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COLOFON 
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sinds 1996 inzet voor het onderwijs in de klassieke talen. Het is haar doel de belangstelling voor de 
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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Enkele weken geleden werd Othman El Ham-
mouchi, een zestienjarige finalist van de Belgi-
sche Filosofie Olympiade, geïnterviewd tijdens 
De ochtend op Radio 1. Voor ongeveer de helft 
van de vragen liet de interviewer zich inspire-
ren door de exotische familienaam van de lau-
reaat. Had hij er vooraf aan gedacht dat de kan-
sen van een jongeman uit Vilvoorde met een 
‘islamitische’ familienaam laag ingeschat zou-
den worden? En beïnvloedde zijn moslimach-
tergrond de keuze van het filosofisch werk dat 
hij las? Mocht de interviewer daarop focussen 
of was het een foute invalshoek? Illustreren 
deze vragen een algemene, automatische re-
flex die de Belg en bij uitbreiding de West-Eu-
ropeaan toont: dat iemand met zo’n naam 
toch alleen maar onverlicht en dogmatisch kan 
denken? Of was het net goed dat de intervie-
wer dit pijnpunt aanraakte, om te bewijzen dat 
het tegendeel waar kan zijn? 
 
Als leraar Latijn word ik soms met gelijksoor-
tige vooroordelen geconfronteerd. De ver-
baasde vraag of er dan werkelijk leerlingen zijn 
met Marokkaanse of Turkse wortels die Latijn 
volgen, werd mij al meermaals gesteld. Zijn dat 
niet die boefjes die het bso onveilig maken? 
Zelfs collega’s, zowel uit de basisschool als uit 
het secundair onderwijs, schatten de kansen 
van Mohammed als vanzelf lager in voor een 
studierichting die uitgaat van interesse voor 
taal en cultuur. Doorgaans zijn die kansen ook 
lager, maar daar zit de Koran voor niets tussen. 
Vaak komt Mohammed namelijk uit een soci-
aal zwak en taalarm milieu, en precies dat be-
paalt zijn schoolloopbaan. Vooroordelen en 
een gebrek aan de juiste ondersteuning zorgen 
voor een selffulfilling prophecy. 
 
Othman El Hammouchi wees in het interview 
op de ondersteunende rol die zijn moeder 
speelde: zij spoorde hem aan om intellectuele 
uitdagingen niet uit de weg te gaan. Als de ou-
ders en de omgeving deze rol niet (kunnen) 

spelen, wie doet het dan wel? Latijn studeren 
kan emanciperend werken, maar leerlingen 
moeten dan wel gestimuleerd worden om vol 
te houden en – eerst en vooral – om eraan te 
beginnen. Inleefstages en infoavonden die 
leerlingen uit de basisschool en hun ouders la-
ten kennismaken met het middelbaar onder-
wijs, volstaan hier niet. Op opendeurdagen in-
formeren we vaak ouders die eigenlijk al geïn-
formeerd zijn. De getuigenissen van BV’s in de 
krant De Morgen (18 mei jl.) over hun klassieke 
opleiding bereikt alleen de lezers van deze 
krant, en die vormen zeker geen doorsnede 
van de Vlaamse bevolking. 
 
Misschien moeten de leerkrachten klassieke ta-
len, in navolging van de ‘techniekacademies’ die 
overal in Vlaanderen de kinderen warm moeten 
maken voor wetenschappelijke en technische 
opleidingen, starten met hun eigen versie van 
zo’n academie: een langer traject waarin kin-
deren van de basisschool worden ondergedom-
peld in de wereld van de klassieke oudheid. De 
naam ‘academie’ lijkt mij hier trouwens meer 
passend ... In elk geval moeten ook de leer-
krachten van de basisschool grondiger geïnfor-
meerd of ingeschakeld worden in een dergelijk 
project: vaak hebben zij in hun middelbare-
schooltijd geen richting met klassieke talen ge-
volgd. Uit gesprekken weet ik dat hun beeld van 
deze studierichtingen soms niet klopt. 
 
Mogelijk is iemand van jullie erin geslaagd om 
in zijn of haar school, door een structurele in-
greep of een bijzondere activiteit, leerlingen 
voor wie deze keuze niet zo vanzelfsprekend is, 
warm te maken voor Latijn. In dat geval horen 
we graag van jouw initiatief. 
 
Ik wens jou een vakantie die veel rust en inspi-
ratie brengt. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter
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VERENIGING 
 

 
 
 

Nascholing Latijn lezen: ut cerni videantur 
 

 
 

Magna virtus est res de quibus loquimur clare atque ut cerni videantur enuntiare. 
(Quintilianus, Institutio Oratoria 8, 3, 62) 

 
Lezen is een mentaal proces waarbij woorden 
op papier worden omgezet in beelden voor ons 
geestesoog. Die beelden worden bijgesteld en 
vervolledigd naarmate de zin vordert. De vrij-
ere woordvolgorde geeft Latijnse auteurs de 
mogelijkheid om de opbouw van hun verhaal 
zeer precies te doseren. Als een regisseur be-
paalt de auteur het decor, de cadrage en de po-
sitie van de spelers, opdat zijn woorden precies 
dat beeld zouden oproepen. Maar welk beeld 
verschijnt er voor het geestesoog van onze 
leerlingen bij het lezen van een Latijnse zin? En 
welke terminologie hebben we nodig om daar 
met hen over te praten? Latijn lezen vraagt 
naast een syntactische benadering ook een in-
houdelijke benadering van de zin, waarbij de 
positionering van woorden en de betekenis die 
deze woordplaatsing inhoudt, een belangrijke 
rol speelt. 
 
Aan de Universiteit Gent werkte prof. Wim 
Verbaal een inhoudelijke benadering van de 
zin uit, waarbij precies de positie van woorden 
en woordgroepen de leidraad vormt bij het le-
zen. Kristien Hulstaert vertaalde deze positio-
nele methode van prof. Verbaal naar een di-
dactisch model dat bruikbaar is in de middel-
bare school. Het resultaat is een leesmethode 
waarin de manier waarop het verhaal in beeld 
wordt gebracht, centraal staat. 
 
In een plenumsessie wordt de leesmethode 
toegelicht en worden mogelijke werkvormen 
en didactisch materiaal bekeken. Na de pauze 
kun je in een workshop zelf aan de slag om de 
methode toe te passen op een tekst. 

Kristien Hulstaert is lector Latijn in de leraren-
opleiding van de Karel de Grote Hogeschool in 
Antwerpen. De afgelopen twee jaar werkte ze 
aan een PWO (Praktijkgericht Wetenschappe-
lijk Onderzoek) over de ontwikkeling van een 
leesmethode Latijn gebaseerd op wetenschap-
pelijke inzichten rond woordvolgorde. De me-
thode werd in de loop van het onderzoek in 
verschillende scholen en in verschillende leer-
jaren uitgetest en op grond van de feedback 
van leerlingen en leerkrachten telkens verfijnd. 
Op deze nascholing worden de onderzoeksre-
sultaten en de ontwikkelde methode voorge-
steld. 
 
Deze nascholing vindt plaats op woensdag 12 
oktober 2016 in Antwerpen. Omwille van de 
beschikbare infrastructuur van de zaal is het 
aantal inschrijvingen beperkt tot 120. 

 
Programma 
 
14.00 uur: onthaal met koffie/thee 

14.30 uur: verwelkoming 

14.35 uur: deel 1 (plenum) 

15.30 uur: koffiepauze 

16.00 uur: deel 2 (workshop) 

16.55 uur: slotwoord 

17.00 uur: receptie 

 
Praktische informatie 
 
Datum:  woensdag 12 oktober 2016, van 

14.30 tot 17.00 uur 
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Locatie:  Karel de Grote Hogeschool, 
Campus Zuid, Brusselstraat 45, 
2018 Antwerpen 

Kostprijs:  • 15 euro voor VLOT-leden 
     • 20 euro voor niet-leden 

• 5 euro voor studenten (met 
studentenkaart) 

Inschrijving: uiterlijk op 14 september 2016 
en uitsluitend elektronisch op 
www.vlot-vzw.be/nascholing

 
 
 

Subsidie voor klassieke projecten 
 

 
 
De VLOT voorziet jaarlijks een budget om projecten in het kader van klassieke talen 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. Of een subsidieaanvraag 
wordt goedgekeurd en hoeveel geld er ter beschikking wordt gesteld, beslist de raad van bestuur 
dossier per dossier. 
 

Procedure en voorwaarden 
 
• Het project moet verband houden met de 

klassieke talen (Latijn en Grieks) en/of met 
de Grieks-Romeinse cultuur. 

• Het project moet de belangstelling voor de 
klassieke talen en/of de Grieks-Romeinse 
cultuur bevorderen of het onderwijs in La-
tijn en Grieks in Vlaanderen ten goede ko-
men. 

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

• Het project moet duidelijk worden beschre-
ven en gemotiveerd. 

• Er moet worden vermeld wat de verwachte 
datum van realisatie van het project is (in 
2017) en voor welk doelpubliek (aard en 
grootte) het is bedoeld. 

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

• Subsidieaanvragen moeten worden inge-
diend tegen uiterlijk 30 september 2016. 

• De raad van bestuur van de VLOT beslist au-
tonoom over de goedkeuring van subsidie-
aanvragen en over de toekenning van het 
bedrag. De beslissing wordt meegedeeld te-
gen uiterlijk 31 december 2016. 

• Indien de subsidieaanvraag wordt goedge-
keurd, moet de aanvrager bereid zijn een 
contract te ondertekenen waarin hij zich 
verbindt tot de realisatie van het project, 
alsook tot teruggave van de ontvangen sub-
sidie indien het project niet wordt gereali-
seerd. 

 
 

Subsidieaanvraag 
 
De subsidieaanvraag kan worden gedownload 
van de website www.vlot-vzw.be/subsidie. 
 
Het document moet elektronisch worden inge-
vuld, gedateerd en ondertekend, en per ge-
wone post (niet aangetekend) worden opge-
stuurd naar de zetel van de VLOT. 
 
De aanvrager krijgt per e-mail een ontvangst-
bevestiging van zijn subsidieaanvraag.
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

De adelaardragers van Julius Caesar 
 

Roland Frits Coghe 
 
 
Dit artikel is het vervolg op de gelijknamige bijdrage in Prora, jaargang 21, nummer 1 van maart 
2016. In het eerste deel van het artikel stonden de doelstellingen van de lessenreeks, de inleiding, 
twee volledig uitgewerkte fragmenten van Caesar en de bibliografie. In dit tweede deel is een derde 
fragment van Caesar didactisch uitgewerkt. 
 
Caesars adelaardragers lieten zich niet alleen 
tijdens de veldtochten in Gallië opmerken (zie 
deel 1, over de adelaardragers bij Brittannië en 
bij de Eburonen). Ook in De bello civili brengt 
Caesar verslag uit over het dappere optreden 
van een adelaardrager. 
 

De adelaardrager bij Dyrrachium 
 
Inleiding 
 
Het verhaal van de adelaardrager bij Dyrrachi-
um speelt zich af tijdens de burgeroorlog tus-
sen Caesar en Pompeius. Aanleiding van de 
burgeroorlog was de politieke discussie van 
deze staatsleiders: mag en kan de consul over 
een niet-ontbonden leger binnen de grenzen 
van Italië beschikken? Toen Caesar in 49 v.C. 
besliste (alea iacta est) de Rubicon, de rivier 
die de grens van Noord-Italië vormde, met zijn 
leger over te steken, was een burgeroorlog 
onvermijdelijk geworden. Hier bespreken we 
alleen de strijdfase van april 48 v.C. bij Dyrra-
chium (aan de Adriatische Zee). 
 
Pompeius was met zijn troepen Italië ontvlucht 
en voor een confrontatie was het noodzakelijk 
dat ook Caesar de Adriatische Zee overstak. 
Voor de oversteek beschikte Caesar in Brun-
disium over 30 000 man, maar hij kon slechts 
15 000 man en 500 ruiters meenemen wegens 
gebrek aan schepen en uit ongeduld. 
 

Zowel Caesar als Pompeius hadden problemen 
met de voorraden. Pompeius kon voedsel uit 
Dyrrachium halen, omdat hij met schepen 
heen en weer kon varen. Verder had Pompeius 
ook de mogelijkheid om via de zee voedsel uit 
verder gelegen gebieden te halen, terwijl Cae-
sar niet de beschikking over schepen had. Bo-
vendien kon Caesar nauwelijks voedsel uit het 
omringende land krijgen voor zijn soldaten, 
paarden en lastdieren, omdat het zomer (begin 
juni) was en er nog geen graan (einde juni) kon 
worden geoogst. 
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Caesar wilde met zijn troepen bij Dyrrachium 
Pompeius uitdagen tot een strijd, maar Pom-
peius liet zich niet verleiden. Hij bleef over-
tuigd dat de troepen van Caesar door voedsel-
gebrek klein te krijgen waren. Hij spotte met 
hen dat zij geen brood maar knollen aten. 
 
Als je naar het kaartje (p. 6) kijkt, kun je zien 
dat Pompeius’ troepen (binnen de omwalling d 
en in kamp c) bijna helemaal door Caesar 
(kamp a en omwalling b) waren omsingeld. Al-
leen aan de zuidkant waren de verdedigingsli-
nies niet voltooid. Caesars kamp (a) en zijn stel-
lingen/forten (b) bevonden zich tussen de heu-
vels, verder in het binnenland. De linie van 
Pompeius (d) strekte zich uit over 23 km en was 
versterkt met 23 forten. De linie van Caesar (b) 
lag daarbuiten en was 25 km lang. Pompeius’ 
leger was wel groter, maar Caesars soldaten 
waren door de Gallische oorlogservaringen 
sterker. Ook de cohorten van Caesar waren 
kleiner, ongeveer de helft of 300 man. 

 
Bespreking 
 
1 Wat betekent alea iacta est? Wat bedoelde 

Caesar ermee? 

 De dobbelsteen is geworpen. We hebben de gok ge-
nomen en kunnen niet meer terug. 

2 Maakte Caesar een fout door slechts de 
helft van zijn leger mee te nemen naar 
Dyrrachium? 

 Ja, hij maakte een fout, omdat hij beter met zijn hele 
leger had kunnen komen. Het bleek later dat hij veel 
te weinig troepen had om Pompeius het hoofd te 
bieden. Aan de andere kant wist hij misschien dat het 
lastig zou zijn om juist in dit jaargetijde, nl. ruim voor 
de oogst, al zijn troepen van voedsel te voorzien. 

3 Beschrijf de bevoorradingslijnen van Caesar 
en Pompeius. 

 Hoewel Pompeius ingesloten was, kon hij met zijn 
schepen voedsel uit Dyrrachium halen. Verder kon 
hij met schepen voedsel uit verder gelegen gebieden 
halen. Caesar daarentegen kon voedsel uit de omrin-
gende gebieden halen, omdat hij de insluitende par-
tij was. 

4 Geef twee redenen waarom Pompeius kon 
aanvallen. 

 Caesars troepen hadden veel te weinig eten. Aan de 
zuidkant waren de linies van Caesar niet voltooid. 

De confrontatie van Pompeius en Cae-
sar: Pompeius in het offensief 
 
Pompeius deed ondertussen een reeks aanval-
len op delen van Caesars versterkingen (b, 
kaartje p. 6). Op één plaats wisten drie cohor-
ten van het negende legioen van Caesar een 
heel legioen van Pompeius, versterkt met geal-
lieerde boogschutters, tegen te houden. Na 
een fel gevecht van één dag waren bijna alle 
verdedigers van Caesars linie gewond. Er wer-
den, aldus Caesar, 30 000 pijlen in de verdedi-
gingslinie opgeraapt. Het schild van de centu-
rio Scaeva van de achtste cohorte toonde 120 
gaten. Caesar beloonde hem en de gehele co-
horte: hij verdubbelde hun salaris, gaf nieuwe 
kleren en een extra portie graan. Scaeva bevor-
derde hij tot primus pilus, hoofdcenturio van 
het legioen. (naar Caesar, De bello civili 3, 53) 

 
d stellingen van het leger van Pompeius 
h mars van 60 cohorten (= 6 legioenen) van Pompeius 
l 12 cohorten van Pompeius over zee 
k het fort van Marcellinus, commandant van het fort 

(zie tekst hieronder) 
r het verlaten kamp van Caesar 
 
Omdat Caesar vreesde dat Pompeius een aan-
val vanuit de Adriatische Zee zou plegen, liet hij 
een dubbele muurwal (b, kaartje p. 7) richting 
zee bouwen. Een dwarsmuur (traversum - j) die 
beide muren zou verbinden, was nog niet af. 
Daarom werd deze kuststrook bewaakt door 
enkele cohorten (zonder boogschutters) van 
het negende legioen. Pompeius was daarvan 
op de hoogte via twee overlopers (Allobrogen). 
Zij hadden geld achterovergedrukt, waren 
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door Caesar toegesproken en gewaarschuwd, 
maar besloten uit angst voor straf naar Pom-
peius over te gaan. 
 
In de vroege ochtend voerde Pompeius 60 co-
horten (h) langs de kuststrook naar de dubbele 
muur en tegelijk landden er mariniers vanuit 
de zee (l). Ook stuurde hij troepen (m) om aan 
de andere kant de dubbele muur aan te vallen. 
Aan de buitenkant van de dubbele muur vielen 
soldaten van Pompeius de verdedigers van de 
versterking aan, die alleen met stenen konden 
gooien. De troepen die van de zee kwamen, 
boogschutters en lichte infanterie, zagen dat 
het traversum (j) niet af was en vielen de muur-
verdedigers van Caesar langs de binnenkant 
aan. Omdat ze zo ook in de rug werden aange-
vallen, kozen ze voor de vlucht. In de beschrij-
ving van de aanval en de vlucht verschijnt Cae-
sar eerder op de achtergrond en komt de ade-
laardrager even in perspectief. (naar Caesar, 
De bello civili 3, 63) 
 
Bespreking 
 
1 Hield Caesar rekening met een mogelijke 

aanval van Pompeius? Waaruit blijkt dat? 

 Nee, zoals blijkt uit het feit dat Caesar slechts enkele 
cohorten de kuststreek liet bewaken. Die paar hon-
derd man waren natuurlijk niet opgewassen tegen 
de 60 cohorten van Pompeius. 

2 Wat was de strategie van Caesar? 

 Enkele cohorten de kuststreek laten bewaken zolang 
de verbindingsmuur tussen de dubbele muur nog 
niet af was. 

3 Waarom is die strategie mislukt? 

 Door verraad wist Pompeius dat daar slechts weinig 
soldaten waren. 

4 Hoe reageerden Scaeva en de twee cohor-
ten van het negende legioen bij de eerste 
aanval van Pompeius? En bij de tweede 
aanval van Pompeius vanuit de zee? 

 De eerste aanval: hoewel ze sterk in de minderheid 
waren, wisten de drie cohorten een heel legioen te-
gen te houden; ze raakten gewond, maar hielden 
dapper stand. De tweede aanval: omdat ze zagen dat 
de verbindingsmuur nog niet af was, konden de sol-
daten van Pompeius de cohorten van twee kanten 

                                                      
1 Princeps prior: de eerste bevelhebber van de eerste cohorte van het legioen. 

aanvallen; omdat ze helemaal klem zaten en nu ook 
van achteren werden aangevallen, restte er Caesars 
soldaten geen andere optie dan te vluchten. 

 
Nog een aquilifer: De bello civili 3, 64 
 

Hoc tumultu nuntiato, Marcellinus cohortes 
subsidio nostris laborantibus submittit ex cas-
tris. Quae fugientes conspicatae neque illos 
suo adventu confirmare potuerunt neque ip-
sae hostium impetum tulerunt. Itaque, quod-
cumque addebatur subsidio, id corruptum ti-
more fugientium terrorem et periculum auge-
bat. Hominum enim multitudine receptus im-
pediebatur. In eo proelio cum gravi vulnere es-
set affectus aquilifer et a viribus deficeretur, 
conspicatus equites nostros: ‘Hanc ego, inquit, 
et vivus multos per annos magna diligentia de-
fendi et nunc moriens eadem fide Caesari res-
tituo. Nolite, obsecro, committere, quod ante 
in exercitu Caesaris non accidit, ut rei militaris 
dedecus admittatur, incolumemque ad eum 
deferte.’ Hoc casu aquila conservatur, omnibus 
primae cohortis centurionibus interfectis prae-
ter principem priorem1. 

Op het bericht van deze overval stuurde Mar-
cellinus onze mannen in nood vanuit het leger-
kamp cohorten te hulp. Maar toen die de 
vluchtenden in het oog kregen, konden ze hen 
door hun komst niet meer bemoedigen en wa-
ren ze evenmin zelf bestand tegen de aanval 
van de vijanden. Elke te hulp gestuurde een-
heid werd aangestoken door de angst van de 
vluchtende troepen en vergrootte op die ma-
nier de schrik en het gevaar; want door de 
grote hoeveelheid soldaten werd de terug-
tocht belemmerd. Een adelaardrager die in dit 
gevecht gewond werd en zijn krachten voelde 
afnemen, zei bij het zien van onze ruiterij: ‘De-
ze adelaar heb ik tijdens mijn leven vele jaren 
lang met grote toewijding verdedigd en ster-
vend geef ik hem nu met dezelfde trouw aan 
Caesar terug. Ik bezweer jullie: laat het niet zo-
ver komen dat – wat nooit eerder in Caesars 
leger is gebeurd – ons militaire blazoen wordt 
bezoedeld, en breng hem ongeschonden naar 
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hem toe.’ Hierdoor werd de adelaar gered, ter-
wijl alle centurio’s van de eerste cohort sneu-
velden, behalve de eerste centurio van de prin-
cipes.2 

 
Een moderne verslaggeving 
 
De onvoltooide staat van Caesars fortificaties 
maakte het mogelijk voor de Pompeianen snel 
in de linies van Caesar te infiltreren. De twee 
cohorten (van het negende legioen van Caesar) 
die ter plaatse (dicht bij de zee) waren, werden 
verjaagd (door Pompeius’ soldaten). Andere 
eenheden die ter ondersteuning erheen wer-
den gestuurd (vanuit het fort van Marcellinus, 
Caesars commandant van het fort, k), konden 
de aftocht niet tot staan brengen en werden 
zelf binnen de kortste keren op de vlucht ge-
jaagd. Op één na werden alle centurio’s van de 
eerste cohorte van het eerste legioen gedood 
en het vaandel kon alleen maar worden gered 
doordat de vaandeldrager het over de wal van 
het dichtstbijzijnde fort gooide.3 

 

 
 
Pompeius had hetzelfde kapsel als Alexander de Grote 

 

                                                      
2 Vertaling: H.W.A. van Rooijen-Dijkman. 
3 Naar: Goldsworthy, p. 475. 

Bespreking 
 
1 Citeer het Latijn voor: 

a ‘ter ondersteuning zendt hij’ 

 subsidio submittit 

b ‘de aftocht’ 

 receptus 

c ‘de zwaar getroffen en verzwakte ade-
laardrager’ 

 gravi vulnere esset affectus et a viribus deficeretur 

d ‘op één na werden alle centurio’s van de 
eerste cohorte van het eerste legioen 
gedood’ 

 omnibus primae cohortis centurionibus interfectis 
praeter principem priorem 

 (Bekijk voor de volgende opdrachten ook de 
Nederlandse tekstgegevens.) 

2 Geef de inhoud van tumultu nuntiato (zie 
context De bello civili 3, 63). 

 De soldaten van Pompeius waren Caesars linies aan 
het verzwakken, wat werd vergemakkelijkt doordat 
de verdedigingslinies nog niet waren voltooid. 

3 Wie worden met illos bedoeld? 

 De soldaten die in paniek waren en geholpen moes-
ten worden. 

4 Vertaal de directe rede van deze naamloze 
aquilifer. 

5 Tot wie zijn de woorden van deze aquilifer 
gericht? Verklaar je antwoord. 

 Tot de ruiterij: hij kijkt ze aan en zegt … 

6 Vergelijk deze held met Petrosidius, de ade-
laardrager bij de Eburonen (zie deel 1 van 
dit artikel). Wat zijn de overeenkomsten en 
de verschillen? 

 Overeenkomsten: de beide scènes spelen zich af op 
de vlucht, de twee aquiliferi gooien het vaandel over 
de wal van het fort. Een inhoudelijk verschil is dat Pe-
trosidius nog gezond is bij zijn heldendaad; de ade-
laardrager bij Dyrrachium is zwaargewond. Een ver-
schil in vorm is dat Caesar de aquilifer bij Dyrrachium 
niet bij name noemt; verder laat hij hem direct spre-
ken (imperatief), terwijl hij van Petrosidius alleen (in 
het historisch presens) de acties beschrijft. 
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7 Met welke bedoeling stelt Caesar deze hel-
den in perspectief? 

 Hij wil hun heldenmoed en hun trouw aan het leger 
en aan het Romeinse Rijk benadrukken en even de 
aandacht afleiden van de Romeinse nederlaag. 

8 Vergelijk de voorstelling van de adelaar-
drager in het moderne verslag met die van 
de Latijnse tekst. Welke vind je beter en 
waarom? 

 De voorstelling in de Latijnse tekst: een directe toe-
spraak is levendiger, directer en aangijpender dan 
een beschrijving in de derde persoon. ‘Het vaandel 
kon alleen maar gered worden doordat de vaandel-
drager het over de wal van het dichstbijzijnde fort 
gooide’ staat niet in de Latijnse tekst. Is deze voor-
stelling aan Petrosidius ontleend? 

 

Caesar in de aanval 
 
Pompeius bouwde vervolgens een nieuw kamp 
(n, kaartje p. 10) en stuurde 12 cohorten naar 
het vroegere kamp (r) van Caesar, dat door een 
legioen (p) van Pompeius was ingenomen. Cae-
sar meende dat zijn tegenstander Pompeius 
deze versterking op een kwetsbare plek had 
achtergelaten en zag hierin een mooie kans om 
een plaatselijke overwinning te behalen en zo 
zijn recente nederlaag wat goed te maken. Via 
rooksignalen van fort tot fort op de linie had 
Caesar zijn manschappen gemobiliseerd. Hij 
liet twee cohorten achter voor de bewaking 
van zijn verdedigingslinie (b) en trok met 33 co-
horten ten aanval (t). De linkervleugel van Cae-
sar kende enig succes bij de herovering van de 
hoofdingang van zijn vroegere kamp, maar 
werd nadien door de troepen van Pompeius 
geblokkeerd. Het ging fout toen de cohorten 
van de rechtervleugel (t) per vergissing de linie 
(s) volgden, omdat ze dachten dat dit de om-
walling van het kamp was; in werkelijkheid 
dwaalden ze af. Pompeius ging in de tegenaan-
val met vijf legioenen en met een enorme rui-
terafdeling, die Caesars rechtervleugel in pa-
niek bracht. Caesars manschappen dachten 
immers dat ze de pas afgesneden waren en er 
geen weg terug mogelijk was. Deze cohorten 
veranderden in een wanordelijk vluchtende 
bende. Caesar verloor de controle over hen, 
velen luisterden niet meer naar hun generaal 
en holden in een wilde vlucht maar door. De 

aanval van Caesar, de poging om zijn fort (r) te 
heroveren, was in een catastrofale mislukking 
geëindigd. Caesar verloor 960 soldaten, 32 
krijgstribunen en vele centurio’s. Pompeius 
sloeg een bres in de lange omsingeling waar-
mee Caesar hem probeerde in te sluiten. Voor 
Pompeius was zijn bevoorrading langs de zee 
niet geblokkeerd. 

 
In Pharsalus (Macedonië) vond op 9 augustus 
48 v.C. de beslissende strijd plaats, waar Cae-
sar Pompeius overwon. 

 
Bespreking 
 
1 De leerlingen beelden zich in dat ze op een 

stafvergadering worden uitgenodigd om een 
en ander te bespreken en in kaart te brengen. 

a Op welke punten/plaatsen vallen Caesar 
en Pompeius aan? Stip ze aan op het 
kaartje p. 6. 

  Dyrrachium (a). 

b Welke troepenbewegingen voeren beide 
legerleiders uit? Trek op het kaartje p. 6 
een lijn voor Caesar, een stippellijn voor 
Pompeius. 

c Bespreek de bevoorradingswegen van 
Caesar en Pompeius. 

  Pompeius via Dyrrachium en de zee, Caesar van-
uit de omliggende gebieden. 
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d Laat beide legeraanvoerders hun strate-
gische fouten bespreken. 

 Caesar had niet genoeg geduld om te wachten tot 
er genoeg schepen waren om zijn hele leger naar 
Dyrrachium over te varen. Misschien had hij een 
paar maanden moeten wachten totdat het graan 
geoogst kon worden. 

 De Allobrogen die waren overgelopen, werden in 
het kamp beschuldigd van het stelen van de kas. 
Caesar had kunnen weten dat ze uit angst voor 
straf zouden ontsnappen. Hij had ze moeten op-
sluiten. Hierdoor kreeg Pompeius informatie dat 
de dubbele muurwal nog niet af was en dat Cae-
sar daar zwak was. 

 Caesar had te weinig soldaten neergezet om de 
kuststrook te verdedigen. 

 Caesar had misschien zelf de herovering van het 
kamp moeten leiden – in elk geval de linies die 
van het kamp afdwaalden – of hij had zelf meer 
heen en weer moeten rijden. 

 Pompeius had bij zijn eerste aanval met meer le-
gioenen moeten komen om zo de overwinning 
veilig te stellen. 

2 Waarom beloont Caesar de centurio Scaeva 
en zijn cohorte zo sterk? 

 Als beloning voor trouwe dienst en om aan de rest 
van de soldaten te laten zien dat dapper standhou-
den zeer werd gewaardeerd. 

3 Laat Pompeius een verslag schrijven van zijn 
aanval tegen de Caesareanen, bv. de aanval 
op Caesars dubbele verdedigingsmuur. 

4 Waarom is Caesar meer in beeld bij de situ-
atie bij Dyrrachium dan bij de Ambiorixepi-
sode? Wanneer was zijn politieke betekenis 
groter? 

 Hier had hij meer succes dan in de Ambiorixepisode. 
Het was belangrijk voor hem omdat hij bij het schrij-
ven van De bello civili de overwinning op Pompeius 
al had behaald. 

5 Welke indruk heb je nu van Caesar? Vink de 
meningen aan die je van toepassing vindt en 
verklaar je antwoord. 

a Caesar handelt weloverwogen. 

b Caesar is impulsief. 

c Caesar is een goede generaal. 

d Caesar neemt verkeerde beslissingen. 

e Caesar rommelt maar wat aan. 

6 Welke indruk heb je van Caesars tegenstan-
der Pompeius? 

 

Verder lezen 
 
1 De vertaling van De bello civili van H.W.A. 

van Rooijen-Dijkman (zie de bibliografie in 
deel 1 van dit artikel, in de vorige Prora). 

2 Ook Suetonius informeert over de over-
steek van de Rubicon in De vita Caesarum, 
Caesar 31-32. 

3 Volgens Jehne, p. 90, wijst de uitdrukking 
‘de teerling is geworpen’ op een wezenlijke 
verschuiving (hij is een spel begonnen waar-
van de uitkomst onbekend is) en niet op de 
onomkeerbaarheid van de beslissing. Van-
uit dit oogpunt is de oorlog voor Caesar, 
zoals hij vaak schrijft, een zaak van geluk. 

4 Centurio Scaeva: zie ook Suetonius, Caesar 
68, 4-5, dat eventueel als een parallelle 
toetstekst kan worden aangewend. 

5 Dyrrachium: Goldsworthy, Caesar, p. 469-
477; Rambaud, César, p. 83-85. 

6 De directe rede in De bello civile 3, 64 is een 
van de negen directe redes in dit werk; in 
een ervan neemt Caesar zelf het woord (3, 
85, 4): Richter, p. 171. 

 Ook in De bello Gallico zijn er negen directe 
redes, waaronder die van de adelaardrager 
bij Brittannië (4, 25: zie hoger) en die van 
Petronius (7, 50, 4: zie Adema) bij de neder-
laag van Gergovia. Deze directe redes wor-
den vooral op kritieke momenten ingelast. 

7 Heeft Valerius Maximus het over dezelfde 
adelaardrager bij de veldslag bij Dyrrachium 
in Memorabilia facta et ficta 3, 2, 19? 

8 De drie schematische voorstellingen zijn 
ontleend aan R. GREVE, Caesar, De Bello 
Civili, Erlaüterungen, Ferdinand Schöningh, 
Paderborn, 1960. 

 
Ten slotte 
 
Met de portretten van deze adelaardragers 
presenteert Caesar zijn Romeins lezerspubliek 
het ideale beeld van de adelaardrager: de sol-
daat die zijn plicht doet en het symbool van de 
standaard boven zijn levensbehoud stelt. Met 
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de daden en de getuigenissen van deze ade-
laardragers (en andere officieren) demon-
streert  Caesar zijn lezers in Rome dat zijn leger 
hem loyaal is en dapper in de strijd is. 
 
Didactische tip 
 
Om in de sfeer van de militaire activiteiten te 
komen kan een bezoek aan het Provinciaal Ar-
cheologisch Museum in Velzeke zeker bijdra-
gen. Het project Militaria zorgt ervoor dat de 
leerlingen (eerste en tweede graad) niet alleen 
in het spoor van de Romeinse soldaat stappen, 
maar ook in de huid van die soldaat/centurio/ 

aquilifer kruipen door hun kledij en wapenuit-
rusting aan te trekken. Een boeiende belevenis 
voor hen! 

 
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. 

 
 
 

De oudheid opsnuiven. 
Een cultureel project van het 2e middelbaar voor het 5e leerjaar 

 

Roselien Maddens 
 
 
In september 2015 begon het idee bij een aantal leerkrachten klassieke talen van de eerste graad in 
De Bron (Tielt) te rijpen om een cultureel project te organiseren voor leerlingen van de nabijgelegen 
basisschool. Doorheen het schooljaar groeide het project langzaamaan dankzij de inzet van onze 
tweedejaars Latijn of Grieks. Op donderdag 21 april 2016 mochten onze tweedes na vele weken 
voorbereiding het vijfde leerjaar ontvangen. 
 

Vertrekkend uit het niets 
 
Op school werd al enkele jaren een project ge-
organiseerd rond verschillende thema’s (bv. de 
onderwereld) voor leerlingen Latijn of Grieks 
uit twee verschillende leerjaren. Om prakti-
sche redenen kon het project dit jaar onmoge-
lijk doorgaan. Er werd dus besloten op zoek te 
gaan naar een nieuwe formule waarin de leer-
lingen klassieke talen de oudheid creatief kon-
den verwerken.4 Het stond vast dat we onze 
tweedes Latijn of Grieks in het project wilden 
betrekken. Al vrij snel kregen we het idee om 
de leerlingen van de aanpalende basisschool 
uit te nodigen om mee te stappen in deze on-
derneming. Wij kozen bewust voor de leerlin-
gen van het vijfde leerjaar. Ten eerste worden 

                                                      
4 Vgl. leerplandoelstelling 41-42 aspecten van de Romeinse - Griekse cultuur creatief verwerken (VVKSO). 

de leerlingen van het zesde leerjaar overladen 
met informatie en schoolbezoekjes naar aan-
leiding van de studiekeuze naar het secundair 
onderwijs toe. Ten tweede leek het ons een 
uitgelezen moment om de leerlingen van het 
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vijfde leerjaar op een speelse manier met de 
klassieke oudheid te laten kennismaken zon-
der keuzestress op de achtergrond. Onze twee-
des wilden we met dit project laten groeien in 
hun onderzoekscompetentie. 
 

Themakeuze en omkadering 
 
Om ons thema te bepalen zijn we vertrokken 
vanuit de activiteiten die we wilden organise-
ren. Het leek ons leuk om de leerlingen van het 
vijfde leerjaar een parcours te laten afleggen 
doorheen onze school. Op verschillende loca-
ties wilden we hen op een speelse manier laten 
kennismaken met een aspect van de Griekse of 
Romeinse verhalenwereld. We bedachten 
eerst een aantal mogelijke opdrachten vooral-
eer we gingen nadenken over welke verhalen 
van toepassing konden zijn. De activiteiten die 
we vooropstelden, waren een quiz, een act (to-
neel, talkshow ...), gezelschapsspelletjes, 
jeugdbewegingsspelletjes of een knutselactivi-
teit. Vervolgens gingen we op zoek welke klas-
sieke verhalen zich daar het best toe lenen. Uit-
eindelijk vonden we voor iedere klas een 
thema: Odysseus en zijn avonturen, de Griekse 
godenwereld, Theseus en de Minotaurus, en 
Orpheus en Eurydice in de onderwereld. Wij 
selecteerden voor onze leerlingen passende 
verhalenbundels. Daarna verdeelden we ie-
dere klas in groepen van 4 à 5 leerlingen; per 
groep koos men een werkvorm uit. Vervolgens 
lazen de leerlingen hun verhalenbundel gron-
dig door met het oog op elementen die ze 
eventueel zouden kunnen gebruiken voor hun 
werkvorm. Om onze tweedejaars zo goed mo-
gelijk te begeleiden in dit project kregen ze op 
voorhand een bundel met duidelijke afspra-
ken. In de bundel werden reeds op voorhand 
een aantal data vastgelegd waarop we ver-
wachtten dat ze iets indienden of presenteer-
den. Het is de bedoeling dat de leerlingen op 
regelmatige tijdstippen doorheen het jaar 
vooruitgang kunnen tonen in hun werk. Op die 
manier probeerden we te vermijden dat leer-
lingen alles te veel zouden uitstellen. We kozen 
bewust voor procesevaluatie, eerder dan pro-
ductevaluatie. We trachtten een evenwicht te 
vinden tussen werken aan de opdracht thuis en 

in de klas. Sommige leerlingen kozen ervoor 
om één aspect uit het verhaal uit te diepen, bv. 
het verhaal van Odysseus en de cycloop Po-
lyphemus verwerken in een toneelstuk. An-
dere leerlingen gebruikten het hele avontuur 
om bv. een quiz op te stellen. 

 

 

 
Voorkennis vijfde leerjaar 
 
De leerkrachten van het vijfde leerjaar uit de 
nabijgelegen basisschool waren onmiddellijk 
enthousiast om mee te stappen in dit project. 
Een grote bezorgdheid bij de leerkrachten van 
het lager onderwijs en de leerkrachten klas-
sieke talen was de voorkennis van de leer-
lingen van het vijfde leerjaar. De gemiddelde 
leerling uit het basisonderwijs kwam nog niet 
of maar in beperkte mate in contact met de 
klassieke oudheid. Daarenboven mogen we 
niet vergeten dat de vele namen en stambo-
men bij Grieken en Romeinen voor jonge kin-
deren erg moeilijk en ingewikkeld zijn. Leer-
lingen van het tweede middelbaar zijn daar on-
dertussen al meer mee vertrouwd; zij beschou-
wen zaken als evident die voor een buiten-
staander niet zo logisch zijn. Daarom besloten 
we al vrij snel om alleen met de Griekse namen 
te werken. Op die manier hebben we gepro-
beerd al een eerste moeilijkheid uit te schake-
len, namelijk het dooreen gebruiken van de 
Griekse en Romeinse namen. De leerkrachten 
van de basisschool wilden de leerlingen vol-
doende voorbereiden, maar beschikten niet 
over het nodige materiaal. Leerkrachten lager 
onderwijs beschikken uiteraard niet over de-
zelfde bagage als leerkrachten klassieke talen. 
Wij beslisten materiaal voor hen te voorzien.  
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We gingen na welke onderdelen in het bijzon-
der onze leerlingen aan het verwerken waren 
en trachtten ons tot deze elementen te beper-
ken. We wilden de leerlingen van de basis-
school niet belasten met extra informatie. We 
waren er ons van bewust dat die jonge leer-
lingen al heel veel informatie te verwerken kre-
gen. We hebben er ook naar gestreefd om vol-
doende afwisseling te steken in ons lesmateri-
aal: een PowerPoint-presentatie over de go-
den, een dvd-fragment of een verhaal met bij-
behorend kruiswoordraadsel. De leerkrachten 
van het vijfde leerjaar hebben deze leerstof op 
een boeiende manier aan de leerlingen door-
gegeven. Beide klassen vijfdejaars werden door 
elkaar gemengd en verwerkten de leerstof aan 
de hand van hoekenwerk. Zo werden de leer-
lingen grondig voorbereid op hun bezoek. 
 

Het bezoek 
 
Op donderdag 21 april 2016 was het dan zover 
en kwamen de leerlingen van het vijfde leer-
jaar op bezoek. Onze leerlingen waren gezond 
nerveus om de kinderen te ontvangen. We ver-
welkomden de kinderen met een spreekkoor in 
de traphal van de school. Het spreekkoor ver-
telde het verhaal van Orpheus en Eurydice. Dit 
was onmiddellijk een schot in de roos. De leer-
lingen van het vijfde leerjaar waren een beetje 
overdonderd en keken uit naar het vervolg van 
de namiddag. De kinderen werden in groepjes 
van 6 leerlingen verdeeld. Iedere groep kreeg 
een parcours toegewezen. Niet alle kinderen 
konden alle activiteiten bezoeken, maar dat 
was ook onze bedoeling niet. Op die manier ga-
ven wij onze tweedes ook ruim de tijd om zich 
voor te bereiden op de volgende voorstelling. 

We zorgden er eveneens voor dat iedere groep 
een begeleider had om de kinderen in een toch 
wel vrij grote school van de ene plek naar de 
andere te begeleiden. De leerlingen van het 
vijfde leerjaar kregen 6 activiteiten voorge-
schoteld. Iedere activiteit mocht maximaal 12 
minuten duren. Ieder groepje kon deelnemen 
aan een quiz, een knutselactiviteit, gezel-
schapsspelletjes en een actief spelletje en kon 
kijken naar twee verschillende acts. De namid-
dag werd voor iedereen afgesloten in het res-
taurant van de school met een drankje en een 
stukje taart. Op die manier kon iedereen zijn of 
haar ervaring van de namiddag delen met klas-
genootjes. Het was een verrijkende namiddag, 
zowel voor de kinderen van het vijfde leerjaar 
als voor onze eigen leerlingen. 
 

 
 

Boeiende middag 
 
Zowel de juffen van het vijfde leerjaar als de 
leerkrachten klassieke talen evalueerden sa-
men met hun leerlingen achteraf de middag. 
De leerlingen van het vijfde leerjaar hadden 
volop genoten. Ze voelden zich aangenaam be-
handeld door onze leerlingen. Op hun blad met 
pro’s kwamen woorden als leerrijk, interes-
sant, leuk en tof. Het blad met de contra’s bleef 
leeg. De juffen zelf waren ook razend enthou-
siast, maar willen naar volgend jaar toe hun 
leerlingen nog beter en concreter voorberei-
den. Onze leerlingen waren een stukje kriti-
scher, onder andere voor zichzelf. Ze hadden 
er ook van genoten en vonden het heerlijk om 
eens zelf de handen uit de mouwen te mogen 
steken. Hun punten van kritiek waren er vooral 
van praktische aard. Ze vonden het jammer dat 
ze hun activiteit maar 2 à 3 keer mochten doen, 
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ook al hadden ze er vaak veel tijd in gestoken. 
Onze leerlingen hadden nog meer enthousi-
asme verwacht van het vijfde leerjaar, maar 
die kinderen kregen op korte tijd heel veel in-
drukken te verwerken. Kortom, iedereen had 
met volle teugen van de middag genoten. Na 
deze verrijkende ervaring kijkt iedereen al uit 
naar een volgende editie. 

 
 
 

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.

 
 

Latijnse haiku’s 
 

 
 
De Latijnse haikukring Harundine bereidt een publicatie voor met ongeveer 150 haiku’s over oorlog, 
een immer actueel thema. Het wordt een meertalige uitgave (Latijn/Nederlands/Engels) met als 
titel Belli haicua / Oorlogshaiku’s / War haiku. Naast eigen werk van vijf kernleden van Harundine 
bevat de bundel ook een ruime reeks van uit het Nederlands vertaalde haiku’s. 
 
Haiku is een Japanse dichtvorm met een heel 
aparte charme, meer dan 400 jaar oud. Deze 
drieregelige gedichtjes van vijf-zeven-vijf let-
tergrepen zijn uiterst beknopt, in feite maar 
één ademtocht lang. Hier bij ons kreeg het 
genre meer bekendheid dankzij voormalig Eu-
ropees president Herman Van Rompuy. 
 
Deze poëzie veronderstelt een openstaan voor 
het onverwachte, de verwondering over men-
sen en dingen uit heden en verleden, een grote 
onbevangenheid tegenover de natuur en in dit 
geval een grote empathie met de wanhoop en 
het lijden van zoveel mensen in oorlogssitua-
ties. Een goede haiku doet een diepte van het 
bestaan aanvoelen. Het oorlogsgebeuren  
wordt hier zonder commentaar aan de lezer 
prijsgegeven. 
 
Haiku’s zijn geschreven in een eenvoudige taal. 
Het Latijn zorgt voor een heel aparte klankrijk-
dom. Ook in het Nederlands en in het Engels 
zijn deze drieregels best te smaken. Een voor-
beeld: 
 
Autumni vento 
alta tilia gemit: 
pater occidit. 
 

Onder de herfstwind 
kreunt de hoge lindeboom: 
vader gesneuveld. 
 
In the autumn wind 
the tall limetree is moaning: 
dad killed in action. 
 
 
De publicatie is voorzien voor het najaar van 
2016. Van al wie vooraf intekent (vanaf nu tot 
ten laatste 15 juli 2016), wordt de naam in de 
tabula gratulatoria (lijst van intekenaars) op-
genomen. Belangstellenden dienen daartoe 
hun naam en adres (en zo mogelijk ook hun e-
mailadres) door te geven aan de secretaris van 
Harundine: Hugo Kempeneers, Reigerstraat 
22, 1850 Grimbergen, bij voorkeur per e-mail 
naar hugo.kempeneers@telenet.be. De publi-
catie verschijnt tegen kostprijs. Die ligt nog niet 
helemaal vast, maar zal ongeveer 20 euro (of 
minder indien mogelijk) bedragen. De betaling 
hoeft pas na het verschijnen van de bundel te 
geschieden. Intekenaars worden op het ge-
schikte ogenblik nader geïnformeerd. 
 
Neem ook eens een kijkje op de website van 
Harundine: www.harundine.be. 
 

mailto:hugo.kempeneers@telenet.be
http://www.harundine.be/
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ACTUALITEIT 
 

 
 
 

Hetzelfde, maar dan anders 
 

Douwe de Jong 
 
 
Zes jaar lang kreeg ik als bestuurslid van de Vereniging Classici Nederland (VCN) Prora in de bus. 
Onlangs woonde ik de viering van het vierde lustrum in Leuven bij. Hierdoor kreeg ik meer dan een 
oppervlakkige indruk van wat de collega’s in Vlaanderen bezighoudt en raakte ik geïnspireerd voor 
een bedankje aan de VLOT in de vorm van een bijdrage voor Prora, nu ik conform de statuten het 
bestuur van de VCN vaarwel heb moeten zeggen. De lezer zal zich realiseren dat er, als het gaat om 
het onderwijs in de klassieken in Vlaanderen en Nederland, veel hetzelfde is, maar dat er ook veel 
verschillen zijn. 
 
Het voortgezet onderwijs in Nederland biedt 
een drietal opleidingsmogelijkheden: 
• het vmbo (voorbereidend middelbaar be-
roepsonderwijs), vier leerwegen met een vier-
jarige cursusduur; 
• het havo (hoger algemeen voortgezet on-
derwijs), dat de leerling in vijf jaar tijd voorbe-
reidt op het hoger beroepsonderwijs, waar op-
leidingen zijn ondergebracht voor verpleeg-
kundige, voor docent primair onderwijs enz.; 
• het vwo (voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs). 
 
Het vwo duurt 6 jaar en kent twee studies: het 
gymnasium en het atheneum. Op het gymna-
sium volgen de leerlingen lessen Grieks en La-
tijn, op het atheneum niet. De toelating op het 
gymnasium wordt vooral bepaald door het ad-
vies van de afleverende basisschool. Op een 
scholengemeenschap, waarover hieronder 
meer, krijgt een geïnteresseerde leerling die 
geen gymnasiumadvies heeft meegekregen, 
vaak nog de gelegenheid om alsnog te laten 
zien dat ook hij/zij geschikt is voor het gymna-
sium. 
 
Gymnasiumonderwijs wordt aangeboden in 
ongeveer 40 categorale gymnasia en ruim 200 
gymnasiale afdelingen van scholengemeen-
schappen. Alle leerlingen van de categorale 

gymnasia leggen het gymnasiumexamen af, op 
scholengemeenschappen is bijna overal ook de 
mogelijkheid het atheneum- en havo-examen 
af te leggen en vaak ook een of meer leerwe-
gen van het vmbo. 
 
De wetgever heeft eisen gesteld aan de in-
richting van het onderwijs aan een gymnasium 
of gymnasiale afdeling: in de eerste drie leerja-
ren moeten de leerlingen lessen hebben ge-
volgd in beide klassieke talen, in de tweede 
fase (leerjaar 4 en hoger) kiest de leerling zelf 
of hij/zij examen doet in Grieks of Latijn. Er zijn 
scholen die heel creatief omgaan met deze re-
gels: in de onderbouw staat maar zo weinig 
Grieks op het rooster dat geen leerling het als 
examenvak kiest. Er zijn ook scholen die eisen 
dat een minimumaantal leerlingen Grieks kiest 
als examenvak. Wordt het minimum niet ge-
haald, dan wordt het vak in het desbetreffende 
leerjaar niet aangeboden. Een andere ‘oplos-
sing’ is dat bij kleine leerlingenaantallen meer-
dere leerjaren voor hetzelfde vak worden ge-
combineerd. Een school is niet verplicht een 
leerling in staat te stellen examen te doen in 
beide klassieke talen. 
 
Het aantal wekelijkse lessen is, net zoals de 
duur van een les, niet voorgeschreven. Veel 
scholen hanteren nog een rooster met lessen 



 18  

van 50 minuten. Met Latijn wordt doorgaans in 
het eerste of in het tweede leerjaar begonnen. 
Vanaf het tweede leerjaar zie je dan 3 weke-
lijkse lessen op het rooster staan, soms meer, 
soms minder. In de bovenbouw gaat het 
meestal om 3 of 4 lessen per week. Met Grieks 
wordt meestal later begonnen dan met Latijn. 
De meeste scholen bieden het vak aan vanaf 
leerjaar 2 met dezelfde urenaantallen als bij La-
tijn. Omdat met ingang van 2017 ook bij de 
examinering taal en cultuur geïntegreerd zijn, 
zijn de uren voor klassieke culturele vorming 
(tot het examenjaar 2016 een apart vak) vaak 
aan de uren voor Latijn en Grieks toegevoegd. 
Sinds 1969 had een leerling die beide klassieke 
talen als examenvak koos, nog 45 lessen oude 
talen gekregen. Deze norm werd later losgela-
ten: we zitten nu op zo’n 30 lesuren. 
 
Op een enkele uitzondering na is het keuzemo-
ment aan het einde van het derde leerjaar. 
Jaarlijks doen zo’n 10 000 leerlingen examen in 
een van de klassieke talen. Ruim 7 000 doen 
mee met Latijn, de rest met Grieks. Het aantal 
leerlingen dat examen doet in beide klassieke 
talen, is niet te achterhalen. Het examen be-
staat uit twee delen: het schoolexamen (SE) en 
het centraal examen (CE), die beide even zwaar 
meetellen in de eindbeoordeling. Er is be-
perkte en redelijk algemeen geformuleerde re-
gelgeving voor het SE. De hoeveel teksten in de 
brontaal (30 pagina’s OCT) en in vertaling (45 
pagina’s OCT) en de vaardigheden liggen vast; 
de school mag het verder zelf invullen. Voor 
het CE, waaraan alle kandidaten in het konink-
rijk voor het desbetreffende vak meedoen, 
wordt jaarlijks een syllabus vastgesteld; de te 
bestuderen stof wijzigt ieder jaar. Zo wordt in 
mei 2016 bij Grieks Herodotus geëxamineerd 
en bij Latijn Vergilius; volgend jaar zal dat Euri-
pides (Electra) respectievelijk Livius zijn. Het 
examen zelf bestaat voor de helft uit vragen 
over de gelezen teksten en voor de helft uit 
een vertaalopgave. De eigen docent beoor-
deelt het examen volgens een correctievoor-
schrift in overleg met een aangewezen collega 
van een andere school. De VCN levert de col-

lega’s jaarlijks een correctieadvies als onder-
steuning bij het gesprek over het te beoorde-
len werk. 

 
Met de plaats van de klassieken in het huidige 
curriculum mogen de Nederlandse classici niet 
ontevreden zijn. De Nederlandse vwo-scholier 
doet examen in minstens 8 vakken en moet 
daarnaast ook aan verplichtingen voldoen voor 
bewegingsonderwijs en culturele en kunstzin-
nige vorming (alleen atheneum). Er zijn ook 
nog kleinere vakken zonder CE die samen voor 
een cijfer zorgen. Het aanbod verschilt per 
school: maatschappijleer en het profielwerk-
stuk zijn verplicht; levensbeschouwelijk vor-
mingsonderwijs, algemene natuurweten-
schappen en literatuur (als dit onderdeel niet 
meetelt bij Nederlands en de moderne 
vreemde talen) kunnen daar nog aan worden 
toegevoegd. Recentelijk is ook de rekentoets 
ingevoerd. Deze blijkt voor de leerlingen van 
het vwo geen problemen op te leveren. 

 
De leerlingen kiezen uit vier profielen. In alle 
profielen zijn Nederlands en Engels verplicht. 
De gymnasiast doet examen in Grieks of Latijn; 
de leerlingen van het atheneum kiezen er een 
moderne vreemde taal bij, meestal Duits, 
Frans of Spaans. Het niveau voor Engels is ho-
ger dan dat voor de andere moderne vreemde 
talen. 
 
Ieder profiel heeft vier profielvakken. In alle 
profielen is wiskunde verplicht. Leerlingen die 
dat willen, kunnen een zwaarder wiskundepro-
gramma volgen dan waartoe ze verplicht zijn. 

• Het eerste profiel is Cultuur en Maatschap-
pij, met naast wiskunde ook geschiedenis, een 
‘maatschappijvak’ (economie, aardrijkskunde 
of maatschappijwetenschappen) en een ‘cul-
tuurvak’ (klassieke of moderne vreemde taal, 
filosofie, kunstvak, d.i. muziek, beeldende vor-
ming enz.). 

• Economie en Maatschappij omvat naast 
wiskunde ook economie, geschiedenis en een 
keuze uit een serie ‘maatschappijvakken’: een 
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moderne vreemde taal, aardrijkskunde, maat-
schappijwetenschappen, management en or-
ganisatie (bedrijfseconomie). 
 
De beide Natuurprofielen hebben naast wis-
kunde de verplichting voor scheikunde. 

• Het profiel Natuur en Techniek biedt de ver-
plichting natuurkunde te kiezen en laat de leer-
ling kiezen uit o.a. biologie en extra wiskunde. 

• Bij Natuur en Gezondheid is biologie ver-
plicht en kan de leerling nog een keuze maken 
uit o.a. aardrijkskunde en natuurkunde. 
 
De keuze van het achtste vak is vrij, d.w.z. de 
school bepaalt het aanbod. Er zijn gymnasias-
ten die hier de tweede klassieke taal in hun 
vakkenpakket opnemen. Veel scholen bieden 
een negende ingeroosterd vak aan, sommige 
zelfs een tiende. 
 
Vooral scholengemeenschappen willen zich 
middels hun onderwijsaanbod profileren. Dat 
heeft zo zijn gevolgen voor de gymnasiale af-
delingen. Het eerste dat we hier noemen, is het 
aanbod van tweetalig onderwijs: de helft van 
de lessen wordt in het Engels gegeven en de 
leerling behaalt een internationaal erkend cer-
tificaat voor Engels, bijvoorbeeld het Cam-
bridge Certificate, of hij/zij neemt voor alle 
vakken deel aan de examinering volgens het In-
ternational Baccalaureate. Scholen die de leer-
lingen dwingen te kiezen tussen gymnasium en 
tweetalig, zien hun gymnasiumafdeling alras in 
omvang slinken. De combinatie van deze twee 
opleidingsmogelijkheden is zo aantrekkelijk 
dat er al scholen zijn waar geen ‘gewone’ gym-
nasiasten meer rondlopen. 
 
De tweede noviteit is het Technasium. Hier 
wordt een complete leergang in de technische 
bètawetenschappen geboden. Leerlingen krij-
gen 4 tot 6 lessen per week ‘Onderzoeken en 
ontwerpen’ (O&O). Hier wordt in groepen ge-
werkt aan opdrachten uit de praktijk. Door het 
grote urenaantal voor O&O is de combinatie 
gymnasium-technasium lastig te realiseren. 
Het is wel mogelijk om pas in het vierde leer-
jaar in te stromen bij Technasium. 

Ook het Nederlands onderwijs is altijd in bewe-
ging. Vijftig jaar geleden ging het middelbaar 
onderwijs grondig op de schop met de invoe-
ring van de Mammoetwet. Begin jaren 90 
kwam de invoering van de basisvorming, waar-
bij de eerste drie leerjaren van het middelbaar 
onderwijs opnieuw werden ingericht. Het 
nieuwe millennium bracht voor de bovenbouw 
de Tweede Fase, in 2007 kwam daar de ‘ver-
nieuwde’ Tweede Fase overheen. En nu heeft 
de staatssecretaris een commissie aan het 
werk gezet die de nota 2032 het licht deed 
zien. Hier worden in algemene termen de con-
touren van het onderwijs van de toekomst ge-
schetst. Zo algemeen dat het voor de classici 
geen probleem lijkt om aan te tonen dat de 
vakken Latijn en Grieks ook een plaats moeten 
krijgen in het curriculum van de toekomst. De 
stap die nu gezet moet worden, is de concrete 
invulling. In de dagbladen zie je nu op de opi-
niepagina’s al betogen van vakinhoudelijke or-
ganisaties die alle het belang van hun vak be-
nadrukken. Dit alles heeft ook de aandacht van 
het bestuur van de VCN. 

 
De volgende websites kunnen interessant zijn 
voor wie meer wil weten. 

• Allereerst natuurlijk de website van de VCN: 
www.vcnonline.nl. Kijk bijvoorbeeld eens bij 
de FAQ-rubriek. 

• 38 categorale gymnasia zijn verenigd in de 
Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG): 
www.gymnasium.nl. 

• De Belangengroep Gymnasiale Vorming 
(BGV) zet zich sinds 1972 in voor het behoud 
en de kwaliteit van de gymnasiale opleiding zo-
als die, behalve op de 38 zelfstandige gymna-
sia, ook wordt aangeboden op vele scholenge-
meenschappen: www.bgv.aob.nl. 

• De officiële website m.b.t. de examinering is 
www.examenblad.nl. Kies eerst het examen-
jaar, dan de afdeling (vwo) en dan het desbe-
treffende vak. Ga als je naar een ander exa-
menjaar wilt eerst terug naar het hoofdmenu. 
Hier kun je ook examenopgaven en correctie-
voorschriften terugvinden. 

http://www.vcnonline.nl/
http://www.gymnasium.nl/
http://www.bgv.aob.nl/
http://www.examenblad.nl/
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• Examens worden vastgesteld door het Col-
lege voor Toetsen en Examens (www.cvte.nl), 
hierbij ondersteund door het Centraal Instituut 
voor Toetsontwikkeling (www.cito.nl). 

• Alles behalve het centraal examen heeft de 
aandacht van het SLO, het nationaal expertise-
centrum leerplanontwikkeling: www.slo.nl. 

• Tot slot mag www.stilus.nl niet onvermeld 
blijven. In het ‘archief klassieken’ is heel veel te 
vinden over examens. Maar ook de rapporta-
ges van onderzoeken naar de succesfactoren 
van gymnasia en gymnasiale afdelingen, het 

rapport ‘De blauwe broer’ en de ‘Gouden stan-
daard’ zijn hier terug te vinden. 

 
Douwe de Jong heeft klassieke talen gestudeerd 
aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 
1980 werkzaam aan het Bonhoeffercollege te 
Castricum (Noord-Holland) als docent klassieke 
talen en als afdelingsleider van de laatste drie 
leerjaren van de vwo-afdeling. Hij heeft meege-
werkt aan de examenbundels De eer van Achilles 
(1999), Verslagen voor Rome (2000) en Het ver-
haal van Odysseus (2002). Van 2010 tot 2016 was 
hij lid van het bestuur van de Vereniging Classici 
Nederland.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cvte.nl/
http://www.cito.nl/
http://www.slo.nl/
http://www.stilus.nl/
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Didactiek 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Van Lampas verschijnt er geregeld een thema-
nummer. Het derde nummer van 2015 is volle-
dig gewijd aan de didactiek van klassieke talen. 
In 10 bijdragen worden concrete en weten-
schappelijk onderbouwde lesideeën aangereikt. 
 
De ultieme doelstelling van Latijn/Grieks is dat 
leerlingen een tekst zelfstandig kunnen begrij-
pen. De vraag rijst of ze ook tot een correcte en 
vlotte vertaling moeten komen. Suzanne Luger 
stelt vast dat dat bijzonder moeilijk is, maar 
toch een waardevolle oefening. 
 
In haar artikel geeft Kokkie van Oeveren crite-
ria om het lezen van een tekst en het verwer-
ven van cultuurhistorisch inzicht te combine-
ren, zodat leerlingen niet alleen weten wat ze 
hebben gelezen, maar ook wat de betekenis en 
het belang van de tekst is. 
 
Suzanne Adema vertelt over haar ervaring met 
een opdracht in narratologische analyse en in-
terpretatie van korte verhalende teksten. Door 
de tekst in twee talen (Latijn/Grieks en Neder-
lands) aan te bieden, kunnen leerlingen soort-
gelijke teksten vlotter lezen. 
 
In hun bijdrage bespreken Marijne de Ferrante 
en Chrisbert van Mourik de mogelijkheden om 
thema’s in klassieke teksten en uit de antieke 
cultuur te linken aan vergelijkbare aspecten 
van de hedendaagse samenleving, om zo de 
oudheid dichter bij de leerlingen te brengen. 
 
Annemieke van der Plaat heeft het over manie-
ren waarop leerkrachten hun leerlingen kun-
nen helpen bij de studie van vocabularium, zo-
dat ze met een minimale inspanning een maxi- 

male woordenschat verwerven. In dat verband 
stelt Piet Gerbrandy JANUS voor, een interac-
tief woordenboek waarin Latijnse woorden 
aan etymologisch verwante woorden in mo-
derne talen worden gekoppeld. 
 
Remco Regtuit pleit voor een meer systema-
tisch gebruik van actief Latijn in het onderwijs, 
geeft voorbeelden van hoe het kan worden in-
gezet en weerlegt een aantal tegenwerpingen. 
 
Gamification is het gebruik van mechanismen 
uit computerspelletjes in een andere, bv. edu-
catieve context. Mark Woertman legt uit welke 
principes uit games in de klas kunnen worden 
gebruikt om de motivatie bij de leerlingen te 
vergroten en illustreert ze aan de hand van en-
kele klasactiviteiten. 
 
Sandra Marianne Karten schrijft een bijdrage 
over het effect van differentiatie op de lees-
vaardigheid en motivatie van leerlingen. Ze ziet 
daarbij heil in een analytische tekstbenadering. 
 
Nick Breur ten slotte stelt het vakoverschrij-
dend project De Taalles voor, waarin leer-
krachten klassieke en moderne talen samen-
werken om meer samenhang in hun gramma-
ticaonderwijs te bereiken. 

 

 

Didactiek, themanummer Lam-
pas, jg. 48, nr. 3, Uitgeverij Verlo-
ren, Hilversum, 2015, 128 pp. 

ISBN 978 90 8704 529 6 

€ 15,00 

www.verloren.nl/lampas 
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Alles is Eros 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Alles is Eros is het tweede deel in de reeks Mo-
nobiblos van de Nederlandse uitgeverij DA-
MON. Het is een bloemlezing met een hon-
derdtal Griekse gedichten waarin de liefde cen-
traal staat. De meeste teksten dateren uit de 
hellenistische periode (van de dood van 
Alexander de Grote in 323 v.C. tot de eerste 
eeuw n.C.), maar er zijn ook gedichten van en-
kele anonieme auteurs uit latere tijden (tot de 
zesde eeuw n.C.) opgenomen. 
 
In de inleiding van Floris Overduin worden de 
gedichten historisch en literair gesitueerd. Zo 
vernemen we dat de hellenistische poëzie tot 
enkele decennia geleden bij de critici geen al te 
beste reputatie had omdat ze moest ‘concur-
reren’ met Homerus en met de grote schrijvers 
uit de Gouden Eeuw van Athene. Daarnaast 
was ze ook minder geliefd omdat ze te geleerd 
en dus moeilijk leesbaar zou zijn; in werkelijk-
heid blijkt dat echter nogal mee te vallen. 
 
De gedichten in de bloemlezing spelen zich af 
op het geromantiseerde platteland; de drukte 
van de stad is volledig afwezig. Een tweede ge-
geven waardoor ze worden verbonden, is het 
liefdesgodje Eros, wiens aanwezigheid vaker 
niet dan wel is gewenst en wiens invloed 
meestal als negatief wordt gezien, omdat hij de 
mensen volledig in zijn greep heeft en laat ‘lij-
den’ onder de liefde. Voorts wordt men aange- 

spoord om te genieten van erotiek en wijn, 
want het leven is al zo kort. Herders en andere 
eenvoudige beroepen zijn de hoofdpersona-
ges, maar voor het eerst in poëzie komen er 
ook dieren voor in een belangrijke rol. 
 
De gedichten zijn oorspronkelijk geschreven in 
Eolische verzen, elegische disticha en drievoe-
tige jamben, maar Mieke de Vos heeft voor de 
vertaling systematisch voor vrije verzen geko-
zen, omdat ze daarmee naar eigen zeggen 
meer ruimte heeft om recht te doen aan de be-
tekenis en de stijl van de poëzie. 
 
De teksten zijn gerangschikt per auteur en alle 
van een originele titel voorzien. Bij enkele ge-
dichten staan er verklarende aantekeningen. 
Voor de echte liefhebbers bevat het boekje 
ook een bibliografie, een woordje uitleg over 
de Griekse dichters en de referentie naar de 
brontekst van alle gedichten. 

 

 

Alles is Eros. Hellenistische poëzie 
over liefde en leven en het idyllisch 
landschap, samengesteld en ver-
taald door Mieke DE VOS, Uitgeve-
rij DAMON, Budel, 2015, 120 pp. 

ISBN 978 94 6036 219 4 

€ 14,90 

www.damon.nl 

 
 

De wereld van Hadrianus 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Een aantal verwezenlijkingen zijn onlosmake-
lijk verbonden met de naam van de Romeinse 
keizer Hadrianus (geboren 76, regering 117-
138 n.C.): de muur van Hadrianus (gebouwd 

122-128 n.C.) tussen Engeland en Schotland, 
die het Romeinse Rijk moest beschermen te-
gen aanvallen van de Picten uit het noorden, 
de villa van Hadrianus (gebouwd 126-134 n.C.), 
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zijn imposante buitenverblijf in Tivoli, en het 
mausoleum van Hadrianus (gebouwd 135-139 
n.C.), het gigantische grafmonument van de 
keizer in Rome, dat later werd omgebouwd tot 
de Engelenburcht. 
 
Hadrianus betekent natuurlijk veel meer dan 
dat. In het boek De wereld van Hadrianus ne-
men tien auteurs, onder redactie van Olivier 
Hekster en Corjo Jansen, verschillende aspec-
ten van de veertiende Romeinse keizer onder 
de loep. Wie was Hadrianus, welke rol speelde 
hij in de Romeinse geschiedenis en welke erfe-
nis heeft hij nagelaten? Zijn politieke, militair-
economische, literaire, architectonische, reto-
rische en juridische betekenis komen alle aan 
bod. Er zijn ook hoofdstukken gewijd aan de 
portretten van Hadrianus, zijn vrouw Vibia Sa-
bina en zijn lieveling Antinoüs, alsook aan de 
nawerking van de keizer in de historische ro-
man Mémoires d’Hadrien (1951) van de schrijf-
ster Marguerite Yourcenar. 
 
Hadrianus was een bijzonder reislustige keizer, 
die alle uithoeken van het Romeinse Rijk be-
zocht. Ongeveer de helft van zijn regeerperi-
ode bracht hij buiten Italië door. Overal waar 
hij kwam, drukte hij zijn stempel op de antieke 
cultuur. Bij hem stond Rome minder centraal 
dan bij zijn voorgangers. De rode draad in het 
boek is dan ook de continue wisselwerking tus-
sen de heerser en het rijk; de aandacht ver-
schoof immers naar de provincies, evenwel 

zonder Rome en zijn bewoners te verwaarlo-
zen. Buitengewoon groot was zijn liefde voor 
de Griekse cultuur, die hem de bijnaam Grae-
culus (Griekje) opleverde. 
 
In de epiloog vatten de redacteurs het keizer-
schap van Hadrianus samen met de kernwoor-
den ‘consolidatie’ en ‘cohesie’. Hadrianus 
heeft het Romeinse Rijk in allerlei opzichten 
bevestigd en duurzaam gemaakt (o.a. door dui-
delijke rijksgrenzen uit te tekenen) en tegelijk 
gezorgd voor een politieke, economische, cul-
turele en juridische samenhang tussen alle de-
len van het rijk. Hoewel Hadrianus zeker ook 
zijn schaduwzijden had, heeft hij toch voor een 
betrekkelijke veiligheid, vrede en welvaart in 
het hele Romeinse Rijk gezorgd. 
 
Behalve de genoemde hoofdstukken bevat het 
boek een chronologie van Hadrianus’ leven, 
verklarende noten (met o.a. referenties naar 
alle – antieke en moderne – bronnen), een uit-
gebreide bibliografie, een alfabetische index 
en talrijke illustraties (in zwart-wit en kleur). 

 

 

Olivier HEKSTER en Corjo JANSEN 
(red.), De wereld van Hadrianus, 
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2015, 
192 pp. 

ISBN 978 94 6004 232 4 

€ 18,95 

www.vantilt.nl 

 
 

Oudheid en politiek 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
In de loop van de geschiedenis is er voortdu-
rend gebruikgemaakt van ons Griekse en Ro-
meinse verleden voor politieke en ideologische 
doeleinden. De eenmaking van Europa is niet 
minder dan een poging om het Romeinse Rijk 
te herstellen, zoals de Europese Unie bij ver-
schillende gelegenheden expliciet heeft laten 
blijken. Het is een feit dat het Romeinse Rijk 

deel uitmaakt van ons westerse collectieve ge-
heugen. Koningen en politieke leiders hebben 
er steeds weer naar teruggegrepen voor hun 
eigen (niet altijd onschuldige) ideologische mo-
tieven. Dit themanummer van het tijdschrift 
Lampas bevat artikelen die nader ingaan op 
het belang van dat antieke verleden en de er-
fenis van de oudheid in de moderne politiek. 
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In een eerste bijdrage bespreekt Bert van der 
Spek de zogenaamde Cyruscilinder als een 
icoon van antieke en moderne propaganda. De 
voormalige sjah van Iran en andere organisa-
ties die de Iraanse erfenis promoten, beschou-
wen het voorwerp – ten onrechte – als de eer-
ste mensenrechtenverklaring en verspreiden 
er vaak foute vertalingen van, terwijl het in 
werkelijkheid een document is waarin de Per-
zische koning Cyrus zijn verovering van Baby-
lon rechtvaardigt. 
 
Arjen van Veelen toont aan hoe citaten uit De 
geschiedenis van de Peloponnesische Oorlog 
van de Atheense generaal en historicus Thucy-
dides zowel door voor- als tegenstanders van 
de oorlog in Irak (2003) werden gebruikt om 
hun standpunt te legitimeren. De auteur ana-
lyseert dertig van dergelijke stukken en maakt 
duidelijk welke analogieën tussen de Pelopon-
nesische en de Iraakse oorlog het populairst 
waren. 
 
De meeste van de Founding Fathers, die de 
grondslag hebben gelegd van de Verenigde 
Staten van Amerika, hadden een grondige klas-
sieke opleiding genoten. Ze gebruikten deze 
kennis en inzichten bij de opstelling van de On-
afhankelijkheidsverklaring en de Amerikaanse 
grondwet en namen de principes en de admi-
nistratieve structuur van de vroege Romeinse 
republiek over om hun nieuwe staat te stich-
ten. Tity de Vries legt uit hoe dat gebeurde. 
 
In Israël zijn archeologie en politiek heel nauw 
met elkaar verweven sinds de stichting van de 
staat in 1948, aldus Margreet L. Steiner. De ar-
cheologie moet bewijzen vinden voor het 
joodse verleden zoals beschreven in de Bijbel; 

die bewijzen worden vervolgens gebruikt om 
de joodse staat Israël te legitimeren. 
 
Nathalie de Haan laat zien hoe het Romeinse 
verleden op verschillende manieren werd ge-
bruikt in het moderne Italië vanaf de negen-
tiende eeuw. Tijdens het risorgimento na de 
eenmaking van Italië werd er voortdurend ver-
wezen naar de Romeinse republiek om de ge-
meenschappelijke roots van alle Italianen te 
benadrukken. Deze romanità bereikte een 
hoogtepunt ten tijde van Mussolini, die de am-
bitie koesterde om het voormalige Romeinse 
Rijk in ere te herstellen met zichzelf als keizer 
aan het hoofd. 
 
Klassieke referenties in de hedendaagse poli-
tieke cultuur zijn het onderwerp van het artikel 
van Maarten De Pourcq. Hij focust in het bij-
zonder op de manieren waarop Bart De Wever 
in speeches en interviews gebruikmaakt van 
Latijnse oneliners en historische parallellen 
met het oude Rome, en hoe ze worden ont-
haald door de pers en in politieke discussies. 
 
Ten slotte analyseren Bé Breij en Renske van 
Enschot twee speeches van Barack Obama, 
waaruit blijkt dat de Amerikaanse president de 
principes van de antieke retorica uitstekend 
beheerst en er een goed gebruik van maakt. 

 

 

Oudheid en politiek, themanum-
mer Lampas, jg. 48, nr. 4, Uitgeve-
rij Verloren, Hilversum, 2015, 112 
pp. 

ISBN 978 90 8704 537 1 

€ 15,00 

www.verloren.nl/lampas 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 22.08 en 23.08.2016 
 Grec ou Latin, dis-moi ce que tu manges et com-

ment, je te dirai qui tu es! 
 Le CAF 
 Le CAF, Tihange 
 M.-B. Mars 
 www.ifc.cfwb.be  

 
BUITENLAND 

 
 Van 25.07 tot 30.07.2016 
 Zomerschool Latijn: absolute beginners 
 Addisco 
 Hotel De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 
 Roberto Carfagni en Casper Porton 
 Aan de hand van verschillende werkvormen wor-

den op speelse wijze een aantal onderwerpen uit 
de Latijnse grammatica behandeld; men leest ge-
adapteerde en niet-geadapteerde Latijnse teksten 
over verschillende onderwerpen zoals mythologie 
en ander interessant verhalengoed. ’s Namiddags 
gaat men op een andere manier verder met het 
vergroten van de kennis van Latijn bij middel van 
wandelingen in de natuur, door zang, toneel en 
verschillende spellen. 

 www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm  
 

 Van 30.07 tot 06.08.2016 
 33. Europäische Lateinwoche 
 Amöneburger Lateinwoche 
 Johannes Haus, Amöneburg bei Marburg (DE) 
 De bedoeling van deze week is het gesproken Latijn 

bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van conver-
saties, Latijnse avonden, oefeningen, artistieke 
workshops, excursies, Romeins koken, voordrach-
ten in het Latijn … 

 www.maierphil.de/SeptLat  
 

 Van 01.08 tot 06.08.2016 
 Zomerschool Latijn: beginnende sprekers 
 Addisco 
 Hotel De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 
 Roberto Carfagni en Casper Porton 
 Men leert Latijn begrijpen, lezen en spreken, as-

pecten van een taal die een geheel andere vaardig-
heid vragen dan bijvoorbeeld analyseren of verta-
len. Men start onder andere met stukken uit Lingua 

Latina per se illustrata, maar men maakt ook ge-
bruik van andere methodes. Op zaterdag bezoekt 
men het archeologisch park Xanten, waar men ge-
heel in het Latijn meer leert over de Romeinse cul-
tuur en gewoonten. 

 www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm  

 
 Van 08.08 tot 13.08.2016 
 Zomerschool Latijn: semigevorderden 
 Addisco 
 Hotel De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 
 Roberto Carfagni en Casper Porton 
 Er wordt gewerkt met thematische teksten, waar-

mee men op interactieve wijze de Latijnse spreek-
vaardigheid verder kan oefenen. Tijdens deze week 
zijn er korte workshops didactiek van een uur voor 
docenten voorzien. Ook staat er een bezoek aan 
Xanten op het programma. 

 www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm  

 
 Van 15.08 tot 20.08.2016 
 Zomerschool Latijn: gevorderde sprekers 
 Addisco 
 Hotel De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 
 Roberto Carfagni en Casper Porton 
 Afhankelijk van de behoeften stelt men een pro-

gramma op maat samen waarbij de kennis van het 
Latijn en het Latijn spreken naar een hoger niveau 
worden gebracht. Tijdens de lessen ligt de nadruk 
op het mondeling en het schriftelijk parafraseren in 
het Latijn; het herschrijven van teksten naar een 
hoger/lager niveau; het imiteren van de schrijfstijl 
van diverse auteurs; het lezen en bespreken van 
Latijnse werken uit verschillende perioden. Er is 
ook een uitstap naar Xanten voorzien. 

 www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm  

 
 Van 21.08 tot 28.08.2016 
 34. Europäische Lateinwoche  
 Freisinger Lateinwoche 
 Pallotti Haus, Freising bei München (DE) 
 Het programma is gelijklopend met dat van de 

Amöneburger Lateinwoche. Er is ook een voor-
dracht van Wilfried Stroh, De fabulis Latinis in usum 
puerorum puellarumque scriptis ab Aesopo ad As-
terigem. 

 www.maierphil.de/SeptLat 

http://www.ifc.cfwb.be/
http://www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm
http://www.maierphil.de/SeptLat/
http://www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm
http://www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm
http://www.addisco.nl/zomerschool-latijn.htm
http://www.maierphil.de/SeptLat/
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Cursussen en congressen 
 

 
 09.07.2016 in Berchem  

14.07.2016 in Gent   
27.08.2016 in Leuven 

 Cyprus: het eiland van Aphrodite 
 Amarant 
 Zaal Stanislas, Berchem 

De Cirk, Gent 
30CC, Leuven 

 Klaas Vansteenhuyse 
 De steden van Cyprus behoorden tot de eerste ter 

wereld en zijn bewoners kwamen uit de Levant, 
Anatolië en de Griekse wereld. De bodem stak er 
boordevol metalen en al snel ontpopten de Cypri-
oten zich tot gewiekste zakenlui. Het landschap 
was er zo uitzonderlijk mooi dat de Grieken en Ro-
meinen het eiland beschreven als de geboorte-
plaats van Venus. Ook de Byzantijnen apprecieer-
den de strategische ligging en natuurlijke schoon-
heid van het eiland. De komst van de Venetianen 
en Ottomanen zorgde voor nieuwe invloeden. 

 www.amarant.be 
 

 06.08.2016 
 L’écriture des premiers Grecs: le linéaire B 

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

 
 29.08 en 30.08.2016 
 De bacchanten: de Grieken en de mysteriecultus 
 Amarant 
 Hof van Watervliet, Brugge 
 Katharina Haemers 
 Bacchus was voor de Grieken aanvankelijk een 

symbool van vruchtbaarheid en levenskracht. De 
vervoering waarin deze god zijn volgelingen bracht, 
was niet zozeer dronkenschap als wel religieuze ex-
tase: mystieke gemeenschap met de god doorheen 
wilde zang en dans. Het was een vreemde reli-
gieuze traditie, binnengebracht vanuit het ruige 
Thracië. In een land waarin matigheid en harmonie 
de onvolprezen deugden waren, vormde deze cul-
tus als het ware een uitlaatklep voor het irratio-
nele, de anarchie, de extase. Maar niet iedereen 
tolereerde deze cultus (vgl. De Bacchanten van Eu-
ripides). 

 www.amarant.be 

Lezingen 
 

 
 03.06 en 17.06.2016 
 Epicurus, de weg naar het geluk? 
 LDC Kruisbos, Kalmthout 
 Gilbert Michaux 
 www.uitinvlaanderen.be  

 
 08.06.2016 
 500 jaar Utopia 
 Masereelfonds 
 Antwerpen 

 Kathleen Leys 
 Over het werk van Thomas More. 
 www.masereelfonds.be  

 
 27.06.2016 
 Tekst en uitleg: Aristoteles, Poetica 
 Elcker-Ik 
 Elcker-Ik, Antwerpen 
 Leen Verheyen 
 www.elcker-ik.be 

Tentoonstellingen 
 

 
 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 12.07 tot 16.10.2016 
 Scherven en schatten uit de modder: 10 jaar 

stadsarcheologie in Oudenburg 
 Romeins Archeologisch Museum, Oudenburg 

 www.ram-oudenburg.be 

 
 Van 09.09 tot 02.10.2016 
 Een archeologische kijk op Hofstade 
 Stedelijk Museum, Aalst 
 Een overzicht van 10 jaar werking rond het herin-

ventarisatie- en refittingproject van de Romeinse 
site te Hofstade door de werkgroep archeologie 
van de heemkring Denderland. 

 www.aalst.be/museum  

 

http://www.amarant.be/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.amarant.be/
http://www.uitinvlaanderen.be/
http://www.masereelfonds.be/
http://www.elcker-ik.be/
http://www.statioromana.org/
http://www.aalst.be/museum
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 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  
 

 Tot 25.11.2016 
 Né quelque part hier et aujourd’hui 
 Espace Gallo-Romain, Ath 
 Over de plaats van het kind in de maatschappij 

vanaf de Romeinse periode tot heden. 
 www.espacegalloromain.be 

 
BUITENLAND 

 
 Langlopend 
 Römer oder so: eine Ausstellung zum Gräberfeld 

von Brigantiul 
 Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz (AT) 
 www.vorarlbergmuseum.at  

 
 Vanaf 21.05.2016 
 Wahre Schätze: Antike – Kelten – Kunstkammer 
 Altes Schloss, Stuttgart (DE) 
 Deze tentoonstelling toont een verzameling an-

tieke kunstwerken, de kunstkamers der hertogen 
van Württemberg en de vroeg-Keltische vorsten-
graven (waaronder dat van de prins van Hochdorf). 

 www.landesmuseum-stuttgart.de  
 

 Tot 06.2016 
 Musique et musiciens de l’Antiquité gréco-romaine 
 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 05.06.2016 
 Wasser für Roms Städte 
 LVR-RömerMuseum, Xanten (DE) 
 www.apx.lvr.de/de/lvr_roemermuseum  

 
 Tot 30.06.2016 
 Tod in Neapel: Heinrich Schliemann zum 125. To-

destag 

 Neues Museum, Berlin (DE) 
 www.smb.museum 

 
 Tot 04.07.2016 
 Mythes fondateurs: d’Hercule à Dark Vador 
 Musée du Louvre, Paris (FR) 
 Deze 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 gaven. 70 
kunstwerken illustreren hoe de verschillende be-
schavingen aankijken tegen de schepping van de 
wereld of hoe men de verschillende cycli in de na-
tuur zag in de Griekse, Egyptische of islamcultuur; 
hoe werden Gilgamesj, Orpheus, Hercules of Icarus 
voorgesteld vanaf de oudheid tot in de moderne 
tijd. Ook de volksculturen, Jean Cocteau, Star Wars 
en Fantomas putten uit hetzelfde verhalenpatri-
monium. 

 www.louvre.fr 

 
 Tot 14.07.2016 
 Drawn to Sicily: early British exploration of the 

classical world 
 British Museum, London (GB) 
 www.britishmuseum.org  

 
 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 24.07.2016 
 Macht und Ohnmacht: Pharaonen, Cäsaren, 

Fürsten, Bürger 
 Museum August Kestner, Hannover (DE) 
 Deze tentoonstelling stelt de vraag naar de macht, 

over de grenzen der beschavingen heen, vanaf het 
oude Egypte over de oudheid en de middeleeuwen 
tot in de moderne tijd. 

 www.museum-august-kestner.de 

 
 Tot 14.08.2016 
 Sicily: culture and conquest 
 British Museum, London (GB) 
 Sicilië als cultureel centrum tijdens de oudheid en 

de middeleeuwen. 
 www.britishmuseum.org  

 
 Tot 27.08.2016 
 La mythologie gréco-romaine: histoire sacrée, 

sacrée histoire 

http://www.musee-mariemont.be/
http://www.ath.be/loisirs/culture/musees/espace-gallo-romain
http://www.vorarlbergmuseum.at/
http://www.landesmuseum-stuttgart.de/
http://www.arles-antique.cg13.fr/
http://www.apx.lvr.de/de/lvr_roemermuseum
http://www.smb.museum/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/
http://www.digitales-forum-romanum.de/
http://www.britishmuseum.org/
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 Centre Nelson Mandela, Besançon (FR) 
 www.besancon.fr/index.php?p=1221 

 
 Tot 30.08.2016 
 Marguerite Yourcenar et l’empereur Hadrien: une 

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

 
 Tot 25.09.2016 
 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 zee. 

 www.rmo.nl  
 

 Tot 02.10.2016 
 Vlijmscherp verleden 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Tentoonstelling van bijna 200 zwaarden, die ko-

men uit verschillende werelddelen en die stammen 
uit de prehistorie tot de 20e eeuw. 

 www.rmo.nl  
 

 Tot 03.10.2016 
 Gefahr auf See: Piraten in der Antike 
 Museum und Park Kalkriese, Bramsche-Kalkriese (DE) 
 www.kalkriese-varusschlacht.de 

 
 Tot 15.10.2016 
 Thrakien 3.0: Munzprägung im Land des Orpheus  
 Bode-Museum, Berlin (DE) 
 De Thracische muntslag van de archaïsche periode 

tot in de Romeinse tijd. 
 www.smb.museum  

 
 Tot 16.10.2016 
 Lust und Verbrechen: der Mythos Nero in der Kunst 
 Stadtmuseum Simeonstift, Trier (DE) 
 www.nero-ausstellung.de  

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

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

 
 Tot 16.10.2016 
 Furius Constructor baut ein Legionslager 
 Vindonissa Museum, Brugg (CH) 
 Met 100 000 legoblokjes wordt een Romeins leger-

kamp gereconstrueerd. 
 www.vindonissa.ch 

 

 Tot 30.10.2016 
 Von Pfeil und Bogen 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 De geschiedenis van dit oeroude jacht- en krijgswa-

pen. Replica’s van alle bekende pre- en protohisto-
rische bogenvondsten. Reconstructie van Romein-
se reflexbogen en de boogbewapening van de 
vorst van Glauberg, evenals originele vondsten uit 
de castella langs de limes. Ten slotte komen ook de 
Afrikaanse oerbewoners en de indianen aan bod. 

 www.saalburgmuseum.de 

 
 Tot 10.2016 
 A.D. 313: von Carnuntum zum Christentum 
 Archäologisches Museum Carnuntinum, Bad 

Deutsch-Altenburg (AT) 
 www.oeaw.ac.at/antike/index.php?id=335  

 
 Van 25.06 tot 26.11.2016 
 Vestiges contemporains: du verre archéologique 

au verre contemporain 
 Musée d’Archéologie, Antibes (FR) 
 Antiek glas wordt geconfronteerd met het heden-

daagse werk van Antoine Pierini. 
 www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-d-

archeologie 

 
 Tot 27.11.2016 
 Veni, vidi ludique: jeux et jouets dans l’Antiquité 
 Musée d’Art et d’Histoire, Cholet (FR) 
 www.cholet.fr/chaines/dossier_55_le+musee+art 

+histoire.html  

 
 Tot 31.12.2016 
 Maas & Mens 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Het gaat om voorwerpen die zijn opgebaggerd uit 

de Maas of die langs de oevers zijn gevonden. Ze 
laten 300 000 jaar menselijk leven langs de Maas 
zien, van de prehistorie tot de late middeleeuwen. 

 www.rmo.nl  

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

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

 
 Tot 30.07.2017 
 Versunkene Geschichte: Archäologie an Rhein 

und Neckar 
 Museum Weltkulturen, Mannheim (DE) 
 www.rem-mannheim.de  

 
 Tot 31.12.2017 
 Pracht & Precisie 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Gesneden stenen uit het Rijksmuseum. 
 www.rmo.nl 

http://www.besancon.fr/index.php?p=1221
http://www.rmo.nl/
http://www.rmo.nl/
http://www.smb.museum/
http://www.nero-ausstellung.de/
http://www.nero-ausstellung.de/
http://www.ag.ch/de/bks/kultur/museen_schloesser/vindonissa_museum
http://www.saalburgmuseum.de/
http://www.oeaw.ac.at/antike/index.php?id=335
http://www.cholet.fr/chaines/dossier_55_le+musee+art+histoire.html
http://www.cholet.fr/chaines/dossier_55_le+musee+art+histoire.html
http://www.rmo.nl/
http://www.musees.strasbourg.eu/
http://www.rem-mannheim.de/
http://www.rmo.nl/
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Toneel 
 

 
 Labyrint 
 Theater Froefroe 
 Hij is Minos, oud en koning: te koppig om al te ster-

ven, te verduurd om nog te leven. Ariadne, jong en 
voorbestemd: te wispelturig om haar lot te trotse-
ren, te weerbarstig om het te ondergaan. Het is het 
verhaal over haar vader, die zich wentelt in hoog-
moed en wraakzucht. Over haar broer, de Mino-
taurus, een monsterlijk mensbeest, maar wel haar 
broer. Over haar lief Icarus, een zalige, zonderlinge 
dromer, maar wel haar lief. Over Theseus, een held 
van vlees en bloed, maar wel haar ander lief. Over 
haarzelf, haar lieven, haar leven en haar noodlot. 

 02.06, 03.06, 04.06 en 06.06.2016: HetPaleis, Ant-
werpen 

 www.hetpaleis.be 
 

 Mount Olympus: to glorify the cult of tragedy, a 
24-hour performance (Jan Fabre/Troubleyn) 

 Het is de tijd van de geboorte van de tragedie. 
Maar wat is dat eigenlijk, die verscheurdheid, die 
obsceniteit, die zuivering? Men herkent de contou-
ren van verhalen en figuren uit de Griekse tragedie, 
tegelijk dichtbij en ver weg. Met geweld, extase en 
homerisch gelach verbrijzelt Fabre deze gebarsten 
figuren. Wat overblijft is geen update van de 
Griekse tragedie, maar uiteengeslagen brokstuk-
ken. 24 uur lang zoekt men naar het eigenlijk on-
toonbare, dat ons ruw verscheurt en dan weer zui-
vert. De tijd eist de tweede hoofdrol op. Wat is tijd 
in theater en wat gebeurt er wanneer je die ex-
treem oprekt? Het eeuwige theatrale hier en nu 
neemt in de handen van Fabre onstuimige vormen 
aan. Een eindeloze maalstroom van beelden ont-
voert je naar een andere, labyrintische tijd. 
In het Nederlands, Frans en Engels. 

 24.09.2016: Kaaitheater, Brussel 
 www.kaaitheater.be 

Muziek en ballet 
 

 
 Suite Elektra (Richard Strauss) 
 BOZAR 
 Daarnaast staan de Symfonie Hob. I:93 van Haydn 

en het Concerto voor piano en orkest nr. 2 opus 18 
van Rachmaninov op het programma. 

 01.06.2016: BOZAR, Brussel 
 www.bozar.be  

 

 Carmina Burana (Carl Orff) 
 Akademos 
 Twee werken flankeren deze Carmina Burana: een 

creatie van Ruben De Gheselle, The unquiet stones, 
en het Twintigste Pianoconcerto van Mozart. 

 18.06.2016: Concertgebouw, Brugge 
 www.concertgebouw.be  

 

Uitstappen en reizen 
 

 
 11.06, 27.08 of 24.09.2016 
 Bruxelles au temps d’Erasme 
 Erasmushuis, Anderlecht 
 In de voetsporen van Erasmus en zijn tijd. 
 www.erasmushouse.museum  

 
BUITENLAND 

 
 Van 22.06 tot 24.06.2016 
 Nero in Trier 
 Labrys Reizen 
 Bezoek aan de Nerotentoonstellingen in Trier (DE). 
 www.labrysreizen.nl 

 
 Van 28.07 tot 01.08.2016 
 Alumnireis Sagalassos 
 KU Leuven Alumni 

 Uitgebreid bezoek aan de site van Sagalassos (TR); 
focus op de antieke sites van Pisidië zoals die van 
Temessos; minder gekende, maar interessante si-
tes zoals Ariassos, Kremna, Kapikaya en Adada. 

 www.sagalassos.be 
 

 Van 31.08 tot 09.09.2016 
 De thuisreis van Odysseus 
 Labrys Reizen 
 Bezoek aan San Felice Circeo (Circe), villa van Tibe-

rius (beeldengroepen met scènes uit de Odyssee), 
het strand van Gaeta (Laestrygonen), Cumae (grot 
van de Sibille), Baeae, Avernusmeer, Flegreïsche 
velden, Napels, Amalfi, Paestum, Sant’ Eufemia 
(Nausicaä), het rotshol van de Scylla en de bronzen 
van Riace. Overtocht naar Sicilië: de kolken van 
Charybdis, Lipari, Panareo (Calypso), de Stromboli, 
Milazzo (de Cyclopen), Taormina en de Etna. 

http://www.hetpaleis.be/
http://www.kaaaitheater.be/
http://www.bozar.be/
http://www.concertgebouw.be/
http://www.erasmushouse.museum/
http://www.sagalassos.be/
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 www.labrysreizen.nl  
 

 Van 03.09 tot 12.09.2016 
 Napels en Campanië 
 Labrys Reizen 

 Bezoek aan Napels. Reis via het graf van Vergilius 
naar Pozzuoli, Cumae, de Solfatara. Doorreis naar 
Pompeji via Herculaneum en de Vesuvius. Bezoek 
aan Capri, Amalfi en Paestum. 

 www.labrysreizen.nl 

Evenementen 
 

 
 03.07.2016 
 Jardin et potager gallo-romains 
 Malagne la Gallo-Romaine 
 Malagne, Rochefort 
 Geleid bezoek aan de tuinen. 
 www.malagne.be  

 
 23.07 en 24.07.2016 
 Gallo-Romeins treffen 
 Malagne la Gallo-Romaine 
 Malagne, Rochefort 
 Er is niet alleen een Romeinse kampplaats met sol-

daten, boogschutters, gladiatoren, Romeinse rui-
ters, het uitvoeren van formaties … maar er wordt 
ook brood gebakken en cervisium gebrouwen en 
tal van ambachtslui zijn aan het werk.  

 www.malagne.be 
 

 16.08.2016 
 XXVIIIèmes Fêtes romaines 
 Statio Romana 
 Musée Gallo-Romain, Waudrez 
 Bezoek aan het Gallo-Romeins museum, het Cen-

tre d’Interprétation de la Chaussée Romaine en 
aan de tentoonstelling L’histoire du foie gras. Ani-
matie door het LEG. XXII Primigenia en de Cohors 
Praetoriana Lupae. Gallo-Romeinse spellen. Am-
bachtenmarkt. Gallo-Romeins banket. 

 www.statioromana.org 

 
BUITENLAND 

 
 04.06, 05.06, 11.06 en 12.06.2016 
 Römerfestival Carnuntum 
 Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg (AT) 
 Romeinse legioensoldaten, gladiatoren, krijgszuch-

tige barbarenstammen, ambachten, het militaire 

leven, het leven in een stad, Romeinse lekkernijen, 
een beperkt programma voor kinderen. In de Ro-
meinse stadswijk opvoering van een theaterstuk 
Carnuntum und die Kaiser Roms. In de tuin van het 
museum geven 3 danseressen, begeleid met Ro-
meinse muziek, een voorstelling. Ook worden er 
Romeinse kostuumfilms vertoond.  

 www.carnuntum.at  

 
 10.06, 11.06 en 12.06.2016 

05.08, 06.08 en 07.08.2016 
 Apollos Söhne: Bogenbaukurs für Väter und Söhne 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de 

 
 03.07.2016 
 Thementag Pfeil und Bogen 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 Een hele dag met boogschutters, rondleidingen, 

voordrachten en demonstraties. 
 www.saalburgmuseum.de  

 
 Van 04.08 tot 07.08.2016 
 Carnuntum 333: Festival der Spätantike 
 Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg (AT) 
 Een zeventigtal re-enactors slaan hun tenten op in 

Carnuntum: soldaten, hoge beambten, burgers, 
muzikanten, ambachtslui. Voor de ogen van de 
toeschouwers spelen zich bruiloften af, jachtscè-
nes, troepenparades en zoveel meer. 

 www.carnuntum.at  

 
 Van 13.08 tot 15.08.2016 
 Vita Romana! 
 Parc Archéologique Européen, Bliesbruck-Reinheim 

(FR) 
 www.archeo57.com 

 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 03.05.2016. 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.labrysreizen.nl/
http://www.labrysreizen.nl/
http://www.malagne.be/
http://www.statioromana.org/
http://www.carnuntum.at/
http://www.saalburgmuseum.de/
http://www.carnuntum.at/
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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 
auteursrechten van derden schendt. De redactie behoudt zich het recht voor een ingezonden bijdrage al dan niet te publiceren, waar nodig 
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 31 juli 2016. 
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