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COLOFON 
 

 
 
 
Prora is het driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT vzw), 
de enige 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 
klassieke talen en cultuur te bevorderen, de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen te ver-
beteren, de leerkrachten klassieke talen concrete ondersteuning te bieden en de belangen van de 
leerkrachten klassieke talen te behartigen. 
 
Zetel van de vereniging 

VLOT vzw, p.a. Joeri Facq 
Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 
info@vlot-vzw.be | tel. 09 279 24 36 
 
Internet 

www.vlot-vzw.be 
www.facebook.com/vlot.vzw 
 
Raad van bestuur 

• Kris Doffemont, voorzitter 
kris.doffemont@vlot-vzw.be 

• Dimi Van Hoof, ondervoorzitter 
dimi.vanhoof@vlot-vzw.be 

• Kathleen Schepens, secretaris 
kathleen.schepens@vlot-vzw.be 

• Joeri Facq, penningmeester 
joeri.facq@vlot-vzw.be 

• Franciska Wildenboer, bestuurder 
franciska.wildenboer@vlot-vzw.be 

 
Lidmaatschap 

Tarieven per kalenderjaar: 
• gewone leden: € 15,- 
• steunende leden: min. € 25,- 
• studenten: € 5,- 

Rekening: BE29 0689 0464 5164 (GKCCBEBB). 

Een jaarabonnement op Prora (4 nummers) is 
inbegrepen in het lidmaatschap. 

Het lidmaatschap wordt automatisch met een 
jaar verlengd indien het ten laatste op 31 de-
cember van het lopende jaar niet wordt opge-
zegd (per e-mail naar leden@vlot-vzw.be). 

 Ledenadministratie 

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

Leden kunnen een wijziging van hun persoon-
lijke gegevens melden per e-mail of via de web-
site www.vlot-vzw.be/gegevens. 
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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Je kunt er niet omheen: de Vereniging van 
Leerkrachten Oude Talen bestaat 20 jaar. Op 
27 februari jongstleden vierden we ons vierde 
lustrum met een feestelijke dag in Leuven. We 
konden er luisteren naar lezingen en debatbij-
dragen van enkele eminente ‘klassiekers’ (Pa-
trick De Rynck, Luc Devoldere, Christian Laes 
en Patrick Lateur) en maakten tijdens een ge-
gidste stadswandeling kennis met vaak onver-
wachte hoekjes van het ‘Latijnse’ Leuven. Uit 
de talrijke reacties die we achteraf mochten 
ontvangen, blijkt dat de dag als ongemeen 
boeiend en verrijkend werd ervaren. De afwe-
zigen hadden dus ongelijk. Een verslag van 
deze lustrumdag vind je op de volgende pa-
gina’s van deze Prora. 
 
We hebben onze twintigste 
verjaardag aangegrepen om 
onze vereniging in een mo-
dern jasje te steken. Vorig 
jaar namen we een grafisch 
vormgever in de arm om een nieuw logo te 
ontwerpen (nog steeds een schip, maar dan in 
een 21e-eeuwse uitvoering) en op basis daar-
van ook de kaft van Prora onder handen te ne-
men. Het resultaat van die ‘make-over’ heb je 
momenteel in handen. Dat nieuwe logo werd 
ook het uitgangspunt van een geheel nieuwe 
huisstijl, die tot uiting komt in al onze briefwis-
seling, op onze Facebookpagina en op onze 
volledig vernieuwde website. 
 
Die website werd trouwens tegelijk geactuali-
seerd en uitgebreid. Voortaan vind je er alle La-
tijnse/Griekse teksten die in artikelen worden 
geciteerd in de vorm van een Word-document 
om in de klas mee aan de slag te gaan. We zijn 
ook begonnen met de uitbouw van een groots 
Prora-archief met de integrale digitale versie 
van oudere jaargangen van het tijdschrift. Een 
deel is reeds beschikbaar, maar er zal ook heel 

wat scanwerk aan te pas komen, dus de rest 
mag je verwachten in een volgende fase. 
 
Uiteraard is het niet de bedoeling dat we alleen 
werken aan een nieuwe verpakking. Ook in-
houdelijk willen we onze werking waar moge-
lijk versterken en onze leden zo veel mogelijk 
ten dienste zijn. Daarbij willen we vooral inzet-
ten op communicatie en informatieverstrek-
king. Dit tijdschrift Prora – met informatieve, 
didactische en praktijkgerichte artikelen – blijft 
daarbij ook na 20 jaar een belangrijke rol spe-
len. Door de periodiciteit van de publicatie (om 
de 3 maanden) kunnen we echter onvol-
doende inspelen op de actualiteit. Daartoe 
hebben we een digitale nieuwsbrief in het le-

ven geroepen, waarmee we 
onze leden en sympathisan-
ten geregeld willen informe-
ren over onze eigen activi-
teiten en over het reilen en 
zeilen van de klassieke talen 

in Vlaanderen en omstreken. Ontvang je de 
nieuwsbrief nog niet? Inschrijven kan op de 
website www.vlot-vzw.be/nieuwsbrief. 
 
Ten slotte is het misschien opgevallen dat we 
‘u’ voortaan met ‘je’ aanspreken. We willen de 
band met onze leden nog meer versterken. 
Onze vereniging bestaat immers niet ter meer-
dere eer en glorie van zichzelf of haar raad van 
bestuur, maar alleen ten behoeve van haar le-
den. Meer dan ooit willen we een echte ‘ver-
eniging’ zijn, waarin alle leden zich verbonden 
voelen door dezelfde doelstellingen: het be-
houd en de bloei van een kwaliteitsvol onder-
wijs in de klassieke talen en van een brede be-
langstelling voor de klassieke cultuur. Om dat 
te realiseren rekenen we ook op jou! 
 
Joeri Facq 
Hoofdredacteur
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VERENIGING 
 

 
 
 

Lustrumviering Een stem voor de klassieken. 
20 jaar Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 

 

Roselien Maddens 
 
 
Op zaterdag 27 februari jongstleden kwamen de leden van de VLOT bijeen om het 20-jarig bestaan 
van de vereniging in stijl te vieren. Twee boeiende sprekers openden de dag. Het panelgesprek 
zorgde voor interessante visies op het onderwijs van klassieke talen. Een aangename winterzon liet 
ons toe een aantal Leuvense pareltjes te bezichtigen. 
 

Een boeiende kijk op de oudheid 
 
In 1996 zag de VLOT het levenslicht. Het was 
toen nog een kleine vereniging, die niet veel 
meer leden telde dan de bestuurders. In 2016 
zijn een 330-tal leerkrachten Latijn/Grieks lid 
van de vereniging, wat neerkomt op ongeveer 
één derde van het totale aantal klassiek ge-
schoolde leerkrachten. 
 
Om de twintigste verjaardag van de vereniging 
te vieren, besloot het bestuur om van de jaar-
lijkse studiedag een feesteditie te maken. Een 
80-tal collega’s werden onthaald in college De 
Valk te Leuven met een koffie of een fruitsap. 
Na het onthaal nam bestuurder Joeri Facq het 
woord. In zijn uiteenzetting keek hij achterom 
naar het ontstaan en de geschiedenis van de 
VLOT en blikte hij tegelijkertijd vooruit op de 
toekomst: wat kan de VLOT betekenen voor de 
hedendaagse leerkrachten? 
 
Vervolgens sprak voorzitter Kris Doffement het 
publiek toe. Hij kondigde de vlotte en inspire-
rende sprekers aan. Omwille van persoonlijke 
redenen moest Michael De Cock, auteur van 
onder meer het bekroonde Veldslag om een 
hart, verstek laten gaan voor de studiedag. 
 
Patrick De Rynck, vertaler en auteur, opende 
de dag met een toelichting bij zijn nieuwe boek 

De nieuwe Grieken en Romeinen. Verrassende 
confrontaties met de klassieke oudheid, dat hij 
samen met Toon Van Houdt schreef. Zoals Pa-
trick De Rynck het zelf zegt, is dit een boek over 
boeken in de oudheid. Centraal in dit werk is 
de vraag wat de klassieken voor onze heden-
daagse wereld kunnen betekenen. Aan de 
hand van verschillende thema’s gaan de au-
teurs op zoek naar de betekenis van antieke 
tekstfragmenten voor de hedendaagse mens. 
 

 
 
Daarna las Patrick Lateur, vertaler van meer-
dere klassieke werken, voor uit de elfde zang 
van zijn nieuwe vertaling van de Odyssee. On-
dertussen gaf hij ook toelichting bij zijn vertaal-
procedé. In de elfde zang daalt Odysseus af in 
de onderwereld en voert hij er gesprekken met 
talrijke overleden kennissen. De vertaling van 
de Odyssee van de hand van Patrick Lateur zal 
op 4 juli in Amsterdam verschijnen. 
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Het klassieketalenonderwijs anno 2016 
 
Zeer recent heropende minister van onderwijs 
Hilde Crevits het debat rond de eindtermen in 
het secundair onderwijs. Het debat gaat uit van 
vier kernvragen: welke rol moet onderwijs spe-
len in de ontwikkeling van kinderen en jonge-
ren? Wat moet het onderwijs bieden als basis 
voor verdere studies of het beroepsleven? Hoe 
kan het iedereen in staat stellen deel te nemen 
aan de samenleving? En wat moeten jongeren 
meekrijgen om zich persoonlijk te blijven ont-
wikkelen? 
 

De VLOT voelt de 
nood bij leer-
krachten aan om 
hierop duidelijke 
antwoorden te 
vinden voor het 
klassieketalenon-
derwijs. Patrick 
De Rynck, Patrick 
Lateur en Chris-
tian Laes, profes-

sor Latijn en oude geschiedenis, gingen met el-
kaar in gesprek. Luc Devoldere, schrijver en pu-
blicist, was de moderator van dienst. Samen 
met de deelnemers ging hij op zoek naar goede 
argumenten voor de zinvolheid van het klassie-
ketalenonderwijs. 
 
We leven in een maatschappij waarin we ons 
handelen moeten kunnen legitimeren. Ieder-
een gaat op zoek naar de nutswaarde van zijn 
doen en laten. Wat kan de nutswaarde zijn van 
Latijn en Grieks vandaag de dag? Een greep uit 
de traditionele argumenten, die het nog altijd 

goed doen bij ouders, zou kunnen zijn: het 
biedt een hulp bij de aanvang van medische 
studies, het is een goed middel om andere ta-
len te verwerven en het bevordert het logisch 
en analytisch denken van de leerlingen. Vol-
gens Christian Laes mogen we deze oude argu-
menten niet zomaar overboord gooien, maar 
we mogen er ook niet al te veel op focussen. 
 

 
 
We moeten uitgaan van een model van gelet-
terdheid. De eindtermen moderne talen leg-
gen vandaag de dag vooral de focus op com-
municatie; het echte literatuuronderwijs komt 
pas in de derde graad aan bod. In de lessen La-
tijn en Grieks zijn we al veel vroeger bezig met 
het bestuderen van literatuur. Daarenboven 
kan de kennismaking met klassieke auteurs 
poorten openen naar een beter begrip van de 
westerse wereld. 
 
Een veelgehoorde klacht bij ouders en col-
lega’s is het gebrek aan concentratie bij de 
jonge generatie. Door een ‘trage’ en precieze 
lezing van oude teksten willen we de leerlingen 
leren op een geconcentreerdere en nauwge-
zettere manier te lezen. Er wordt van leer-
krachten verwacht dat ze de leerlingen opvoe-
den tot kritische burgers. Het is belangrijk dat 
een kritische burger precies kan lezen en schrij-
ven. Een wereldburger moet met de complexi-
teit van taal kunnen omgaan en die kunnen 
duiden. We kunnen maar de werkelijkheid ken-
nen door die werkelijkheid ook uit te spreken. 
 
Daarenboven zijn de vakken Latijn en Grieks 
ideale momenten om de eigen identiteit te be-
vragen: wie zijn wij en vanwaar komen wij? 
Onze Europese identiteit wordt heden ten 
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dage bijzonder in vraag gesteld. Door een con-
frontatie met de bronnen, door kritiek en zelf-
kritiek en door het gesprek met de ‘andere’ 
identiteit kunnen we proberen onze eigen 
identiteit te achterhalen. 
 
Het panelgesprek werd afgerond met de woor-
den: ‘Wij, leerkrachten Latijn en Grieks, heb-
ben de bron in handen.’  
 

 
 

Latijnse sporen in Leuven 
 
Met veel stof tot nadenken en discussie trok-
ken de deelnemers na het panelgesprek naar 
restaurant Domus om de innerlijke mens te 
versterken. Tijdens de lunch werden de pran-
gende vragen van het panelgesprek verder uit-
gediept. 
 

 
 
Na de maaltijd wachtten een stralende winter-
zon en vier ervaren Leuvengidsen de deelne-
mers op voor een wandeling doorheen de stad. 
In vier groepen trokken we op pad. We verken-
den het Pauscollege en het Justus Lipsiuscol-
lege, die vandaag beide dienstdoen als studen-
tenverblijven. In de universiteitshal kregen we 

de kans om de proclamatiezaal van naderbij te 
bekijken. In ieder gebouw besteedden we aan-
dacht aan de Latijnse inscripties. Op de Oude 
Markt stonden we even stil bij de vernietiging 
van de stadsbibliotheek door de brand in de 
Eerste Wereldoorlog. Een stop voor het Leu-
vense stadhuis mocht uiteraard niet ontbre-
ken. Het is een van de bekendste gotische stad-
huizen. Het is boeiend om de vele beelden die 
dit gebouw sieren een naam te kunnen geven. 
Het fronton en de zuilen van museum M doen 
nog altijd erg klassiek aan, hoewel de rest van 
het museum een uiterst modern gebouw is. 
Een bezoek aan de huidige stadsbibliotheek 
met zijn indrukwekkende leeszaal kon niet ont-
breken. Langs de buitenkant staan heel wat in-
scripties op het bibliotheekgebouw, waarvan 
een groot aantal in het Latijn. 
 
Zowel voor diegenen die Leuven goed kennen 
uit hun studententijd als voor niet-Leuvenaars 
was het een ware ontdekkingsreis doorheen 
de stad. We kwamen op plaatsen waar we an-
ders nooit zouden komen of die we stilletjes 
voorbij zouden gaan. De gidsen hadden voor 
ons verschillende inscripties uitgeplozen, die 
tijdens de wandeling door de classici grondig 
werden bestudeerd. 
 
Ten slotte konden we ons opwarmen en onze 
indrukken delen op de afsluitende receptie. De 
twintigste verjaardag van de VLOT werd in stijl 
gevierd, zoals het ware classici betaamt. 
 

 

 
Bij dit verslag staan enkele sfeerbeelden. Het volledige 
fotoalbum van onze lustrumviering kun je bekijken op 
onze website: www.vlot-vzw.be/activiteiten/lustrum. 
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20 jaar VLOT: een terugblik 
 

Joeri Facq 
 
 
De lustrumviering ter gelegenheid van 20 jaar VLOT werd geopend met een toespraak door bestuur-
der Joeri Facq, waarin hij terugblikte op de afgelopen 20 jaar, maar ook vooruitkeek naar de toe-
komst van de vereniging. 
 
Dames en heren, geachte leden en sympathi-
santen, geachte genodigden uit Vlaanderen en 
Nederland, beste collega’s 
 
Goede morgen en van harte welkom in Leuven 
op deze studiedag naar aanleiding van 20 jaar 
Vereniging van Leerkrachten Oude Talen. Bij 
een feestelijke gelegenheid als deze hoort na-
tuurlijk een toespraak, een taak die ik – met 14 
jaar dienst de ‘ancien’ van het bestuur – met 
plezier op mij heb genomen. Beslagen als jullie 
allemaal zijn in de antieke retorica weten jullie 
dat een goede ciceroniaanse redevoering aan 
verschillende voorwaarden moet voldoen en 
een aantal vaste onderdelen moet bevatten. 
Geheel in overeenstemming met de Romeinse 
eisen en tradities zal ik jullie dus de komende 
uren onderhouden met mijn speech. 
 
I have a dream ... dacht een handvol leerkrach-
ten Latijn en Grieks in 1995, nu ruim 20 jaar ge-
leden. Een droom dat Vlaanderen een eigen le-
rarenvereniging voor klassieke talen zou heb-
ben. Dat zo een vereniging nodig was en is, 
komt door de voortdurende dreiging die onze 
vakken boven het hoofd hangt en die met de 
regelmaat van een klok opnieuw opduikt. Ons 
noodlot als het ware. Dat is jammer, want in 
onze materialistische tijd – waarin economisch 
nut de maatstaf van alles lijkt te zijn – kunnen 
wij net een alternatieve kijk bieden en kunnen 
de oude tantes Latijn en Grieks verlichting of 
verademing schenken in het overigens prag-
matische lessenpakket van vandaag. 
 
Kortom, er moest en zou dus een lerarenver-
eniging Latijn en Grieks komen. Yes, we can! Er 
moesten bergen werk worden verzet. Het uit-
gangspunt was letterlijk een tabula rasa, een 

onbeschreven blad papier. Er was helemaal 
niets: geen naam, geen tijdschrift, geen activi-
teiten en ‒ behalve de stichters zelf ‒ geen le-
den. Na enige brainstorms werden er statuten 
opgesteld, die op 1 februari 1996 werden gepu-
bliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staats-
blad. De Vereniging van Leerkrachten Oude Ta-
len, of kortweg VLOT, was officieel geboren. 
 
Vanaf het begin had de vereniging de oprechte 
overtuiging dat classici en medestanders van 
het klassieketalenonderwijs ‒ ongeacht hun 
herkomst, strekking of functie ‒ meer dan ooit 
over hun grenzen en verschillen heen moesten 
kijken, omdat iets dat ons zeer lief is, zorg en 
verdediging behoeft. Zeker in een tijd waarin 
de schoolstrijdbijl nog lang niet was begraven, 
is het een unicum dat we erin geslaagd zijn 
leerkrachten uit de verschillende onderwijs-
netten in één vereniging bijeen te brengen. 
 
Het ledenaantal van de VLOT is al snel na de 
stichting van de vereniging vrij spectaculair ge-
groeid. Na een jaar waren er 90 leden, na drie 
jaar 180, na zes jaar bijna 300. Vandaag telt 
onze vereniging alles samen ongeveer 330 le-
den. Daarmee is één op de drie Vlaamse leer-
krachten Latijn en Grieks lid van de VLOT. Dat 
is niet slecht, maar kan zeker nog beter. Het 
blijft onze ambitie om zo veel mogelijk col-
lega’s klassieke talen te laten aansluiten, om-
dat we alleen op die manier sterk staan om de 
belangen te behartigen van de vakken die ons 
zo dierbaar zijn en van de mensen die er zich 
dagelijks voor inzetten. We willen jullie, die 
door jullie aanwezigheid een grote betrokken-
heid tonen, dan ook graag oproepen om onze 
missie uit te dragen en ons zo te helpen bij de 
verdere versterking van onze vereniging. 
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Het belangrijkste product van de VLOT is na al 
die jaren nog steeds het tijdschrift Prora. In de 
eerste jaargangen luisterde dat gewoon naar 
de naam VLOT-nieuws, een wat inspiratieloze 
titel die vanaf 1999 werd vervangen door het 
beter klinkende Prora, Latijn voor ‘boeg’ en 
daarmee ook symbolisch een mooie keuze. De 
toenmalige bestuurders hebben ook even de 
naam Puppis overwogen, maar dat idee werd 
al snel overboord gegooid. Stel je voor op 
welke gniffelende reacties die titel door niet-
latinisten zou worden onthaald! 
 
De voorbije 20 jaar zijn er 80 nummers van 
Prora verschenen, samen goed voor meer dan 
2400 pagina’s informatieve, didactische en 
praktijkgerichte artikelen. Een echte goudmijn 
voor de classicus, die we binnenkort willen ont-
sluiten via onze website. Theoretische uiteen-
zettingen over klassieke talen of cultuur, didac-
tische suggesties uit de lespraktijk van leer-
krachten, actuele artikelen over de positie van 
Latijn en Grieks in het Vlaams onderwijs, recen-
sies van boeken en publicaties in verband met 
de klassieke oudheid, tips voor websites over 
klassieke talen en cultuur, een uitvoerige ka-
lender met alles wat er in binnen- en buiten-
land gebeurt op het vlak van de klassieke oud-
heid ... het had en heeft allemaal een plaats in 
Prora. We hopen daarmee de leerkrachten 
klassieke talen te ondersteunen in hun dage-
lijkse lesopdracht. 
 
Die ondersteuning proberen we ook te bieden 
door de organisatie van activiteiten voor leer-
krachten Latijn en Grieks. In de eerste plaats is 
er de jaarlijkse studiedag, waarbij uiteenlo-
pende inhoudelijke en didactische onderwer-
pen aan bod komen. Maar ook voordrachten, 
een boekenbeurs, cursussen, museum- en ten-
toonstellingsbezoeken, een theatervoorstel-
ling en workshops passeerden de voorbije 20 
jaar de revue. In totaal waren er 30 activiteiten 
van en voor onze collega’s. 
 
We hebben ook twee kleinere en misschien 
minder bekende projecten, maar ze kunnen 
wel op de nodige belangstelling rekenen. 

Zo hebben we een folder gemaakt – professio-
neel vormgegeven en volledig in kleur gedrukt 
– waarin aan leerlingen van het zesde leerjaar 
basisonderwijs wordt uitgelegd wat er van het 
vak Latijn precies mag worden verwacht. Alle 
scholen die dat wensen, kunnen hem gebrui-
ken tijdens kennismakingslessen, opendeurda-
gen en infoavonden. Dat gebeurt blijkbaar 
massaal, want we verkochten er reeds 32 750 
exemplaren van. 
 
Ten tweede voorziet de VLOT jaarlijks een bud-
get om projecten in het kader van klassieke ta-
len en cultuur een financieel 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. Ook op die manier bevorderen we de 
belangstelling voor de klassieke talen en cul-
tuur en helpen we de klassieken zichtbaar ma-
ken in Vlaanderen. 
 
Over financiën gesproken. Toen de VLOT in 
1996 werd opgericht, bedroeg het lidgeld 500 
frank (zo’n 12,50 euro). In 1999 werd dat opge-
trokken naar 600 frank (15 euro) – en dat be-
drag is het vandaag, 17 jaar later, nog steeds. 
Sinds de oprichting van de vereniging is de le-
denbijdrage dus nog maar één keer verhoogd, 
ondanks de sterk gestegen kosten. Het is ook 
de laagste van om het even welke Vlaamse le-
rarenvereniging. Dat is mogelijk dankzij een ge-
zond financieel beheer en een goede kosten-
beheersing, en ondanks het feit dat we het 
zonder enige vorm van subsidiëring moeten 
stellen. Het blijft ook in de toekomst ons 
streefdoel om onze leden zo veel mogelijk te 
bieden voor zo weinig mogelijk geld. 
 
Hoewel ons werkterrein in de eerste plaats het 
Vlaams onderwijs is, willen we toch ook de vin-
ger aan de pols houden op het vlak van de klas-
sieke talen in binnen- en buitenland. 
 
Zo zijn we vertegenwoordigd in de overkoepe-
lende Vlaamse vereniging Classica Vlaanderen, 
die zelf lid is van Euroclassica, de klassiekenver-
eniging op Europees niveau. 
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Daarnaast wisselen we ledentijdschriften uit 
met verenigingen voor klassieke talen in Frans-
talig België en in Nederland. Met de collega’s 
van onze Nederlandse zustervereniging gingen 
we zelfs nog een stapje verder en vergaderden 
we reeds enkele keren samen om gemeen-
schappelijke problemen te bespreken en 
ideeën uit te wisselen. We zijn dan ook bijzon-
der verheugd dat we hier vandaag ook een de-
legatie van de Vereniging Classici Nederland 
mogen verwelkomen. 
 
In 20 jaar kan er veel gebeuren; dat is bij de 
VLOT niet anders. Tot onze memorabele mo-
menten behoren ongetwijfeld onze gesprek-
ken – samen met andere lerarenverenigingen 
– met voormalig onderwijsminister Marleen 
Vanderpoorten, die als oud-leerkracht de dia-
loog met de mensen uit het werkterrein wilde 
aangaan. Naar aanleiding van de publicatie 
door het GO! van een standpunt waarin Latijn 
en Grieks als elitair en nutteloos werden afge-
daan, schreven we een brief om ons ongenoe-
gen te uiten over die tendentieuze en ongefun-
deerde stelling, waarop we prompt werden 
uitgenodigd door Raymonda Verdyck, afge-
vaardigd bestuurder van het GO!, om onze ar-
gumenten te komen toelichten. 
 
Helaas zijn er ook minder goede herinnerin-
gen. In 2012 moesten we afscheid nemen van 
onze voorzitter Lieve Van Gerwen, en vorig jaar 
nog van onze penningmeester Dirk Panhuis. 
Beiden hebben zich met hart en ziel ingezet 
voor de klassieke talen en hebben een niet te 
overschatten rol gespeeld in onze vereniging. 
Zij zouden vandaag bijzonder fier zijn geweest 
op ‘hun’ VLOT ... 
 
Het is onze overtuiging dat de bestaansreden 
van onze vereniging in geen geval de vereni-
ging zelf is, maar uitsluitend onze leden en 
sympathisanten, jullie dus, de leerkrachten La-
tijn en Grieks die onze idealen dagelijks waar-
maken in de klas. Toch willen we van deze ge-
legenheid gebruikmaken om de mensen die 
een deel van hun vrije tijd voor de VLOT in de 
weer zijn – onbezoldigd en belangeloos – en 
die in alle bescheidenheid achter de schermen 

bergen werk verzetten, even in de schijnwer-
pers te plaatsen en aan jullie voor te stellen: 
onze raad van bestuur. Ik denk dat ze nu het 
liefst achter het decor zouden verdwijnen, 
maar ik wil hen toch vragen om zich kenbaar te 
maken als ze hun naam horen. 
 
Kris Doffemont is onze voorzitter – als de VLOT 
een bedrijf was, zou hij de CEO zijn – die alle 
activiteiten van onze vereniging coördineert, 
de vergaderingen voorzit en zorgt voor het 
welzijn van onze vereniging. Voor deze dag 
legde hij alle contacten met de sprekers. 
 
Dimi Van Hoof is onze ondervoorzitter, die bij 
verhindering de voorzitter (en in de praktijk 
ook alle andere functies) vervangt. Na 2 jaar in 
het bestuur al zoveel te zeggen? Van een blitz-
carrière gesproken! 
 
Kathleen Schepens is onze secretaris, die de ver-
slagen maakt van alle vergaderingen (een taak 
die zij al 14 jaar met toewijding vervult), het ar-
chief van de vereniging beheert en als persver-
antwoordelijke de vragen van journalisten zo 
goed mogelijk probeert te beantwoorden. 
 
Franciska Wildenboer is, samen met Dimi, een 
van onze jongste aanwinsten, maar heeft het 
grootste deel van de praktische organisatie van 
deze dag op zich genomen. Dankzij haar heb-
ben we een dak boven ons hoofd, krijgen we 
deze middag eten – dat hopen we toch – en 
kunnen we deze namiddag gaan wandelen in 
het mooie Leuven. 
 
Roselien Maddens is officieel nog geen lid van 
het bestuur, maar draait sinds kort wel al volop 
mee in onze organisatie en is vandaag verslag-
gever en fotograaf van dienst. 
 
Ikzelf ten slotte ben Joeri Facq, net als Kathleen 
14 jaar op post in het bestuur. Ik ben de pen-
ningmeester, verzorg de redactie van Prora, doe 
de ledenadministratie en beheer de website. 
 
We willen echter ook de talrijke oud-bestuur-
ders niet vergeten. Zij hebben zich de afgelo-
pen 20 jaar ingezet voor de vereniging en er, 
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ieder op hun manier, mee voor gezorgd dat de 
kleine VLOT van weleer volwassen is gewor-
den. Velen van hen zijn hier vandaag ook aan-
wezig. Een woord van dank voor hun bijdrage 
is hier beslist op zijn plaats. 
 
Na 20 jaar is het aangewezen even achterom te 
kijken en stil te staan bij het verleden, maar we 
willen natuurlijk ook kijken naar de toekomst. 
 
We hebben dit lustrum aangegrepen om onze 
vereniging volledig te moderniseren. Vorig jaar 
lieten we een nieuw logo ontwerpen, dat de 
basis is geworden van een nieuwe huisstijl. 
Onze administratie, onze website en onze 
Facebookpagina zijn reeds vernieuwd. Binnen-
kort verschijnt ook Prora in een nieuw jasje. 
 
Uiteraard wordt ook de inhoud niet vergeten. 
Meer dan ooit willen we met Prora onze col-
lega’s ondersteunen in hun lespraktijk. Meer 
dan ooit willen we dicht bij onze leden staan, 
door zo veel mogelijk activiteiten te organise-
ren. Meer dan ooit willen we inzetten op infor-
matieverstrekking, via onze website en onze 
Facebookpagina, maar ook via de elektroni-
sche nieuwsbrief die we in het leven hebben 
geroepen. 
 
De belangstelling voor de klassieke talen en 
cultuur bevorderen, de kwaliteit van het on-
derwijs in de klassieke talen verbeteren, de 
leerkrachten klassieke talen concrete onder-
steuning bieden en de belangen van de leer- 

krachten klassieke talen behartigen. Dat zijn 
onze statutaire doelstellingen, en voor minder 
gaan we niet. Iedereen die zich daarbij betrok-
ken voelt en daaraan een bijdrage wil leveren, 
is van harte welkom. 
 
Anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met 
de voorbereidingen van deze dag. We willen 
jullie dan ook van harte bedanken voor jullie 
komst. Dat jullie onze twintigste verjaardag sa-
men met ons willen vieren, doet ons veel ple-
zier. We hadden hier zelfs nog met meer aan-
wezigen moeten zijn, maar helaas lijken griep- 
en andere virussen klassiek Vlaanderen in hun 
greep te hebben, want de afgelopen week be-
reikten ons heel wat annuleringen wegens 
ziekte. 
 
Er rest mij nu alleen nog jullie te feliciteren om-
dat jullie het de volledige duur van mijn toe-
spraak hebben volgehouden en vooral jullie 
een fantastische dag toe te wensen. Op 20 jaar 
Vereniging van Leerkrachten Oude Talen! 

 

 
 
 

Wervingsactie nieuwe leden 
 

 
 
Het spreekt bijna vanzelf: hoe meer leden een 
vereniging heeft, des te sterker ze staat in haar 
werking. Dat is voor de VLOT – gezien de vak-
ken die ze vertegenwoordigt – misschien nog 
meer het geval dan voor andere verenigingen. 
Daarom willen we al onze leden oproepen om 
ons te helpen bij de uitbreiding van ons leden-
bestand en de versterking van onze vereniging. 

Heb of ken je collega’s op school of daarbuiten 
die nog geen lid zijn van de VLOT? Bezorg ze 
dan de informatiefolder die je bij deze Prora 
vindt. Onder alle leden die een nieuw lid aan-
brengen, verloten we een boekenpakket. Mail 
daarvoor jouw gegevens en de gegevens van 
het nieuwe lid (naam, adres, telefoon, e-mail) 
naar leden@vlot-vzw.be. Alvast bedankt! 



 11  

 

 
 



 12  

DIDACTIEK 
 

 
 
 

De adelaardragers van Julius Caesar 
 

Roland Frits Coghe 
 
 
In deze lessenreeks wordt het gedrag van drie Romeinse adelaardragers besproken met Latijnse 
teksten, Nederlandse weergave, moderne verslaggeving, besprekingsvragen, ranking van persona-
ges en waardeoordelen. Deze figuren worden in de ruime context van kritieke momenten of van 
een nederlaag geplaatst. Strategische kaartjes en tekeningen maken het verhaal visueel. Vooraf-
gaand aan de teksten, verklaring en bespreking geven we een overzicht van de doelstellingen van 
deze lessenreeks. 
 

Doelstellingen van de lessenreeks 
 
A Latijnse teksten 

1 de Latijnse teksten begrijpend kunnen le-
zen en in context plaatsen; 

2 fragmenten van de Latijnse teksten kun-
nen vertalen/weergeven in het Neder-
lands; 

3 tekstelementen kunnen opzoeken; 
4 grammaticale vormen kunnen verklaren. 

B Reflecties op de perspectivering van 
1 Caesar in tekst 1 en 3, maar buiten beeld 

in tekst 2; 
2 de adelaardragers/centurio’s op kritieke 

momenten; 
3 het al dan niet gebruiken van de directe 

rede. 

C De historische context 
1 de grote lijnen van de gebeurtenissen 

kennen en kunnen navertellen; 
2 de militaire feiten in chronologische 

volgorde kunnen plaatsen; 
3 strategieën van de leiders kunnen weer-

geven; 
4 illustratieve kaarten kunnen lezen of (re) 

construeren; 

                                                      
1 Over de naam Caesar, de derde persoon, perspectivering: C. Kroon, pp. 236-237. Ook wanneer Caesar buiten beeld is, 
zoals bij de overwinning door de Eburonen, heeft dit zijn betekenis. 
2 In De bello Gallico en De bello civili wordt de naam Caesar 775 maal vermeld: M. Rambaud (1953), p. 197. 

5 kritische opmerkingen maken of per-
soonlijke meningen weergeven. 

D Verder uitdiepen 
1 één of meer punten van de verhalen of 

aanverwante verhalen uitdiepen (zie 
‘Verder lezen’); 

2 één of meer punten van de verhalen ac-
tualiseren; 

3 een voordracht over de uitrusting en 
functie van de adelaardrager/centurio 
geven; 

4 een discussie over de onderhandelingen 
tussen Ambiorix en Sabinus of tussen Sa-
binus en Cotta uitschrijven en dramatise-
ren; 

5 een artikel/boek uit de bibliografie lezen. 

 
Inleiding 
 
In zijn werken over de oorlogen die hij voerde, 
stelt Caesar meestal zichzelf centraal. Daarbij 
schrijft hij over zichzelf in de derde persoon1: 
Caesar stelt vast, Caesar vreest, Caesar spoort 
aan, Caesar beslist, Caesar beveelt, Caesar 
voert militaire acties uit.2 In deze lessenreeks 
bestuderen we enkele episodes waarin niet 
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Caesar zelf, maar de heldhaftige adelaardra-
gers op de voorgrond treden. 

 

 
 

Adelaardrager en centurio 

 
Het was een grote eer voor een Romeins sol-
daat om op te klimmen tot de functie van aqui-
lifer of drager van het signum met de zilveren 
aquila (adelaar) met opengespreide vleugels. 
Deze standaard werd door Marius ingevoerd 
en was de hoogste in aanzien. Hij was op een 
houten schacht geplaatst en werd meegedra-
gen in de eerste cohorte van het legioen. De 
adelaar was aan Jupiter gewijd, was de ziel van 
elk legioen en mocht onder geen beding in de 
handen van de vijand vallen. Zo was het verlies  

van drie Romeinse adelaars bij de nederlaag te-
gen de Germanen in 9 n.C. in het Teutoburger-
woud een grote schande. Groot was dan ook 
de Romeinse vergelding in de latere jaren. 
Daarom laat Caesar de adelaardragers in zijn 
oorlogsverslagen een aantal keer heldhaftig 
optreden, vooral op kritieke momenten en in 
noodsituaties. 
 
In deze bijdrage worden drie van dergelijke 
tussenkomsten behandeld: de moedige daad 
van de adelaardrager bij de landing in Britan-
nia, het huzarenstukje van L. Petrosidius bij de 
nederlaag van de Romeinen tegen Ambiorix en 
ten slotte de stunt van de adelaardrager bij de 
nederlaag van Caesar in de burgeroorlog tegen 
Pompeius bij Dyrrachium. 
 

De adelaardrager bij Brittannië  
 
Een eerste anekdote over een adelaardrager le-
zen we in De bello Gallico 4, 25, waar de lan-
dingsoperatie van Caesar in Brittannië niet vlot. 
 
De zomer van 55 v.C. was ver gevorderd, maar 
toch wilde Caesar nog een inval in Brittannië 
doen. Voor zijn vertrek had hij over dit eiland 
en zijn bewoners inlichtingen ingewonnen bij 
kooplieden bij de Morini (streek van Calais), die 
regelmatig Brittannië hadden bezocht. Met 
twee legioenen (ca. 4000 man) op 40 schepen 
en met 18 vrachtschepen (met onder meer rui-
ters, paarden en lastdieren) probeerden de Ro-
meinen ter hoogte van het huidige Deal, nabij 
Dover, aan land te komen. Zij werden daarbij 
echter gehinderd door tal van moeilijkheden: 
de grote schepen konden alleen het anker 
gooien in diep water en dus ver van de kust; 
voor de soldaten was de locatie onbekend, en 
ook met het verschijnsel van de getijden waren 
ze niet vertrouwd; zwaar bewapenden moes-
ten van het schip springen en overeind blijven 
in de golven; ze moesten strijden tegen de vij-
and zodra die het water introk of vanuit het 
voor hem bekende strand speren gooide of wa-
genstrijders inzette, waarmee de Romeinen 
niet vertrouwd waren. 
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Caesar merkte op dat zijn ervaren troepen bij 
deze gelegenheid minder enthousiasme en 
strijdlust aan de dag legden dan anders. Er 
kwam van een aanval niets terecht. Daarop gaf 
Caesar een signaal aan de kapiteins van de oor-
logsschepen om het strand zo dicht mogelijk te 
naderen. De bedoeling was om de vijand vanaf 
het dek te bestoken met slingerstenen, pijlen 
en geschut. 
 
Caesar liet opschrijven: ‘Terwijl onze soldaten 
nog aarzelden, vooral wegens de diepte van 
het water, smeekte de adelaardrager van het 
tiende legioen de goden om een gelukkige af-
loop en riep:’ 
 

‘Desilite, inquit, commilitones, nisi vultis aqui-
lam hostibus prodere; ego certe meum rei pu-
blicae atque imperatori officium praestitero.’ 
Hoc cum magna voce dixisset, se ex navi proie-
cit atque in hostes aquilam ferre coepit. Tum 
nostri, cohortati inter se ne tantum dedecus 
admitteretur, universi ex navi desiluerunt. Hos 
item ex proximis navibus cum conspexissent, 
subsecuti hostibus appropinquarunt.’ 

‘Hé maten, spring overboord! Of willen jullie 
het adelaarsteken prijsgeven? Ík doe in elk ge-
val mijn plicht voor volk en generaal.’ Toen hij 
dit luidkeels had geroepen, stortte hij zich van 
het schip en begon het adelaarsteken naar de 
vijanden toe te dragen. Daarop vuurden onze 
mensen elkaar aan: zo’n schande mochten ze 
niet toelaten! Allemaal sprongen zij van het 
schip af. Toen ze dat op de naastgelegen sche-
pen zagen, volgden ze hen en gingen op de vij-
anden af.3 

 

                                                      
3 Vertaling: Vincent Hunink. 

Het gedrag van deze adelaardrager wordt op 
bijzondere wijze in de verf gezet door het ge-
bruik van de directe rede. Deze directe stijl 
komt negenmaal voor in De bello Gallico. Der-
gelijke inlassingen vormen een literaire her-
ademing in het zakelijk en prozaïsch verslag. 
Dacht Caesar misschien even aan zijn lezers en 
vooral aan de politieke redenaars in de senaat 
te Rome? 
 
Caesar had weliswaar het commando over de 
vloot, maar in deze scène wordt het gebruike-
lijke perspectief even losgelaten en verschuift 
de aandacht naar de adelaardrager, de red-
dende held op dit kritieke moment. 
 

 
 

Imperator Caesar en de adelaardrager op het schip 
(F. Ortega in E. Farinacci, p. 131) 

 
Bespreking 
 
1 Welke moeilijkheden deden zich voor bij de 

landing? 

 De grote Romeinse schepen konden alleen ver van 
de kust ankeren; ze kenden het fenomeen van de ge-
tijden niet; alle plaatsen waren voor hen onbekend; 
als zwaar bewapenden moesten ze van het schip 
springen en de strijd met de vijand in de golven aan-
binden; de wagenstrijders waren voor de Romeinen 
onbekend. 

2 Wat stelde Caesar vast bij de soldaten? 

 De soldaten toonden bij deze gelegenheid minder 
enthousiasme en strijdlust. 
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3 Wat vroeg de adelaardrager smekend? 

 Hij smeekte de goden om een goede afloop van de 
landing. 

4 Vertaal wat de adelaardrager luid uitriep. 

5 Lees de tekst van de adelaardrager in de 
cartoon. Van welke zin(nen) uit het verhaal 
is de tekstballon een overdrijving? 

 Caesar merkte dat zijn ervaren troepen bij deze ge-
legenheid minder strijdlust vertoonden en dat er 
niets van een aanval terechtkwam. Er was aarzeling 
bij de soldaten wegens de diepte van het water. 

6 Hoe bewees de adelaardrager dat hij zijn 
plicht deed? 

 Hij voegde de daad bij het woord: hij sprong als eer-
ste van het schip en stevende met de adelaar af op 
de vijand. 

7 Tantum dedecus. Waaruit zou die schande 
bestaan? 

 Dat de vijand de adelaar als een trofee van de Romei-
nen zou afnemen. 

8 Het voorbeeld van de aquilifer werkte 
aanstekelijk. Leg uit met een tekstelement 
waaruit dat blijkt. 

 Door zijn daad begonnen de soldaten elkaar aan te 
moedigen; allen sprongen van het schip; ook die van 
de andere nabije schepen zagen dat, sprongen eraf, 
sloten zich bij hen aan en naderden de vijand. 

 
Verder lezen 
 
1 De veldslag in het Teutoburgerwald (Noord-

Duitsland): Tacitus, Annales 1, 63, 3; 2, 7; 2, 
41; 2, 45; Suetonius, De vita Caesarum, Ti-
berius 17-18. 

2 Het volledige verslag van de eerste expedi-
tie naar Brittannië: Caesar, De bello Gallico 
4, 20-36. 

3 Een andere bron over de expeditie van Cae-
sar naar Brittannië: Suetonius, De vita Cae-
sarum, Caesar 31-32. 

4 Een soortgelijke anekdote tijdens de Twee-
de Punische Oorlog: Livius, Ab urbe condita 
25, 14: de militaire prefect Vibius Accaeus 
van de Paelignische cohorte nam het vaan-
del (signum) af en gooide het binnen de wal 
van de Carthagers. Hij zwoer dat, indien de 
vijand zich van dit vaandel meester maakte, 

hij zelf als eerste over de gracht en de wal 
zou stormen. Zo vochten de Paeligni binnen 
de wal van de vijand. 

5 De uitrusting van de aquilifer en de centurio: 
B. Van Daele, Het Romeinse leger. 

6 De expeditie van Caesar naar en in Brittan-
nië in 55-54 v.C.: kaartje in Le Bohec, p. 223. 

 
De adelaardrager bij de Eburonen 
 
In de onrustige nazomer van 54 v.C. ging Cae-
sar niet terug naar Noord-Italië om zijn zaken 
in Gallia Cisalpina te regelen, maar bleef hij in 
het noorden, uit waakzaamheid voor mogelijke 
rebellie bij de Belgische stammen. Zijn hoofd-
kwartier sloeg hij op in Samarobriva (Amiens, 
Noord-Frankrijk, toen Belgica). De rest van zijn 
leger verspreidde hij over zes andere winter-
kampen, waaronder één in de buurt van Ton-
geren. 
 
Onder leiding van Ambiorix bestormden de 
Eburonen dit Romeinse kamp. Het herbergde 
één legioen en vijf cohorten en de leiding was 
toevertrouwd aan Q. Titurius Sabinus en L. Au-
runculeius Cotta. De Romeinen sloegen de eer-
ste aanval met succes af, maar de Eburonen 
nodigden de overwinnaars van deze schermut-
seling uit om te onderhandelen. De listige Am-
biorix legde de Romeinse gezanten uit dat ze 
onder druk stonden van een Gallische samen-
zwering tegen de Romeinen. Tevens gaf hij hen 
de raad zo vlug mogelijk hun winterkamp te 
verlaten, omdat de Germanen over enkele da-
gen zouden aankomen en van plan waren om 
het kamp te vernietigen en de Romeinen te 
vermoorden. Ambiorix wilde hen zelfs een vei-
lige uitweg door zijn gebied geven. 
 
Dit nieuws zaaide twijfel bij de Romeinse lei-
ding. Sabinus wilde vertrekken en zijn heil zoe-
ken bij het dichtstbijzijnde kamp van Q. Cicero 
(vlak bij het huidige Binche). Cotta wilde niet 
zonder toestemming van de oppergeneraal 
Caesar vertrekken. In een nachtelijke discussie 
haalde Sabinus’ standpunt het op dat van 
Cotta. De meeste soldaten sloten zich uit angst 
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aan bij Sabinus. De volgende ochtend ver-
trokken de vermoeide Romeinen bij dageraad, 
in de mening dat de raad niet van een vijand, 
maar van een zeer goede vriend kwam. 

 

 
 

De Romeinen in een hinderlaag nabij Tongeren 
(A. Matthijs) 

 
Toen de Romeinen twee mijlen buiten het 
kamp waren, liepen ze in een vallei in de hin-
derlaag die de Eburonen onder leiding van Am-
biorix hadden gelegd. De Romeinen konden 
geen kant op, omdat ze helemaal omsingeld 
waren. De ontreddering van de Romeinen was 
groot. Sabinus was radeloos en Cotta deed wat 
hij kon. Bij de gewone soldaten brak er paniek 
uit en er heerste chaos in de gelederen.4 Cae-
sar schrijft in zijn commentaar: ‘zoals onvermij-
delijk gebeurt’. Caesar verweet hen geen 
schuld bij paniek of een nederlaag, omdat de 
soldaten fungeerden als een instrument, een 
corpus pugnans, in de handen van een centurio 
of een legatus. De soldaten spanden zich in tot 
het uiterste. De Romeinen leden echter grote 
verliezen en Cotta zelf werd gewond. Opnieuw 
dook de listige Ambiorix op: hij nodigde Sabi-
nus uit voor onderhandelingen. Die smeekte 
om hem en zijn manschappen te sparen. Cotta 
weigerde met Sabinus mee te gaan. 
 
Over het vervolg lezen we bij Caesar (De bello 
Gallico 5, 37): 

                                                      
4 Caesar, De bello Gallico 5, 33. 

Sabinus, quos in praesentia tribunos militum 
circum se habebat et primorum ordinum cen-
turiones se sequi iubet, et, cum propius Am-
biorigem accessisset, iussus arma abicere, im-
peratum facit suisque ut idem faciant imperat. 
Interim, dum de condicionibus inter se agunt 
longiorque consulto ab Ambiorige instituitur 
sermo, paulatim circumventus interficitur. 
Tum vero suo modo victoriam conclamant at-
que ululatum tollunt, impetuque in nostros 
facto, ordines perturbant. Ibi L. Cotta pugnans 
interficitur cum maxima parte militum. Reliqui 
se in castra recipiunt unde errant egressi. Ex 
quibus L. Petrosidius aquilifer, cum magna 
multitudine hostium premeretur, aquilam in-
tra vallum proicit, ipse pro castris fortissime 
pugnans occiditur. Illi aegre ad noctem oppug-
nationem sustinent; noctu ad unum omnes, 
desperata salute, se ipsi interficiunt. Pauci ex 
proelio elapsi, incertis itineribus per silvas ad T. 
Labienum legatum in hiberna perveniunt atque 
eum de rebus gestis certiorem faciunt. 

Sabinus gaf de krijgstribunen die hij op dat mo-
ment om zich heen had en de centurio’s van de 
eerste rang bevel hem te volgen. Toen ze in de 
buurt van Ambiorix waren gekomen, kreeg hij 
bevel de wapens neer te leggen. Hij deed wat 
hem opgedragen was en droeg zijn mannen op 
hetzelfde te doen. Terwijl ze onderhandelden 
over de voorwaarden en Ambiorix het overleg 
met opzet rekte, werd hij intussen langzamer-
hand omsingeld. Toen werd hij vermoord. 
Daarop begonnen de vijanden op hun gebrui-
kelijke manier te schreeuwen dat ze gewonnen 
hadden. Ze hieven een gebrul aan, deden een 
uitval naar onze mensen en brachten de gele-
deren in verwarring. Daar vond Lucius Cotta 
strijdend de dood, samen met het grootste 
deel van zijn soldaten. De rest trok zich terug in 
het kamp, vanwaar uit ze vertrokken waren. 
Onder hen was vaandeldrager Lucius Petrosi-
dius: toen hij door een grote massa vijanden 
belaagd werd, gooide hij zijn vaandel binnen 
de wal. Zelf bleef hij voor het kamp dapper 
strijden en sneuvelde daar. Met moeite wisten 
ze de belegering tot de nacht uit te houden. ’s 
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Nachts hadden ze geen enkele hoop meer en 
brachten elkaar ter dood, tot de laatste man 
toe. Een paar mensen waren ontsnapt uit de 
strijd. Via allerlei omzwervingen door de bos-
sen kwamen zij bij de winterkwartieren van on-
derbevelhebber Titus Labienus en brachten 
hem op de hoogte van wat er gebeurd was.5 

 
De naam Caesar in de nominatief komt 212 
maal voor in De bello Gallico en Caesar plaatst 
dus zichzelf als hoofdpersonage duidelijk in per-
spectief. Maar op deze zwartste bladzijden – de 
Romeinen verloren anderhalf legioen – van de 
Gallische oorlog komt naast de namen Sabinus 
en Cotta nu plots de aquilifer L. Petrosidius in 
perspectief. Over Caesar geen woord! Zo leidde 
Caesar de aandacht af van deze vreselijke ge-
beurtenis naar iets positiefs, namelijk een hel-
dendaad bij een nederlaag. Met dit nieuwe per-
spectief van L. Petrosidius raakt hij eventjes een 
gevoelige snaar bij de Romeinse lezer. 
 

 
 
Opvallend is dat Caesar hier weinig of niet in 
het verhaal wordt genoemd. Hij blijft dus voor 
de lezer buiten beeld en hij suggereert zo dat 

                                                      
5 Vertaling: Vincent Hunink. 

Sabinus voor de nederlaag bij de Eburonen ver-
antwoordelijk is, niet hij. Hier lezen we dus nog 
eens een perspectiefwissel. Wil Caesar met het 
huzarenstuk van L. Petrosidius de aandacht af-
leiden van de droevige nederlaag door bewon-
dering of respect van de Romeinse lezer op te 
wekken? 

 

 
 

L. Petrosidius vlak voor het Romeinse kamp 
(A. Matthijs) 

 
Bespreking 
 
1 Met deze voorstelling van de Romeinse 

strijd en de nederlaag wilde Caesar zijn 
lezers te Rome een boodschap meegeven: 
Sabinus is een slechte leider en Cotta een 
goede. Toon dat aan. 

 Cotta is een goede leider, omdat hij wacht op de toe-
stemming van Caesar voordat hij vertrekt. Klaarblij-
kelijk wantrouwt hij Ambiorix. Nadat ze in de val van 
Ambiorix zijn gelopen, houdt hij moedig stand en 
blijft tegen de overweldigende meerderheid Galliërs 
vechten. (In De bello Gallico 5, 35 schrijft Caesar: L. 
Cotta legatus omnes cohortes ordinesque adhortans 
adversum os funda vulneratur: ‘Terwijl de gezant L. 
Cotta alle cohorten en centuriën aanspoorde, werd 
hij vlak in het gezicht door een slingersteen getrof-
fen.’) 

 Sabinus is een slechte leider. Hij handelt uit angst en 
paniek. Verder gelooft hij Ambiorix als die zegt dat 
hij de Romeinen een veilige uitweg wil geven. Later, 
als blijkt dat Ambiorix hem heeft bedrogen, gelooft 
hij Ambiorix weer wanneer die zegt te willen onder-
handelen. Verder is het niet waardig voor een Ro-
meins opperbevelhebber om de vijand om lijfsbe-
houd te smeken. 
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2 Wanneer er verdeeldheid bij de leiding 
bestaat, loopt het fout af. Bewijs dat met 
tekstgegevens. 

 Dit nieuws zaait twijfel bij de Romeinse leiding: Sabi-
nus wil vertrekken, maar Cotta wil alleen met toe-
stemming van Caesar vertrekken. Dit heeft tot ge-
volg dat er verdeeldheid onder de soldaten ontstaat, 
wat blijkt uit het feit dat de meesten (dus niet allen) 
zich uit angst bij Sabinus aansluiten. Later ontstaat er 
weer tweedracht: Sabinus is in paniek en denkt dat 
hij nog met Ambiorix kan onderhandelen, maar 
Cotta vecht tot het bittere einde, terwijl Sabinus ook 
wordt gedood. 

3 In welke mening verlieten de Romeinen hun 
kamp? Wie schreef dit? Welke toon klinkt in 
deze reden door? 

 De Romeinen waren in de mening dat zij die raad niet 
van een vijand, maar van een allerbeste vriend had-
den gekregen. Hierin klinkt een spottende kritiek van 
Caesar op hun motivatie. 

4 Hoe beschrijft de Latijnse tekst de plichtsbe-
wuste adelaardrager L. Petrosidius als held? 

 Hij gooide de adelaar terug in het Romeinse kamp en 
sneuvelde terwijl hij zeer dapper streed. Daaruit 
blijkt respect voor de dappere soldaat. Hij was waar-
schijnlijk een ‘gewone’ Romein met wie men zich ge-
makkelijk kon identificeren: heldendom komt ook in 
onze kringen voor. Ook beoogt Caesar hiermee de 
aandacht van de lezer af te leiden van de nederlaag. 

5 Waaruit blijkt in dit verhaal de listigheid van 
Ambiorix? 

 Hij doet alsof hij onder druk van een grote Gallische 
samenzwering de Romeinen moest aanvallen. Daar-
mee suggereert hij dat, als de Romeinen in hun kamp 
blijven, ze onvermijdelijk door hele horden Galliërs 
zouden worden aangevallen. Dat maakt Sabinus en 
de soldaten bang. 

6 Heeft Cotta geen fouten gemaakt? Moti-
veer je antwoord. 

 Hij had niet moeten toegeven en misschien spionnen 
moeten sturen om te onderzoeken of de Galliërs 
echt met zijn allen in opstand waren gekomen. 

7 Ook Caesar heeft geblunderd. Toon dat aan. 

 Hij is veel te ver van zijn troepen (Amiens) en er blijkt 
niet dat hij zelf verkenners had achtergelaten om de 
situatie in de gaten te houden. Zo houdt hij de kam-
pen geïsoleerd. Volgens sommige antieke bronnen 
zou hij zelfs niet in Amiens zijn geweest, maar naar 
Noord-Italië zijn afgereisd. 

8 Waarom zou Caesar zichzelf in dit verhaal 
niet of nauwelijks hebben genoemd? 

 Bij deze grote nederlaag wenst Caesar zichzelf en zijn 
naam niet in beeld te brengen. Zo suggereert hij dat 
niet hij, maar Sabinus verantwoordelijk is voor deze 
nederlaag. Hij blijft bewust en tactisch buiten per-
spectief. Zo leidt Caesar de aandacht af van deze vre-
selijke gebeurtenis naar iets positiefs, nl. een helden-
daad bij een nederlaag. Met dit nieuwe perspectief 
van L. Petrosidius raakt hij eventjes een gevoelige 
snaar bij de Romeinse lezer. 

9 Rangschik de personages naargelang ze in 
deze episode positiever of negatiever 
worden gepresenteerd. Discussieer over je 
ranking met een klasgenoot. Personages: 
Sabinus, Cotta, Petrosidius, de Romeinse 
soldaten. 

 1 Petrosidius, 2 Cotta, 3 de Romeinse soldaten, 4 Sa-
binus. 

10 Vergelijk de onderstaande tekstelemen-
ten met de Latijnse tekst. Kruis de ver-
keerd geplaatste feiten aan. Trek een pijl 
naar hun juiste plaats. 

Het is niet de bedoeling om de oplossingen te 
vinden aan de hand van de Latijnse tekst, wel om 
na het begrijpend lezen of de vertaling/weergave 
het tekstbegrip te controleren. 

 

 BEGINFASE MIDDENFASE EINDFASE 

H 
O 
S 
T 
E 
S 

inter se agunt 
longiorque instituitur 
ab Ambiorige sermo 

victoriam conclamant et 
ululatum tollunt 
 

ordines (nostros) pertur-
bant 
 

(castra oppugnant) 
 

impetu in nostros facto 
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R 
O 
M 
A 
N 
I 

Sabinus tribunes militum et 
centuriones se sequi  iubet 
 

imperatum facit suisque im-
perat 
 

paulatim circumventus in-
terficitur 

Cotta pugnans interficitur 
 

iussus arma abicere 
 

desperata salute 
 

Pauci ad Labienum  
perveniunt 

Reliqui 
• se recipiunt in castra op-

pugnationem sustinent 
• se ipsi interficiunt 
• Labienum certiorem 

faciunt 
 

L. Petrosidius 
• premeretur 
• aquilam proicit 
• fortissime pugnans       

occiditur 

 

11 Mogelijke reacties die Caesar bij de Ro-
meinse lezer beoogt met het verhaal over 
L. Petrosidius zijn: 

a respect voor de dappere Petrosidius 
(als individuele) soldaat opwekken; 

b een voorbeeld van Romeinse plichts-
vervulling voor de groep stellen; 

c de aandacht van de Romeinse neder-
laag afleiden. 

 Leg de motieven uit. 

12 Schrijf een scenario over de onderhande-
lingen tussen Ambiorix en Sabinus en dra-
matiseer. 

 
Verder lezen 
 
1 Opstand, rampspoed en wraak, in Golds-

worthy, pp. 339-360. 

2 R.F. Coghe, De klopjacht van Caesar op Am-
biorix, op www.klascement.be. 

3 R.F. Coghe, De wraakexpeditie van Caesar 
op Ambiorix, op www.klascement.be. 

4 Was Caesar al dan niet in Samarobriva 
(Amiens) in 54 v.C.? Ambiorix viel het Ro-
meinse kamp pas aan (De bello Gallico 5, 26) 
toen hij het bericht van Caesars afreis naar 
Noord-Italië vernam. Volgens eensluidende 
bronnen (Plutarchus, Vita Caesaris 24; Dio 
Cassius 40, 4, 2; Appianus, Celtica 20) was 
Caesar dus niet in Amiens. Waarom hij zelf 
zijn vertrek in het vage laat (nu alle legioe-

                                                      
6 H. Van Looy, p. 16. 

nen in het winterkamp zijn), zal de lezer na 
de Romeinse nederlaag vlug snappen.6 

5 Het heldhaftig verweer van Q. Cicero in het 
winterkamp tegen de Nerviërs en het bra-
vourestuk van de centurio’s Pullo en Vore-
nus (De bello Gallico 5, 44) in de hoofd-
stukken die volgen op dat over Petrosidius, 
interpreteert M. Rambaud (pp. 220-221) als 
een heroïsche compensatie van Sabinus’ 
falen. Over Pullo en Vorenus: R. Vermeersch 
in Latijn leren lezen en begrijpen, op 
www.legendodiscimus.be/varia.artikels.php. 

6 R. Nouwen, hoofdstuk 5: Opstanden in Gal-
lia Belgica; de wraak op Ambiorix. 
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Een demonstratie beleven van de militaire uitrusting van 
de Romeinse soldaat, de honderdman en de adelaardra-
ger kan in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, het 
Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke en tijdens 
het Gallo-Romeins Weekend in Wervik. 
 
Mijn dank aan dr. S. Adema en aan A. Prins voor hun sug-
gesties. 

 
Roland Frits Coghe gaf Latijn en Grieks aan de kin-
deren van de Belgische militairen in Duitsland en 
vervolgens Latijn aan het KA in Menen. Daarnaast 
was hij directeur van het CVO in Menen en peda-
gogisch medewerker bij het GO! Hij was ook be-
stuurder van NKV West-Vlaanderen en in de pio-
niersjaren van de VLOT. Hij is een van de bezielers 
van het Romeins Weekend in Wervik. Samen met 
Dirk Panhuis en Robert Vermeersch schreef hij de 
leerboeken Tolle, lege 1 en 2. 

 
 
 

Weerwolven op z’n Grieks 
 

Roselien Maddens 
 
 
Naar aanleiding van een Griekse voormiddag 
bedacht ik een spelactiviteit op maat van de 
leerlingen Latijn en/of Grieks in het secundair 
onderwijs. Als basis voor het spel gebruikte ik 
het bekende gezelschapsspel Weerwolven. In 
het originele spel krijgt iedere speler een rol 
toebedeeld door de spelleider. De verschil-
lende rollen zijn onder andere de burgers, de 
weerwolven, het spiekende meisje, Cupido, 
het verliefde koppel en de heks. 
 
Op basis van het Griekse scheppingsverhaal 
heb ik de personages en de inhoud van het spel 
aangepast. Het spel kadert binnen een crea-

tieve aanpak en verwerking van de Griekse my-
thologie. Eveneens kan dit spel de communica-
tieve vaardigheden van de leerlingen bevorde-
ren. Het is immers erg belangrijk om naar el-
kaar te luisteren en goede argumenten aan te 
brengen tijdens de senaatszitting (zie verder). 
Tot slot kan het spel ook bijdragen tot een po-
sitieve klassfeer. Dit spel kan zowel in kleinere 
als grotere groepen worden gespeeld. Voor 
een boeiend en vlot spelverloop zou ik opteren 
voor een groep van 12 à 24 leerlingen. Het is 
van belang dat de leerlingen de basislijnen van 
het Griekse scheppingsverhaal kennen vooral-
eer het spel effectief kan worden gespeeld. 
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Voorkennis 
 
Het Griekse scheppingsverhaal vertelt ons hoe 
Prometheus en Epimetheus van de goden de 
taak krijgen om levende wezens te maken. Epi-
metheus schenkt de gecreëerde wezens be-
schermingsmechanismen zoals vleugels, klau-
wen of een stevige behuizing. Op het moment 
dat Prometheus de mens begint vorm te ge-
ven, zijn er voor hen geen eigenschappen meer 
over. Uiteindelijk besluit Prometheus de men-
sen naar het evenbeeld van de goden te schep-
pen. Dat vinden de meeste goden niet zo fijn. 
 
Daarbij komt nog dat Zeus ook niet zo gesteld 
was op de mensen, want door zijn eigen fout 
krijgen de goden tijdens het offerritueel slechts 
de botten van de offerdieren, terwijl de men-
sen het malse vlees voor zichzelf houden. Het 
is ook belangrijk dat de leerlingen weten dat de 
goden Pandora aan Epimetheus cadeau geven. 
Pandora had bij haar komst een kruik bij zich. 
Toen ze die opende, werd de aarde vervuld van 
allerlei kwaden.  
 

Voorbereiding 
 
De leerlingen gaan in een kring op de grond zit-
ten. De leerkracht, die tevens de spelleider is, 
verdeelt de rollen aan de hand van personage-
kaartjes. Iedere leerling bekijkt zijn eigen 
kaartje en laat dit aan niemand zien. Vervol-
gens legt hij of zij het kaartje ondersteboven 
voor zich op de grond. 
 
In het spel zijn de volgende rollen van belang: 
Zeus, Pandora, Epimetheus, Prometheus en 
een groot aantal dieren. Het aantal dieren is 
variabel naargelang van de klasgroep. 
 

Spelmateriaal 
 
Naargelang van het aantal spelers: 

• 24 kaartjes (1 Zeus, 1 Pandora, 1 Epime-
theus, 1 Prometheus, 10 dieren / 10 men-
sen); 

• 48 stemsteentjes (24 witte, 24 zwarte). 
 

Doel van het spel 
 
De dieren kunnen doorheen het spel in men-
sen veranderen. Het is de bedoeling dat de 
spelers door discussies te voeren ontdekken 
wie Zeus is en op die manier Zeus kunnen ont-
maskeren en uitschakelen. Wanneer de groep 
heeft ontdekt wie Zeus is, is het spel afgelopen. 
In het slechtste geval overmeestert Zeus het 
volk en eindigt het spel vroeger dan verwacht. 

 
Spelverloop 
 
Doorheen heel het spel leidt de leerkracht alles 
in goede banen. Het is dan ook belangrijk dat 
de spelleider de regels goed kent en het over-
zicht van het spel goed bewaart, want de spel-
situatie verandert op ieder moment. Aan het 
begin van het spel gaat iedereen slapen: ieder-
een doet zijn ogen dicht. 
 
Epimetheus en Prometheus 
 
In de eerste ronde vertelt de spelleider dat Epi-
metheus en Prometheus als eerste mogen ont-
waken. Ze kijken elkaar aan, zodat ze weten 
dat zij in het vervolg van het spel broers zijn. 
 
Epimetheus en Prometheus mogen één dier 
aanduiden dat ze graag in een mens willen ver-
anderen. De verteller geeft dat dier een klopje 
op de schouder, zodat het dier weet dat hij in 
het vervolg van het spel een mens is. De spel-
leider kan voor de duidelijkheid het kaartje van 
een dier vervangen door een kaartje van een 
mens. Vervolgens gaan Prometheus en Epime-
theus weer slapen. 
 
De volgende ontwikkelingen kunnen zich voor-
doen: 

• Stel dat Prometheus en Epimetheus ZEUS 
aanduiden, dan stopt het spel onmiddellijk 
en begint het spel opnieuw. 

• Stel dat zij PANDORA aanduiden, dan wordt 
Pandora een gewoon mens en kan zij niet 
meer gluren in het vervolg van het spel (zie 
verder). 
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Zeus 
 
Als tweede mag Zeus wakker worden. Hij mag 
één iemand aanduiden om te doden. In dit ge-
val kunnen de volgende vier situaties zich voor-
doen: 

• Stel dat Zeus een DIER doodt, dan gebeurt 
er niets. Dieren kunnen in dit spel immers 
niet gedood worden. De speler blijft een 
dier, ook in de volgende ronde.   

• Stel dat hij een MENS doodt, dan zal de ver-
teller tijdens de senaatszitting (zie verder) 
moeten meedelen dat er een mens is ge-
storven. Die speler moet het spel verlaten.  

• Stel dat hij PANDORA doodt, dan sterft zij 
onmiddellijk en kan ze niet meer gluren. De 
verteller deelt tijdens de senaatszitting mee 
dat Pandora is gestorven. Pandora moet het 
spel verlaten.  

• Stel dat hij EPIMETHEUS of PROMETHEUS 
doodt, dan sterven zij allebei en kunnen ze 
geen dieren meer omtoveren in mensen. 
Zeus wint het spel en het spel eindigt on-
middellijk. 

 
Pandora  
 
Als derde mag Pandora gedurende het hele 
spel gluren, maar wel onopvallend. Zij kan dus 
uitzoeken wie Zeus is en de andere spelers tij-
dens de senaatszitting overtuigen dat ze die 
speler moeten elimineren. Pandora moet wel 
opletten dat haar spionage niet opvalt, want 
anders kan Zeus haar de volgende ronde do-
den als straf.  
 
De senaatszitting 
 
Nu laat de spelleider iedereen weer wakker 
worden en wordt er een senaatszitting gehou-
den. De verteller deelt eerst de sterfgevallen 
mee en die leerlingen verlaten het spel. Vervol-
gens beginnen de spelers te overleggen welke 

medespeler Zeus zou kunnen zijn. Eén iemand 
wordt aangeduid als mogelijke Zeus.  
 
Einde van de eerste ronde 
 
Iedere speler krijgt aan het begin van het spel 
twee stemsteentjes, een wit en een zwart. Ver-
volgens legt iedereen zijn stemsteentje duide-
lijk zichtbaar voor zich op de grond. Met een 
wit steentje maakt de speler duidelijk dat hij 
akkoord gaat met de aangeduide Zeus, met 
een zwart steentje gaat hij niet akkoord. Nadat 
iedereen zijn stemsteentje heeft gelegd, wordt 
de balans opgemaakt. 
 
Zijn de witte steentjes in de meerderheid, dan 
wordt de aangeduide speler schuldig geacht. 
Blijkt de veroordeelde speler effectief Zeus te 
zijn, dan winnen de mensen het spel en eindigt 
het spel. Is de aangeduide speler niet Zeus, dan 
moet de aangeduide speler het spel verlaten 
en begint de tweede ronde. 
 
Zijn daarentegen de zwarte steentjes in de 
meerderheid bij de stemming, dan heeft deze 
speler geluk. Hij moet zijn identiteit niet ont-
hullen. Er wordt nog één andere verdachte 
aangeduid en dezelfde handelingen met de 
stemsteentjes worden herhaald. Indien weer 
iedereen een zwart steentje legt, begint de 
tweede ronde onmiddellijk. 
 
Tijdens de tweede ronde doorloopt de spellei-
der dezelfde stappen. Het spel blijft zich herha-
len tot de mensen of Zeus gewonnen hebben.   
 
Veel spelplezier! 

 
Roselien Maddens studeerde in 2012 af aan de 
KU Leuven als master Latijn en Grieks. Daarna 
volgde ze nog de specifieke lerarenopleiding. 
Momenteel werkt ze als leerkracht Latijn en 
Grieks in De Bron te Tielt. Ze is vrijwillig lid van de 
raad van bestuur van de VLOT.
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ACTUALITEIT 
 

 
 
 

Lapsus Animae, een Latijns concert door Eléonor 
 

Viviane Vandenbroucke 
 
 
In 2006 organiseerde het Nederlands Klassiek 
Verbond voor het eerst een jongerenactiviteit. 
Enkele leden van de vereniging hadden kennis-
gemaakt met het programma van de Vlaamse 
groep Eléonor en wilden dat graag aan hun leer-
lingen aanbieden. Door het concert te organise-
ren in naam van de vereniging werden de mo-
gelijkheden uitgebreid. Zo bereikten we immers 
vele scholen. Het enthousiasme van de leer-
lingen stimuleerde ons om het nogmaals te or-
ganiseren en zo werd dit initiatief een traditie. 
 
Op vrijdag 15 januari 2016 hebben we, dankzij 
de steun van de Vereniging van Leerkrachten 
Oude Talen, voor de zesde keer dit concert 
kunnen aanbieden. 
 

 
 
De groep Eléonor bestaat uit zangeres Elly Aer-
den en enkele muzikanten: Luc Vanden Bosch 
is de drummer, Lara Rosseel de bassiste, Flo-
rejan Verschueren speelt piano, Anne Niepold 
accordeon en Ewoud Huygens hanteert de 
wondermooie Arabische luit (ud) en percussie. 
Jan-Kris Vinken zorgt voor de techniek en Wim 
Jansegers projecteert de Latijnse teksten met 
de vertaling. Er worden ook mooie videoclips 
getoond als sfeerbeelden. 

 
 
Op haar website geeft de groep meer uitleg bij 
het Latijnse programma Lapsus Animae. Elly 
Aerden zocht Latijnse teksten over liefde, ge-
luk, hoogmoed en melancholie. Van de liefdes-
poëzie van Catullus en Sulpicia reisde ze over 
de middeleeuwse Carmina Burana naar dich-
ters van deze nog jonge eeuw. Die teksten 
zette ze op muziek in een melodieuze maar in-
getogen mix van fado, pop, chanson en jazz. 
 
Het is een muziekvoorstelling die bedoeld is 
voor een breed publiek, niet alleen voor latinis-
ten. Het unieke van de voorstelling ligt erin dat 
alle muziek eigen composities zijn op Latijnse 
poëzie van de voorbije 21 eeuwen. Voor de 
vijfde- en zesdejaarslatinisten sluiten deze tek-
sten aan bij het leerplan. Verder is het de be-
doeling om aan die muziek met Latijnse tek-
sten een heel eigentijds karakter te geven, zo-
dat de luisteraar op den duur ‘vergeet’ dat er 
wordt gezongen in een ‘dode’ taal. 
 
De leerlingen krijgen dus een concert zoals ze 
dat zouden meemaken wanneer ze een avond-
voorstelling bijwonen in een cultureel cen-
trum. Omdat velen daarmee weinig ervaring 
hebben en alleen concerten kennen van festi- 
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vals, is het aan te raden om de leerlingen voor 
te bereiden op zwijgen, kijken en luisteren. 
 
Het concert is voor leerlingen een aantrekke-
lijke, niet-belerende en ongewone manier om 
de liefde voor de Latijnse taal te versterken. 
 

 

Het concert staat om de twee jaar op het pro-
gramma. Het wordt telkens afgewisseld met 
een andere culturele manifestatie. Het hilari-
sche toneelstuk Odysseus van Jongerentheater 
Ondersteboven is al aan bod gekomen. We 
hebben een vertelvoorstelling over klassieke 
mythen gehad van Mia Verbeelen, begeleid 
door de harpiste Marjan de Haer. Vorig jaar 
was Paul Groos aan de beurt met zijn schitte-
rende verhalen van verandering, gebaseerd op 
Ovidius. 
 
 

Viviane Vandenbroucke is leerkracht Latijn aan 
het Sint-Annacollege in Antwerpen-Linkeroever. 
Ze geeft les in het eerste, tweede en vijfde jaar 
en begeleidt ook de Italiëreis. Daarnaast is ze be-
stuurder van NKV Antwerpen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 25  

BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Mietjes, monsters en barbaren 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
De klassieke oudheid is vandaag de dag alom-
tegenwoordig: vertalingen en bewerkingen 
van klassieke teksten, toneelstukken geba-
seerd op klassiek theater, kunstwerken geïn-
spireerd door antieke thema’s, films en tv-se-
ries, computerspelletjes en videogames. On-
danks die uitdrukkelijke aanwezigheid in de 
‘hogere’ én populaire cultuur staan de klas-
sieke talen onder zware druk en nemen ze in 
het onderwijs stilaan een marginale positie in. 
Omdat de klassieken hun toonaangevende 
plaats in de westerse cultuur kwijt zijn, gebeurt 
er veel receptieonderzoek, een hardnekkige 
poging van classici om de relevantie van de 
klassieke oudheid voor de huidige samenleving 
aan te tonen. 
 
In zijn boek schrijft Toon Van Houdt bewust 
‘een’ receptiegeschiedenis. De auteur heeft 
‘niet de ambitie een exhaustief overzicht te 
bieden van de vele manieren waarop de 
Grieks-Romeinse oudheid vanaf de vroege 
middeleeuwen tot pakweg de twintigste eeuw 
werd gelezen en gebruikt’ (p. 10), maar hij be-
perkt zich tot ‘enkele perioden en thema’s die 
een treffende illustratie bieden van het typi-
sche proces van “toe-eigening” waarmee de 
receptie van de klassieke oudheid steeds ge-
paard is gegaan’ (p. 10). 
 
Ondanks de wetenschappelijke omgang met 
de oudheid krijgen we daarvan toch een ‘ge-
kleurd’ beeld, want de studie ervan was 
meestal bedoeld om zich een identiteit aan te 
meten en individuen of groepen van mensen 
een zelfbeeld te geven. Anders gezegd: de oud-
heid was niet alleen ‘voer voor geleerden of de 
inspiratiebron van literatoren en kunstenaars’ 

(p. 12), maar antieke opvattingen bepaalden 
ook de levenswijze en ideologie van ruimere 
groepen mensen. 
 
Het boek bestaat uit 12 hoofdstukken ver-
spreid over 4 delen. Deel 1 (Oude teksten, 
nieuwe wereld) gaat over de ontdekking en 
verovering van de Nieuwe Wereld, waarover 
de opvattingen waren gebaseerd op antieke 
teksten. Deel 2 (Een gezonde geest in een ge-
zond lichaam) handelt over gezondheid en 
ziekte, opvattingen over lichamelijkheid en de 
relatie lichaam-ziel, gebaseerd op de antieke 
geneeskunde en wijsbegeerte. Deel 3 (Griekse 
beginselen) behandelt liefde en seksualiteit, 
met bijzondere aandacht voor pederastie en 
homofilie. Deel 4 (Nieuwe orde, nieuwe mens) 
ziet de oudheid als basis van een nieuwe we-
reldorde in de twintigste eeuw (met fascisme 
en nazisme tegenover democratie en mensen-
rechten). Het laatste hoofdstuk maakt duidelijk 
hoe de Verenigde Staten als het nieuwe Rome 
kunnen worden beschouwd. 
 
Hoewel wij onze erfenis van de klassieken 
vooral zien op politiek, filosofisch, weten-
schappelijk en cultureel vlak, kan dit boek aan-
tonen dat wij zelfs in ons dagelijkse doen en la-
ten schatplichtig zijn aan de antieke mens. 

 

 

Toon VAN HOUDT, Mietjes, mon-
sters en barbaren. Hoe we de klas-
sieke oudheid gebruiken om ons-
zelf te begrijpen, Uitgeverij Polis, 
Antwerpen, 2015, 368 pp. 

ISBN 978 94 6310 028 1 

€ 22,50 

www.polis.be 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 14.03 en 15.03.2016 
 Des outils pour exploiter les différents modes 

d’apprentissage de nos élèves: je touche, je re-
garde, je joue, j’apprends 

 IFC-CFWB 
 Luxembourg 
 Marie-Bernadette Mars 
 De nascholing richt zich zowel op het aanleren van 

de taal als op de benadering van de antieke cultuur. 
Verschillende visuele en ludieke benaderingswij-
zen voor de zes leerjaren worden belicht. 

 www.ifc.cfwb.be 
 

 21.03 en 22.03.2016 
 Progression de l’apprentissage de la version et du 

commentaire aux cours de latin et de grec 
 IFC-CFWB 
 Brussel 
 Thomas Debrux 
 www.ifc.cfwb.be 

 
 12.04.2016 
 Spartacus, la révolte d’un esclave (une situation 

d’apprentissage en application du nouveau pro-
gramme) 

 CECAFOC 
 Namur 
 Frédéric Dewez 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 18.05.2016 
 Latijnse klanken in de klas 
 Universiteit Gent, Fac. Letteren en Wijsbegeerte 
 Universiteit Gent, Blandijnberg, Gent 
 Katja De Herdt e.a. 
 Er wordt een natuurlijke didactiek van uitspraak en 

metriek gedemonstreerd, die een duidelijke leer-
lijn volgt van de 1e tot de 3e graad Latijn. Uitgangs- 

punt is het principe dat een correcte uitspraak van 
de klanken en woordaccenten in een Latijns vers au-
tomatisch het metrum laat spreken. In het eerste 
deel gaan de deelnemers in taallabo’s aan de slag 
om de uitspraakregels van het Latijn op te frissen en 
in te oefenen. Het tweede deel is gewijd aan didac-
tiek: leraren lichten toe hoe zij de wetenschappelijke 
inzichten vertalen naar de klaspraktijk en geven tips 
en tricks voor het stapsgewijs aanbrengen van pro-
sodie, metriek en poëtische beleving. 

 www.flw.ugent.be/klanken 
 

 24.05.2016 
 Les tâches complexes? Pas compliquées 
 Le CAF 
 Le CAF, Tihange 
 Simone Thonon 
 www.lecaf.be  
 

.BUITENLAND. 
 

 08.03 en 24.03.2016 
 Ida Gerhardt voor de klas. Interdisciplinaire poë-

zieprojecten bij klassieke talen en Nederlands 
 Vrije Universiteit Amsterdam 
 VU-campus, Amsterdam (NL) 
 Mieke Coenen, Suzanne Adema en Wim Maas 
 Opstellen van een interdisciplinair poëzieproject in 

de eigen school. Vertaalslag maken van een weten-
schappelijke publicatie (de nieuwe biografie van 
Gerhardt) naar de lespraktijk: wat wil men de leer-
ling leren? Hoe wil men dat leren? Interpreteren 
van gedichten van haar. Analyse van intertekstua-
liteit en receptie van de klassieke oudheid in haar 
gedichten. Haar vertaalopvattingen (vergelijken 
van vertaling en origineel). 

 www.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingsaanbod-pro-
fessionals/docentenopleidingen  

Cursussen en congressen 
 

 
 08.03, 15.03 en 22.03.2016 
 Les Phéniciens: navigateurs et commerçants 
 Roma asbl 
 Château de l’Ermitage, Wavre 

 Carine Mahy 
 www.roma-asbl.be 

 
 22.03.2016 in Antwerpen 

http://www.flw.ugent.be/klanken
http://www.lecaf.be/
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingsaanbod-professionals/docentenopleidingen
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/opleidingsaanbod-professionals/docentenopleidingen
http://www.roma-asbl.be/
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11.04.2016 in Gent 
 Rondom König Kandaules. Van mythe naar diep-

tepsychologie 
 Amarant 
 DeSingel, Antwerpen 

De Cirk, Gent 
 Filip Geerardyn en Luc Joosten 
 De cursus verwijst naar de uitvoeringen van Zem-

linsky’s opera. Het verhaal heeft tot de verbeelding 
van vele kunstenaars gesproken. Plato, Herodotus, 
F. Hebbel en A. Gide schreven er een toneelstuk 
over en ook H. von Hoffmansthal en Maeterlinck 
vonden de stof inspirerend. Sinds de opkomst van 
de seksuologie in de 19e eeuw werd de naam van 
Candaules de verwijzing naar een seksuele fantasie 
en dito praktijk. Het candaulisme is een soort van 
voyeurisme, waarbij men niet zichzelf, maar de 
partner letterlijk blootstelt of aanzet tot seksuele 
praktijken. 

 www.amarant.be 
 

 11.04, 18.04 en 25.04.2016 in Aalst 
18.04, 25.04 en 02.05.2016 in Brussel 

 Onder het mes! Geneeskunde in de oudheid 
 Amarant 
 CC De Werf, Aalst 

GC De Markten, Brussel 
 Louis Hulstaert, Peter De Smet en Sophie Dralans  
 De geneeskunde in Mesopotamië, Egypte, Grieken-

land en Rome. 
 www.amarant.be 

 
 12.04, 19.04, 26.04 en 03.05.2016 
 De magische wereld van mensen en goden. Een 

korte inleiding tot de wereld van de mythische 
verhalen 

 Amarant 
 Hof van Watervliet, Brugge 
 Katharina Haemers 
 In mythen probeerden mensen al het onbegrijpe-

lijke en het mysterieuze van leven en dood op deze 
wereld uit te leggen. Hoe de kosmos is ontstaan, 
wat de bedoeling en de plaats is van de mens in 
deze wereld, het leven na de dood werd in de my-
then verteld. Zo zien we in de mythologie psycho-
logische verklaringen, door de moderne weten-
schap bevestigd. 

 www.amarant.be 
 

 12.04.2016 in Antwerpen 
17.05.2016 in Gent 

 Rondom Idomeneo. Over de wreedheid van de 
goden en het falen van de mensen 

 Amarant 
 DeSingel, Antwerpen 

De Cirk, Gent 
 David Vergauwen 
 Het verhaal van Idomeneus werd reeds in de Ilias 

verteld. Mozart liet door G.B. Varesco een Franse 

tragedie uit 1712 van A. Dachet bewerken, zette 
die op muziek en maakte er in opdracht van de 
keurvorst van Beieren een Frans-Italiaanse ernstige 
opera van. Men gaat in de cursus op zoek naar de 
oorsprong en de boodschap van het verhaal, naar 
Mozarts muzikale innovaties, naar de opdrachtge-
ver en naar de omstandigheden rond de première. 

 www.amarant.be 
 

 14.04, 21.04 en 28.04.2016 
 Navigations entre mondes romain, indien et chi-

nois 
 Roma asbl 
 Château de l’Ermitage, Wavre 
 Carine Mahy 
 www.roma-asbl.be  

 
 14.04 en 21.04.2016 
 Pompeii: onder stof en as vandaan gehaald 
 Amarant 
 Raadhuis, Lommel 
 Sophie Dralans 
 Men bekijkt Pompeii door de ogen van de toenma-

lige bewoners. Wie leefden er en in welke omstan-
digheden, welk beroep oefenden ze uit, wat waren 
hun religieuze overtuigingen en wat deden zij als 
ontspanning? Er wordt ook stilgestaan bij de histo-
riek van de opgravingen en de conservatieproble-
matiek van de site. 

 www.amarant.be 
 

 19.04, 26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05 en 31.05. 
2016 

 Griekse Kring. Homerus’ helden doorgelicht: 
Achilles of Odysseus 

 CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
 Jaak Peersman 
 Lezing van de Griekse tekst van Plato’s dialoog 

waarin Socrates en de sofist Hippias discussiëren 
over de vraag wie van beide helden de beste is: 
Achilles of Odysseus. De lessencyclus illustreert 
hoe de epische gedichten van Homerus gemeen-
schappelijk erfgoed waren van alle Grieken, hoe de 
oude mythische verhalen het uitgangspunt werden 
van een filosofische dialoog en hoe zo’n gedachte-
wisseling concreet gestalte kreeg in een socrati-
sche dialoog. 

 www.ccdewerf.be 
 

 23.04.2016 
 Rondomdag Idomeneo 
 Opera/Ballet Vlaanderen 
 Vlaamse Opera, Antwerpen 
 Men wordt wegwijs gemaakt in de partituur van 

Mozart door een dramaturg en een repetitor. Aan-
sluitend maakt men een repetitie mee van de 
nieuwe productie, gevolgd door een nabespreking. 

 www.operaballet.be 

http://www.amarant.be/
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 12.05, 19.05 en 26.05.2016 
 Cyrène, Ptolemaïs, Apollonia … La Grèce d’Afrique 
 Roma asbl 
 Château de l’Ermitage, Wavre 
 Sébastien Polet 
 www.roma-asbl.be 

 
 12.05, 19.05, 26.05 en 02.06.2016 
 De val van Icarus. De mens gevangen in zijn eigen 

creatie 
 Amarant 
 De Cirk, Gent 
 Katharina Haemers 
 De mythe van Daedalus en zijn zoon Icarus roept 

onmiddellijk de beelden op van een universeel ge-
deelde droom: die van vluchten hoog in de lucht, 
van duizelingwekkende valpartijen en uitzichtloze 
dwaaltochten doorheen het labyrint van het leven. 
Het gaat eveneens over het uiteenvallen van de 
technè, het Griekse meesterwoord in afzonderlijke 
vaardigheden zoals kunst, wetenschap en tech-
niek. Het gaat over de meester-tovenaar die in de 
val raakt van zijn eigen technisch vernuft en de hy-
bris van de zoon die ten val komt. 

 www.amarant.be 
 

 23.05, 30.05 en 06.06.2016 
 La sculpture étrusque 

 Roma asbl 
 Château de l’Ermitage, Wavre 
 Gaëlle De Cupere 
 www.roma-asbl.be 
 

.BUITENLAND. 
 
 19.03.2016 
 Herodotus en het Perzische Rijk 
 Ex Oriente Lux 
 Dominicanenklooster, Zwolle (NL) 
 Wouter Henkelman, Olaf Kaper, Caroline Waerzeg-

gers en Karel van der Toorn 
 Herodotus’ rationalisatie van orale elementen: 

Smerdis en de Apis, Darius en Cambyses. Het ver-
dwenen leger van Cambyses in de Egyptische 
woestijn. De opstand van Petubastis IV in 522 v.C. 
en de opgravingen in de Dakhla-oase. De Babyloni-
sche opstand tegen Xerxes (484 v.C.). De lange arm 
van Artaxerxes I in Elephantine en Juda. 

 www.nkv.nl 
 

 Van 29.03 tot 02.04.2016 
 Kosmos Antike. Latein und Griechisch öffnen Wel-

ten 
 Deutscher Altphilologenverband 
 Humboldt-Universität, Berlin (DE) 
 www.altphilologenverband.de 
  

Lezingen 
 

 
 10.03.2016 
 Philippe II de Macédoine et les tribus guerrières 

du voisinage. Conquête ou collaboration 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Aliénor Rufin Solas 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 12.03.2016 
 Gladiatoren 
 Heemkunde Ham 
 Tennisclub, Ham 
 Dirk Bertrands 
 www.uitinvlaanderen.be 

 
 15.03.2016 in Brugge 

17.03.2016 in Kortrijk 
 Rome is gevallen. Wat maakt het uit? 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge 

Muziekcentrum *Track, Kortrijk 
 Jeroen Wijnendaele 
 De val van Rome gekoppeld aan actuele thema’s 

zoals decadente levensstijlen, economische cor-
ruptie of de vluchtelingencrisis. 

 www.nkvwestvlaanderen.be 
 

 16.03.2016 
 Medea-project 
 A.V.R.A. 
 UA-Stadscampus, Rodestraat, Antwerpen 
 Pieterjan Dekkers 
 Doel: de archeologische metaaldetectievondsten 

in Vlaanderen ontsluiten. 
 www.avra.be 

 
 17.03.2016 
 Archeologie in Limburg 2015 
 Spraakwater 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Linda Bogaert 
 www.galloromeinsmuseum.be 

 
 20.03.2016 
 Keizer Augustus 14 n.C. - 2014 
 Sincfala, Knokke-Heist 
 Hugo Thoen 
 www.sincfala.be 

 
 20.03.2016 

http://www.roma-asbl.be/
http://www.amarant.be/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.nkv.nl/
http://www.uitinvlaanderen.be/
http://www.nkvwestvlaanderen.be/
http://www.sincfala.be/
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 De oudheid in strips 
 RAM, Oudenburg 
 Herbert Verreth 
 www.ram-oudenburg.be 

 
 21.03.2016 
 Keizer Caligula: krankzinnige keizer of karakter-

moord 
 Elcker-ik, Antwerpen 
 Jeroen Wijnendaele 
 www.elcker-ik.be 

 
 22.03.2016 
 Van kop tot teen. Anatomie, theologie en filosofie 

in vroeg-Byzantijnse teksten over de menselijke 
natuur 

 NKV Vlaams-Brabant 
 MSI, Leuven 
 Erika Gielen 
 www.classicavlaanderen.be 

 
 23.03.2016 
 Le questeur et le gouverneur. Quelques réflexions 

sur les deux derniers siècles de la république 
 UCL 
 Salle du Conseil FIAL, Louvain-la-Neuve 
 Grégory Ioannidopoulos 
 www.uclouvain.be/mda 

 
 23.03.2016 
 Niet van gisteren: technologie in de oudheid 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 KANTL, Gent 
 Kris Merckx 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 23.03.2016 
 Toen de munten nog spraken … Imperiale bood-

schappen op de centrale muntslag en de receptie 
ervan 

 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Rodestraat, Antwerpen 
 Liesbeth Claes 
 www.nkv.nl 

 
 23.03.2016 
 Virgile, permanences et métamorphoses 
 Université de Namur / FPGL 
 Librairie Point Virgule, Namur 
 Philippe Heuze 
 pierre.assenmaker@unamur.be 

 
 26.03.2016 
 Sculpter un visage dans l’Antiquité. Les portraits 

d’Alexandre le Grand 
 Roma asbl 
 Hôtel de Ville, Wavre 
 Carine Mahy 
 www.roma-asbl.be 

 
 12.04.2016 
 La peinture étrusque 
 Roma asbl 
 Maison Jonathas, Enghien 
 Gaëlle Decupere 
 www.roma-asbl.be 

 
 12.04.2016 
 Romeinse sporen. De Romeinen in de Benelux 
 CC De Adelberg, Lommel 
 Raadhuis, Lommel 
 Herman Clerinx 
 www.ccdeadelberg.be 

 
 19.04.2016 
 Orakels en voorspellingen in de papyri uit helle-

nistisch Egypte 
 CC De Werf, Aalst 
 Willy Clarysse 
 www.ccdewerf.be 

 
 20.04.2016 
 L’émergence de la réflexion des Grecs sur leur(s) 

langue(s). Quand la métalinguistique rencontre  
l’ethnicité 

 UCL 
 Salle du Conseil FIAL, Louvain-la-Neuve 
 Sarah Béthume 
 www.uclouvain.be/mda 

 
 21.04.2016 
 Juvencus, the first Christian epic 
 GIKS 
 Universiteit Gent, Blandijnberg, Gent 
 Scott McGill 
 www.giks.ugent.be 

 
 22.04.2016 
 Le prophétisme en Grèce ancienne: entre irration-

nel et rationnel 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 André Motte 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 04.05.2016 
 De terugkeer van mythe en rite bij Castellucci en 

Fabre 
 Griekenlandcentrum 
 Universiteit Gent, Blandijnberg, Gent 
 Freddy Decreus 
 www.latijnengrieks.ugent.be 

 
 24.05.2016 
 De Metamorfosen van Ovidius. Alles verandert, 

niets gaat ten gronde 
 CC De Adelberg, Lommel 
 Raadhuis, Lommel 

http://www.ram-oudenburg.be/
http://www.nkv.nl/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.giks.ugent.be/
http://www.alexandrelegrand.be/
http://www.latijnengrieks.ugent.be/
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 Martine Kouwenhoven 
 www.ccdeadelberg.be 
 

.BUITENLAND. 
 

 20.04.2016 
 Hadrien, l’empereur virtuose 
 Villa Départemental Marguerite Yourcenar, Saint-

Jans-Cappel (FR) 
 Yves Roman 
 forumantique.lenord.fr 

Tentoonstellingen 
 

 
 Tot 27.03.2016 
 De la pierre au métal 
 Institut Archéologique du Luxembourg 
 Musée Archéologique, Arlon 
 Over de pre- en protohistorie. 
 www.ial.be 

 
 Tot 03.04.2016 
 Gladiatoren: helden van het Colosseum 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Authentieke wapens, helmen, beenbeschermers en 

tal van andere sprekende voorwerpen 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. 

 www.galloromeinsmuseum.be 
 

 
 Tot 10.04.2016 
 Du bûcher à la tombe. Les nécropoles gallo-ro-

maines à incinération en Wallonie 
 Musée du Malgré-Tout, Treignes 
 www.museedumalgretout.be 
 

 
 Tot 15.05.2016 
 Hendrick De Clerck 
 Museum Leuven 
 Hendrick De Clerck schilderde zowel imposante al-

taarstukken als mythologische schilderijen. 
 www.mleuven.be 
 

 
 Van 20.03 tot 29.05.2016 
 Romeinen uitgestript 
 RAM, Oudenburg 
 De Romeinen in stripverhalen. 
 www.ram-oudenburg.be 

 
 Vanaf 22.06.2016 
 L’histoire du foie gras 
 Musée Gallo-Romain, Waudrez 
 Geschiedenis van de foie gras vanaf het oude 

Egypte tot in de middeleeuwen. 
 www.statioromana.org 

 
 Van 21.05 tot 20.11.2016 
 La collection Van Herck 

 Musée Royal de Mariemont, Morlanwelz 
 Verzameling van de Antwerpse antiquair Van 

Herck. Mythologische godheden en personages 
worden geconfronteerd met figuren uit de christe-
lijke iconografie. 

 www.musee-mariemont.be 
 

.BUITENLAND. 
 
 Roms Adler am Rhein 
 LVR-Landesmuseum, Bonn (DE) 
 Overzicht van de politieke en militaire organisatie, 

de maatschappelijke structuren en het leven van 
alledag van de Romeinse soldaat in het Rijnland. 

 www.landesmuseum-bonn.lvr.de 
 

 
 Tot 13.03.2016 
 Byzance en Suisse 
 Musée Rath, Genève (CH) 
 institutions.ville-geneve.ch 

 
 Tot 21.03.2016 
 Métamorphoses. Carte blanche à Bruno Gaudi-

chon 
 Musée du Louvre, Lens (FR) 
 Ovidius’ Metamorphoses in de collecties van de 

musea van het departement Nord-Pas de Calais. 
 www.louvrelens.fr 

 
 Tot 27.03.2016 
 Der versunkene Schatz. Die Sensation von An-

tikythera 
 Antikenmuseum, Basel (CH) 
 www.antikenmuseumbasel.ch 

 
 Tot 28.03.2016 
 Agrippina, Kaiserin aus Köln 
 Römisch-Germanisches Museum, Köln (DE) 
 www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-

museum 
 

 Tot 28.03.2016 
 Donnant, donnant. Voeux et dons aux dieux en 

Gaule romaine 
 Musée Romain, Nyon (CH) 
 www.mrn.ch 

 
 Tot 28.03.2016 

http://www.ccdeadelberg.be/
http://www.ial.be/
http://www.galloromeinsmuseum.be/
http://www.museedumalgretout.be/
http://www.mleuven.be/
http://www.ram-oudenburg.be/
http://www.musee-mariemont.be/
http://www.antikenmuseumbasel.ch/
http://www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum
http://www.museenkoeln.de/roemisch-germanisches-museum
http://www.mrn.ch/


 31  

 Les sites de hauteur de l’Antiquité tardive et du 
Haut Moyen Age dans le Jura 

 Musée d’Archéologie du Jura, Lons-le-Saunier (FR) 
 www.musees-franchecomte.com 

 
 Tot 31.03.2016 
 Corps et âmes. Sculpter l’homme et les dieux dans 

l’Antiquité 
 Musée Archéologique Départemental, Jublains (FR) 
 www.museedejublains.fr 

 
 Tot 17.04.2016 
 Sicilië en de zee 
 Allard Pierson Museum, Amsterdam (NL) 
 De geschiedenis van Sicilië vanuit de zee. Aan de 

hand van vondsten in en rondom scheepswrakken 
belicht de tentoonstelling 2500 jaar culturele uit-
wisseling en beïnvloeding vanaf de pionierende 
Myceners en Feniciërs in het 2e millennium v.C. tot 
aan de zeeslag bij Sicilië waarbij Michiel De Ruyter 
in 1676 sneuvelde. 

 www.allardpiersonmuseum.nl 
 

 Tot 24.04.2016 
 Le combat d’Entelle et Darès. Mosaïques d’Aix an-

tique restaurées au Musée de Saint-Romain-en-
Gal 

 Musée Gallo-Romain, Saint-Romain-en-Gal (FR) 
 www.musees-gallo-romains.com 

 
 Tot 30.04.2016 
 De rouge et de noir. Les vases grecs de la collec-

tion de Luynes 
 Bibliothèque National de France, Site Richelieu-

Louvois, Paris (FR) 
 www.bnf.fr 

 
 Tot 16.05.2016 
 L’Atrébate, ce gaulois de l’Artois 
 Musée Archéologique Arkeos, Douai (FR) 
 www.musenor.com/Outils/Actualites 

 
 Vanaf 21.05.2016 
 Wahre Schätze: Antike – Kelten – Kunstkammer 
 Altes Schloss, Stuttgart (DE) 
 Een verzameling antieke kunstwerken, de kunstka-

mers van de hertogen van Württemberg en de 
vroeg-Keltische vorstengraven (waaronder dat van 
de prins van Hochdorf). 

 www.landesmuseum-stuttgart.de 
 

 Tot 23.05.2016 
 Confidentiel: être femme dans la Grèce antique 
 Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Marseille 

(FR) 
 culture.marseille.fr/musées/musée-d’archéologie-

méditerranéenne  
 

 Tot 30.05.2016 

 D’or et d’argent 
 Préau des Accoules, Marseille (FR) 
 Over het geld bij de Galliërs. 
 culture.marseille.fr/culture/musees/preau-des-

accoules 
 

 Tot 06.2016 
 Musique et musiciens de l’Antiquité gréco-ro-

maine 
 Musée de Rauranum, Rom Deux-Sèvres (FR) 
 blogs.paysmellois.org/rauranum 

 
 Tot 05.06.2016 
 Camargue, archéologie et territoire. Enquêtes sur 

un Rhône disparu 
 Musée de l’Arles Antique, Arles (FR) 
 De Rhône en de wijzigingen van zijn bedding staan 

centraal. Men maakt kennis met het dorp La Cape-
lière vanaf de Griekse periode tot de 5e eeuw n.C., 
de hoeve van het Grand Parc uit de Gallo-Romeinse 
periode, de haven van Ulmet uit de late oudheid en 
het cisterciënzerklooster van Ulmet van de 12e tot 
de 14e eeuw. 

 www.arles-antique.cg13.fr 
 

 Tot 04.07.2016 
 Mythes fondateurs: d’Hercule à Dark Vador 
 Musée du Louvre, Paris (FR) 
 De tentoonstelling vertelt hoe tekenaars, beeld-

houwers, schilders, marionettenmakers, cineasten 
of musici uit de hele wereld zich hebben geïnspi-
reerd op mythen en ze vorm en gestalte hebben 
gegeven. 70 kunstwerken illustreren hoe de ver-
schillende beschavingen aankijken tegen de schep-
ping van de wereld of hoe men de verschillende cy-
cli in de natuur zag in de Griekse, Egyptische of is-
lamcultuur. Hoe werden Gilgamesj, Orpheus, Her-
cules of Icarus voorgesteld vanaf de oudheid tot in 
de moderne tijd. Ook de volksculturen, J. Cocteau, 
Star Wars en Fantomas putten uit hetzelfde verha-
lenpatrimonium. 

 www.louvre.fr 
 

 Tot 17.07.2016 
 Die Etrusker: von Villanova bis Rom 
 Staatliche Antikensammlungen, München (DE) 
 www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de 

 
 Tot 22.07.2016 
 Forum Romanum 3.0. Roms antikes Zentrum 

zwischen Realität und Virtualität 
 Humboldt-Universität, Winckelmann-Institut, Ber-

lin (DE) 
 www.digitales-forum-romanum.de 

 
 Tot 30.07.2016 
 Versunkene Geschichte. Archäologie an Rhein 

und Neckar 
 Museum Weltkulturen, Mannheim (DE) 

http://www.museedejublains.fr/
http://www.allardpiersonmuseum.nl/
http://www.musees-gallo-romains.com/
http://www.landesmuseum-stuttgart.de/
http://www.arles-antique.cg13.fr/
http://www.louvre.fr/
http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/
http://www.digitales-forum-romanum.de/
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 www.rem-mannheim.de 
 

 Tot 30.08.2016 
 Marguerite Yourcenar et l’empereur Hadrien: une 

réécriture de l’Antiquité 
 Forum Antique de Bavay (FR) 
 forumantique.lenord.fr  

 
 Van 01.04 tot 25.09.2016 
 De Romeinse kust 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Over het leven aan de Nederlandse kust in de Ro-

meinse tijd: handel en scheepvaart, de militaire or-
ganisatie van de kustverdediging, religie en wonen 
bij de zee. 

 www.rmo.nl 
 

 Van 14.05 tot 16.10.2016 
 Lust und Verbrechen. Der Mythos Nero in der 

Kunst 
 Stadtmuseum Simeonstift, Trier (DE) 
 www.nero-ausstellung.de 

 
 Van 14.05 tot 16.10.2016 
 Nero: Kaiser, Kunstler und Tyrann 
 Rheinisches Landesmuseum, Trier (DE) 
 www.nero-ausstellung.de 

 

 Van 14.05 tot 16.10.2016 
 Nero und die Christen 
 Museum am Dom, Trier (DE) 
 www.nero-ausstellung.de 

 
 Tot 20.11.2016 
 AD 313: von Carnuntum zum Christentum   
 Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg (AT) 
 www.oeaw.ac.at/antike 

 
 Tot eind 2016 
 Trésors cachés du musée Calvet 
 Musée Calvet, Avignon (FR) 
 www.provenceguide.com/fetes-et-manifestations/ 

avignon 
 

 Tot 31.12.2016 
 Brumath – Brocomagus: capitale de la cité des Tri-

boques 
 Palais Rohan, Strasbourg (FR) 
 www.musees.strasbourg.eu 

 
 Tot 31.12.2016 
 Sammeln – Verstehen: 50 Jahre Antiken in den 

Kunstsammlungen der Ruhr-Universität Bochum 
– die Sammlung Dr. Karl Welz 

 Kunstsammlungen der Ruhr-Universität, Bochum (DE) 
 www.ruhr-uni-bochum.de/kusa 

Toneel 
 

 
 Orestea II. An organic comedy? (naar Aeschylus) 
 Societas Raffaello Sanzio 
 Spreektaal Italiaans, boventiteling Nederlands en 

Frans. Een intrigerende oerwereld, waar leven en 
dood, mensen, dieren en dingen in elkaar overlo-
pen. De trilogie van Aeschylus over wraak, boete 
en schuld wordt tot de essentie herleid. Aeschylus’ 
mythische verhaal belicht het conflict tussen passie 
en ratio, de strijd tussen menselijke en goddelijke 
wetten. 

 10.03, 11.03 en 12.03.2016: DeSingel, Antwerpen 
 www.desingel.be 

 
 De Bacchanten (Khadija El Kharraz Alami en Scarlet 

Tummers) 
 Le Mouton Noir 

 Een nieuw geloof dient zich aan: een nieuwe manier 
van zien, bewegen, denken, spreken en spelen. Het 
is goed om te geloven. Het is slecht om het niet te 
doen. Of andersom. We klampen ons al zoekend 
vast aan stemmen die veiligheid, geluk en vrijheid 
propageren, maar de manier waarop die worden ge-
waarborgd, is er vaak een van opsluiten, uitsluiten. 
De Bacchanten laat zien hoe gevaarlijk het is om die 
houvast los te laten: een strijd tussen orde en chaos, 
een strijd tussen een cultus en een koning, tussen 
culturen, tussen families, tussen een neef en een 
neef, tussen mensen. We zien 4 jonge spelers een 
vertaalslag maken van riten, geloof en viering. Wie 
is onze Dionysus? Wat is onze roes? 

 19.05.2016: Monty, Antwerpen 
 www.le-moutonnoir.com 

Muziek en ballet 
 

 
 Der König Kandaules (A. Zemlinsky) 
 Opera/Ballet Vlaanderen 
 25.03, 27.03, 30.03, 01.04 en 03.04.2016: Vlaamse 

Opera, Antwerpen 

13.04, 16.04, 19.04 en 24.04.2016: Vlaamse Opera, 
Gent 

 www.operaballet.be 
 

 

http://www.rem-mannheim.de/
http://www.rmo.nl/
http://www.nero-ausstellung.de/
http://www.oeaw.ac.at/antike
http://www.provenceguide.com/fetes-et-manifestations/avignon
http://www.provenceguide.com/fetes-et-manifestations/avignon
http://www.musees.strasbourg.eu/
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 Didone abandonnata (G. Tartini) 
 Handelsbeurs, Gent 
 Ensemble Luceram. Daarnaast staan nog op het 

programma: Sonate nr. 1 in F (G. Bononcini), Armi-
da abandonnata (G.F. Händel), Lungi dal vago volto 
(A. Vivaldi) en de cantate L’Arianna (A. Scarlatti). 

 13.04.2016: Handelsbeurs, Gent 
 www.handelsbeurs.be 

 
 Virtuoze Vivaldi 
 La Risonanza en Roberta Invernizi 
 Combatta un gentil cor (Tito Manlio, A. Vivaldi), Se 

mai senti (Catone in Utica, A. Vivaldi), Da Tempeste 
en Se pietà di me non senti (Giulio Cesare, G.F. Hän-
del) en andere liederen. 

 15.04.16: De Bijloke, Gent 
 www.debijloke.be 

 
 Erros 
 Eléonor 
 Zangeres Elly Aerden zocht Latijnse teksten over 

liefde, geluk, hoogmoed en melancholie. Eeuwen-
oude teksten op hartverwarmende muziek. Latijn 
is geen dode taal, maar een moderne openbaring. 

 15.04.2016: CC Muze, Heusden-Zolder 
 www.muze.be 

 
 Idomeneo (W.A. Mozart) 
 Opera/Ballet Vlaanderen 
 Italiaans met Nederlandse boventiteling. 
 30.04, 03.05, 07.05, 08.05 en 10.05.2016: Vlaamse 

Opera, Antwerpen 

20.05, 21.05, 22.05, 24.05 en 25.05.2016: Vlaamse 
Opera, Gent 

 www.operaballet.be 
 

 Antike-Fragmente 
 Bozar 
 De bariton Georg Nigl brengt aria’s en fragmenten 

uit Orfeo (C. Monteverdi), Anacreon’s defeat (H. 
Purcell), Aeschylus, Prometheus, Ganymed en Tar-
tarus (F. Schubert) en Cassandra (I. Xenakis). 

 04.05.2016: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 Mitridate, re di Ponto (W.A. Mozart) 
 De Munt 
 05.05, 08.05, 10.05, 12.05, 15.05, 17.05 en 19.05. 

2016: Tour & Taxis, Brussel 
 www.demunt.be 

 
 Dido and Aeneas (H. Purcell) 
 Modern Barok Ensemble 
 Barokdansvoorstelling met livemuziek en zang. 
 08.05.2016: Stadsschouwburg, Sint-Niklaas 

 
 Hildegard von Bingen und Hermannus Contractus 
 Ordo Virtutum 
 Gezangen van H. van Bingen naar het Dender-

monde-manuscript. Hierin vindt men een echo van 
de liederen van de wetenschapper en componist H. 
der Lahme. 

 21.05.2016: Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle, Brussel 
 www.bozar.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
.BUITENLAND. 
 
 Van 28.07 tot 01.08.2016 
 Alumnireis Sagalassos 
 KU Leuven Alumni 

 Uitgebreid bezoek aan de site van Sagalassos, focus 
op de antieke sites van Pisidië zoals Temessos, min-
der gekende, maar interessante sites zoals Arias-
sos, Kremna, Kapikaya en Adada. 

 www.sagalassos.be 

Evenementen 
 

 
 12.03 en 13.03.2016 
 Gladiatorenweekend 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Honderden gladiatoren, Romeinse soldaten, am-

bachtslui en handelaars komen naar Tongeren. Op 
het programma staan allerlei gladiatorendemon-
straties, een grote Romeinse markt, Romeinse mu-
ziek.  

 www.galloromeinsmuseum.be 
 

 26.03.2016 
 Dies dominae (Romeinse vrouwendag) 

 Viroviacum Romanum 
 Sint-Jozefscollege, Wervik 
 Romeins koken, maken van Romeinse juweeltjes, 

make-up en opsmuk bij de Romeinse burgerij. 
 www.viroviacum.be  

 
 03.04.2016 
 Aan tafel met de gladiatoren 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Interactieve spreekbeurt voor jongeren door Je-

roen Van Vaerenbergh. Men kan ontdekken wat 
dagelijks in de kantine van de gladiatorenschool 

http://www.handelsbeurs.be/
http://www.bozar.be/
http://www.demunt.be/
http://www.bozar.be/
http://www.sagalassos.be/
http://www.galloromeinsmuseum.be/
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werd voorgeschoteld. Terloops krijgt men iets te 
horen over dagelijkse kost in het Romeinse Ton-
geren. 

 www.galloromeinsmuseum.be 
 

 17.04.2016 
 Stage vannerie 
 Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort 
 www.malagne.be 

 
 15.05 en 16.05.2016 
 Romeins weekend 
 RAM, Oudenburg 
 www.ram-oudenburg.be 

 
 29.05.2016 
 Romeinse ambachtenmarkt 
 PAM, Velzeke 
 www.pam-ov.be/velzeke 
 

.BUITENLAND. 
 
 30.04 en 01.05.2016 
 Soldatenlager auf der Saalburg 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 Met de 4e Vindelikercohorte en de Cohors Secunda 

Raetorum. 
 www.saalburgmuseum.de 

 
 15.05 en 16.05.2016 
 Thementag Culinaria: Antike Esskultur 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de 

 
 10.06, 11.06 en 12.06.2016 
 Apollos Söhne: Bogenbaukurs für Väter und 

Söhne 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de 

 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 13.02.2016. Eventuele aanvullingen en correcties staan op de VLOT-
website: www.vlot-vzw.be/prora. Zelf een activiteit melden kan op het e-mailadres agenda@vlot-vzw.be. 

 

http://www.galloromeinsmuseum.be/
http://www.malagne.be/
http://www.ram-oudenburg.be/
http://www.pam-ov/velzeke
http://www.saalburgmuseum.de/
http://www.saalburgmuseum.de/
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Bijdragen voor Prora zijn steeds welkom. Ze moeten aan de redactie worden bezorgd per e-mail (prora@vlot-vzw.be) in de vorm van één 
Word-document als bijlage. Om de verwerking van een ingezonden bijdrage te vereenvoudigen en problemen zo veel mogelijk te vermijden, 
vragen we om de opmaak van de tekst zo eenvoudig mogelijk te houden. 

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen bijdrage en voor alle eventuele gevolgen van publicatie. Door de inzending 
van een bijdrage verklaart de auteur dat zijn artikel het resultaat is van zijn eigen intellectuele arbeid en dat het op geen enkele manier de 
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aan te passen (in samenspraak met de auteur) en fouten in de spelling, taal, stijl en/of interpunctie te corrigeren. Publicatie van een artikel 
houdt niet noodzakelijk in dat de VLOT akkoord gaat met de inhoud, het standpunt en/of de strekking van de auteur en/of het artikel. 

De volledige redactionele richtlijnen staan op onze website: www.vlot-vzw.be/prora. 

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora moeten de redactie ten laatste bereiken op 30 april 2016. 
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