgeschreven muziek te brengen. De thema’s van 
hun liederen halen ze uit de Griekse oudheid. Info: www.viroviacum.be. 
 
Panem et circenses. Domein Oosthove, Speiestraat 32, 8940 Wervik. 03.10 en 04.10.2015. Gladiatorengevech-
ten, Griekse Olympische Spelen, bordspellen uit de oudheid, kinderspelen, Romeinse en Keltische hapjes, Ro-
meinse legioensoldaten (Legio XI Claudia Pia Fidelis, Legio XXII Ave Bagacum), een Romeins burgerkamp, 
een Keltisch dorp, Griekse krijgers. Info: www.viroviacum.be. 
 
Dies dominae (Romeinse vrouwendag). Org.: Viroviacum. Sint-Jozefscollege, Koestraat 26, 8940 Wervik. 
14.11.2015. 10.00 uur: Romeins koken; 12.00 uur: Romeinse maaltijd; 14.00 uur: Romeinse juwelen maken; 16.00 
uur: Romeinse make-up en opsmuk bij de Romeinse burgerij. Info: www.viroviacum.be. 
 
 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 3 augustus 2015. Voor aanvullende informatie of eventu-
ele correcties, raadpleeg de V.L.O.T.-website: www.vlot-vzw.be (login voor leden). 
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