
 1  

 

PRORA 
Driemaandelijks tijdschrift van de 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 

v.u. Joeri Facq 
Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 
Afgiftekantoor: 9160 Lokeren 1 
Erkenningsnummer: P309883 
ISSN: 1780-0447 

JAARGANG 21, NUMMER 3 
Juli, augustus, september 2016 



 2  

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. 
 
 
PRORA 
 
Jaargang 21, nummer 3 
Juli, augustus, september 2016 
 
Hoofdredactie, eindredactie en lay-out 

Joeri Facq 
 
Redactie 

Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 
prora@vlot-vzw.be | tel. 09 279 24 36 
 
Latijnse/Griekse teksten uit de artikelen zijn als 
Word-document beschikbaar op onze website: 
www.vlot-vzw.be/prora. 
 
© VLOT vzw 2016 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uit-
gave mag worden verveelvoudigd zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
redactie. 
 

Prora wordt gedrukt op milieuvriende-
lijk FSC-gecertificeerd papier. 

 



 3  

REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Het zomerreces zorgde niet voor rust in de me-
dia. Kranten die zich uitgebreid voorbereidden 
op de verwachte komkommertijd waren eraan 
voor de moeite. Niet alleen de Olympische 
Spelen hielden ons aan de televisie gekluisterd, 
maar ook een ander fenomeen dat in de 
Griekse oudheid de gemoederen bezighield: de 
profileringsdrang van bepaalde politici. Op de 
Griekse democratie valt heel wat aan te mer-
ken, maar ingebouwde mechanismen blok-
keerden een machtsstreven waaraan politici 
zoals Tayyip Erdogan en Donald Trump zich be-
zondigen. 
 
De Vlaamse auteur David Van Reybrouck, ove-
rigens archeoloog van opleiding, liet zich in zijn 
pleidooi Tegen verkiezingen o.m. door de Athe-
ners inspireren. Zo’n 90 % van de openbare 
ambten werd tijdens het democratisch bewind 
in Athene toegekend door loting. Het politieke 
leven werd dus niet voortdurend overheerst 
en lamgelegd door verkiezingscampagnes, en 
in plaats van personencultus, populisme en 
non-informatieve slogantaal was er echte par-
ticipatie – zij het uiteraard voor slechts een be-
perkt deel van de bevolking. De vertaling in het 
Engels van Van Reybroucks Tegen verkiezingen 
bracht het boekje, dat dateert van 2013, on-
langs weer onder de aandacht. 
 
Dit en ook het feit dat steeds vaker met demo-
cratische waarden wordt geschermd om onde-
mocratisch handelen te verantwoorden, 
bracht mij ertoe om Van Reybroecks visie op 
onze als heilig beschouwde electoraal-repre-
sentatieve democratie eens onder de loep te 
nemen. Van Reybrouck pleit er overigens niet 
voor om de representatie af te schaffen, wat 
gezien de schaal van de meeste moderne sta-
ten wellicht onmogelijk is, maar vindt het een 
interessant idee om de electorale representa-
tie (deels) te vervangen door een aleatorische 
(alea!). Bovendien geeft hij in zijn pleidooi een 

interessante analyse van democratische be-
stuurssystemen door de eeuwen heen, uiter-
aard met bijzondere aandacht voor Athene. 
 
De hete adem van de alomtegenwoordige me-
dia en de verkiezingsstrijd die nooit stopt, lij-
ken inderdaad de bestuursdaden van politici te 
bepalen en verleiden hen soms tot uitspraken 
die achteraf erg ongelukkig blijken te zijn. Dat 
mocht Vlaams minister van Onderwijs Hilde 
Crevits ondervinden na een interview in Knack, 
waarin ze op basis van morele overwegingen 
opriep om niet te veel te dwepen met de oud-
heid: de Romeinen kenden immers slavernij, 
oligarchie en een standenmaatschappij. De 
drang om een bepaalde politicus op zijn plaats 
te zetten die nota bene net als zij tot een rege-
rende partij behoort, bracht haar tot deze con-
clusie, die we dus gelukkig niet als een veroor-
deling mogen zien van het klassieketalenon-
derwijs – zo verklaarde de minister toch in een 
uitgebreide rechtzetting in De Standaard 
(11.07.2016). 
 
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar is er 
minder tijd voor verdieping en beschouwin-
gen, maar  hopelijk wel nog voor de lectuur van 
een inspirerend artikel in deze Prora. Hou ze-
ker enkele data in de gaten: de deadlines voor 
de inschrijving voor de nascholing Latijn lezen: 
ut cerni videantur en voor de bestelling van de 
folder Latijn: iets voor jou?. Elk jaar moeten we 
leden teleurstellen die te laat inschrijven of be-
stellen. Verder kunnen twee bijdragen van 
leerlingen die het opnemen voor de klassieke 
talen ongetwijfeld jullie motivatie nog aan-
zwengelen. 
 
Het bestuur van de VLOT wenst jullie een fijn 
nieuw schooljaar toe. 
 
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 via 
www.vlot-vzw.be/nascholing 

 
 
 

Folder Latijn: iets voor jou? 
 

 
 
De VLOT heeft een folder gemaakt waarin aan 
leerlingen van het zesde leerjaar basisonder-
wijs wordt uitgelegd wat er van het vak Latijn 
precies mag worden verwacht. De folder kan 
worden gebruikt tijdens kennismakingslessen, 
opendeurdagen en infoavonden. Hij telt 8 pa-
gina’s (A5-formaat), werd professioneel vorm-
gegeven en wordt volledig in kleur gedrukt. Je 
kunt de folder inkijken op www.vlot-vzw.be/ 
folder. 
 
 
 

Praktische informatie 
 
 prijs: 0,20 euro/folder 
 verzendkosten: inbegrepen 
 minimale bestelhoeveelheid: 25 folders 
 maximale bestelhoeveelheid: onbeperkt 
 uiterste besteldatum: 31 oktober 2016 
 uiterste betaaldatum: 15 november 2016 
 verzending: december 2016 
 bestellingen: uitsluitend elektronisch via 

www.vlot-vzw.be/folder 

Om organisatorische redenen wordt deze folder slechts eenmaal per schooljaar aangeboden. 
Op die manier kunnen we de bestelling, druk en verzending van alle folders bundelen. Wie 
folders wil om in de loop van het schooljaar 2016-2017 te gebruiken, moet die dus nu be-
stellen (uiterste besteldatum: 31 oktober 2016). 

 
 
 

Fotowedstrijd: met de klas op stap 
 

 
 
Ga je met je leerlingen op didactische excursie 
naar een oudheidkundig museum of een ar-
cheologische site in binnen- of buitenland? Be-
zorg ons dan een foto van je klas op de bestem-
ming met een woordje uitleg over wat er te 
zien is en wat je er precies hebt gedaan. Door 

je bijdrage in Prora te publiceren lever je een 
waardevolle excursietip aan je collega’s. Bo-
vendien maken alle inzenders kans om boeken 
te winnen. Deze wedstrijd is het hele school-
jaar 2016-2017 geldig. Je inzending stuur je 
naar prora@vlot-vzw.be.  
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VAKTHEORIE 
 

 
 
 

‘A gift from the gods’ 
De rol van water in antiek-Griekse orakeloorden 

 

Roselien Maddens 
 
 
In het academiejaar 2011-2012 vatte ik het plan op om mijn masterproef te wijden aan de rol van 
water in de Griekse godsdienst in vergelijking met de rol van water in de hedendaagse christelijke 
rituelen. Al snel bleek dat er ontzettend veel te vertellen valt over het belang van water in de Griekse 
rites. Mijn onderwerp werd afgebakend en mijn thesis werd opgedeeld in twee delen: de rol van 
water in de orakeloorden en de rol van water in de helende heiligdommen. In deze bijdrage komt 
het eerste aspect aan bod; het tweede thema is voor een volgende bijdrage. 
 
In alle culturen en in alle tijden blijkt water een 
van de belangrijkste onderdelen in het leven  
van mensen. Ook in het antieke Griekenland 
was water een onmisbaar element. Dit mag 
blijken uit de volgende uitspraak van Cole: ‘All 
water in ancient Greece was considered to be 
a gift from the gods.’ Niet alleen in het alle-
daagse leven, maar ook in de cultus kreeg wa-
ter een prominente rol toegewezen door de 
antieke Grieken. Water had in de eerste plaats 
een zuiverende rol. Van bezoekers werd ver-
wacht dat ze zich reinigden alvorens het heilig-
dom te betreden. Aan de ingang van het heilig-
dom werden wasbekkens of περιρραντήρια 
geplaatst. Zich besprenkelen met het water uit 
die wasbekkens volstond als reiniging. Water 
vervulde in die heiligdommen echter ook meer 
specifieke functies. 

 
Archeologen hebben vele heiligdommen opge-
graven in de buurt van natuurlijke bronnen, ri-
vieren, meren en zeeën. Daarnaast hebben ze 
ook allerlei waterconstructies aan het licht ge-
bracht zoals rioleringen, fonteinen, baden of 
waterbassins. Deze archeologische vondsten 
kunnen aangevuld worden met allerlei literaire 
bronnen, waarvan de belangrijkste Beschrij-
ving van Griekenland door de tweede-eeuwse 
Griekse geograaf Pausanias is. 

In een eerste deel onderzoek ik het gebruik van 
water in de orakelheiligdommen. De bekende 
orakeloorden van Apollo in Didyma, Delphi en 
Claros komen aan bod. Ook minder bekende 
orakelplaatsen van diezelfde godheid worden 
vermeld. In het heiligdom van Zeus te Dodona 
en bij verschillende dodenorakels vervulde wa-
ter eveneens een niet te onderschatten rol. 
Volgens Cole werd in heiligdommen van Apollo 
water aangevoeld als een element van profe-
tie. Het idee is dat water dient als communica-
tiemiddel waarmee de grenzen van tijd en 
ruimte overstegen kunnen worden. De voor-
spellende rol van water wordt ook wel eens hy-
dromantiek genoemd. Hieronder maak ik een 
onderscheid tussen water als een directe bron 
van voorspellingen (bv. door het water te drin-
ken) en als indirecte bron. 
 

Water als directe bron van voorspellin-
gen 
 

In orakelheiligdommen waar water als directe 
bron werd gebruikt, werd het water op ver-
schillende manieren aangewend om tot kennis 
te komen. De profeet dronk bijvoorbeeld het 
bronwater om daarna zijn voorspellingen te 
doen. Daarnaast kon kennis ook bekomen wor-
den door de voeten of een kleed in het water 
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onder te dompelen of door opstijgende dam-
pen uit een meer in te ademen.  
 
Drinken van orakelwater 
 
Het bekendste orakeloord in Griekenland was 
dat van Apollo in Delphi. In naam van Apollo 
deed de Pythia daar de voorspellingen. Water 
speelde geen onbelangrijke rol in haar orakel-
procedure. In Delphi werden twee belangrijke 
bronnen teruggevonden: de Castaliabron en 
de Cassotisbron. De Castaliabron was gelegen 
net buiten het τέμενος, een belangrijk stuk 
grond voorbehouden voor rituele praktijken. 
Voor het begin van het orakelproces namen zo-
wel de bezoekers als de Pythia zelf een reini-
gend bad in deze bron. Volgens de geleerde 
Johnston deed de Pythia dat om Apollo op die 
manier in zich op te nemen. De Cassotisbron 
was, volgens Rosenberger, binnen het τέμενος 
gelegen en beschikte over bijzonder mantische 
kwaliteiten, omdat het water uit de Styx af-
komstig zou zijn. Doorheen de geschiedenis 
werd vaak gediscussieerd over de functie van 
beide bronnen. Bij Pausanias kunnen we het 
volgende lezen: 
 

‘Als je de steen gezien hebt en naar de tempel 
teruggaat, is daar de zogeheten Kassotis-bron. 
Er staat een klein muurtje, waardoorheen de 
toegang tot de bron is. Het water van de bron 
verdwijnt onder de aarde en geeft de vrouwen 
in het Allerheiligste van de god profetische ga-
ven. Een van de nimfen van de Parnassos gaf 
haar naam aan de bron.’1 

 
Volgens Pausanias dronken de Pythia’s dus wa-
ter afkomstig uit de Cassotisbron en daardoor 
werden ze ‘orakelende’ vrouwen. Dit fragment 
leert ons ook dat het water onder de grond 
verdween om later weer op te duiken in het 
ἄδυτον, het meest heilige deel van de tempel. 
Het feit alleen al dat een bijzondere construc-
tie werd aangelegd om het water in het ἄδυ-
τον te krijgen, bevestigt de belangrijke rol van 
water in Delphi. 

                                                      
1 Beschrijving van Griekenland 10, 24, 7; vertaald door Burgersdijk. 

Niet alleen in Delphi werd water als communi-
catiemiddel gebruikt; ook in Ptoion en Hysiae, 
orakeloorden in Beotië gewijd aan Apollo, 
kwam dit voor. In Ptoion werd een natuurlijke 
bron aangetroffen waarin rituele wassingen 
plaatsvonden vooraleer men het orakeloord 
kon betreden. Opgravingen legden daarenbo-
ven een kunstmatig aangelegde grot bloot 
waarin water aanwezig was. Wellicht daalde 
de profeet in de grot af om daar het water te 
drinken en in trance te geraken. Verder weten 
we niets meer over het orakelproces in Ptoion. 
Dat geldt ook voor Hysiae. We moeten ons be-
helpen met één tekstfragment uit Pausanias 
(9, 2, 1). In de tijd van Pausanias was er nog een 
bron in Hysiae en volgens de toenmalige inwo-
ners deden de mensen er voorspellingen door 
van de bron te drinken. 
 
Het heiligdom van Claros in Lydië werd aange-
legd boven op een bron. Concreet gaat het om 
een onderaardse kamer met een heilige bron 
die bereikt kon worden via een gang in de tem-
pel. Volgens Tacitus (Annales 2, 54) daalde de 
priester in Claros af in de ondergrondse kamer 
om er van de bron te drinken. Daarna begon hij 
zijn orakels te verkondigen in versvorm. De 
vraag van de bezoekers kreeg de priester niet; 
hij kreeg alleen het aantal bezoekers en hun 
namen door. Plinius (Naturalis historia 2, 232) 
voegt aan de informatie van Tacitus nog een 
waarschuwing toe: wie van het water drinkt, 
kan orakels uitspreken, maar verkort ook zijn 
leven. Voor dit heiligdom is het niet zeker wie 
er precies van het water dronk. Er waren drie 
medewerkers actief: de profeet, de priester en 
de θεσπιῳδός. Die laatste verwerkte de ora-
kels in mooiklinkende verzen. De vraagt rijst 
dus of het één en dezelfde persoon was die het 
water dronk en de verzen citeerde dan wel of 
het gaat om twee verschillende personen. 
 

 



 8  

Andere gebruiken van orakelwater 
 
Niet alleen door van het water te drinken kon-
den orakels bekomen worden. Ook op verschil-
lende andere manieren kon het orakelwater 
aangewend worden. In het heiligdom van Di-
dyma te Carië, gelegen in het huidige Turkije, 
bevond de heilige bron zich in het ἄδυτον. Bij 
Iamblichus (De mysteriis Aegyptiorum 3, 11) 
vinden we meer informatie over de bron. Vol-
gens Iamblichus kon de μάντις op verschillende 
manieren tot orakels komen. Zo kon ze ter 
voorbereiding haar voeten wassen in het hei-
lige water of haar schort erin onderdompelen. 
Daarnaast konden de dampen die opstegen uit 
het water haar bedwelmen en haar zo orakels 
ingeven. Verder vertelt Iamblichus dat de μάν-
τις gedurende drie dagen vastte en zich zui-
verde door reinigende baden te nemen. De ge-
leerde Johnston merkt ook op dat de bron af 
en toe eens opgedroogd was. Op dat moment 
zullen de werknemers wellicht op zoek gegaan 
zijn naar andere manieren om tot orakels te 
komen of zullen ze de consultaties een tijdje 
stopgezet hebben tot er opnieuw water in de 
bron was. 
 
In Cyaneae te Lycië werd nog een andere ora-
kelmethode gehanteerd. Over dit orakel lezen 
we bij Pausanias (7, 21, 13) dat aan het water-
oppervlak visioenen verschenen aan diegene 
die het orakel raadpleegde. Water kon dus ook 
als een soort van spiegel dienen waarin men 
beelden of visioenen kon herkennen. 
 
Tot slot kunnen we ook nog verwijzen naar het 
orakel van Dodona in Griekenland. In tegen-
stelling tot de meeste andere orakeloorden 
was dit oord niet gewijd aan Apollo, maar aan 
de oppergod Zeus zelf. In dit heiligdom ver-
vulde de eik een belangrijke rol. Via deze eik 
kon men de goddelijke wil van Zeus te weten 
komen. Men ging ervan uit dat men moest luis-
teren naar het geritsel van de bladeren om ora-
kels te verkrijgen. De schrijver Servius (Com-
mentaar op Vergilius’ Aeneis 3, 466) levert ons 
informatie over een andere manier om in Do-
dona tot orakels te komen. Uit de wortels van 
de heilige eik zou een bron hebben gevloeid. 

De goden spoorden het water aan om op een 
bepaalde manier te ruisen en zo een bood-
schap door te geven. Aanvankelijk interpre-
teerde een oude vrouw, Pelias, het ruisen van 
de bron, later gebeurde dit door priesteressen 
in het algemeen. Volgens Plinius (Naturalis his-
toria 2, 228) beschikte de bron over een bijzon-
der kracht: uitgedoofde fakkels schoten spon-
taan weer in brand door ze onder te dompelen 
in deze bron. 
 

Water als indirecte bron van voorspel-
lingen 
 
Niet in ieder orakeloord werd water direct aan-
gewend om voorspellingen te doen. De ligging 
van verschillende orakels in de nabijheid van 
water duidt echter opnieuw op het belang van 
water voor deze heiligdommen. Vaak werden 
heiligdommen aangelegd in de buurt van een 
grot met ondergrondse stromen of een onder-
grondse bron. Dergelijke grotten worden wel 
eens Plutonia genoemd, naar Pluto, de god van 
de onderwereld, of Charonia, naar Charon, de 
veerman van het dodenrijk. Deze grotten en ri-
vieren werden beschouwd als toegang tot de 
onderwereld. Vandaar dat op die plaatsen vaak 
dodenorakels werden ingericht. Bezoekers van 
een dergelijk orakel wilden de geest van over-
leden familieleden of vrienden oproepen. Ze 
gingen er immers van uit dat de doden over 
kennis beschikten waar de levenden niet over 
konden beschikken. Wellicht zochten de be-
zoekers de geesten aan het wateroppervlak 
van het meer of de bron. De Grieken hebben 
hun visie van dodenorakels vermoedelijk ge-
vormd op basis van een bekend fragment uit 
de Odyssee. Circe geeft Odysseus de volgende 
raad: 
 

‘Wanneer je de Okeanos bent overgestoken, 
kom je bij een smalle kuststrook en het heilig 
woud van Persephone, hoge populieren en 
slechts kort vrucht dragende wilgen. Leg daar 
je schip voor anker aan de diepe kolken van 
Okeanos en ga zelf op weg naar het dompige 
huis van Hades. Bij de rots waar de Pyriphlege-
thon en de Kokytos, een zijarm van de Styx, 
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zich verenigen, stromen deze beide rivieren 
met donderend geweld in de Acheron uit.’2 

 
Odysseus kan dus de ingang van de onderwe-
reld vinden waar twee rivieren samenstromen 
in één. In boek 11 bereikt Odysseus de plaats 
aangewezen door Circe. Odysseus wil in de on-
derwereld de ziener Tiresias raadplegen in ver-
band met zijn terugreis. 
 
Op basis van dit fragment meenden de Grieken 
dat ze de grens tussen boven- en onderwereld 
konden overschrijden op plaatsen waar rivie-
ren, meren, bronnen en grotten aanwezig wa-
ren. In de volgende alinea’s bied ik een analyse 
van een aantal orakelheiligdommen die in de 
secundaire literatuur vaak als dodenorakels 
worden bestempeld. 
 
Het orakel van Trophonius 
 
Het orakel van Trophonius is gelegen te Leba-
dea in Beotië. De genealogie van Trophonius is 
niet eeduidig: de ene keer wordt hij be-
schouwd als zoon van Apollo, dan weer van 
Zeus of van een sterfelijke vader. Tijdens zijn 
leven was hij al een ziener en na zijn dood bleef 
hij die functie uitoefenen. Bij Pausanias (9, 39, 
5) lezen we hoe de bezoeker zich gedurende 
verschillende dagen moest voorbereiden. De 
voorbereiding bestond uit allerlei reinigingsri-
tuelen. Zo werd de bezoeker gevraagd te ba-
den in de nabijgelegen rivier, de Hercyna. Ver-
der beschrijft Pausanias ook het verloop van 
het orakelproces: 

 

‘Dat gaat als volgt. Eerst wordt hij ’s nachts 
naar de rivier de Herkyna gebracht en daar 
wordt hij met olijfolie gezalfd en gewassen 
door twee jongens, zonen van burgers, van on-
geveer dertien jaar oud. Ze worden Hermai ge-
noemd. Zij wassen de man die afdaalt en ver-
richten al het nodige als zijn bedienden. Daar-
na wordt hij door de priesters meegenomen, 

                                                      
2 Homerus, Odyssee 10, 508-516; vertaald door Schwartz. 
3 Beschrijving van Griekenland 9, 39, 7; vertaald door Burgersdijk. 

niet rechtstreeks naar het orakel, maar naar 
waterbronnen die vlak bij elkaar liggen.’3 

 
Pausanias vertelt dat de raadpleger bij de wa-
terbronnen eerst van de bron Lethe (‘Vergetel-
heid’) moest drinken. Het water van deze rivier 
zorgde ervoor dat de geest werd gezuiverd van 
overbodige gedachten. Na het contact met 
Trophonius moest de bezoeker nogmaals wa-
ter drinken, deze keer van de bron Mnemo-
syne (‘Herinnering’). Dit water zorgde ervoor 
dat men zich kon herinneren wat men tijdens 
de consultatie had geleerd. 
 
Het dodenorakel nabij het Avernusmeer  
 
Het volgende dodenorakel bevond zich in de 
buurt van het Avernusmeer in Campanië. Vol-
gens Strabo (Geographica 5, 4, 5) deed bij de 
inwoners het verhaal de ronde dat vogels die 
boven het meer vlogen er vervolgens in neer-
stortten. Ze werden wellicht bedwelmd door 
de giftige dampen die uit het meer opstegen. 
Vermoedelijk is het omwille van die giftige 
dampen dat men aan dit meer voorspellende 
krachten toeschreef. Daarenboven zou in de 
buurt van het meer een bron geweest zijn met 
drinkbaar water. Volgens de inwoners was dit 
water afkomstig van de Styx. Uit angst voor de 
mogelijke krachten van dit water besloten de 
mensen niet van deze bron te drinken. Cicero 
(Gesprekken in Tusculum 1, 37) beschrijft hoe 
geesten uit het water van het Avernusmeer op-
stegen. De schimmen werden opgevoerd als 
sprekende wezens. De geesten waren wellicht 
dampen die uit het meer opstegen. Bij dit do-
denorakel speelde het water ook een rol bij de 
consultatie zelf: de bezoekers raadpleegden 
immers geesten die opstegen uit het water. 
 
Andere dodenorakels 
 
Tot slot bespreek ik nog drie dodenorakels 
waarbij de rol van water minder opvallend is, 
maar die toch ook in de buurt van water liggen. 
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Een van die orakels is het orakel van Ephyra in 
Thesprotia bij de stroom Acheron. Pausanias 
(1, 17, 5) linkt dit dodenorakel met de episode 
uit de Odyssee waarin Odysseus de onderwe-
reld betreedt. In Ephyra stromen de rivieren 
Acheron, Cocytus en Pyriphlegeton samen, 
waarna ze uitmonden in het Acherousische 
meer. Later werd het Acherousische meer vaak 
verward met het reeds eerder vermelde Aver-
nusmeer in Campanië. Net zoals bij het Aver-
nusmeer raakten vogels die over het Acherou-
sische meer vlogen bedwelmd door giftige 
dampen en stortten neer in het meer. 
 
Een volgend dodenorakel bevond zich in Tae-
narum in Laconië. Het heiligdom was gewijd 
aan Poseidon. De Grieken meenden dat de grot 
in Taenarum een toegangspoort tot de Hades 
was. Bij Statius (Thebais 2, 41-50) staat be-
schreven dat dit orakel gelegen was bij een in-
ham van de Egeïsche Zee. Zopas zagen we dat 
Pausanias het dodenorakel van Ephyra ver-
bond met de tocht naar de onderwereld van 
Odysseus. Het dodenorakel van Taenarum ver-
bindt hij met de afdaling in het dodenrijk van 
Hercules (3, 25, 5). Hercules moest immers de 
hellehond Cerberus vanuit de onderwereld 
naar de bovenwereld brengen. Verder levert 
Pausanias ons ook informatie over een bron in 
de buurt van dit orakel. Bezoekers staarden 
daar in het water en zagen havens en schepen 
verschijnen aan het oppervlak. Volgens Pausa-
nias had het water al in zijn tijd die functie ver-
loren door een vrouw die het water had bezoe-
deld door haar kleren erin te wassen. Water 
speelde misschien geen prominente rol bij dit 
dodenorakel, maar we kunnen niet ontkennen 
dat water ook hier aanwezig was. 
 
Tot slot haal ik nog het dodenorakel van Hera-
clea Pontica aan, gelegen in het huidige Tur-
kije. De Megariërs verbonden de aanwezige 
grot met de κατάβασις van Hercules. Vandaar 
komt ook de naam Heraclea. In de grot zelf was 
een poel aanwezig met helder water. Bij Quin-
tus van Smyrna (Vervolg op Homerus 6, 470-
479) staat beschreven dat de rivier koud was 
en kristalhelder. In de Argonautica (2, 743-745) 
van Apollonius van Rhodos wordt deze rivier 

de Acheron genoemd. In Heraclea stroomt 
deze rivier in de zee. Het meer in de buurt van 
dit orakel kreeg de naam Acherousias. Het is 
niet duidelijk op welke manier men in dit ora-
kel in contact probeerde te komen met de 
geesten van de overledenen. Of water in het 
orakelgebeuren een rol heeft gespeeld, is niet 
duidelijk. 

 
Conclusie    
 
Na de bespreking van water in orakelheilig-
dommen kan men concluderen dat water op 
drie verschillende niveaus functioneert: in de 
architectuur, in de mythologie en in de ritus. 
Uit de architectuur van deze orakeloorden 
blijkt dat ze telkens in de buurt van een water-
partij werden aangelegd. Vervolgens bena-
drukt de mythologie vaak de rol van water in 
de orakels, denk maar aan de κατάβασις van 
Odysseus en Hercules. Op verschillende mo-
menten in de orakelcultus werd water ge-
bruikt. Aan het begin van het orakelproces rei-
nigde de bezoeker zich met water. In een aan-
tal orakeloorden dronk de profeet ‘orakelwa-
ter’ om tot voorspellingen te komen. Water 
kon ook op andere manieren aangewend wor-
den: iets onderdompelen in het water, opstij-
gende dampen inademen, visioenen bestude-
ren aan het wateroppervlak of luisteren naar 
het ruisen van een bron. 

 
Ook in de nabijheid van dodenorakels werd 
water aangetroffen. Ook in dodenorakels wer-
den vaak reinigende baden genomen door de 
bezoekers. Eveneens werd in sommige orakel-
oorden verwacht dat de bezoekers van het wa-
ter dronken of stegen bedwelmende dampen 
uit het water op. Ook al is de precieze functie 
van water in sommige dodenorakels niet zo 
duidelijk, toch moeten ook zij in de buurt van 
water gesitueerd worden. 

 
Tot slot kan men concluderen dat de relatie 
Apollo-water niet benadrukt mag worden, aan-
gezien water ook in andere orakelheiligdom-
men werd gebruikt. De relatie water-orakel-
heiligdommen primeert. 
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ACTUALITEIT 
 

 
 
 

Gebeten door Latijn 
 

Katrien Laveyne 
 
 
Al sinds mijn eerste jaar in het middelbaar on-
derwijs volg ik de richting Latijn. Gedurende 
die zes jaar Latijn waren opmerkingen als ‘La-
tijn is een dode taal, waarom zou je dat nu stu-
deren?’, ‘Latijn, is dat niet vreselijk saai?’ en 
‘Latijn is echt nutteloos!’ nooit ver weg. Ook in 
de media speelde het vak Latijn en het nut er-
van meerdere keren de hoofdrol wanneer het 
ging over de hervorming van het secundair on-
derwijs. Veel mensen vragen zich namelijk snel 
af wat het nut is van Latijn en concluderen vaak 
veel te snel dat Latijn uit het middelbaar onder-
wijs moet verdwijnen. Daarom wil ik spreken 
over de stelling ‘Het vak Latijn mag niet uit het 
secundair onderwijs verdwijnen’ en uitleggen 
waarom ik met deze stelling akkoord ga. 
 
Ten eerste is er de taal zelf. Het Latijn is de 
moeder van Romaanse talen als Frans, Spaans 
en Italiaans en heeft ook een grote invloed ge-
had op Germaanse talen als Engels, Duits en 
Nederlands. Ik spreek uit eigen ervaring als ik 
zeg dat de kennis van het Latijn mij erg gehol-
pen heeft bij het leren van vreemde talen. 
Neem nu Frans; ik herken vele kenmerken van 
Latijnse grammatica in de vorming van Franse 
werkwoorden, werkwoordstijden en zins-
bouw. Bij Duits is er ook het naamvallensys-
teem, dat makkelijker te leren is door de kennis 
van Latijn, aangezien daar ook sprake is van 
naamvallen. Juist door die naamvallen leren 
leerlingen analytisch denken. De woordvolg-
orde in het Latijn is namelijk veel vrijer door de 
verschillende naamvallen, waardoor je om de 
tekst juist te vertalen analytisch moet naden-
ken. Latijn scherpt met andere woorden dus lo-
gisch, kritisch en analytisch denken aan door 
taal- en tekstanalyse. 

Daarnaast leert men bij het vak Latijn stijlfigu-
ren, drogredenen en retorica. Stijlfiguren zoals 
eufemismen, alliteraties enzovoort bieden bij 
het schrijven van teksten in alle talen een groot 
voordeel. Naast inhoudelijke diepgang kun je 
ook een diepgang in de vorm scheppen. Reto-
rica of ‘welsprekendheidsleer’ kan enorm hel-
pen bij het verdedigen van standpunten, zowel 
mondeling als schriftelijk. Kijk maar naar poli-
tici zoals Bart De Wever en Barack Obama. Zij 
maken tijdens hun politieke toespraken voort-
durend gebruik van Latijnse stijlmiddelen en 
retorica. Hiermee wil ik aantonen dat Latijn 
niet bepaald een ‘dode taal’ is, maar dat de taal 
voortleeft in de moderne talen en dus daarom 
een beter inzicht kan bieden in die talen. Het 
taalkundig inzicht van leerlingen wordt geprik-
keld en gestimuleerd. 
 
Vervolgens is er ook het cultureel-historische 
luik. Via het bestuderen van de inhoud van La-
tijnse teksten komen leerlingen stap voor stap 
meer te weten over de klassieke oudheid en de 
Romeinse maatschappij. Ze vormen een eigen 
mening over maatschappelijke kwesties die 
toen actueel waren en nu nog steeds. Voor mij-
zelf kan ik zeggen dat ik de huidige maatschap-
pij en de geschiedenis daarvan nooit zo goed 
had begrepen als ik geen Latijn gevolgd had. 
 
De menswetenschappen, waartoe het Latijn 
behoort, moeten daarnaast op hun eigen 
waarde beoordeeld worden. Wetenschappen, 
wiskunde en informatica zijn cruciaal, maar 
menswetenschappen ook. Je leert misschien 
niet abstract denken, maar wel omgaan met 
niet-exacte gegevens, waarbij je moet inter-
preteren en rekening houden met de mening 
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van anderen en de denkwijze van bijvoorbeeld 
andere culturen en overtuigingen. Deze twee 
‘stromingen’ kun je moeilijk met elkaar verge-
lijken en dan de ene boven de andere plaatsen. 
 
Neemt de richting Latijn dan niet gigantisch 
veel tijd in? De richting is zeer specialistisch en 
past daarom niet in de algemene vorming die 
we met onze humaniora nastreven, zegt Lieven 
Scheire. Deze redenering lijkt aannemelijk, 
maar klopt totaal niet. Ons onderwijssysteem 
kan algemeen vormend genoemd worden pre-
cies omdat het vele diverse vakken aanbiedt, 
niet omdat elk vak afzonderlijk algemeen van 
aard is. 
 
Daarnaast vinden veel mensen dat Latijn ‘niet 
nuttig’ is. Hiermee bedoelen ze meestal dat de 
kennis die je als leerling dankzij het Latijn ver-
werft, een onmiddellijk nut mist. Dit is echter 
niet zo: zoals ik hiervoor al heb vermeld, heeft 
het vak Latijn op school juist heel veel nut. Het 
ontstaan van deze redenering is te wijten aan 
het zogenaamde rendementsdenken. Hierbij 
stelt men dat als iets geen direct voordeel kan 
bieden aan de economie, het nutteloos is en 

afgeschaft moet worden. Bij Latijn draait het 
om totaal andere zaken, zoals creativiteit, 
nieuwsgierigheid en leergierigheid; die zaken 
zijn volgens mij even belangrijk als het feit dat 
iets economisch rendabel is. Sterker nog: za-
ken die op dit moment misschien niet ‘renda-
bel’ zijn, zullen volgens mij op lange termijn 
nog het meest opbrengen. 
 
Ten slotte vind ik dat men zich moet realiseren 
dat Latijn een keuzevak is. Niemand is verplicht 
om Latijn te leren, dus waarom zou het dan af-
geschaft moeten worden? 
 
Mijn conclusie is dat Latijn niet afgeschaft 
moet worden. Het biedt veel voordelen, die 
soms niet meteen iets met de taal zelf te ma-
ken hebben, maar wel een cruciale rol spelen 
in de intellectuele ontwikkeling van een jong-
volwassene. Bedankt voor uw aandacht. 

 
Katrien Laveyne was in het schooljaar 2015-2016 
leerling in het zesde jaar Latijn-Moderne Talen in 
het Atheneum Lokeren en schreef deze tekst als 
examenopdracht. 

 
 
 

Gezegend met Grieks 
 

Kim Vandenborre 
 
 
In het college in Melle zal vanaf september 
geen Grieks-Latijn meer gegeven worden in de 
derde graad. Het schoolbestuur deed een aan-
vraag om de studierichting na één jaar zonder 
derde graad opnieuw te programmeren, maar 
die werd afgewezen door het Ministerie van 
Onderwijs. Zesentwintig eerste- en tweede-
graadsleerlingen Grieks-Latijn zullen hierdoor 
op hun huidige school geen kennis kunnen ma-
ken met Plato, Homerus en de Griekse tragici 
en dat is een bijzonder betreurenswaardig feit.  
 
Het is dan ook begrijpelijk dat enkele professo-
ren met een petitie zijn gestart die pleit voor 

het behoud van het vak in het middelbaar on-
derwijs. Mark Janse, onderzoeksprofessor 
Griekse taalkunde aan de Universiteit Gent, 
was op 15 juni te gast bij Jan Hautekiet op Ra-
dio 1 om de afschaffing van het Grieks te ver-
mijden. Als overtuigde Griek heb ik onmiddel-
lijk deze petitie ondertekend. 
 
Mark Janse pleitte als volgt: ‘Het studierende-
ment van richtingen met Grieks is hoger dan 
richtingen zonder Grieks. Op het toelatingsexa-
men geneeskunde scoort Grieks-Wiskunde be-
ter dan Wetenschappen-Wiskunde, niet toe-
vallig omdat het examen ook logisch redene- 
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ren en begrijpend lezen omvat. Bovendien kun 
je met Grieks-Wiskunde alle kanten op, ook als 
je geen exacte wetenschap wilt studeren. En je 
krijgt er gratis een koffer vol cultuur bij.’ 
 
De Griekse taal is een wereld op zich, een we-
reld die niet alleen grammatica en literatuur 
behelst, maar ook filosofie en politiek, cultuur 
en esthetica. 
 
Tijdens de eerste jaren Grieks spendeer je veel 
tijd aan het studeren van woordenschat, aan 
het blokken van naamwoords- en werkwoords-
uitgangen, aan het vanbuiten leren. Dit komt 
andere ‘geheugenvakken’ alleen maar ten goe-
de. Ook op grammaticaal vlak is kennis van 
Grieks een voordeel: zinsconstructies zijn mak-
kelijker te doorzien, het inzicht in een moeilijke 
tekst wordt groter. 
 
In de derde graad gebruik je die verworven 
kennis eindelijk om de echte verhalen te lezen 
in plaats van die nogal kinderachtige verzin-
sels. De Allegorie van de Grot, Electra, Oedipus 
Tyrannus … allemaal gaan ze over de tegenstel-
lingen in het leven, over de keuze tussen maat-
schappij en individu, gezag en moraal, rede en 
gevoel, over het moeilijke evenwicht tussen 
zelfvertrouwen en hybris. Ze gaan over het 
mens-zijn. En wie heeft er op dat vlak niets 
meer te leren? 
 
De Griekse literatuur leent zich perfect als leer-
meester. Over de Ilias en de Odyssee, twee 
epen van wereldformaat die in hun genre nooit 
meer overtroffen zijn, kan ik pagina’s volschrij-
ven, over hun schrijver waarschijnlijk ook. Ho-
merus, kortweg ‘de dichter’, was een man die 
met zijn ogen niets zag, maar bij wie vanbinnen 
een stad groeide, bevolkt met dromen. 
 
Om de schoonheid, de juistheid en de echtheid 
van de literatuur te duiden koos ik een van mijn 
favoriete scènes uit de Ilias: die tussen Hector 
en Andromache. Hector vertrekt naar de strijd, 
wetende dat hij waarschijnlijk niet meer terug 
zal keren. Andromache smeekt hem om thuis 
te blijven, want nadat ze haar vader, moeder 
en zeven broers door de hand van Achilles 

heeft verloren, is Hector haar alles. Ze wil hem 
niet verliezen door hetzelfde noodlot dat Achil-
les heet. Haar verwijtende en onmogelijke 
vraag en Hectors abrupte, realistische ant-
woord maken dit tot een somber gesprek. Ze 
zitten op verschillende golflengten. Dan mil-
dert Homerus met een bijzonder eenvoudig, 
maar psychologisch bijzonder juist middeltje 
de verhouding tussen de twee geliefden: hij 
betrekt er hun kindje bij. De leider van Troje is 
immers ook de jonge vader, de bezorgde echt-
genote evengoed de lieve moeder. We zijn al-
lemaal meer dan één iets. De nuchtere Hector 
reikt naar zijn zoontje, maar de dreigend knik-
kende helmbos maakt Astyanax aan het huilen 
omdat hij zijn papa niet herkent. De spanning 
breekt en de zoon zorgt ervoor dat zijn ouders 
nog steeds bezorgd, maar vooral in het besef 
hoe graag ze elkaar zien, uit elkaar gaan. 
 
Dit voorbeeld toont wat voor een geweldig in-
zicht die Griekse schrijvers in de psychologie 
van de mens hadden. Hun voorstelling van ar-
chetypische situaties is zelden fout. Bij be-
paalde gebeurtenissen reageren mensen, waar 
ook ter wereld, in welke tijd ze ook leven, op 
een soortgelijke manier. De Griekse literatuur 
helpt dus ook om inzicht in de menselijke psy-
che te verwerven. Wil je de wereld leren ken-
nen, begin dan bij het Grieks. 
 
Wanneer je Grieks studeert, is er zonder twijfel 
minstens één vers dat je voor de rest van je le-
ven bijblijft. Bij mij zijn dat de woorden van An-
tigone aan Creon wanneer hij haar erop berispt 
dat ze een landverrader wil eren: ‘Ik ben niet 
geboren om iemands haat te delen, maar om 
iemands liefde te delen.’ Verrader of niet, een 
broer is een broer. Haar volharding om de wet-
ten van de goden te respecteren, om niet toe 
te geven aan Creons autoriteit, maar om te 
doen wat ze zelf het meest juist vindt, leidt 
haar uiteindelijk naar haar graf, of naar wat zij 
ook haar bruidskamer noemt. Ze trouwt im-
mers met de dood. Net voor ze daar opgeslo-
ten wordt, schreeuwt ze het uit van teleurstel-
ling en frustratie. ‘Door haar poging vroom te 
zijn, heeft ze goddeloosheid verworven.’ Ze 
heeft zo haar best gedaan om het goede te 
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doen en toch wordt ze gestraft. Hebben we dat 
gevoel – zonder het tragische aspect – niet al-
lemaal al eens ervaren? Ik hou van passages 
die je bijna doen huilen, die je je voor een dag 
slecht laten voelen en je wekenlang laten na-
denken. Deze verzen deden dat allemaal. Al-
leen daarvoor al is Grieks de moeite waard. 
 
Grieks betekent ook filosofie, want de oude 
Grieken waren denkers. Het stond onlangs – 
enkele maanden geleden, maar tijd is relatief – 
in Knack: ‘Kinderen van negen en tien jaar die 
één keer per week 40 minuten filosofie kregen, 
boekten voor wiskunde en lezen een vooruit-
gang gelijk aan twee maanden extra onder-
richt.’ Door wekelijks een filosofisch gesprek te 
voeren, over het wezen van vriendschap bij-
voorbeeld, leren kinderen efficiënter luisteren, 
feiten van opinies onderscheiden, kritiek ge-
ven en verdragen. Dit zijn allemaal vaardighe-
den en attitudes die essentieel zijn om als kri-
tische, empathische burger door het leven te 
gaan, als burger die reageert op het appel dat 
uitgaat van de blik van de ander, als we Le-
vinas’ theorie er ook bij willen betrekken. 
 
Een andere grote naam die vernoemd kan wor-
den in dit debat is Friedrich Nietzsche, de filo-
soof en filoloog die het leven voorstelt als een 
voortdurende strijd tussen Apollo en Dionysus. 

In zijn boek Morgenrood voert hij het mooiste 
pleidooi voor de klassieke talen dat ik ken: ‘Fi-
lologie is de eerbiedwaardige kunst die van 
haar bewonderaars vooral eist terzijde te gaan 
staan, zich tijd te gunnen, stil te worden, lang-
zaam te worden, op de wijze van goudsmeden 
en goudexperts van het woord, die louter ver-
fijnde en behoedzame arbeid moeten verrich-
ten en niets bereiken wanneer zij het niet lento 
doen. Maar juist daardoor is zij vandaag meer 
dan ooit nodig, juist daardoor trekt zij en beto-
vert zij ons het sterkst, midden in een tijdperk 
van de “arbeid”, dat wil zeggen: van de haast, 
van onfatsoenlijke en zwetende overijldheid, 
die alles meteen “achter de rug” wil hebben, 
ook alle oude en nieuwe boeken: zijzelf heeft 
niet zo gemakkelijk iets achter de rug, zij leert 
ons goed te lezen, dat wil zeggen langzaam, in-
dringend, omzichtig en voorzichtig, met bijge-
dachten, met opengelaten deuren, met gevoe-
lige vingers en ogen lezen.’ 
 
Daar heb ik niets meer aan toe te voegen. La-
ten we gewoon langzaam samen lezen. 

 
Kim Vandenborre was in het schooljaar 2015-
2016 leerling in het zesde jaar Grieks-Wiskunde 
in De Bron in Tielt en schreef deze tekst in het ka-
der van een opdracht (persoonlijk betoog) voor 
het vak Nederlands. 
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TOERISME 
 

 
 
 

Kreta, de geboorteplek van Zeus. Een vakantieverslag 
 

Roselien Maddens 
 
 
Pas laat in het voorbije schooljaar besloten mijn partner en ik om een reis te maken naar Kreta. Als 
leerkracht klassieke talen stond het al lange tijd op mijn verlanglijstje, naast onder andere Egypte 
en Istanbul. Beiden zijn we enthousiaste twintigers die het zwembad liefst zo veel mogelijk vermij-
den. Dit reisverslag wil een bron van inspiratie zijn voor wie nu al aan het aftellen is naar de volgende 
vakantie. Het is niet mijn bedoeling om de lezer te belasten met al mijn reisperikelen. Integendeel, 
ik bied een overzicht van de interessantste excursies. 
 
We besloten om onze reis te boeken bij een er-
kend reisagentschap. We zijn immers nog niet 
zo lang reizigers en nemen het zekere liever 
voor het onzekere. Op dinsdag 5 juli 2016 ver-
trokken we vanuit Oostende voor een weekje 
richting Iraklion, de hoofdstad van Kreta. In juli 
is het uiteraard volop zomer in Kreta, wat be-
tekent dat de temperaturen er hoog kunnen 
oplopen. Gelukkig zorgt de zeewind af en toe 
voor een aangename verfrissing. Ons verblijf 
bevond zich in Gouves, op zo’n 20 kilometer 
van Iraklion. Gouves zelf bestaat vooral uit ho-
tels en winkeltjes aan de kust. Het is wel een 
goede uitvalsbasis voor bezoekjes oost- en 
westwaarts. 
 
Onze eerste excursie leidde naar Knossos, waar 
we het labyrint van koning Minos bezochten. 
Dankzij de boeiende architectuur van het pa-
leis van Knossos waan je je onmiddellijk in de 
mythologische wereld. Overal vind je verwij-
zingen naar de stier, die een sleutelrol speelde 
in de riten van de minoïsche beschaving. Daar-
naast tref je er ook overal de labrys of dubbele 
bijl aan. Bij de troonzaal, wellicht de mooiste 
kamer ooit, is het lang aanschuiven, maar ik 
kan niet ontkennen dat het zien van de troon-
zaal ‘in het echt’ een bijzonder moment is. 
 
Vanop het centrale plein zie je in de verte een 
bergkam. Volgens onze gids beweren de Kre- 

tenzers vandaag nog altijd dat Zeus op die berg 
rust. Het spijt me zeer, maar ik kan de opper-
god niet ontdekken in de golvingen van de 
berg. Het valt op hoezeer Kretenzers houden 
van de natuur en die natuur proberen te linken 
aan de oeroude mythologische verhalen. 

 

 

 
De fresco’s in Knossos zelf zijn reconstructies; 
de echte overblijfselen van de kleurrijke fres-
co’s kun je bezichtigen in het Archeologisch 
Museum van Iraklion. Het museum is erg druk 
en zeker in de maand juli is het er niet aange-
naam vertoeven wanneer je alles grondig wil 
bekijken. Onze gids loodste ons gelukkig langs 
de belangrijkste vondsten in het museum: het 
beeldje van de slangengodin, een kopje in de 
vorm van een stier, de schijf van Phaistos en 
het bekende minoïsche aardewerk. De ver-
schillende gevonden stukjes van de talrijke 
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fresco’s worden op een reconstructie gelijmd. 
Zo zie je het oorspronkelijke geheel en de ei-
genlijke kleur van het fresco. De meest be-
kende fresco’s zijn het fresco van de dolfijnen 
uit de kamer van de koningin, de prins met de 
lelies, de processie van het plengoffer, de Pari-
sienne en de stierspringer. Na het bezoek aan 
het museum namen we nog even de tijd om 
Iraklion zelf te verkennen. Zeker een kijkje 
waard is het Venetiaans fort Koulés in de buurt 
van de haven. Helaas kan het fort niet bezocht 
worden. 
 
Bij ons reisagentschap boekten we de uitstap 
‘Typisch Kreta’. Deze uitstap laat je vooral ken-
nismaken met het oosten van het bergachtige 
eiland. Voorbij de uitgaansbuurt van Cherso-
nissos en de stad Malia nam de bus ons mee 
richting het binnenland. De trip leidde naar de 
Lassithihoogvlakte, de grootste hoogvlakte van 
Griekenland. Deze vlakte wordt omringd door 
het Diktigebergte. Lassithi staat vooral bekend 
om zijn talrijke windmolens in alle formaten. 
 
Wie een bezoekje brengt aan de Lassithihoog-
vlakte moet zeker afdalen in de geboortegrot 
van Zeus, Diktaion Antron. Via een steile weg 
bereik je de ingang van de grot. Wie een ste-
vige voettocht bergop niet aankan in de zo-
merse temperaturen kan een ezeltje huren bij 
de plaatselijke bevolking. Eenmaal aangeko-
men bij de ingang van de grot daal je via ontel-
bare treden in de grot af. Wie tot op het diep-
ste punt van de grot gaat, begrijpt waarom de 
Kretenzers dit natuurfenomeen verbonden 
met een sterk mythologisch verhaal. 

 

 
 

Op de middag werden wij onthaald in het Eco 
Park voor een typisch Griekse maaltijd. Het Eco 
Park onthult een aantal ambachten aan de be-
zoekers zoals weven, olijventeelt, potten bak-
ken en kruiden verwerken. De bekende molens 
in miniatuur, olijfolie, raki of een alcoholische 
anijsdrank kun je er in groten getale aankopen. 
 
Na ons bezoek aan het Eco Park reed de bus 
terug richting de zee. Daar brachten we een 
bezoek aan de havenstad Agios Nikolaos. Be-
wonderenswaardig in deze stad is het Voulis-
menimeer, een meer midden in de stad. Je 
kunt dus zowel verkoeling zoeken aan de kust 
als aan het meer. Vooraleer we met de bus 
wegreden, konden we nog een blik werpen op 
een prachtig kunstwerk van Europa en de stier. 
 

  
 
De mooiste excursie vond ik persoonlijk de ste-
vige wandeltocht door de Samariakloof. De 
tocht doorheen de kloof vraagt veel energie 
van een mens op vakantie, maar wie naar Kreta 
gaat, moest beslist de tocht door de kloof ma-
ken. Vanuit Gouves reden we vier uur west-
waarts, richting het departement Chania. Rond 
10.30 uur konden we onze wandeling aanvat-
ten onder een hete zomerzon. In de kloof zelf 
kun je niets kopen om te eten of te drinken. 
Het is dus belangrijk voldoende voedsel mee te 
nemen in een handige rugzak. Gelukkig kun je 
in de kloof geregeld je drinkfles aanvullen met 
heerlijk fris bronwater. 
 
Je begint op 1250 meter hoogte op de Omalos-
hoogvlakte en blijft vervolgens afdalen tot je 
de kust bereikt. De eerste drie kilometer van 
de tocht moet je vrij snel afdalen op gladde en 
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losliggende stenen: in 3 kilometer daal je onge-
veer 750 meter af. Eenmaal beneden in de 
kloof wordt de tocht enigszins rustiger. Over de 
hele route heb je echter nooit een egale grond 
onder je voeten. Je moet dus steeds opletten 
waar je je voeten neerzet. Wie wil genieten van 
de prachtige fauna en flora moet halthouden, 
anders struikel je beslist. Zelf heb ik zo’n drie 
keer de grond geraakt. 
 

De kloof werd in 1962 uitgeroepen tot natio-
naal park omwille van de unieke planten en 
dieren die er leven. De bekendste dieren zijn 
wellicht de bedreigde Kri-Krigeiten. In de kloof 
zelf ligt het dorpje Samaria, dat onbewoond is 
sinds 1965. 
 

Na een stevige tocht bereik je de eigenlijke 
kloof die bekend is vanop de foto’s: wanden 
van meer dan 500 meter hoog en het smalste 
punt van de kloof dat amper 4 meter breed is. 
Als mens voel je je er maar heel klein en nietig. 
Het is heerlijk om even neer te zitten en ge-
woon te genieten van de omgeving. 
 

 
 
Na ongeveer 16 kilometer bereik je de zee. Zelf 
deden we er ongeveer vijf uur over. Ook al zijn 
we geoefende wandelaars, de tocht valt niet te 

onderschatten. Daarenboven wil je uiteraard 
ook genieten van de omgeving en niet ‘snel-
snel’ de wandeltocht afwerken. Zodra je de zee 
ziet, lonkt de welgekomen afkoeling. In het 
kustplaatsje Agia Roumeli kun je een duik ne-
men in de zee aan de zuidkant van het eiland. 
Geen enkele bus geraakt echter in dit dorpje. 
Vanuit deze kustplaats moet je de boot nemen 
naar Paleochora. Vanaf daar kun je terugreizen 
met de bus. 

 
Van 6 uur ’s ochtends tot 22.30 uur ’s avonds 
waren we op pad, maar eigenlijk hadden we 
daar helemaal geen erg in. Niemand kon ons 
nog de ervaring van de Samariakloof ontne-
men, ook al moesten we daarvoor de ‘Griekse’ 
avond in het hotel missen. 

 
De laatste dag van onze reis trokken we er nog 
eenmaal oostwaarts op uit. De bus bracht ons 
richting de havenstad Elounda. In de buurt van 
Elounda zijn veel luxueuze villa’s gelegen; vol-
gens onze gids is deze streek het meest geliefd 
bij de rijkere toeristen. Zelf aarzelde ze niet om 
het te vergelijken met Saint-Tropez in Frank-
rijk. Daarenboven is Elounda bekend van de 
BBC-serie Who pays the ferryman?. Helaas ben 
ik nog te jong om die serie te kennen; het liedje 
van de serie daarentegen ken ik wel van een 
Griekse avond op school. 

 
Vanuit Elounda namen we de boot naar de baai 
van Mirabello, waar we wat tijd kregen om te 
snorkelen, te zwemmen en te barbecueën. 
Vervolgens ging de tocht richting Spinalonga. 
Het eiland met een Venetiaans fort omhulde 
vroeger een leprakolonie. In het begin van de 
twintigste eeuw werden alle leprapatiënten 
van Kreta verbannen naar het eiland. De lepra-
kolonie bleef bestaan tot in 1957; op dat mo-
ment konden de meeste patiënten genezen 
worden met een medicijn. De mensen moes-
ten er met velen samenleven in kleine huisjes. 
In het beste geval konden ze hun familie eens 
om de zoveel tijd zien vanop een afstand, wan-
neer ze goederen brachten. De Kretenzers be-
weren dat het een van de grootste leprakolo-
nies geweest is: niet zozeer qua grootte, maar 
wel qua aantal patiënten. 
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De afgelopen jaren komen er meer en meer 
bezoekers naar Spinalonga. Dit heeft vooral te 
maken met het boek van Victoria Hislop, Het 
eiland. Dit boek beschrijft de laatste decennia 
van de leprakolonie aan de hand van een fami-
liegeschiedenis. De meningen over dit boek 
zijn nogal verdeeld; niet iedereen gaat akkoord 
met de weergave van haar realiteit. Een wan-
deling over het eiland voelt erg bevreemdend 
aan. Enerzijds zie je op een steenworp van het 
eiland vandaan de toeristische vissersplaats 

Elounda, anderzijds besef je dat er heel veel 
mensen op die plaats veel lichamelijke en emo-
tionele pijn hebben moeten verdragen. 
 
De combinatie van een adembenemende na-
tuur en een diepgewortelde cultuur maken van 
Kreta de ideale vakantiebestemming voor ie-
dereen die meer wil zien dan de binnenkant 
van het hotel. Wie niet zo goed tegen de hitte 
kan, vermijdt het eiland beter in juli en augus-
tus. Tussen de vele prachtige hotels en gezel-
lige restaurantjes wordt de Griekse crisis af en 
toe erg zichtbaar: failliete hotels, achtergela-
ten huizen, onafgewerkte appartementen ... 
Dit hoeft je echter helemaal niet af te schrik-
ken: de betoverende natuur zorgt ervoor dat je 
je snel thuis voelt op Kreta. Wie wil niet ontwa-
ken met tegelijk zicht op de zee en de bergen? 
Heerlijk! Het enige waar wij misschien moeite 
mee hebben op Kreta is de Kretenzische ma-
nier van omgaan met tijd, maar op dat vlak 
kunnen wij nog veel leren van die oude Grie-
ken. 
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Hero & Leander 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Over de Griekse dichter Musaeus is nagenoeg 
niets geweten. Hij is alleen bekend van Hero en 
Leander, een tragisch liefdesverhaal in 343 
dactylische hexameters over een jongen en 
een meisje die ieder op een andere oever van 
de Hellespont wonen en slechts bij elkaar kun-
nen komen door de zee-engte over te zwem-
men. Dat doet Leander elke nacht, geleid door 
een licht dat Hero in een toren laat branden, 
totdat op zekere nacht het licht tijdens een 
storm uitgaat en Leander verdrinkt. Wanneer 
zijn lichaam aanspoelt, stort Hero zich uit ver-
driet in de zee. 
 

In deze stijlvolle uitgave zijn zowel de originele 
Griekse tekst van Musaeus als de vertaling van 
Berenice Verhelst opgenomen. In een afslui-
tende bijdrage worden het verhaal, de dichter, 
het literaire genre, de stijl en de interpretatie 
van het gedicht toegelicht. 
 

 

MOUSAIOS, Hero & Leander, ver-
taald door Berenice VERHELST, 
Uitgeverij P, Leuven, 2016, 40 pp. 

ISBN 978 94 91455 92 6 

€ 13,00 

www.uitgeverijp.be 

 
 

Utopia. Een bloemlezing 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Dat er dit jaar een en ander te doen is rond de 
Engelse humanist Thomas More (1478-1535) 
blijkt uit de klassieke agenda verderop in deze 
Prora. Dat is ook niet verwonderlijk, want zijn 
befaamde boek Utopia verscheen in 1516, pre-
cies vijfhonderd jaar geleden. Die verjaardag 
was voor Uitgeverij P (toevallig gevestigd in 
Leuven, waar de eerste druk van Utopia ook 
werd gepubliceerd door de beroemde drukker-
uitgever Dirk Martens) de ideale gelegenheid 
om een bloemlezing uit het tweede boek van 
het werk op de markt te brengen. 
 
De originele Latijnse tekst (geredigeerd door 
Patrick Lateur) en de Nederlandse vertaling 
(van de hand van Paul Silverentand) staan 

naast elkaar afgedrukt op tegenoverliggende 
pagina’s. Een aantal zaken uit de tekst worden 
uitgelegd door middel van verklarende noten. 
In de bijdrage van Jan Papy worden de auteur 
en de tekst gesitueerd in hun historische con-
text. Zoals steeds bij Uitgeverij P is het boekje 
heel verzorgd uitgegeven. 

 

 

Thomas MORUS, Utopia. Een 
bloemlezing, geredigeerd door Pa-
trick LATEUR, vertaald door Paul 
SILVERENTAND, Uitgeverij P, Leu-
ven, 2016, 72 pp. 

ISBN 978 94 91455 91 9 

€ 18,50 

www.uitgeverijp.be 

http://www.uitgeverijp.be/images/stories/virtuemart/product/Mousaios-HeroenLeander.png
http://www.uitgeverijp.be/images/stories/virtuemart/product/Morus-Utopia.jpg
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 21.09.2016 
 Uitwisseling opdrachten onderzoekscompetentie 
 DSKO 
 DSKO, Antwerpen 
 Dietske Lehembre 
 Leraren laten opdrachten onderzoekscompetentie 

zien waarmee ze al dan niet positieve ervaringen 
hebben. Deze ervaringen hebben betrekking zowel 
op het enthousiasme van de leerlingen als op wat 
ze er – leerplangericht en in algemene zin – mee 
geleerd hebben. Opdrachten waarover men nog 
niet helemaal tevreden is, kunnen ook besproken 
worden, op zoek naar verbetering. 

 www.nascholing.be  
 

 30.09.2016 
 Tableau Blanc Interactif et langues anciennes: 

vivent les anachronismes! 
 Le CAF 
 Le CAF, Tihange 
 Simone Thonon 
 www.lecaf.be  

 
 04.10 (Namur); 18.10 (Liège); 22.11.2016 (Bruxel-

les) 
 Nouveau programme de langues anciennes: ob-

servation, analyse et appropriation 
 CECAFOC 
 SedESS, Namur; SeDESS, Liège; SeGEC, Bruxelles 
 Frédéric Dewez, Marie-Paule Halliez en Roland 

Marganne 
 enseignement.catholique.be/cecafoc/formation. 

html?mid=3451 
 

 06.10.2016 
 De valentiegrammatica onder de knie 
 DINAC Hasselt 
 Dod, Hasselt 
 Dietske Lehembre 
 Wellicht levert het gebruik van de valentiegram-

matica in de tweede en de derde graad nieuwe vra-
gen op. Tijdens deze vorming kunnen deze vragen 
beantwoord worden. In een tweede luik bekijken 
we ook wat de inzet van de valentiegrammatica 
voor de lectuur van teksten kan opleveren. 

 www.dinachasselt.be  
 

 06.10.2016 
 Créer des situations d’apprentissage 
 Le CAF 
 Le CAF, Tihange 
 Simone Thonon 
 www.lecaf.be  

 
 12.10.2016 
 Latijn lezen: ut cerni videantur 
 VLOT i.s.m. Karel de Grote Hogeschool 
 Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen 
 Kristien Hulstaert 
 Aan de Universiteit Gent werkte prof. Wim Verbaal 

een inhoudelijke benadering van de zin uit waarbij 
de positie van woorden en woordgroepen centraal 
staat. Kristien Hulstaert vertaalde deze positionele 
methode naar een didactisch model dat bruikbaar 
is in het secundair onderwijs. Het resultaat is een 
leesmethode waarin de manier waarop het verhaal 
in beeld wordt gebracht, centraal staat. 

 www.vlot-vzw.be/nascholing 
 

 15.10.2016 
 Dag van de klassieke talen: Rome razend actueel 
 Eekhout Academy 
 KU Leuven Kulak, Kortrijk 
 Verschillende sprekers 
 Hoofdreferaat: De klassieke erfenis in de actuele 

kunst en architectuur (Felix Claus). Teachmeets 
rond vernieuwende werkvormen i.v.m. cultuurre-
flectie: 1 Rome in de eerste graad: hoe breng je dat 
concreet aan? (Brecht Van den Bossche); 2 Caesar/ 
Plinius anders gebracht in de tweede graad: hoe ga 
je creatief om met Caesar? (Marjan Goemaere en 
Sander Kemseke); 3 De Romereis in de derde graad 
(Dirk Franchoo). Gewone werkwinkels: 1 STEM toe-
gepast op antieke cultuur (Gerda Bogaert); 2 Latijns 
Brugge (Pieter George); 3 Antieke en moderne re-
toriek (Koen De Temmerman). 

 www.eekhoutacademy.be 
 

 08.12.2016 
 Focus op talen 
 Onderwijsservice 
 Brussel 
 Marjan Hillewaere, Katja De Herdt en Katrien Van-

acker 

http://www.nascholing.be/
http://www.lecaf.be/
http://www.dinachasselt.be/
http://www.lecaf.be/
http://www.vlot-vzw.be/
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 De hele dag is gewijd aan het talenonderwijs in het 
algemeen, maar twee sessies zijn expliciet gewijd 
aan het Latijnonderwijs. In de eerste sessie Gram-
matica en leesvaardigheid Latijn verneemt men 
meer over de wijzigingen in het talenonderricht 
binnen het secundair onderwijs en over de veran-
derde visie op taalbeschouwing. Men krijgt er ook 
informatie over de wetenschappelijke en prakti-
sche inzichten in verband met tekstbegrip, men 
wisselt er ervaringen uit over de wisselwerking tus-
sen grammatica en lectuur en men kiest een werk-
vorm en ontwikkelt een functionele vraagstelling 
bij een leestekst uit de eerste, tweede of derde 
graad. In de workshop Naar een geïntegreerde eva-
luatie in het vak Latijn overloopt men eerst de aan-

bevelingen van de leerplannen en de doorlichtings-
verslagen in verband met de evaluatie. Centraal 
daarbij staan een goede verhouding tussen de 
componenten taalverwerving en cultuur en vol-
doende aandacht voor de evaluatie van niet-be-
handelde teksten. Daarna formuleert men aan-
dachtspunten bij de vraagstelling. Hoe peilt men bij 
de evaluatie van behandelde teksten naar echt 
tekstbegrip? Hoe integreert men de component 
cultuur in de evaluatie van behandelde teksten? 
Welke soort vragen stel je best bij een niet-behan-
delde tekst?  Daarnaast krijgt men ook tips voor het 
ontwikkelen van heldere evaluatiecriteria en het 
toekennen van punten. 

 www.onderwijsservice.be  

Cursussen en congressen 
 

 
 15.09.2016 
 Kunstgeschiedenis voor iedereen: hoogtepunten 

van de kunst in Griekenland 
 CC Scharpoord 
 CC Scharpoord, Knokke-Heist 
 Alex De Schutter 
 Kreta met het paleis van Knossos; Mycene met de 

Leeuwenpoort en het koepelgraf van koning 
Atreus; Athene met de Akropolis en het Parthenon; 
Delphi en het theater van Epidaurus; Griekse 
beeldhouwkunst; de Meteora. 

 cultuur.knokke-heist.be  
 

 20.09, 27.09, 04.10 en 11.10.2016 
 De Bakchanten: de Grieken en de mysteriecultus 
 Amarant 
 De Cirk, Gent 
 Katharina Haemers 
 Bacchus was voor de Grieken aanvankelijk een 

symbool voor vruchtbaarheid en levenskracht. De 
vervoering waarin deze god zijn volgelingen bracht, 
was niet zozeer dronkenschap, maar religieuze ex-
tase: mystieke gemeenschap met de god doorheen 
wilde zang en dans. Het was een vreemde reli-
gieuze traditie: in een land waar harmonie en ma-
tigheid de onvolprezen deugden waren, vormde 
deze cultus als het ware een uitlaatklep voor het 
irrationele, de anarchie, de extase. Maar niet ieder-
een tolereerde deze cultus (vgl. De Bacchanten van 
Euripides). 

 www.amarant.be  
 

 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10 en 25.10.2016 
 Latijnse Kring: Publius Ovidius Naso, Metamor-

phoses 
 CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
 Marcel Cock 

 Lectuur van teksten uit de Metamorphoses met 
verwijzingen naar de schilderkunst, de beeldhouw-
kunst en de muziek. 

 www.ccdewerf.be 
 

 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 08.11, 
15.11, 22.11 en 29.11.2016 (Aalst) 
22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10, 27.10, 10.11, 
17.11, 24.11 en 01.12.2016 (Brugge) 

 Van de piramiden tot het Forum Romanum: een 
cultuurhistorisch overzicht van de oudheid 

 Amarant 
 CC De Werf,  Aalst; Hof van Watervliet, Brugge 
 Peter De Smet 
 Volgens een chronologisch stramien worden de 

oud-Egyptische, Mesopotamische, Anatolische, 
Iraanse, Griekse en Romeinse beschavingen kort 
toegelicht. Belangrijke punten, zoals economie, 
godsdienst, geschiedenis en kunst, worden kern-
achtig besproken. Ten tweede worden deze cultu-
ren met elkaar in verband gebracht. 

 www.amarant.be  
 

 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10 en 02.11.2016 
 Rust in vrede: rouw- en begrafenisrituelen van de 

vroegste mens tot nu 
 Amarant 
 Zaal Stanislas, Berchem; De Cirk, Gent 
 Klaas Vansteenhuyse, Sophie Dralans en Erwin 

Claes 
 In dit geheel komen ook de oude Grieken, de Ro-

meinen en de Kelten aan bod. 
 www.amarant.be 

 
 23.09, 30.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10, 18.11, 

25.11, 02.12 en 09.12.2016 (Berchem) 
26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 07.11, 14.11, 
21.11, 28.11 en 05.12.2016 (Gent) 

http://www.onderwijsservice.be/
http://www.amarant.be/
http://www.amarant.be/
http://www.amarant.be/
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 Archeologie en kunst van het oude Griekenland: 
een tocht doorheen de Griekse wereld  

 Amarant 
 Zaal Stanislas, Berchem; De Cirk, Gent 
 Klaas Vansteenhuyse 
 Men geeft een overzicht van de alleroudste neder-

zettingen in deze regio tot aan de komst van de Ro-
meinen. Zo behandelt men de allereerste land-
bouwnederzettingen, de Cycadische cultuur, de 
Myceense en minoïsche culturen, het ontstaan van 
de stadstaat, de Griekse kolonisatie van de Middel-
landse Zee en het conflict met de Feniciërs, de Gou-
den Eeuw van Athene en de groeiende rol van de 
‘natie’ Griekenland. Hierbij komen de ontwikkeling 
van de Griekse godenwereld, taal en schrift, de ver-
schillende bestuursvormen en de aanwezigheid 
van de Grieken in andere gebieden aan bod. 

 www.amarant.be  
 

 24.09, 01.10, 08.10 en 15.10.2016 
 500 jaar Utopia: de utopische verbeelding van 

Thomas More tot vandaag 
 Davidsfonds Academie 
 Erfgoedbibliotheek H. Conscience, Antwerpen 
 Kevin Absillis 
 De betekenis van de Utopia wordt belicht en de 

tekst wordt gesitueerd in het intellectuele en poli-
tieke klimaat van de vroegmoderne tijd. Verder 
verkent men fragmenten uit andere beroemde 
utopische werken zoals Het nieuwe Atlantis van F. 
Bacon, Gullivers reizen van J. Swift en 1984 van G. 
Orwell. En hoe staat de utopische verhaal- en denk-
traditie er vandaag voor, in het tijdperk van de zo-
genaamde late moderniteit? Recente auteurs, 
maar ook films als Minority report, geven een ant-
woord op die vraag. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 29.09, 06.10, 13.10 en 20.10.2016 
 Sagalassos: ontstaan, bloei en ondergang 
 Davidsfonds Academie 
 Zaal ’t Parkske, Mortsel 
 Marc Waelkens 
 In deze cursus verneemt men alles over de turbu-

lente geschiedenis van Sagalassos. Men krijgt een 
kijk op het dagelijkse leven in de stad, van boer en 
stadsbewoner tot keizer. Men verneemt ook hoe 
het komt dat de stad, die in de Romeinse keizertijd 
dé metropool van Pisidië was, vanaf de zesde eeuw 
stilaan in verval raakte. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 01.10, 08.10, 15.10, 19.11, 03.12 en 17.12.2016 
 Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn? Een systemati-

sche inleiding in het wijsgerige denken, deel 1 
 Amarant 
 De Cirk, Gent 
 Luc Braeckmans 

 Men kan niet naar de actuele betekenis van filoso-
fie peilen zonder aandacht te hebben voor de eer-
ste gestalten ervan. Meer in het bijzonder komen 
aan bod: de specificiteit van een filosofische vraag-
stelling, de rol van de mythen en de mythologie, de 
oud-Griekse kosmologie, de inauthentieke dialoog 
of de sofistiek en de authentieke dialoog van Socra-
tes. 

 www.amarant.be 
 

 03.10, 10.10, 17.10 en 24.10.2016 
 Doorbraken in het denken: Griekse primeurs in fi-

losofie en wetenschappen 
 Davidsfonds Academie 
 Zaal ’t Kerkske, Kapellen 
 Anton J.L. van Hooff 
 De Grieken wilden wijsheid putten uit natuurver-

schijnselen zonder terug te vallen op de goden. Ze 
zochten naar een redelijke oorzaak, een aitia. Die 
zoektocht naar aitiai zorgde ook voor primeurs in 
verschillende wetenschappen. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 07.11, 14.11, 21.11, 
28.11, 05.12, 12.12.2016, 09.01, 16.01, 30.01, 
06.02, 13.02, 20.02, 06.03, 13.03, 20.03 en 
27.03.2017 

 Laatantieke, vroegmiddeleeuwse en Byzantijnse 
cultuur 

 Davidsfonds Academie 
 Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen 
 Jan Vaes 
 Vanaf de derde eeuw degradeerde Rome tot een 

provinciestad. Toch bleef de stad dé geestelijke 
metropool en vormde ze een richtsnoer voor 
nieuwe beschavingen van de Byzantijnen tot de Ka-
rolingers. De Romeinse rijkskunst en provinciale 
oosterse tendensen vloeiden samen tot de laatan-
tieke kunststijl. Inzicht in die stijl is onmisbaar om 
Byzantijnse en middeleeuwse kunst te begrijpen. 
Uit de ontmoeting van westerse, Germaanse en By-
zantijnse elementen in Italië ontsprong de ro-
maanse kunst. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 03.10, 10.10 en 17.10.2016 
 Onvolmaakte mensen in een volmaakte samenle-

ving? Utopia van Thomas More in context 
 Davidsfonds Academie 
 Dienstencentrum De Schakel, Zottegem 
 Erik De Bom 
 Om de Utopia goed te begrijpen is kennis van de 

ontstaansgeschiedenis van het werkje van kapitaal 
belang. Vele auteurs hebben Utopia uitgeroepen 
tot hét werk van de vroegmoderne tijd. Maar is het 
dat ook? Hoe verhoudt het zich tot andere poli-
tieke geschriften uit die tijd? Wat wilde More ei-
genlijk doen met zijn tekst? In welke mate heeft de 

http://www.amarant.be/
http://www.davidsfonds.be/
http://www.davidsfonds.be/
http://www.davidsfonds.be/
http://www.davidsfonds.be/
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blauwdruk van More andere utopieën uit de 16e 
en 17e eeuw beïnvloed? 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 04.10, 11.10, 08.11, 15.11, 06.12, 13.12.2016, 
10.01, 17.01, 07.02, 14.02, 07.03, 14.03, 18.04, 
25.04 en 02.05.2017 

 Leeskring Latijn 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Viviane Vandenbroucke, Jan Van Reeth, Marc Van 

den Sande, Tyr Baudouin en Chris Fabry 
 Op het programma staan een selectie uit Horatius’ 

Oden, Catullus’ Bruiloftslied en het Canticum canti-
corum, Caesars De bello Gallico 2, Seneca’s De tran-
quillitate animi en Ovidius’ Heroides. 

 porphyreticus@telenet.be  
 

 05.10, 12.10, 09.11, 16.11, 07.12, 14.12.2016, 
11.01, 18.01, 01.02, 08.02, 08.03, 15.03, 19.04, 
26.04 en 03.05.2017 

 Leeskring Grieks: Xenophon, Anabasis 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Chris Fabry 
 Men begint de lectuur taalkundig en vertalend; 

daarna gaat men, geholpen door degelijke com-
mentaren, in op de historische en literaire context, 
om een antwoord te zoeken op vragen als: Hoe 
kwam deze tekst tot ons? Waarom werd hij be-
waard? Betekent hij wat wij denken? 

 porphyreticus@telenet.be 
 

 06.10, 13.10 en 20.10.2016 
 In het spoor van Erasmus: het humanisme in de 

lage landen 
 Davidsfonds Academie 
 CC De Spil, Roeselare 
 Jan Papy 
 Het humanisme dringt ook door in de lage landen, 

met Erasmus als bekendste roerganger. Nieuwe 
pedagogische inzichten sijpelden echter al eerder 
binnen in diverse Latijnse scholen, o.a. die van 
Brecht. Het vernieuwde taalonderwijs van de hu-
manisten blijkt de katalysator te zijn voor onge-
ziene culturele, intellectuele en wetenschappelijke 
doorbraken. Ook wordt in deze cursus de rol be-
licht van Rubens als Antwerps humanist. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 06.10, 13.10 en 20.10.2016 
 Kleurrijk Sicilië: knooppunt in het Middellandse 

Zeegebied 
 Davidsfonds Academie 
 Klein Seminarie, Hoogstraten 
 Marc Permeke 
 Sicilië heeft een heel rijke cultuur. Het was een 

smeltkroes van volkeren en culturen. Vanwege de 
centrale ligging in de Middellandse Zee lieten ach- 

tereenvolgens Grieken, Romeinen, Byzantijnen, 
Arabieren en zelfs Normandiërs en Spanjaarden er 
hun sporen achter. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 10.10, 20.10, 27.10 en 07.11.2016 (Zottegem) 
19.10, 26.10, 09.11 en 16.11.2016 (Kortrijk) 

 Wat is een utopie nog waard? Onbereikbare idea-
len in de film, literatuur en actualiteit 

 Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen 
 Stadsbibliotheek, Zottegem 
 Mathijs Duyck 
 De cursus vertrekt van de Utopia van Morus. 
 www.vormingplusmzw.be 

 
 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12 en 13.12.2016 
 Griekse Kring: Socrates anders begrepen – Aristip-

pus van Cyrene 
 CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
 Jaak Peersman 
 In deze zes lessen wordt het spoor gevolgd van 

Aristippus van Cyrene, een leerling van Socrates en 
vader van het hedonisme. Hoewel hij duidelijk van 
Socrates’ basisideeën uitging, kreeg hij heel wat 
kritiek over zich. Men gaat in deze cursus op zoek 
naar die ideeën in de bronteksten zelf, vooral in de 
biografie van Diogenes Laërtius. 

 www.ccdewerf.be 
 

 08.11, 15.11 en 29.11.2016 
 Utopia en de kunst: een bijzondere ontdekkings-

reis 
 Davidsfonds Academie 
 C-Mine, Genk 
 Jan Van der Stock, Fabio Wuytack en Koen Vanme-

chelen 
 Jan Van der Stock laat zien hoe verschillende kun-

stenaars omgaan met Utopia. Vervolgens toont Fa-
bio Wuytack, regisseur van de documentaire Back 
to Utopia, dat je Utopia op verschillende plekken in 
de wereld kunt terugvinden. Tot slot vertelt Koen 
Vanmechelen hoe de utopische gedachte zijn werk 
vandaag inspireert. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 16.11 en 23.11.2016 
 Les objets de parure étrusques 
 Roma asbl 
 Château de l’Ermitage, Wavre 
 Gaëlle De Cupere 
 www.roma-asbl.be  

 
 19.11 (Brugge), 26.11 (Leuven), 30.11 (Berchem), 

03.12 (Aalst) en 10.12.2016 (Gent) 
 Thomas More: portret van een veelzijdig humanist 
 Amarant 
 Hof van Watervliet, Brugge; 30 CC, Leuven; Zaal Sta-

nislas, Berchem; CC De Werf, Aalst; De Cirk, Gent 

http://www.davidsfonds.be/
mailto:porphyreticus@telenet.be
mailto:porphyreticus@telenet.be
http://www.davidsfonds.be/
http://www.davidsfonds.be/
http://www.vormingplusmzw.be/
http://www.ccdewerf.be/
http://www.davidsfonds.be/
http://www.roma-asbl.be/


 25  

 Stefan Joosten 
 www.amarant.be  

 
 29.11 en 06.12.2016 
 De Etrusken: de grote voorgangers van de Romei-

nen 
 Davidsfonds Academie 
 GC, Brecht 
 Koen Wylin 
 Vanaf de 8e eeuw v.C. bewoont dit mysterieuze volk 

het gebied tussen Arno en Tiber. Al in de oudheid 
werd over hun herkomst gespeculeerd, want door 
hun taal, religie en gebruiken weken ze sterk af van 
de volkeren die hen omringden. Wat begrijpen wij 
van de taal en denkwijze van de Etrusken? Hoe zag 
hun maatschappij eruit? Waarin geloofden ze? 

 www.davidsfonds.be/academie 

 
 30.11, 07.12 en 14.12.2016 
 Sur les traces des écritures antiques: les alphabets 

méditerranéens 
 Roma asbl 
 Complexe Emile Lacroix, Auvelais 
 Carine Mahy 
 www.roma-asbl.be  

 
 03.12.2016 
 De receptie van de antieke mythologie in de Euro-

pese cultuurgeschiedenis 
 NKV Vlaams-Brabant 
 Monseigneur Sencie-Instituut, Leuven 
 Ignace Bossuyt, Nadia Sels, Han Lamers, Maarten 

De Pourcq en Ulrike Kenens  
 www.nkv.nl 

Lezingen 
 

 
 11.09.2016 
 Utopia 
 Vormingplus 
 Kenniscentrum ARhus, Roeselare 
 Paul Thoen 
 www.vormingplusmzw.be  

 
 02.10.2016 
 De uitbarsting van de Vesuvius: het getuigenis van 

Plinius (brieven 6, 16 en 6, 20) 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 KANTL, Gent 
 Vincent Hunink 
 www.nkvoostvlaanderen.be  

 
 04.10.2016 
 Femmes fatales tussen Rome en Jeruzalem: 

joodse en judaïserende vrouwen uit de vroege 
keizertijd 

 NKV Vlaams-Brabant 
 Monseigneur Sencie-Instituut, Leuven 
 Hans Hauben 

 
 14.10.2016 
 A la recherche de l’Eleusis d’Alexandrie (Egypte): 

fouilles archéologiques à Smouha 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 M.-C. Bruwier 
 www.alexandrelegrand.be  

 
 18.10.2016 (Brugge); 20.10.2016 (Kortrijk) 
 De Io van Plato: poëzie tussen techniek en inspi-

ratie 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge; Muziekcentrum *Track, 

Kortrijk 

 Kristoffel Demoen 
 www.nkvwestvlaanderen.be  

 
 22.10.2016 
 Les migrations dans l’Antiquité 
 Roma asbl 
 Maison Jonathas, Enghien 
 Carine Mahy, Perrine Pilette, Sébastien Polet en 

Charlotte Vantieghem 
 www.roma-asbl.be  

 
 23.10.2016 
 Van Aeneas tot Vespasianus: Romeinse geschie-

denis in de Vlaamse wandtapijtkunst (15e tot 18e  
eeuw) 

 RAM 
 RAM, Oudenburg 
 Guy Delmarcel 
 www.ram-oudenburg.be  

 
 26.10.2016 
 Homeros’ Odyssee: een zwerver komt thuis 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Patrick Lateur 
 porphyreticus@telenet.be  

 
 08.11.2016 
 Keizer Heliogabalus 
 NKV Vlaams-Brabant 
 Monseigneur Sencie-Instituut, Leuven 
 Guido Schepens 

 
 10.11.2016 
 Thomas More’s Utopia 
 CC De Adelberg 
 Raadhuis, Lommel 

http://www.amarant.be/
http://www.davidsfonds.be/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.nkv.nl/
http://www.vormingplusmzw.be/
http://www.nkvoostvlaanderen.be/
http://www.alexandrelegrand.be/
http://www.nkvwestvlaanderen.be/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.ram-oudenburg.be/
mailto:porphyreticus@telenet.be
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 Martine Van Kouwenhoven 
 www.ccdeadelberg.be  

 
 14.11.2016 
 Een onleefbaar paradijs: Thomas More - Utopia 
 Elcker-ik 
 Elcker-ik, Antwerpen 
 Erik De Bom 
 www.elcker-ik.be 

 
 18.11.2016 
 Le mécanisme d’Anticythère à la lumière des der-

niers résultats des recherches 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Efthymios Nicolaidis 
 www.alexandrelegrand.be  

 
 22.11 (Brugge); 24.11.2016 (Kortrijk) 
 Waren soldaten slecht echtgenootmateriaal? So-

ciale mobiliteit in Romeins Egypte 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge; Muziekcentrum *Track, 

Kortrijk 
 Sofie Wabens 

 www.nkvwestvlaanderen.be  
 

 23.11.2016 
 Sicilië: tempels en tirannen 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Geralda Jurriaans-Helle 
 porphyreticus@telenet.be  

 
 28.11.2016 
 Op zoek naar Utopia: reflectieavond 
 Vormingplus 
 Vormingplus Gent-Eeklo, Gent 
 Eva Rousselle 
 Men vertrekt van citaten van Morus. 
 www.vormingplus-vlad.be  

 
 30.11.2016 
 Het Forum Romanum: het hart van het eeuwige 

Rome gereanimeerd 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 KANTL, Gent 
 Guido Cuyt 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 

Tentoonstellingen 
 

 
 Van 09.09 tot 02.10.2016 
 Een archeologische kijk op Hofstade 
 Stedelijk Museum, Aalst 
 www.aalst.be 

 
 Tot 19.11.2016 
 Parures, de la tête aux pieds  
 Musée Archéologique, Arlon 
 Een overzichtstentoonstelling over het sieraad, van 

de prehistorie tot heden. 
 www.province.luxembourg.be 

 
 Tot 20.11.2016 
 Héros d’argile et de papier: la collection Van Herck 
 Musée Royal de Mariemont, Morlanwelz 
 De Antwerpse antiquair Charles Van Herck (1884-

1955) verzamelde 110 modellen in gebakken aarde 
en 700 voorbereidende tekeningen van beeld-
houwwerken van de 17e tot de 19e eeuw. Hieruit 
werd een selectie gemaakt van sculpturen met my-
thologische inslag. Het Grieks-Romeinse pantheon 
en zijn helden komen dan ook uitvoerig aan bod. 

 www.musee-mariemont.be  
 

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

van bij de Romeinen tot heden? De tentoonstelling 

is ingedeeld in vijf thema’s: het kind in zijn familie, 
de gezondheid van de kinderen, de bescherming 
van het kind, de intellectuele ontwikkeling van het 
kind, spel en ontspanning. Telkens wordt de band 
met het heden gemaakt. 

 www.espacegalloromain.be 
 

 Van 15.10 tot 11.12.2016 
 Utopia 1516-2016 
 Stedelijk Museum, Aalst 
 www.aalst.be  

 
 Van 20.10.2016 tot 17.01.2017 
 Op zoek naar Utopia 
 M-Museum, Leuven 
 Via werken van 15e- en 16e-eeuwse topkunste-

naars als Quinten Metsys, Hans Holbein, Jan Gos-
saert en Albrecht Dürer maakt men kennis met de 
grenzeloze verbeelding van een ideale wereld. 

 www.mleuven.be  
 

 Van 20.10.2016 tot 17.01.2017 
 Utopia & More: Thomas More, de Nederlanden en 

de utopische traditie 
 Universiteitsbibliotheek KU Leuven, Leuven 
 Deze tentoonstelling gaat dieper in op de wereld 

van Thomas More, zijn inspiratiebronnen en de 
rijke utopische literaire traditie. 

 www.utopialeuven.be  
 

http://www.ccdeadelberg.be/
http://www.alexandrelegrand.be/
http://www.nkvwestvlaanderen.be/
mailto:porphyreticus@telenet.be
http://www.vormingplus-vlad.be/
http://www.nkvoostvlaanderen.be/
http://www.province.luxembourg.be/fr/exposition-temporaire-parures-de-la-tete-aux-pieds-a-voir-jusqu-au-19-novembre-2016
http://www.musee-mariemont.be/
http://www.ath.be/loisirs/culture/musees/espace-gallo-romain
http://www.aalst.be/
http://www.mleuven.be/
http://www.utopialeuven.be/
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BUITENLAND 
 

 Tot 18.09.2016 
 Confidentiel: être femme dans la Grèce antique 
 Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Centre de 

la Vieille Charité, Marseille (FR) 
 culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/mu-

see-d-archeologie-mediterranéenne 
 

 Tot 18.09.2016 
 Made in Normandie: savoir-faire antiques dans 

l’Eure 
 Site Archéologique de Gisacum, Le Vieil-Evreux (FR) 
 www.gisacum-normandie.fr  

 
 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  
 

 Tot 30.09.2016 
 Rites gaulois et romains entre Rhône et Alpes: ces 

dieux qui intriguent 
 Musée Archéologique Théo Desplans, Vaison-la-

Romaine (FR) 
 www.vaison-la-romaine.com  

 
 Tot 02.10.2016 
 Rêves de Grèce: à la rencontre de la collection de 

vases grecs du musée de Cimiez 
 Musée Archéologique, Nice (FR) 
 www.facebook.com/museevilledenice  

 
 Tot 15.10.2016 
 Donnant, donnant: voeux et dons aux dieux en 

Gaule romaine 
 Musée Archéologique, Dijon (FR) 
 www.dijon.fr 

 
 Tot 16.10.2016 
 Furius Constructor baut ein Legionslager 
 Vindonissa-Museum, Brugg (CH) 
 Een legioenskamp opgebouwd uit legoblokjes. 
 www.vindonissa.ch  

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

 

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

 
 Tot 30.10.2016 
 Von Pfeil und Bogen 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de 

 
 Tot 30.10.2016 
 Hightech Römer: Schauen, Machen, Staunen 
 Gustav-Lübke-Museum, Hamm (DE) 
 www.hamm.de/gustav-luebcke-museum 

 
 Tot 02.11.2016 
 Vercingétorix, la guerre des Gaules 
 Musée Gallo-Romain, Saint-Romain-en-Gal (FR) 
 Vercingetorix en de Gallische oorlog in de strip. 
 www.musees-gallo-romains.com 

 
 Tot 06.11.2016 
 Vestiges contemporains: un voyage du verre dans 

le temps  
 Musée d’Archéologie, Antibes (FR) 
 Antiek glas wordt geconfronteerd met het heden-

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

des-musees 
 

 Tot 13.11.2016 
 Gaulois, du Nord et du Sud 
 Site du Pont du Gard, Vers-Pont-du-Gard (FR) 
 www.pontdugard.fr  

 
 Tot 13.11.2016 
 Zerbrechlicher Luxus: Köln, ein Zentrum antiker 

Glaskunst  
 Römisch-Germanisches Museum, Köln (DE) 
 www.museenkoeln.de  

 
 Tot 27.11.2016 
 Veni, vidi ludique: jeux et jouets dans l’Antiquité 
 Musée d’Art et d’Histoire, Cholet (FR) 
 www.cholet.fr/agenda/evenement_8221+veni+ 

vidi+ludique.html  
 

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

boques 
 Musée Archéologique, Strasbourg (FR) 
 www.musees.strasbourg.eu 

 
 Tot 08.01.2017 
 Partout chez soi? Migrations et intégrations dans 

l’Empire romain 
 Musée Romain, Avenches (CH) 
 www.aventicum.org 

 

http://www.gisacum-normandie.fr/
http://www.rmo.nl/
http://www.vaison-la-romaine.com/
http://www.facebook.com/museevilledenice
http://www.dijon.fr/
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http://www.pontdugard.fr/
http://www.museenkoeln.de/
http://www.musees.strasbourg.eu/


 28  

 Tot 08.01.2017 
 Partout chez soi? Migrations et intégrations dans 

l’Empire romain 
 Musée Romain, Vallon (CH) 
 www.museevallon.ch 

 
 Tot 08.01.2017 
 La Mort apprivoisée 
 Musée Cantonal d’Archéologie, Sion (CH) 
 Over de begrafenisrituelen van ca. 7000 v.C. tot he-

den. 
 www.musees-valais.ch/musee-histoire 

 
 Tot 08.01.2017 
 Die Etrusker: von Villanova bis Rom 
 Staatliche Antikensammlungen, München (DE) 
 www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de  

 
 Van 02.09.2016 tot 15.01.2017 
 Gezichten van de limes, de Romeinse rijksgrens in 

Nederland 
 Museum Het Valkhof, Nijmegen (NL) 
 www.museumhetvalkhof.nl  

 
 Tot 29.01.2017 
 Grenzenlos grausam? Bilder der Gewalt in der an-

tiken Welt 
 Skulpturhalle, Basel (CH) 
 In het antieke Griekenland tonen tempels, beel-

den, reliëfs op openbare plaatsen, maar ook be-
schilderd aardewerk een indrukwekkende reeks 
van geweldscènes. De geschreven bronnen geven 
eenzelfde beeld. De tentoonstelling belicht de 

maatschappelijke omgang met dergelijke voorstel-
lingen zowel in de maatschappij van toen als van 
nu. Er zijn zowel originele voorwerpen als afgietsels 
te zien. 

 www.skulpturhalle.ch  
 

 Van 01.10.2016 tot 05.03.2017 
 Gladiatoren, helden van het Colosseum 
 Museum Het Valkhof, Nijmegen (NL) 
 www.museumhetvalkhof.nl 

 
 Tot 31.03.2017 
 Les premières villes de l’Ouest: à la rencontre des 

Gaulois 
 Musée Archéolologique Départemental de Jublains 

(FR)  
 www.museedejublains.fr 

 
 Tot 30.07.2017 
 Versunkene Geschichte: Archäologie an Rhein 

und Neckar 
 Museum Weltkulturen, Mannheim (DE) 
 Van de steentijd tot de vroege middeleeuwen. 
 www.rem-mannheim.de  

 
 Tot 31.12.2017 
 Pracht & Precisie 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Er zijn meer dan 100 voorbeelden van deze kleur-

rijke en vaak kostbare gesneden stenen te zien uit 
het oude Nabije Oosten, Egypte en de klassieke 
wereld. 

 www.rmo.nl  

Toneel 
 

 
 Socrates – op ironische wijze 
 In deze nieuwe theatertekst, geschreven en gere-

gisseerd door Stefaan Van Brabandt, kijkt Socrates 
in de laatste ogenblikken voor zijn dood terug op 
zijn leven en denken: zijn deelname aan de Pelo-
ponnesische oorlog, zijn zelfgekozen armoede, zijn 
immer kijvende echtgenote Xanthippe, zijn liefde 
voor knapen, zijn zoektocht naar de waarheid en 
natuurlijk zijn proces en zijn uiteindelijke veroorde-
ling tot het drinken van de gifbeker wegens gods-
lastering en het bederven van de jeugd. Socrates 
wordt gespeeld door Bruno Vanden Broecke. 

 21.09.2016: CC De Schakel, Waregem 
28 en 29.09.2016: Stadsschouwburg, Sint-Niklaas 
01.10.2016: CC De Herbakker, Eeklo 
08.10.2016: CC Ter Vesten, Beveren 
13.10.2016: CC De Werft, Geel 
18, 24 en 25.10.2016: C-Mine, Genk 
22.10.2016: CC Jan Tervaert, Hamme 
23.10.2016: CC Het Gasthuis, Aarschot 
26.10.2016: CC De Werf, Aalst 

27.10.2016: CC Belgica, Dendermonde 
09.11.2016: De Warande, Turnhout 
18.11.2016: Theater Antigone, Kortrijk 

 
 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 de 
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- 

http://www.musees-valais.ch/musee-histoire/
http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/
http://www.museumhetvalkhof.nl/
http://www.skulpturhalle.ch/
http://www.museedejublains.fr/
http://www.rem-mannheim.de/
http://www.rmo.nl/
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voert je naar een andere labyrintische tijd. In het 
Nederlands, Frans en Engels. 

 24.09.2016: Kaaitheater, Brussel 
 www.kaaitheater.be 

 
 Thomas Morus moet noo leive 
 De Akademie van het Leives Dialekt  
 Men gaat samen terug naar de tijd van de Utopia. 

Er gebeurde genoeg in de 16e eeuw om er een ver-
makelijke eenakter in het Leuvens dialect van te 
maken. 

 19.11.2016: Schouwburg, Leuven 
 www.utopialeuven.be 

 
 Medeamaterial 
 Muziektheater Transparant 
 Geïntrigeerd door de figuur van Medea voeren de 

jonge makers van lab.oratorium aan de hand van 
het gedicht Verkommenes Ufer I, Medeamaterial I, 
Landschaft mit Argonauten van Heiner Müller 
(1929-1995) een onderzoek naar onze geglobali-
seerde wereld, waarin iedereen non-stop onder 
druk staat om de eigen grenzen te verleggen. Te-
gen de gangbare interpretatie in distantiëren ze 

Medea van de schuldvraag om de focus te ver-
schuiven naar de oorzaken van haar daden als 
maatschappelijke figuur. Wat geeft iemand het 
recht om te oordelen wie uitgesloten of gedood 
wordt? Gaan kennen en moreel handelen hand in 
hand? Heiner Müllers teksten lenen zich tot ver-
schillende interpretaties waarmee zowel de voor-
stelling van de werkelijkheid als de werkelijkheid 
zelf in vraag gesteld kan worden. 

 01 en 02.12.2016: Matterhorn, Borgerhout 
 www.transparant.be/translab 

 
 Domestica (Valentijn Dhaenens) 
 KVS 
 In Domestica trekt een stoet twistende en knok-

kende koppels voorbij, van Medea en Jason tot Liz 
Taylor en Richard Burton of Ike en Tina Turner, van 
Antonius en Cleopatra over Who’s afraid of Virgi-
nia Woolf tot Temptation Island. Valentijn Dhae-
nens en Alejandra Theus brengen een bloemlezing 
van eeuwen echtelijke strijd, stemverheffing, on-
begrip en slaande ruzies. 

 22 en 23.12.2016, 19 en 20.01.2017: KVS, Brussel 
 www.kvs.be  

Muziek en ballet 
 

 
 Mitridate (Mozart): librettolezing 
 Walpurgis 
 Judith Vindevogel maakte een librettolezing van de 

opera van Mozart met een keur aan acteurs en mu-
zikanten. 

 23, 24 en 25.09.2016: deFENIKS, Mortsel 
29.09.2016: C-Mine, Genk 

 www.walpurgis.be  
 

 Arianna a Naxos (cantate – Joseph Haydn) 
 Edding Quartet 
 Daarnaast staan het Strijkkwartet in C, opus 20, nr. 

2 en het Strijkkwartet in G, opus 77, nr. 1, eveneens 
van Haydn, op het programma. 

 29.09.2016: De Bijloke, Gent 
 www.debijloke.be 

 
 La Vestale (Gaspare Spontini) 
 De Munt 
 Deze grand opéra avant la lettre, vol spectaculaire 

taferelen over de verboden liefde van een ves-
taalse maagd voor een Romeinse generaal, maakte 
Spontini tot de belangrijkste componist van de na-
poleontische tijd. 

 13, 15, 17, 20, 22 en 25.10.2016: Koninklijk Circus, 
Brussel 

 www.demunt.be  
 

 Odyssee: een rockopera 
 Bronks & Nevski Prospekt 

 Odyssee is een internationale baldadige rockopera, 
gebaseerd op de figuur van Odysseus. Muziek als 
weerbaarheid en kwetsbaarheid en taal als kreet. 

 14, 15, 17 en 18.10.2016: Bronks, Brussel 
24 en 25.10.2016: 30CC, Leuven 
10.11.2016: CC De Spil, Roeselare 
14 en 15.11.2016: De Warande, Turnhout 
16.11.2016: Casino, Koksijde 
17 en 18.11.2016: Grote Post, Oostende 
21.11.2016: Casino, Blankenberge 
22.11.2016: CC Belgica, Dendermonde 
23.11.2016: Kopergietery, Gent 

 www.nevskiprospekt.be  
 

 Phaéton (Camille Saint-Saëns) 
 Nationaal Orkest van België 
 Daarnaast staat ook ander werk van Saint-Saëns op 

het programma. 
 16.10.2016: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be  

 
 Antigone sr. (Trajal Harrell) 
 NTG i.s.m. CAMPO 
 Dansvoorstelling. Via het verhaal van Antigone, een 

sterke, zelfbewuste vrouw in een door mannen ge-
domineerde wereld, onderzoekt Trajal Harrell de re-
latie tussen de voguing traditie en het klassieke 
Griekse theater: een verregaande stilering en man-
nen die zowel mannen- als vrouwenrollen speelden. 

 18 en 19.11.2016: Minnemeers, Gent 

http://www.utopialeuven.be/
http://www.kvs.be/
http://www.walpurgis.be/
http://www.debijloke.be/
http://www.demunt.be/
http://www.nevskiprospekt.be/
http://www.bozar.be/
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 www.ntgent.be 
 

 Eléonor - Erros 
 CC De Werft, Geel 
 Een programma met Latijnse teksten over geluk, 

liefde, hoogmoed en melancholie. Elly Aerden 
zette deze op muziek in een melodieuze, maar in-
getogen mix van fado, pop, jazz en chanson. Ze se-
lecteerde Latijnse poëzie van o.m. Catullus en 
Sulpicia, maar ook middeleeuwse teksten uit bv. de 
Carmina Burana zette ze op muziek. 

 18.11.2016: CC ’t Getouw, Mol 
 www.dewerft.be  

 
 Dido and Aeneas (Henry Purcell) & Acis and Gala-

tea (Georg Friedrich Händel) 
 The Ministry of Operatic Affairs 
 24.11.2016: Schouwburg, Leuven 
 www.30cc.be 

 

 De muzikale hel 
 30CC, Cappella Pratensis en Bert van Nieuwenhuyse 
 Dit concert brengt een muzikaal tijdsbeeld van die 

woelige 16e eeuw in de lage landen. Ook in de mu-
ziek botsten nieuwe ‘ketterse’ ideeën met oude re-
ligieuze praktijken. De Cappella Pratensis brengt de 
polyfone Missa cum iocunditate van Pierre de la 
Rue in contrast met Engelse anthems. Deze muzi-
kale hel wordt aangescherpt door woordkunste-
naar Bert van Nieuwenhuyse met spraakmakende 
passages uit de Utopia. 

 30.11.2016: Predikherenkerk, Leuven 
 www.30cc.be  

 
 Orphée aux enfers (J. Offenbach) 
 ORW 
 20, 22, 23, 27, 29, 30 en 31.12.2016: Opéra Royal 

de Wallonie, Liège 
 www.operaliege.be  

 

Uitstappen en reizen 
 

 
 24.10.2016 
 500 jaar Utopia: Thomas More in Leuven 
 Davidsfonds Regio Leuven 
 M-Museum, Leuven 
 Men bezoekt de tentoonstelling Op zoek naar Uto-

pia in het M-Museum en Utopia and More in de 
Universiteitsbibliotheek. Curatoren Jan Van der 
Stock en Erik De Bom zorgen voor een heldere om-
kadering van beide tentoonstellingen. 

 www.davidsfonds.be  
 

 11.12.2016 
 Rondleiding in de Griekenlandcollectie 
 Amarant 
 Jubelparkmuseum, Brussel 
 www.amarant.be  

 
BUITENLAND 

 
 Van 03.09 tot 12.09.2016 
 Napels en Campanië 

 Labrys Reizen  
 Bezoek aan Napels. Reis via het graf van Vergilius 

naar Pozzuoli, Cumae en de Solfatara. Doorreis 
naar Pompeji via Herculaneum en de Vesuvius. Be-
zoek aan Capri, Amalfi en Paestum. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 Van 24.10 tot 01.11.2016 
 Sicilië en de zee 
 Labrys Reizen 
 Deze reis wordt georganiseerd in het kader van de 

gelijknamige tentoonstelling in het Allard Pierson 
Museum. Naast andere bezienswaardigheden staan 
ook heel wat bezoeken aan antieke sites op het pro-
gramma: het Archeologisch Museum van Palermo, 
de tempel en het Griekse theater in Segesta, Mozia 
(een belangrijke Fenicische handelsnederzetting), 
Mazara del Vallo (dansende sater), Selinunte, Agri-
gento, Gela, Syracuse, Akrai (theater), Tindari (mo-
zaïekvloer) en Lipari (Archeologisch Museum). 

 www.labrysreizen.nl  

 

Evenementen 
 

 
 11.09.2016 
 Goûtez gaulois 
 Archéosite Aubechies en Legia 
 Archéosite et Musée d’Aubechies 
 Gallische maaltijd en eetgewoonten. 
 www.archeosite.be 

 

 18.09 en 02.10.2016 
 Goûtez romain 
 Archéosite Aubechies en Mangeurs d’Histoire 
 Archéosite et Musée d’Aubechies 
 Romeinse proeverijen. 
 www.archeosite.be 

 

http://www.ntgent.be/
http://www.dewerft.be/
http://www.30cc.be/
http://www.operaliege.be/
http://www.davidsfonds.be/
http://www.amarant.be/
http://www.labrysreizen.nl/
http://www.archeosite.be/
http://www.archeosite.be/
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