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COLOFON 
 

 
 
 
Prora is het driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen (VLOT vzw), 
de enige netoverschrijdende vereniging voor leerkrachten Latijn en Grieks in Vlaanderen, die zich 
sinds 1996 inzet voor het onderwijs in de klassieke talen. Het is haar doel de belangstelling voor de 
klassieke talen en cultuur te bevorderen, de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen te ver-
beteren, de leerkrachten klassieke talen concrete ondersteuning te bieden en de belangen van de 
leerkrachten klassieke talen te behartigen. 
 
Zetel van de vereniging 

VLOT vzw, p.a. Joeri Facq 
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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). 
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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Op 12 oktober organiseerde de VLOT een stu-
dienamiddag over de nieuwe leesmethode die 
Kristien Hulstaert, docente aan de Karel de 
Grote Hogeschool, de voorbije twee jaar ont-
wikkelde. Uit onze bevraging bleek dat de aan-
wezigen zonder uitzondering zeer enthousiast 
waren over de heldere en bevlogen uiteenzet-
ting van mevrouw Hulstaert. Over een van de 
peilers van de methode, de colometrie, las je al 
in een vorige Prora. Wie niet aanwezig was of 
de theorie grondiger wil bestuderen, kan aan 
de slag met Latijn lezen zien begrijpen. De po-
sitionele methode in de klas. Op de website van 
de Karel de Grote Hogeschool (klik op Onder-
zoek en expertise, onderzoeksprojecten) lees je 
waar je dit boekje kunt bestellen. Via dezelfde 
website kun je al het materiaal downloaden 
dat voor deze methode reeds werd aange-
maakt. Je vindt er ook een overzicht van an-
dere studiedagen waarop de methode wordt 
voorgesteld. Uit de bevraging na de nascholing 
bleek verder dat de meningen over de work-
shops na de lezing verdeeld waren. Door het 
grote aantal aanwezigen was het onmogelijk 
om voldoende begeleiders te vinden met ex-
pertise over het onderwerp: die zijn er name-
lijk nog niet. Gezien de belangstelling en de po-
sitieve reacties komt daar ongetwijfeld op 
korte termijn verandering in. Andere opmer-
kingen van de aanwezigen, onder meer over de 
praktische organisatie en infrastructuur, en 
ook de tips voor verdere nascholingen nemen 
we uiteraard ter harte. 
 
De VLOT organiseert dit schooljaar nog een ac-
tiviteit: een dagtrip naar het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. Informatie over het pro- 

gramma en de inschrijvingsmodaliteiten vind 
je in deze Prora. Het museum beschikt over 
een uitstekend didactisch aanbod voor scho-
len, zonder twijfel een prima inspiratiebron 
voor elk museumbezoek (ook aan andere mu-
sea) met leerlingen. Het aantal deelnemers is 
beperkt, dus stel je inschrijving niet uit! 
 
In deze Prora vind je een bijdrage van Christian 
Laes over STEM. Heel wat scholen willen hun 
aanbod en aantrekkingskracht vergroten door 
STEM aan te bieden in de eerste graad. Door 
het keuzegedeelte van de eerste graad volledig 
in te vullen met wetenschappen worden leer-
lingen echter van bij het begin gestimuleerd 
om de menswetenschappen links te laten lig-
gen, waarbij het evenwicht in de ASO-opleiding 
in het gedrang komt. Dat de populariteit van 
STEM, waarachter een beredeneerde strategie 
en een sterke organisatie schuil lijken te gaan, 
Latijn heel wat leerlingen kost, blijkt stilaan ook 
uit cijfermateriaal. 
 
Andere artikelen in dit nummer nemen ons 
mee naar Griekenland. In het tweede deel van 
‘A gift from the gods’ nemen we met Roselien 
Maddens een duik in het helende water van de 
Griekse heiligdommen. Franciska Wildenboer 
laat ons dan weer kennismaken met de web-
site Kahoot!, een speelse ICT-toepassing ter 
ondersteuning van het leerproces. 
 
Ik wens jou veel leesplezier en een aangename 
eindejaarsperiode. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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VERENIGING 
 

 
 
 

Betaling van het lidgeld 
 

 
 
2016 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat 
ook je lidmaatschap van de VLOT aan hernieu-
wing toe is. Het lidgeld van onze vereniging is 
sinds jaar en dag onveranderd gebleven: het 
bedraagt nog steeds slechts 15 euro per kalen-
derjaar en omvat tevens een jaarabonnement 
op ons tijdschrift Prora.  
 
We willen je dan ook vriendelijk vragen om je 
lidgeld voor 2017 over te schrijven op rekening 
BE29 0689 0464 5164 van VLOT vzw met als 
mededeling ‘Lidgeld 2017’ en je naam. Je be-
spaart ons veel tijdrovend werk door je lidgeld 
te betalen voor 1 februari 2017. 

L E T  O P !  N I E U W  
R E K E N I N G N U M M E R !  

 
De VLOT is de enige vereniging in Vlaanderen 
die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke 
talen en die leerkrachten Latijn en Grieks con-
crete ondersteuning wil bieden. We twijfelen 
er dan ook niet aan dat je overtuigd bent van 
het belang van een vereniging als de VLOT en 
dat je, al was het alleen uit solidariteit met je 
collega-classici, lid wilt blijven van onze vereni-
ging. Alvast onze hartelijke dank voor je blij-
vende steun! 

 
 
 

Excursie naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 
 

 
 
Op zaterdag 11 maart 2017 organiseert de 
VLOT een dagexcursie naar het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden (NL). 
 
We vertrekken met de bus om 8.30 uur aan ho-
tel Crowne Plaza in Antwerpen. 
In de voormiddag vertelt conservator prof. 
Ruurd Halbertsma over de geschiedenis van 
het museum en de recente herinrichting van 
de Grieks-Romeinse afdeling en licht hij enkele 
voorwerpen uit de collectie die een inspiratie-
bron waren voor zijn gedichten. 
’s Middags nemen we een lichte lunch in Grand 
Café De Stadthouder. 
Na de middag bezoeken we de volledig ver-
nieuwde Grieks-Romeinse afdeling van het 
museum. Eerst worden we een uur rondgeleid 
door een museumgids, daarna is er nog een 

uur tijd om het museum op eigen houtje te ver-
kennen. 
Om 16.00 uur vertrekken we uit Leiden om 
rond 18.30 uur terug in Antwerpen te zijn. 
 
Er zijn 50 plaatsen beschikbaar. Om uit de kos-
ten te komen kan de uitstap pas doorgaan als 
er minstens 40 deelnemers zijn. 

 
Programma 
 
08.30 uur: vertrek in Antwerpen 

11.00 uur: lezing door conservator Ruurd Hal-
bertsma 

12.30 uur: lunch 

14.00 uur: geleid bezoek aan de Grieks-Ro-
meinse afdeling 



 5  

15.00 uur: vrij bezoek aan het museum 

16.00 uur: vertrek in Leiden 

18.30 uur: voorziene aankomst in Antwerpen 
 

Datum en opstapplaats 
 

Zaterdag 11 maart 2017. 

Crowne Plaza, Gerard Le Grellelaan 10, 2020 
Antwerpen. 

(wegbeschrijving: www.vlot-vzw.be/excursie) 

 

Deelnameprijs 
 

 60 euro voor VLOT-leden en studenten 
 70 euro voor niet-leden 

Inbegrepen in de deelnameprijs: 

 busreis Antwerpen-Leiden-Antwerpen 
 toegang tot het Rijksmuseum van Oudhe-

den 
 lezing door Ruurd Halbertsma 
 lunch (inclusief drankje en koffie/thee) 
 gegidst bezoek aan de Grieks-Romeinse af-

deling van het museum 
 vrij bezoek aan het museum 

 
Inschrijvingen 
 
Inschrijvingen zijn alleen mogelijk via het elek-
tronisch formulier op onze website: 

www.vlot-vzw.be/excursie 

 
 
 

Algemene vergadering 
 

 
 
De Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 
organiseert op zaterdag 4 februari 2017 haar 
jaarlijkse algemene vergadering. Naast de tra-
ditionele agendapunten als het inhoudelijk en 
financieel jaarverslag en de goedkeuring van 
de financiën en de begroting moet er deze keer 
ook een nieuwe raad van bestuur worden be-
noemd. Uiteraard willen we ook tijd maken om 
te luisteren naar de opmerkingen en sugges-
ties van onze leden, die we hierbij van harte 
uitnodigen. 
 
Voor het bestuur zijn we altijd op zoek naar 
energieke en enthousiaste collega’s (m/v uit 
alle onderwijsnetten) die zich geroepen voelen 
om de fijne ploeg die het dagelijks bestuur van 
de VLOT voor zijn rekening neemt te verster-
ken. Kandidaten kunnen zich melden per e-
mail (info@vlot-vzw.be) of per brief (VLOT vzw, 
Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren). 
 

Programma 
 

10.00 uur: onthaal met een drankje 

10.30 uur: algemene vergadering: 
• inhoudelijk jaarverslag 2016 

• financieel jaarverslag 2016 
• goedkeuring van de jaarreke-

ning 2016 en kwijting aan de be-
stuurders 

• goedkeuring van de begroting 
2017 

• verkiezing van de raad van be-
stuur 

• gedachtewisseling over het be-
leid van de vereniging 

11.30 uur: aperitief aangeboden door de VLOT 

12.00 uur: gezamenlijke maaltijd (facultatief – 
op eigen kosten – te reserveren) 

 
Praktische informatie 
 

Zaterdag 4 februari 2017 van 10.30 tot 12.00 
uur. 

De Postiljon, Markt 14, 9160 Lokeren (wegbe-
schrijving: www.vlot-vzw.be/vergadering) 

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. 

Inschrijvingen zijn alleen mogelijk via het elek-
tronisch formulier op onze website: 

www.vlot-vzw.be/vergadering 
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VAKTHEORIE 
 

 
 
 

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

 

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 (zie Prora 2016, nr. 3) en de rol van water in de helende heiligdommen. 
 
In het eerste deel van dit artikel stond het be-
lang van water in orakeloorden centraal. In het 
tweede deel wordt duidelijk dat ook in genees-
krachtige heiligdommen een bijzondere kracht 
aan water wordt toegekend. 
 

De genezende werking van water valt in het bij-
zonder op in heiligdommen gewijd aan Ascle-
pius. Geleerden zoals Walton zijn ervan over-
tuigd dat de cultus van Asclepius vaak geïntro-
duceerd werd op een plaats waar een bron 
aanwezig was. Ginouvès vertrok vanuit het ele-
ment water voor zijn studie van het nemen van 
baden in de antieke wereld. Het nadeel van zijn 
studie is dat hij de verschillende Asklepieia niet 
systematisch overloopt. 
 

Hieronder zal ik een systematische analyse bie-
den van een aantal Asklepieia. De focus zal 
daarbij liggen op het belang van water in die 
heiligdommen. Water neemt echter ook een 
centrale plaats in andere helende heiligdom-
men in. Nogal wat helende heiligdommen zijn 
verweven met orakeloorden. Vooral in het be-
gin was de orakelfunctie in vele van die heilig-
dommen vaak nog uitdrukkelijk aanwezig. 
     

Asklepieia 
 

De helende rol van water valt in het bijzonder 
aan te tonen in de cultus van Asclepius. Om die 

rol aan te tonen kan men verwijzen naar an-
tieke auteurs. Zij meenden reeds dat heilig-
dommen voor Asclepius op gezonde plaatsen 
met stromend water gevestigd moesten wor-
den. Vitruvius (De architectura 1, 2, 7) wijst 
erop dat het van belang is dat heiligdommen in 
de buurt van water gelegen zijn. Dat moet vol-
gens hem vooral het geval zijn in heiligdom-
men voor Asclepius en andere helende goden. 
Vitruvius is ervan overtuigd dat zieke lichamen 
op deze plaatsen sneller genezen door de ge-
neeskrachtige werking van de bronnen. 
 

Graf bevestigt dat vele heiligdommen voor 
Asclepius aan zee liggen, bij een inham of op 
de oever van een of andere rivier. Het grote be-
lang van water in deze cultusplaatsen blijkt ook 
uit de aanleg van allerlei waterconstructies die 
in de loop der tijden door de archeologie wer-
den blootgelegd. Aangezien de natuurlijke 
bronnen vrij snel niet meer voldoende waren, 
was men genoodzaakt allerlei waterconstruc-
ties aan te leggen om het heiligdom van water 
te voorzien. 
 

Verder blijkt het belang van water uit de ver-
schillende manieren waarop het aangewend 
werd: ritueel, medisch, voor wassingen, baden 
of drinkkuren. Tijdens de consultatie dook wa-
ter op verschillende tijdstippen op. Zo’n con-
sultatie verliep meestal als volgt: na een licha- 
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melijke zuivering bracht de bezoeker eerst of-
fers. Daarna legde hij zich te slapen in een zaal, 
het ἄβατον, waar de incubatie plaatsvond. In 
een droom kwam de god de zieke bezoeken en 
schonk hem genezing of reikte hem een gene-
zingsmethode aan. 
 
Ginouvès kent aan water in de Asklepieia drie 
belangrijke functies toe. Ten eerste moet een 
bezoeker zich reinigen vooraleer hij een heilig-
dom betreedt; de besprenkeling van het li-
chaam is voldoende. Een tweede functie is de 
iatromantische functie: water wordt aange-
wend als voorbereiding op de incubatie waarin 
de god de zieke geneest of hem een genezings-
methode voorstelt. Tot slot wordt water ge-
bruikt voor genezing zelf omwille van de hygi-
enische kwaliteiten. Deze drieledige functie 
van water kan men in sommige Asklepieia nog 
duidelijk zien in de architectuur. 
 
Boudon deelt de laatste functie van water, na-
melijk in het genezingsproces, in drie soorten 
van voorschriften in: water drinken of er zich 
van onthouden, koude tot zelfs ijskoude baden 
nemen en zich onthouden van het nemen van 
baden. Aan de hand van een aantal heiligdom-
men zal ik aantonen dat het water in Asklepieia 
van groot belang was. 
 
Epidaurus en Kos 
 
De twee belangrijkste Asklepieia, Epidaurus en 
Kos, tonen duidelijk het belang van water aan 
in de heiligdommen voor Asclepius. In Epidau-
rus speelde water al in het derde millennium 
v.C. een wezenlijke rol. In een eerste periode 
stonden daar vooral de culten voor de held 
Maleatas en Apollo centraal. Ten tijde van de 
cultus van Asclepius kreeg Epidaurus meer 
aandacht als centrum waar allerlei genezingen 
werden gegeven en waar men helende kuren 
kon ondergaan. In de Romeinse tijd kende het 
heiligdom nog een belangrijke uitbreiding. De 
Romeinen bouwden er een thermencomplex 
waarin water een belangrijke rol speelde bij de 
genezing van zieken. 
 
In de vroegste periode bevond het heiligdom 

zich in de buurt van een bron die een rol 
speelde in de cultuur voor Maleatas en Apollo. 
Deze laatste werd in deze streek vereerd als 
een helende god. De cultus voor Asclepius is 
hier dus gegroeid uit de cultus voor Apollo. De 
bron voor Maleatas en Apollo speelde ook een 
rol in het heiligdom van Asclepius. In een vol-
gende periode werd Epidauros belangrijker als 
helend centrum en werden allerlei watercon-
structies opgericht. Rond 500 v.C. legde men 
een waterput aan bij de ingang van het heilig-
dom. Dit water werd gebruikt voor de rituele 
zuivering. Dit is de eerste functie van water in 
Asklepieia volgens Ginouvès. Wellicht was er in 
het ἄβατον een waterput. Die zal wellicht ge-
diend hebben voor de tweede functie van wa-
ter, namelijk een rituele reiniging voor de incu-
batie in het ἄβατον. Via een ingenieuze onder-
grondse constructie liet men het water van de 
bronnen in het oude heiligdom vloeien naar 
het Asklepieion. Na de klassieke periode wer-
den nog een reeks ondergrondse aquaducten 
en riolen aangelegd. Vervolgens hebben vooral 
de Romeinen veel geld besteed aan het opbou-
wen van allerlei waterconstructies en het uit-
bouwen van het heiligdom tot een groot 
thermencomplex. De baden stonden in voor de 
genezing van de zieken, de derde functie die 
Ginouvès aan water toekent in Asklepieia. 
 
Een volgend belangrijk heiligdom voor Ascle-
pius was gevestigd op Kos. Ook hier bekleedde 
water een prominente rol, wat zichtbaar is in 
verschillende waterconstructies. Dit eiland was 
de geboorteplaats van Hippocrates, die aan de 
basis stond van de wetenschappelijke genees-
kunde. Op Kos kan men, net als in Epidaurus, 
een evolutie vaststellen: in de 4e eeuw v.C. 
werd genezing verkregen via de techniek van 
incubatie, maar vanaf de Romeinse periode 
spelen vooral de thermen een belangrijke rol in 
het genezingsproces. 
 
Op Kos was de cultus eerst gewijd aan Apollo 
en pas later aan Asclepius. Het heiligdom was 
opgebouwd uit verschillende terrassen. Krug 
toont aan dat verschillende waterpartijen zich 
bevonden tussen het eerste en tweede terras 
naast de monumentale trap. Daaruit kan men 
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opmerken dat water op dit niveau van het hei-
ligdom een belangrijke rol moet hebben ge-
speeld. Het water werd hier onder andere ge-
bruikt voor de voorbereidende zuiveringen, de 
eerste functie van water volgens Ginouvès. Ten 
oosten van het laagste niveau waren baden ge-
legen naast een zwembad. In de buurt van het 
laagste terras werden later Romeinse thermen 
aangelegd. Deze baden dienden vooral de 
derde functie van Ginouvès. 
 
Volgens geleerden zoals Ginouvès is het water 
op Kos afkomstig van een mineraalbron; 
daarom wordt het voor medische doeleinden 
aangewend. Op dit eiland waren volgens Croon 
ook warme bronnen aanwezig, maar het is on-
zeker of die verbonden werden met de cultus 
voor Asclepius, aangezien ze zich op een grote 
afstand bevonden van het Asklepieion. 
 
Men kan concluderen dat water ook in dit As-
klepieion een grote rol vervulde. De vele water-
constructies tussen het eerste en het tweede 
terras duiden erop dat de reiniging voor het 
betreden van het heiligdom van groot belang 
was. De hoeveelheid aan waterreservoirs duidt 
op de noodzaak voldoende water te voorzien 
voor alle bezoekers. 
 
Korinthe 
 
Naast Epidaurus en Kos kenden ook andere As-
klepieia een grote rol toe aan water. In het hei-
ligdom van Korinthe speelde water eveneens 
een belangrijke rol. In de 6e eeuw v.C. was er 
al een cultus voor Apollo. Die werd in de 5e 
eeuw v.C. overgenomen door een cultus voor 
Asclepius. Aanvankelijk werd genezing vooral 
verkregen via de techniek van incubatie, maar 
de grote aanwezigheid van bronnen en bassins 
duidt erop dat dit heiligdom evolueerde in de 
richting van een cultusplaats waarin hydrothe-
rapie een belangrijke rol speelde. 
 
Volgens Curnow bestond het heiligdom uit een 
tweetal niveaus. De tempel zelf bevond zich op 
het hogere niveau. Het lagere niveau bevatte 
waterreservoirs en een uitgewerkt kanaalsys-
teem. Ook in Korinthe kan men de drieledige 

functie van water volgens Ginouvès aandui-
den. Men betrad het heiligdom op het hogere 
niveau, waar een bassin stond waaruit men 
water kon putten voor een rituele zuivering. 
Ter voorbereiding op de incubatie kon men 
een bad nemen in een kamer in de buurt van 
het ἄβατον. De kamer in de buurt van het 
ἄβατον was uit een rots gehouwen. Via een 
zestal treden moest men in deze kamer afda-
len om zo het waterbassin te bereiken. Het 
bassin zelf was uitgehouwen in de vloer. Wie 
niet bevoegd was, mocht dit bassin niet betre-
den. Wie dat toch deed, werd verplicht tot het 
betalen van een boete. Tot slot gaf de god mo-
gelijke genezingsmethodes aan de zieken tij-
dens de incubatie. Naast een dieet of bepaalde 
lichaamsoefeningen werden eveneens baden 
voorgeschreven. 
 
Athene 
 
In Athene waren twee heiligdommen voor As-
clepius gevestigd waarin water een rol vervul-
de: één Asklepieion was gelegen op de zuide-
lijke helling van de Akropolis en een minder be-
kend Asklepieion lag in de haven van Piraeus. 
 
Het Asklepieion op de Akropolis evolueerde 
van een cultus voor nimfen en/of andere wa-
tergoden naar een cultus voor Asclepius. Lar-
son duidt erop dat de twee bronnen die we te-
rugvinden in het Asklepieion oorspronkelijk 
twee bronnen voor nimfen waren: de ooste-
lijke bron noemt Larson ‘Round Spring House’ 
en de westelijke ‘South Slope Spring House’. 
Curnow duidt erop dat de plaats waar de tem-
pel voor Asclepius gevestigd was, aanvankelijk 
gewijd was aan een watergod. Hij geeft tevens 
aan dat deze tempel deel uitmaakte van een 
eerste heiligdom voor Asclepius, ingewijd in 
418 v.C. Dit heiligdom staat bekend als het 
Oude Asklepieion. In de 3e eeuw v.C. werd iets 
verderop het Nieuwe Asklepieion aangelegd. 
Deze twee heiligdommen werden in de loop 
der tijd vermengd tot één groot geheel. Dat er 
in Athene ooit twee cultusplaatsen geweest 
zijn voor Asclepius, blijkt uit het voorkomen 
van twee bronnen. Toen deze beide heiligdom-
men zich tot één grote cultusplaats hebben 
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versmolten, bleven de twee bronnen in ge-
bruik in het nieuwe, grotere heiligdom. Vol-
gens Curnow bestond er een traditie die 
meende dat als men iets in een van deze bron-
nen wierp, het later weer opdook in Piraeus. 
 
In de buurt van deze haven was een tweede 
heiligdom voor Asclepius gelegen. Deze cultus-
plaats is echter minder bekend. Men weet wel 
dat ook daar allerlei waterconstructies aanwe-
zig waren, waarvan men de functie niet meer 
kan achterhalen. Aangezien dit heiligdom dicht 
bij de zee gelegen was, werden daar wellicht 
helende baden in zee aanbevolen. 
 
Pergamum 
 
Tot slot vervulde water ook in het heiligdom 
van Pergamum een belangrijke rol. Ook in dit 
Asklepieion valt een evolutie aan te duiden. 
Eerst werd er een onbekende helende god ver-
eerd. In de 4e eeuw v.C. nam de cultus van 
Asclepius, die de bouw van allerlei watercon-
structies stimuleerde, een aanvang. Grotere 
bouwwerken werden vooral in de 3e eeuw v.C. 
opgericht. In de keizertijd bouwde men de con-
structies verder uit en in de Romeinse periode 
kwamen vele zieken in Pergamum genezing 
zoeken. 
 
De cultusplaats van Asclepius lag op een rots 
waar een bron ontsprong. De cultus ontwik-
kelde zich rond deze geneeskrachtige bron. 
Om de tempel te bereiken moesten bezoekers 
voorbij een bassin gaan, dat centraal in het hei-
ligdom gelegen was. De heilige bron zelf be-
vond zich onmiddellijk naast de tempel. Zowel 
de tempel als de heilige bron lagen dus cen-
traal in het heiligdom. Bij deze twee waterpar-
tijen is het niet duidelijk welke functies van 
Ginouvès met welke bron verbonden moeten 
worden. Verder bevonden zich in de buurt van 
Pergamum bronnen en baden die een rol 
speelden in het genezingsproces. Dit is wat 
Ginouvès beschrijft als de derde functie van 
water. In de buurt waren ook warmwaterbron-
nen gelegen, in tegenstelling tot de koude hei-
lige bron in het heiligdom zelf. 
 

In de Romeinse periode was dit heiligdom een 
belangrijke trekpleister voor zieken. Een be-
kende figuur in Pergamum was Aelius Aristides 
(2e eeuw n.C.). Over zijn genezingsproces in 
Pergamum heeft Aristides heel wat geschre-
ven. Bij hem kan men lezen welke methodes 
ter genezing werden aangewend. De belang-
rijkste methode blijkt de incubatie te zijn. Tij-
dens de incubatie gaf de god aan de zieke aller-
lei voorschriften, waaronder diëten, lichame-
lijke oefeningen en het nemen van baden. Hoe-
wel water een grote rol speelde in de gene-
zingsprocessen kon ook het omgekeerde, zich 
onthouden van water, van de zieke gevraagd 
worden. Na de aanbevolen baden voelde Aris-
tides zich zowel lichamelijk als geestelijk gene-
zen. 
 

Andere helende heiligdommen 
 

Helende heiligdommen worden niet alleen 
met Asclepius verbonden, maar ook met an-
dere goddelijke wezens, zoals de godin Deme-
ter, de figuur van Amphiaraüs of de nimfen. 
Deze cultusplaatsen zijn nog heel duidelijk ora-
keloorden. In de heiligdommen van Asclepius 
is dat minder duidelijk, omdat de functie van 
orakeloord daar overschaduwd wordt door de 
rol van helend heiligdom. In tegenstelling tot 
het deel over orakelheiligdommen worden de 
hieronder besproken orakels uitsluitend ge-
consulteerd in verband met ziekten. Een aantal 
van deze heiligdommen, vooral die van de nim-
fen, zijn meer gespecialiseerd dan de grote As-
klepieia. 
 
Patras 
 
Een eerste helend orakeloord is dat van Patras, 
waar water een grote rol vervulde bij het ora-
kelproces zelf. Deze cultusplaats was gewijd 
aan Gaea, Demeter en Cora. Demeter was de 
belangrijkste van deze drie godinnen. Dit ora-
kelheiligdom was aanvankelijk gespecialiseerd 
in vragen rond ziekten. Uit een fragment van 
Pausanias (Beschrijving van Griekenland 7, 21, 
12) blijkt dat in Patras vlak bij de tempel van 
Demeter een bron gelegen was. Pausanias be-
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nadrukt dat men niet met elke vraag naar Pa-
tras kon komen, alleen vragen omtrent ziekten 
werden beantwoord. Het orakel verliep als 
volgt. Nadat men een spiegel aan een touw 
had gebonden, liet men die zakken. De spiegel 
mocht niet in de bron ondergedompeld wor-
den, maar mocht slechts het water raken. Uit-
eindelijk kon men de afloop van de ziekte in de 
spiegel zien: de zieke werd ofwel dood ofwel 
levend getoond. 
 
Amphiaraüs 
 
In Oropus bevond zich de meest bekende cul-
tusplaats voor Amphiaraüs. Dit heiligdom, te-
gelijk een orakeloord en medisch centrum, 
werd opgericht tussen 431 en 415 v.C. De grote 
aanwezigheid van ex voto’s in de vorm van al-
lerlei ledematen duidt op de helende krachten 
van dit orakel. Mensen schonken als dankoffer 
aan de god een afbeelding van het lichaams-
deel waaraan ze genezen waren. 
 
Bij Pausanias (1, 34, 4) lezen we dat in Oropus 
een bron gelegen was in de buurt van de tem-
pel, de genaamde ‘Bron van Amphiaraüs’. Deze 
bron werd niet gebruikt om er offers in te bren-
gen. De bezoekers reinigden zich ook niet in 
het water van die bron. Pausanias laat uitschij-
nen dat men onder geen beding gebruik mocht 
maken van dit water. Ginouvès daarentegen 
werpt op dat men misschien van het water van 
deze bron dronk. Aangezien Pausanias hier 
niets zegt over het opdrinken van het water, 
valt het sterk te betwijfelen of Ginouvès gelijk 
heeft. De bron werd wel gebruikt om zijn dank-
baarheid aan de god te tonen. Uit het fragment 
van Pausanias blijkt immers dat bezoekers die 
genezen waren van hun ziekte na de orakeluit-
spraak zilveren of gouden munten in de bron 
wierpen als teken van dankbaarheid. Men kan 
ook uit dit fragment afleiden dat het orakel-
oord van Amphiaraüs verbonden werd met ge-
nezing. De bezoeker kon het orakel raadplegen 
en vragen stellen over de genezing van een be-
paalde ziekte. 
 
In de buurt van de heilige bron waren reini-
gende baden voor mannen gelegen. Men 

mocht immers geen zuiverende wassingen on-
dergaan in de bron zelf. De baden voor de 
vrouwen waren helemaal aan de andere kant 
van het heiligdom gelegen, onmiddellijk naast 
de incubatieruimte. Deze baden zouden in de 
Romeinse periode omgebouwd worden tot 
thermen. 
 
De Ionische en Anigridische nimfen 
 
Wanneer men de helende rol van water onder-
zoekt, is het van belang stil te staan bij de nim-
fen. Zij waren de godinnen van water, aarde en 
grotten. Waterbronnen werden gezien als de 
natuurlijke verblijfplaats van nimfen. De heilig-
dommen van de nimfen waren vooral gespeci-
aliseerd in huidziekten. Hieronder worden 
twee groepen nimfen besproken die bij ziekte 
geconsulteerd konden worden, namelijk de Io-
nische en de Anigridische nimfen. 
 
Het heiligdom van de Ionische nimfen was ge-
legen in Heraclea, nabij Olympia. Deze nimfen 
leefden in de buurt van een bron nabij de rivier 
Cytherus. Pausanias (6, 22, 7) vertelt dat er een 
heiligdom voor de nimfen gelegen was op een 
plaats waar een natuurlijke bron in de rivier 
stroomt. Door te baden in de bron werd de 
zieke genezen van allerlei pijn en lijden. 
 
De Anigridische nimfen zouden gespecialiseerd 
geweest zijn in de genezing van huidziekten. 
Pausanias (5, 5, 11) biedt een uiteenzetting 
over deze nimfen en de werking van het water 
nabij hun grot. Pausanias heeft het over een 
grot nabij een rivier in Samicum. Zieken kon-
den er genezing verkrijgen als het ging om 
huidziekten. Degene die aan de ziekte leed, 
moest de grot van de nimfen binnengaan en na 
een offer en een gebed de zieke delen van zijn 
lichaam afwassen. Daarna moest de zieke 
zwemmen door de nabijgelegen rivier. In dat 
water liet hij als het ware zijn ziekte achter en 
kwam er dan gezond en wel uit. 
 
Pamisus 
 
Tot slot wordt nog een heiligdom aangehaald 
nabij de rivier Pamisus in Messenië. Deze rivier 
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heeft wellicht een rol gespeeld in het gene-
zingsproces. Bij Pausanias (4, 31, 4) lezen we 
dat de bronnen van de Pamisus gelegen zijn op 
de weg van Thuria naar Arcadië. Hij voegt er 
nog aan toe dat kleine kinderen daar genezing 
vinden. Aan de hand van Pausanias kan men 
concluderen dat dit heiligdom gespecialiseerd 
was in het genezen van kinderen. Het is niet 
duidelijk welke god met dit heiligdom verbon-
den moet worden. 
 

Conclusie  
 
Uit de bovenstaande analyse kan men een vijf-
tal conclusies trekken. Ten eerste is duidelijk 
geworden dat water van groot belang was in 
de verschillende Asklepieia. Ten tweede duikt 
water binnen de Asklepieia op verschillende 
momenten op. Ginouvès duidde erop dat wa-
ter op drie tijdstippen in het proces een wezen-
lijke rol vervulde: water werd gebruikt om zich 
te reinigen bij de ingang van het heiligdom, 
men zuiverde zich met water vooraleer deel te 
nemen aan de incubatie en tot slot werd water 
aangewend in het genezingsproces. Ten derde 
kan men binnen de verschillende heiligdom-
men een evolutie opmerken. In het algemeen 
verloopt de evolutie als volgt: eerst werd gene-
zing verkregen via orakels en incubatie, vervol-
gens werden allerlei waterconstructies ge-
bouwd die moesten helpen bij het genezings-
proces en tot slot werden de heiligdommen 
door de Romeinen uitgebouwd tot thermen-
complexen. Ten vierde wordt bij de studie van 
helende oorden te veel aandacht geschonken 
aan Asklepieia en te weinig aan andere he-
lende oorden. Zoals in de Asklepieia vervult 
water ook in andere helende cultusplaatsen 
een belangrijke rol. Ten slotte is ook uit boven-
staande bespreking gebleken dat orakels en 
genezingen dicht bij elkaar liggen. In de Askle-
pieia werden orakels bekomen tijdens de incu-
batie. Die orakels waren raadgevingen omtrent 
de genezing van de ziekte. Het is dus van be-
lang om Asklepieia niet te veel afzonderlijk te 
bestuderen, maar in samenhang met andere 
orakeloorden. 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Kahoot! Een speelse ICT-toepassing 
ter ondersteuning van het leerproces 

 

Franciska Wildenboer 
 
 
Computers zijn niet meer weg te denken uit 
onze maatschappij en dus ook niet uit ons he-
dendaags onderwijs. Sterker nog, ICT is onlos-
makelijk verbonden met de organisatie van 
onze lessen en de leerprocessen van onze leer-
lingen. Veel uitgeverijen bieden bijvoorbeeld 
gebruiksvriendelijke ondersteuning aan op het 
gebied van ICT. Denk alleen al maar aan de tal-
rijke bordboeken, online leeromgevingen, ex-
tra cultuurexploratie en applicaties zoals 
woordtrainers. 
 
Indien de nodige infrastructuur voorhanden is, 
kan men ICT op leuke en leerzame manieren 
inzetten voor de ondersteuning van individu-
ele leerprocessen. In dit artikel licht ik graag 
één toepassing toe, die een leuke afwisseling 
kan vormen tijdens de lessen: Kahoot! 
 
Kahoot! is van oorsprong een Italiaanse web-
site, die ook in het Engels beschikbaar is. De 
leerkracht dient een (gratis) account aan te 
maken en kan daarna zelf een quiz met meer-
keuzevragen of een enquête samenstellen. 
Daaraan kunnen eenvoudig afbeeldingen of 
Youtubefilmpjes worden toegevoegd. Men kan 

zelf aangeven hoelang de leerlingen bedenktijd 
krijgen of uit hoeveel antwoorden ze kunnen 
kiezen. Na het samenstellen van de quiz pro-
jecteert de leerkracht de quiz op een scherm 
(een gewoon projectiescherm is voldoende). 
Voordat de quiz start, verschijnt er op het 
scherm een ‘gamepin’, dit is een cijfercode (af-
beelding 1). De leerlingen gaan op een eigen 
scherm (smartphone, tablet of computer) naar 
de website www.kahoot.it en geven de ga-
mepin die op het grote scherm staat in in het 
gevraagde venster (afbeelding 2). 
 

 

Afbeelding 2. Inlogscherm 

 
Als leerkracht kies je of de leerlingen individu-
eel deelnemen of in groep. Na het invoeren 
van de gamepin mogen de leerlingen een nick-
name of een groepsnaam invoeren, die dan di-
rect op het grote projectiescherm verschijnt. 
Voert iemand een naam in die door de leer-
kracht niet zo gewaardeerd wordt? De leer-
kracht klikt gewoon op de naam, de speler 
wordt uit het spel verwijderd en moet opnieuw 
inloggen om te kunnen deelnemen. 

Scherm van de leerling 

Afbeelding 1. Gamepin 
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Als alle spelers op het scherm zijn verschenen, 
kan de quiz gestart worden. Eerst komt de 
vraag in beeld, daarna verschijnen de moge-
lijke antwoorden en begint de bedenktijd te lo-
pen. De leerlingen zien de vraag en de ant-
woorden niet op hun eigen scherm, maar al-
leen op het grote projectiescherm. De ant-
woorden hebben allemaal een eigen kleur en 
symbool; alleen die zijn ook te zien op hun ei-
gen scherm. Het is nu aan de leerling om zo 
snel mogelijk de kleur van het juiste antwoord 
aan te tikken. 
 

 

Afbeelding 3. Bovenaan staat de vraag, links staat de 
bedenktijd, onderaan staan de mogelijke antwoorden. 

 
Als alle leerlingen of groepen hun antwoord 
hebben gegeven of als de bedenktijd verstre-
ken is, wordt op het grote projectiescherm een 
overzicht zichtbaar van de gegeven antwoor-
den. Op dat moment heeft de leerkracht de 
mogelijkheid de vraag te bespreken. Daarna 
krijgt men een scoreoverzicht. De score wordt 
niet alleen bepaald door het al dan niet correct 

antwoorden, maar ook snelheid is in de score 
meegerekend. Antwoorden de leerlingen di-
rect juist, dan kunnen zij duizend punten ver-
dienen. In het scoreoverzicht op het projectie-
scherm zijn alleen de vijf beste scores te zien, 
maar de leerkracht kan achteraf wel alle resul-
taten in een Excel-werkblad te zien krijgen. 
 
Kahoot! is een leuke afwisseling tijdens de les-
sen. Het kan een leuke afsluiting of herhaling 
zijn van de les, een leuke eindquiz op het einde 
van een trimester of eens een andere manier 
om woorden of werkwoordsvormen op te vra-
gen, waarbij ook tempo een rol speelt. Geen 
inspiratie om zelf een Kahoot!-quiz in elkaar te 
steken? Er zijn ongelofelijk veel Kahoot!-quiz-
zen over de meest uiteenlopende onderwer-
pen die publiekelijk zichtbaar zijn en direct ge-
speeld kunnen worden. 
 
Er zijn naast Kahoot! nog veel andere ICT-toe-
passingen die het leerproces van leerlingen 
kunnen ondersteunen. Belangrijk blijft altijd 
wel om heel duidelijke afspraken te maken om-
trent het gebruik van smartphones e.d. in de 
lessen. 
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ACTUALITEIT 
 

 
 
 

Waarom STEM het nieuwe Latijn niet is 
(en dat ook niet hoeft te zijn) 

 

Christian Laes 
 
 

1 Een dilemma 
 
De invoering van STEM-richtingen in de eerste 
graad van het secundair onderwijs lijkt classici 
en verdedigers van de klassieke talen voor een 
onvervalst en onversneden dilemma te plaat-
sen. Omdat de lestijden voor STEM uit het pak-
ket van de vrije uren worden gehaald, betekent 
omarmen van de nieuwe optie niet meer noch 
minder dan het afsnijden van de toegang tot 
richtingen met Latijn en/of Grieks in de tweede 
graad. Maar zich verzetten is als ingaan tegen 
wat de evidentie zelve lijkt. ‘Schreeuwt’ onze 
maatschappij niet om technisch geschoolde en 
geletterde mensen en zijn wetenschap, tech-
nologie, ingenieurswetenschap en wiskunde 
niet de toekomst voor talentvolle jongens en 
meisjes (die voor deze keuze vaak een extra 
duwtje in de rug nodig hebben)? 
 
Deze bijdrage wil een ruggensteun bieden aan 
leerkrachten klassieke talen die potentiële 
leerlingen naar de nieuwe modieuze richting 
zien vertrekken. Ik richt mij expliciet tot 
scholen die voor de invulling van STEM opteren 
voor ‘een nieuwe richting’, met afzonderlijke 
lestijden voor het vak. Zonder hoogdravende 
argumenten wil ik vertrekken van de concrete 
realiteit van het schoolleven en van de discus-
sies die classici onbeschroomd en vol overtui-
gingskracht moeten aangaan. Wie zich daarbij 
alleen krampachtig richt op het voortbestaan 
van de eigen vakken en richtingen, zal haast 
onvermijdelijk een tegenovergesteld effect be-
reiken. De discussie moet met andere woorden 

                                                      
1 Zie C. LAES, Latijn of Chinees. Een pleidooi voor redelijkheid, Prora, 2015, jg. 20, nr. 2, pp. 14-17. 

om meer gaan – en net in dit wezenlijke en 
fundamentele debat wil dit artikel een steentje 
bijdragen. 
 

2 Geen reden tot paniek? 
 
Hoe ‘bedreigend’ is de situatie nu in de cijfer-
matige werkelijkheid? Hoeveel scholen bieden 
STEM in het eerste jaar aan en welke invloed 
heeft dit op de leerlingenaantallen voor Latijn 
en Grieks in de eerste graad? Omdat het on-
derwijsministerie geen cijfers vrijgeeft voor het 
eerste jaar (dit gebeurt alleen voor de basis-
opties vanaf het tweede jaar) zal de exacte 
impact pas over enkele jaren duidelijk worden. 
Maar een eerste indruk en frequente contac-
ten met het veld laten vermoeden dat er wel 
degelijk iets aan de hand is (zie ook de appen-
dix). Daarom biedt de schouderophalende 
reactie – een hoop en verwachting dat ‘het wel 
zal overwaaien’ – weinig perspectief. Anders 
dan vluchtige modes als ‘iedereen Chinees’ of 
de proeftuinen van vernieuwd onderwijs is het 
STEM-project goed overdacht en maatschap-
pelijk en politiek breed gedragen.1 Het is zeker 
geen voorbijgaand fenomeen, net omdat het 
aansluit bij een utilitaire en efficiëntiegerichte 
mentaliteit die in onze maatschappij steeds 
meer opgeld maakt. Ook de ietwat goedmoe-
dige en aanvaardende reactie lijkt weinig toe-
komst beschoren. Het zal niet volstaan om met 
de klas naar een tentoonstelling als Hightech 
Romeinen te trekken en te tonen dat in klas-
sieke vakken ook techniek kan worden geïnte-
greerd. Het gaat bij het invoeren van STEM-
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opties duidelijk om meer, en de rechtstreekse 
bedreiging voor klassieke talen is heus geen 
spookbeeld gecreëerd door overbezorgde of 
angstig behoudsgezinde classici. Hoewel geen 
enkel officieel document het expliciet stelt, liet 
zelfs minister Crevits zich de suggestie ‘STEM 
als het nieuwe Latijn’ weleens ontvallen. Een 
Forumavond van de Alumni Ingenieurs van de 
KU Leuven op 23 februari 2016 droeg zonder 
enige schroom de wervende titel Wordt STEM 
het nieuwe Latijn? Kritische geluiden waren op 
deze avond zeker te horen, maar opvallend ge-
noeg was geen enkele spreker uit het klassieke 
veld uitgenodigd. 

 
3 STEM-richtingen: nogal wat prakti-

sche bezwaren  
 
De invoering van STEM-opties in het eerste jaar 
van het secundair onderwijs is een heel recent 
fenomeen. In een misbegrepen drang naar 
concurrentie lijkt het wel of de ene school de 
andere achternaholt. De invoering gebeurt 
vaak voortvarend en improvisoir, en het loont 
dan ook de moeite enkele kwesties nader te 
bekijken.2 
 
Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de 
finaliteit van STEM-opties. Theoretisch heet 
het dat de richting op geen enkele wijze een 
voorafname op latere keuzes mag betekenen. 
Maar over hoe die proefactiviteit dan precies 
dient opgevat, lopen de meningen en prak-
tijken nogal uiteen. Sommige scholen mikken 
duidelijk op ‘sterke’ leerlingen, met een hoog 
vermogen tot abstract denken. Zij willen van 
STEM een soort wetenschappen-wiskunde 
avant la lettre maken. Andere focussen meer 
op de praktisch kant van de zaak en willen leer-
lingen warm maken voor techniek door activi-
teiten en experimenten. STEM-richtingen kun-
nen dus variëren van theoretisch-abstract tot 
treintjes of robotica. Daarbij komt nog dat er 
geen leerplannen bestaan voor het vak. Ook 
bevoegdheden of bekwaamheidsbewijzen 
voor leerkrachten zijn niet vastgelegd. En hoe 

                                                      
2 Zie het kritische en pertinente artikel van R. FEYS en N. GYBELS, Veelstemmige STEM-chaos in Vlaams onderwijs & 
bedreiging voor tso, Onderwijskrant, 2016, 177, pp. 47-50. 

de STEM-vakken zich verhouden tot het ver-
plicht vak techniek is allerminst duidelijk. Ou-
ders worden hier weleens in het ongewisse 
gelaten, maar het kan niet voldoende worden 
beklemtoond: ook wie voor de opties klassieke 
studiën (eerste jaar) en Latijn of Grieks-Latijn 
(tweede jaar) opteert, heeft sowieso een pak-
ket van twee uur technologie bij de verplichte 
vakken. Voeg daarbij nog twee en één uur 
natuurwetenschappen in het eerste en tweede 
jaar. Ook ICT behoort, verspreid over verschil-
lende vakken, tot de verplichte onderdelen. 
Beweren dat leerlingen uit klassieke richtingen 
van ‘moderne wetenschappelijk-technologi-
sche’ vakken verstoken blijven, is op zijn minst 
de waarheid verdraaien. Het is slechts een van 
de vele onwaarheden die je weleens in het 
discours over STEM hoort gebruiken.   
 
Voor een ASO-school die een STEM-optie in de 
eerste graad invoert, zijn twee kwesties nog 
veel prangender. 
Het vervolgaanbod is compleet onduidelijk en 
problematisch. Wie in de huidige onderwijs-
structuur beweert in de tweede en derde 
graad een vervolg op de STEM-optie aan te 
bieden, balanceert op het randje van ethisch 
aanvaardbare reclame en zelfpromotie. Het 
weze immers duidelijk: de enige logische 
voortzetting van STEM in de tweede en derde 
graad vind je momenteel in de richting indus-
triële wetenschappen, in de huidige structuren 
ondergebracht in het TSO. Het spreekt voor 
zich dat geen enkele school staat te popelen 
om de naarstig gelokte leerlingen na de eerste 
graad naar een TSO-school met deze richting 
door te verwijzen. Een wetenschappelijke rich-
ting in de tweede graad aanbieden die alleen 
open staat voor leerlingen die in de eerste 
graad de optie STEM volgden, is reglementair 
niet mogelijk. Het complementaire gedeelte in 
de tweede en derde graad laat inderdaad wat 
ruimte (twee à drie uur) voor STEM-vakken, 
maar ook hier is de verhouding tot de weten-
schapsvakken die sowieso reeds in de basisvor-
ming of het specifieke gedeelte staan gepro-
grammeerd compleet onduidelijk. Het is bo-
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vendien juridisch onmogelijk de overgang naar 
een wetenschappelijk-wiskundige richting te 
ontzeggen aan wie in de tweede graad geen 
STEM-vakken volgde. 
De STEM-optie maakt de beloftes en hoge 
verwachtingen niet waar. Uiteindelijk maakt 
de hele opzet van STEM zelf duidelijk waar het 
schoentje knelt. Wie beweert dat STEM-rich-
tingen nodig zijn omdat de samenleving en 
industrie om bekwame technici ‘schreeuwen’ 
(vreemd hoe dit beladen woord in deze discus-
sies om de haverklap opduikt), dient te be-
seffen dat bedrijven tegenwoordig technisch 
hoogopgeleide mensen verlangen. Zij doen 
daarvoor een beroep op de meest gemotiveer-
de afgestudeerden uit het TSO, aan wie ze – 
soms in samenwerking met de scholen – een 
jaar extra opleiding bieden. Op ASO-leerlingen 
die hier en daar wat STEM-vakken bij volgden, 
zullen deze bedrijven alvast geen beroep doen. 
En wie STEM-richtingen wil aanbieden om 
meer leerlingen te overhalen tot hogere stu-
dies als ingenieurswetenschappen gaat uit van 
de volstrekt onbewezen premisse dat het in-
derhaast bijeensprokkelen van al bij al vrijblij-
vende uurtjes STEM in de eerste graad een be-
slissende invloed zal uitoefenen op een keuze 
voor het hoger onderwijs die slechts vele jaren 
later wordt gemaakt. Alsof heel wat ASO-rich-
tingen en de industriële wetenschappen in TSO 
niet reeds voldoende hebben bewezen dat ze 
leerlingen voorbereiden op en motiveren voor 
hogere technische studies.3 
 
Kort samengevat: in de overhaaste race naar 
STEM-richtingen zijn onduidelijkheid, improvi-
satie en veelstemmigheid troef – en bij nader 
inzien bevat de logica van het verhaal nogal 
wat lacunes. 

 
4 Waar het in wezen om gaat 
 
Toegegeven, het voorgaande klinkt in zekere 
zin negatief-afbrekend. Als vakgroep klassieke 
talen van een school met een ruim aanbod aan 
ASO-richtingen kom je met een deconstructie 

                                                      
3 Zie hiervoor de rijk gedocumenteerde www.onderwijskiezer.be, waar onder de link ‘Onderwijsrendement’ voor elke 
studierichting het relevante cijfermateriaal wordt geboden. De cijfers voor alle klassieke richtingen spreken voor zich. 

van het STEM-verhaal beslist ‘verdacht’ over. 
In het gesprek met collega’s en directie, ouders 
en leerlingen dienen andere argumenten uit de 
kast gehaald. Die zijn maar best to the point en 
fundamenteel – misschien provocerend of 
aanstootgevend, maar vooral uitnodigend om 
na te denken over wat we onze leerlingen in 
het secundair onderwijs anno 2016 willen aan-
bieden. 
 

De aard van de aangeboden leerstof zelf maakt 
dat een STEM-optie in de eerste graad onver-
mijdelijk ‘vrijblijvender’ zal zijn dan opties met 
klassieke talen. Wie een taal studeert, bouwt 
steeds verder op. Het is net deze systematisch 
doorgedreven inspanning met aandacht voor 
abstractie en redeneren  (een eigenschap die 
door sommige STEM-aanhangers zo sterk 
wordt beklemtoond) die een van de sterke 
troeven van de klassieke talen vormt. Metho-
disch aanpakken van studie, abstract taalkun-
dig denken en redeneren, oog voor taalver-
wantschap en tekststructuren – het zijn argu-
menten waarmee verdedigers van klassieke 
talen op oudercontacten en infoavonden nog 
steeds uitpakken. Maar het kan en moet om 
zoveel meer gaan. Klassieke talen zijn ‘verfris-
sende bronnen’ bij uitstek die leerlingen inlei-
den in de rijke wereld van cultuur in de heel 
ruime zin van het woord: in de canon van kunst 
en literatuur, in reflectie en levensbeschou-
wing, in de historische context van Europa én 
van daaruit in het brede wereldperspectief. 
Kortom, Grieks en Latijn bouwen mee aan 
competenties en vaardigheden die leerlingen 
voor het leven meedragen – en net in dit stre-
ven naar humaniora (ik koester de hoopvolle 
verwachting die in de oude term verscholen 
zit) moeten classici strategische allianties uit-
bouwen met collega’s van andere vakken: Ne-
derlands, moderne vreemde talen, esthetica, 
godsdienst of zedenleer, geschiedenis. En dit 
vanzelfsprekend in dialoog met collega’s wis-
kunde, wetenschappen en technologie – want 
met een concurrentiestrijd zoals die uiteinde-
lijk vooral maatschappelijk wordt opgeklopt, is 
niemand gebaat, zeker onze leerlingen niet. 
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5 Praktisch besluit in een notendop 
 
In het drukke schoolleven ben je overbevraagd 
en wil je vooral handzame en krachtige argu-
menten tegen de roep naar het oprichten van 
een STEM-optie in de eerste graad van je 
school, waarbij STEM in rechtstreekse concur-
rentie komt met klassieke studiën. 
 
Wijzen op de inconsequenties van een derge-
lijke optie, vooral voor de voortzetting in de 
tweede en derde graad, is een eerste stap. Met 
de kracht van cijfers kun je wijzen op wat leer-
lingen uit klassieke richtingen nu reeds in we-
tenschappen en techniek bereiken. En vooral, 
met de volle kracht van het argument en de 
passie voor de klassieke vakken toon je steeds 
weer hoe de oudheid er nog steeds toe doet, 
in zovele vormen en creatieve transformaties. 
Als vakgroep bouw je dit pleidooi best uit in 
ruggensteun met vele collega’s van andere 
vakken, voor wie ‘brede vorming’ een essenti-
eel deel uitmaakt van opvoeding en onderwijs. 
Bij voorkeur sluit je allianties met collega’s uit 
de branche van de ‘harde wetenschappen’. 
 
Wat je vooral moet vermijden, is een schou-
derophalend verwijzen naar ‘hogerhand’. In de 
onderwijshervorming van Hilde Crevits wordt 
grote autonomie aan de scholen en koepels 
toegekend. Naast brede campusscholen zal de 
optie voor een domeinschool steeds open-
blijven. En vooral: vooraleer een schoolbestuur 
overhaast en onvervaard overgaat tot het aan-

bieden van een STEM-optie, is het bijzonder 
verrijkend om het STEM-kader voor het Vlaam-
se onderwijs grondig door te nemen.4 Het is 
een overdacht pleidooi voor de integratie van 
STEM-onderdelen in verschillende vakken, niet 
voor de opstart van een nieuwe studierichting. 
Want laten we duidelijk zijn: STEM-geletterd-
heid en aandacht voor de verworvenheden van 
wetenschap en technologie in het onderwijs-
curriculum, zowel in de lagere school als in het 
secundair onderwijs, zijn een verrijking. Maar 
het blijft de plicht van iedereen die met 
onderwijs begaan is fundamentele vragen te 
stellen. Om te waarschuwen tegen overhaaste 
hypes, die zovele andere verworvenheden en 
kwaliteiten van ons onderwijs te niet doen. 
Met andere woorden: om te hopen dat ons on-
derwijs meer mag en moet zijn dan efficiëntie 
en technologisering. En hierin voeren classici 
beslist geen eenzame strijd.5  
 

Appendix 
 
Evolutie van leerlingenaantallen vind je op 
Dataloep van Onderwijs Vlaanderen 
(onderwijs.vlaanderen.be/nl/dataloep-aan-
de-slag-met-cijfers-over-onderwijs). 
 
Uit de onderstaande tabel blijkt een lichte 
daling voor de optie Latijn in het tweede jaar. 
Zoals gezegd: de exacte impact van STEM is 
vooralsnog moeilijk in te schatten en zal pas 
ten vroegste volgend jaar duidelijk worden in 
de leerlingenaantallen voor het tweede jaar.  

 
Basisoptie 2e jaar van de 1e graad 
Aantal leerlingen (% van totaal aantal leerlingen) 

SCHOOLJAAR 
2013-2014 

SCHOOLJAAR 
2014-2015 

SCHOOLJAAR 
2015-2016 

Latijn 10 282 (15,5 %) 9 978 (14,9 %) 9 568 (14,5 %) 

Grieks-Latijn 2 129 (3,2 %) 2 129 (3,1 %) 2 048 (3,1 %) 

 
Prof. Christian Laes doceert geschiedenis van de oudheid en Latijn aan de Universiteit Antwerpen en is tevens 
adjunct-professor aan de Universiteit van Tampere (Finland). Als voorzitter van Classica Vlaanderen verdedigt hij 
de positie van de klassieke talen in het Vlaams secundair onderwijs. 

 

                                                      
4 www.ond.vlaanderen.be/STEM/Beleidsdocumenten/STEM-kader-voor-het-Vlaamse-onderwijs.pdf. 
5 H. DE DIJN, Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd, Pelckmans, Kalmthout, 2014. Ik 
verwijs ook naar C. LAES, ‘Waarheid als dochter van de tijd’. Literatuur en filologie in een wereld van Titanen, Streven, 
2016, jg. 83, nr. 2, pp. 113-122, waar ik gelijksoortige ideeën uiteenzet en concretiseer. 



 18  

 
 



 19  

BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

De nieuwe Grieken en Romeinen 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
De laatste jaren wordt in de media geregeld de 
discussie opgerakeld of de klassieke oudheid, 
die wereld van de oude Grieken en Romeinen, 
voor de hedendaagse mens nog enige beteke-
nis heeft. In het bijzonder komt het soms tot 
hevige confrontaties tussen voor- en tegen-
standers wanneer het gaat om de positie en 
het ‘nut’ van de vakken Latijn en Grieks in het 
secundair onderwijs. Die talen zijn toch allang 
‘dood’ en de antieke cultuur is toch samen met 
de Grieken en Romeinen ten onder gegaan? 
Daartegenover proberen sommige oudheid-
minnaars – vaak met verouderde of verkeerde 
argumenten – halsstarrig hun ‘grote liefde’ te 
verdedigen. 
 
De auteurs van het boek De nieuwe Grieken en 
Romeinen vertrekken echter niet van die twee 
tegengestelde standpunten, maar gaan er eer-
der vanuit dat het voortleven van de oudheid 
voortdurend evolueert en dat oude visies op 
de oudheid plaatsmaken voor nieuwe. Eerder 
dan in de schoolse en academische wereld 
heeft de ‘nieuwe’ oudheid een plek veroverd in 
de populaire cultuur: films en tv-series, video-
en computergames enz. Dat geldt ook voor po-
pulairwetenschappelijke publicaties en verta-
lingen of bewerkingen van antieke literatuur. 
 
In hun werk bespreken Patrick De Rynck en 
Toon Van Houdt meer dan veertig boeken uit 
de periode 1995-2015 die zij de afgelopen ja-
ren hebben gelezen en becommentarieerd in 
Vlaamse kranten en tijdschriften. Voor deze 
publicatie hebben zij hun besprekingen herle- 

zen en waar nodig aangepast. Hoewel de keuze 
van de besproken boeken subjectief is, hebben 
zij toch geprobeerd om de veelheid van de 
klassieke studies ‘nieuwe stijl’ tot uiting te la-
ten komen door zowel naar soort publicatie als 
naar onderwerp een grote verscheidenheid te 
presenteren. 
 
De nieuwe Grieken en Romeinen bestaat uit ne-
gen thematische delen, maar de verschillende 
artikelen (van telkens enkele pagina’s) kunnen 
ook los van elkaar worden gelezen. Aan het 
einde van elk artikel worden de bibliografische 
gegevens van het besproken werk vermeld. 
Een alfabetisch register maakt het opzoeken 
van personen die in het boek worden behan-
deld gemakkelijk. 
 
Patrick De Rynck en Toon Van Houdt zijn bei-
den classici en toch niet de minsten wanneer 
het gaat over de klassieken. Zij hebben heel 
wat diverse publicaties op hun naam staan en 
kunnen met De nieuwe Grieken en Romeinen 
een boeiende kijk op de klassieke oudheid aan 
die lijst toevoegen. 
 
 

 

Patrick DE RYNCK en Toon VAN 
HOUDT, De nieuwe Grieken en Ro-
meinen. Verrassende confronta-
ties met de klassieke oudheid, Ga-
rant, Antwerpen/Apeldoorn, 
2016, 228 pp. 

ISBN 978 90 441 3377 6 

€ 27,90 

www.garant-uitgevers.be 
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Ekphrasis 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Ekphrasis. Voordat ik dit themanummer van 
het tijdschrift Lampas in handen kreeg, had ik 
er eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Het 
Griekse woord ἔκφρασις betekent ‘beschrij-
ving’. Het begrip speelt een rol in literatuurwe-
tenschap, filmwetenschap, genderstudies, 
kunstgeschiedenis en muziekwetenschap. Het 
gaat om een combinatie van woord en beeld, 
met name een verbale voorstelling van een vi-
suele voorstelling (bv. de beschrijving met 
woorden van een kunstwerk). Aan de hand van 
een aantal voorbeelden uit de oudheid en de 
middeleeuwen wordt duidelijk gemaakt wat 
onder ekphrasis moet worden verstaan. 
 
In een eerste artikel geeft Niels Koopman een 
beknopt overzicht van de mogelijke betekenis-
sen van ekphrasis en illustreert die met twee 
passages uit de beschrijving van het schild van 
Achilles in de Ilias (zang 18). 
 
Casper de Jonge heeft het over de antieke de-
finities van ekphrasis op basis van retorische 
schooloefeningen uit de hellenistische tijd en 
later, en hij vergelijkt de retorische theorie met 
de literaire praktijk. 
 
Michael Squire onderzoekt in zijn artikel de ek-
phrasis van de Carthaagse tempel in de Aeneis 
(1, 453-493) vanuit een literair en visueel cultu-
reel perspectief. Die vergelijkt hij met twee 
materiële praktijkvoorbeelden, waaruit blijkt 
dat er interactie bestond tussen de literaire en 
visuele cultuur in het vroege keizerrijk. 
 
Het structurele belang van Juno’s tempel in 
Carthago voor de Aeneis wordt aangetoond 
door David Rijser, die parallellen trekt met het 
lied dat de bard Iopas zingt op het einde van 
zang 1. Die passages blijken in dialoog te staan 
met de Demodocusepisode in de Odyssee en 
de ekphrasis van Achilles’ schild in de Ilias. 

Mark Heerink laat in zijn bijdrage zien hoe de 
ekphrasis van de reliëfs op de deuren van de 
tempel van Sol in Colchis in Valerius Flaccus’ 
Argonautica (5, 407-455) de poëtica van de au-
teur reflecteert en commentaar levert op zijn 
belangrijkste model, de Aeneis van Vergilius. 
 
Emilie van Opstall bespreekt Paulus Silentia-
rius’ Ekphrasis van de Hagia Sophia, een zesde-
eeuwse impressie van een gebouw dat nog 
steeds bestaat. De inleidende verzen die aan 
de eigenlijke ekphrasis voorafgaan, bereiden 
de ‘bezoeker’ voor op zijn virtuele rondleiding 
door het gebouw door allerlei dramatische ef-
fecten te gebruiken. 
 
Mooie vrouwen, dat is het onderwerp waar-
over Piet Gerbrandy schrijft. In de Latijnse lite-
ratuur van de middeleeuwen komen beschrij-
vingen van (mooie) vrouwen overeen met mo-
dellen die op school werden aangeleerd, waar-
door de voorstellingen realiteitszin missen en 
eerder op standbeelden of schilderijen lijken. 
Goede schrijvers slagen er evenwel in om die 
regels te overstijgen, een stelling die wordt ge-
ïllustreerd met enkele concrete passages. 
 
De didactische bijdrage van Suzanne Adema 
ten slotte inspireert leerkrachten met een con-
crete opdracht om leerlingen het principe van 
ekphrasis in de praktijk te laten ervaren door 
hen Aeneas’ schild zoals beschreven in Aeneis 
8, 626-728 te laten tekenen. 

 

 

Ekphrasis, themanummer Lam-
pas, jg. 49, nr. 3, Uitgeverij Verlo-
ren, Hilversum, 2016, 128 pp. 

ISBN 978 90 8704 611 8 

€ 15,00 

www.verloren.nl/lampas 
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Platoonse liefde 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Platoonse liefde bevat de volledige vertaling 
van de twee dialogen van Plato die eros als the-
ma hebben: het Symposium en de Phaedrus. 
Filosofisch gezien behoren beide tot de belang-
rijkste werken van Plato, omdat ze centrale as-
pecten van zijn denken weergeven. 
 
Het boek bevat een heel uitvoerige inleiding 
over de methode en het denken van Socrates 
en de filosofie van Plato, de thematiek van het 
Symposium en de Phaedrus, homoseksualiteit 
in Athene, de retorica ten tijde van Plato en de 
rol van retorica in de Apologie en de Gorgias. 
 
Om de structuur te verduidelijken en de lees-
baarheid te vergroten zijn in de vertaling titels 
toegevoegd. De traditionele nummering in de 

marge maakt het gemakkelijk om de vertaling 
van een specifiek fragment op te zoeken. 
 
De vertaling wordt toegelicht met bijna 440 
eindnoten, die niet alleen filosofische en an-
dere inhoudelijke problemen, maar ook meer 
tekstgerichte zaken verhelderen. Een biblio-
grafie en een index van namen, begrippen en 
Griekse woorden sluiten het boek af. 
 

 

Platoonse liefde. Het Symposium 
en de Phaedrus van Plato, ver-
taald en toegelicht door Charles 
HUPPERTS, Uitgeverij DAMON, 
Budel, 2016, 300 pp. 

ISBN 978 94 6036 223 1 

€ 32,90 

www.damon.nl 

 
 

 



 22  

KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

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

acker 
 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? 

Welk 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 

 
 11.01.2017 (Mechelen) 

15.03.2017 (Merchtem) 
 Voorstelling van een vernieuwde leesstrategie: 

klassieke teksten lezen met een colometrische 

schikking van de tekst 
 DPB-OND Mechelen-Bussel 
 PB Regio Mechelen-Brussel, Mechelen 

Sint-Donatusinstituut, Merchtem 
 Kristien Hulstaert 

 Aan de Universiteit Gent werkte prof. Wim Verbaal 
een lineair leesmodel uit waarbij de positie van 
woorden of woordgroepen de leidraad vormt bij 
het lezen van de Latijnse zin. Kristien Hulstaert 
combineert deze methode met het oude recept 
van de colometrie: de schikking van een tekst in 
woordgroepen. Deze methode maakt het lezen 
eenvoudiger en tegelijk nauwkeuriger. 

 www.nascholing.be 
 

 23.01 en 24.01.2017 (Brabant Wallon) 
30.01 en 31.01.2017 (Bruxelles) 
06.02 en 07.02.2017 (Hainaut) 
20.02 en 21.02.2017 (Liège) 
20.03 en 21.03.2017 (Bruxelles) 

 Comment l’apprentissage du concept de démo-
cratie se construit-il aux 2ème et 3ème degrés de 
l’enseignement secondaire ordinaire? 

 IFC 
 Catherine Soudon en Marie-Bernadette Mars 
 www.ifc.cfwb.be 

 
 23.01 en 24.01.2017 (Brabant Wallon) 

30.01 en 31.01.2017 (Bruxelles) 
13.02 en 14.02.2017 (Brabant Wallon) 
13.03 en 14.03.2017 (Hainaut) 

 Grec ou Latin, dis-moi ce que tu manges et com-
ment, je te dirai qui tu es 

 IFC 
 Marie-Bernadette Mars 
 www.ifc.cfwb.be 

 
 25.01.2017 
 Festina lente: een vlotte en nauwkeurige lectuur 

dankzij colometrie 
 DOd 
 DOd, Hasselt 
 Kristien Hulstaert 
 Wat zijn cola en hoe kan een colometrische schik-

king leerlingen helpen bij het lezen van Latijnse 
teksten? Zo kan men misschien komen tot samen 
lezen in plaats van vertalen. Doelstellingen: woord-
groepen/cola herkennen en benoemen; de woord-
volgorde binnen een colon; de positionering van de 
woordgroepen ten opzichte van elkaar; de vraag-
stelling en didactische aanpak tijdens de lectuur. 

 www.dinachasselt.be 
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 01.02.2017 
 Grammatica en leesvaardigheid Latijn 
 Onderwijsservice 
 Odisee Hogeschool, Aalst 
 Marjan Hillewaere 
 Zie Focus op talen (08.12.2016). 
 www.onderwijsservice.be 

 
 06.02 en 07.02.2017 (Hainaut) 

20.02 en 21.02.2017 (Liège) 
20.03 en 21.03.2017 (Bruxelles) 

 Des outils pour exploiter les différents modes 
d’apprentissage de nos élèves: je touche, je re-
garde, je joue, j’apprends  

 IFC 
 Marie-Bernadette Mars 
 www.ifc.cfwb.be 

 
 11.02.2017 
 Levend Latijn en Grieks in het oudetalenonderwijs? 
 Kortenberg Studiedagen, KU Leuven, Universiteit 

Antwerpen, Classica Vlaanderen 
 Stadscampus UA, Antwerpen 
 Toon Van Houdt, Kristien Hulstaert, Remco Regtuit 

en Christian Laes 

 Deze studiedag behandelt de vraag of we in onze 
vakken niet te eenzijdig de klemtoon op leren lezen 
hebben gelegd en daardoor de productieve taal-
vaardigheden (spreken en schrijven) niet al te bru-
taal hebben geschrapt. Een reflectie over de moge-
lijkheid om spreken, schrijven en zelfs handelen 
een plaats te geven in een oudetalendidactiek, die 
het lezen van authentieke Griekse en Latijnse tek-
sten als hoofddoel behoudt. Onderwerpen: Van 
Van Torre tot Ørberg – en verder: levend Latijn in 
de oudetalendidactiek van vroeger en nu; Een 
nieuwe leesmethode Latijn; Latijn is een taal, geen 
puzzel; Vlaamse leerplannen en levend Latijn/Oud-
grieks: mogelijkheden en uitdagingen. Workshops: 
Initiatie Latijn (Addisco); Initiatie Grieks (Addisco); 
Lectuurles (Kristien Hulstaert). 

 www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen 
 

 08.03.2017 
 Naar een geïntegreerde evaluatie in het vak Latijn 
 Onderwijsservice 
 Hogeschool Odisee, Aalst 
 Marjan Hillewaere, Katja De Herdt en Katrien Van-

acker 
 Zie Focus op talen (08.12.2016). 
 www.onderwijsservice.be 

Cursussen en congressen 
 

 
 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 

 
 03.12.2016 (Aalst) 

10.12.2016 (Gent) 
 Thomas More: portret van een veelzijdig humanist 
 Amarant 
 CC De Werf, Aalst 

De Cirk, Gent 
 Stefan Joosten 
 De Engelse renaissancehumanist Thomas More pu-

bliceerde Utopia, een boek over een denkbeeldig 
eiland, waar privébezit niet bestond. Naast politiek 
filosoof was More diplomaat in de regering van 
Hendrik VIII. Toen die de breuk met het Vaticaan 
veroorzaakte, weigerde More trouw te zweren aan 
de koning. Hij bekocht het met zijn leven. 

 www.amarant.be 
 

 10.01, 17.01 en 24.01.2017 
 A la découverte de la civilisation minoenne 
 Roma asbl 

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

 
 11.01.2017 
 De natuurfilosofen: onze verbondenheid met de 

aarde 
 Vormingplus Limburg 
 Raadhuis, Lommel 
 Jean-Pierre Demoustiez 
 Deze lezing biedt een overzicht van de natuurfilo-

sofie vanaf de Griekse filosoof Thales van Milete 
tot en met de hedendaagse natuurfilosoof Peter 
Singer. Hierbij wordt ook onze verhouding tot de 
natuur besproken. Welke verantwoordelijkheid 
dragen we? 

 www.ccdeadelberg.be 
 

 16.01, 23.01, 30.01, 06.02, 13.02, 20.02, 06.03, 
13.03, 20.03 en 24.04.2017 (Gent) 
18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 22.02, 08.03, 
15.03, 22.03 en 19.04.2017 (Berchem) 

 Rome, van dorp tot wereldstad: Romeinse kunst 
en archeologie 

 Amarant 
 De Cirk, Gent 

Zaal Stanislas, Berchem 
 Sophie Dralans 
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 Men belicht de uitzonderlijke verdiensten van de 
Romeinen op het vlak van de architectuur, beeld-
houw-, schilder- en mozaïekkunst met extra aan-
dacht voor de bouwwoede van de machtige kei-
zers. De invloed van de Etrusken op de Romeinse 
kunst wordt nader toegelicht, alsook de invloed 
van de Romeinen op onder meer de Byzantijnse 
mozaïekkunst in Ravenna. 

 www.amarant.be 
 

 23.01, 30.01 en 06.02.2017 
 Parcours historique et archéologique dans l’Al-

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

 
 26.01, 02.02, 09.02, 16.02 en 23.02.2017 
 Europa in de ban van de Kelten: geschiedenis van 

de klassieke Keltische wereld 
 Amarant 
 Raadhuis, Lommel 
 Erwin Claes 
 Wie waren de Kelten? Klopt het wat er over de Kel-

ten gezegd wordt? Brachten zij mensenoffers? 
Welke rol hadden de druïden en barden in hun 
maatschappij? Waren de Kelten inderdaad de 
halve wilden die Caesar ervan maakte? Wat zijn de 
gelijkenissen en verschillen met de klassieke cultu-
ren uit het Middellandse Zeegebied? Vooral de Kel-
tische materiële cultuur en kunstuitingen worden 
onder de loep genomen, maar ook hun maatschap-
pelijke organisatie in clans en stammen krijgt veel 
aandacht. Tot slot wordt dieper ingegaan op de 
Keltische natuurgodsdienst en de hiermee samen-
hangende mythen en sagen. 

 www.ccdeadelberg.be 
 

 18.02, 25.02, 11.03, 18.03, 25.03 en 22.04.2017 
 Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn? Een systema-

tische inleiding in het wijsgerig denken – deel 2 

 Amarant 
 De Cirk, Gent 
 Luc Braeckmans 
 Plato was de eerste grote filosoof die op een enigs-

zins systematische manier aan filosofie doet. Bo-
ven de werkelijkheid die wij op basis van onze zin-
tuigen kennen, poneert hij een hogere wereld, die 
hij als echt beschouwt. Aristoteles is ongetwijfeld 
de belangrijkste leerling van Plato. Zijn denken is 
voor een groot deel schatplichtig aan hem, maar hij 
heeft ook een grote waardering voor ervaringsge-
gevens. Naast de tendens om filosofische vragen 
op een eerder systematische manier aan te pak-
ken, ontstond ook de tendens om filosofie als bron 
van levenswijsheid te hanteren. De belangrijkste 
stromingen waren het hedonisme en de stoa. Op-
merkelijk is ook dat het religieuze onder velerlei ge-
daanten een rol speelt in de filosofie. 

 www.amarant.be 
 

 13.03, 20.03 en 27.03.2017 
 La réligion étrusque 
 Roma asbl 
 Château de l’Ermitage, Wavre 
 Gaëlle De Cupere 
 www.roma-asbl.be 

 
BUITENLAND 

 
 29.01, 05.02, 12.02 en 19.02.2017 
 Romeinse tuinen 
 Rubico - Filosofie en Cultuur 
 Thermenmuseum, Heerlen (NL) 
 Gemma Jansen 
 In de cursus wordt ingegaan op de diverse aspec-

ten van de Romeinse tuin: de tuingereedschappen, 
de watervoorziening, de vele standbeelden en de 
prachtige schilderingen. Ook blijkt dat de variëteit 
van tuinen enorm was: van moestuin tot tuin met 
een religieuze betekenis of politieke lading. 

 www.rubico.nu 

Lezingen 
 

 
 15.12.2016 
 Klassieke talen in crisis? Internationale perspectie-

ven: data en projecten uit het Verenigd Koninkrijk 
 Universiteit Gent - Afdeling Latijn en Grieks 
 Auditorium D, Blandijnberg 2, Gent 
 Evelien Bracke 
 Latijn en Grieks beleven momenteel een crisis in 

het westers onderwijs. Terwijl deze crisis relatief 
recent is in het Belgisch onderwijs, werden klassie-
ke talen en culturen al gemarginaliseerd in het Brit-
se onderwijs sedert de jaren 1960. Het doel van 
deze lezing is tweeledig. Eerst wordt de transfor- 

matie van klassieke talen en culturen in het onder-
wijs in het Verenigd Koninkrijk sinds 1980 behan-
deld: de laatste jaren is er een echte renaissance. 
In het bijzonder worden de kwantitatieve en kwali-
tatieve bevindingen van het onderzoek naar de ge-
volgen van het bestuderen van klassieke talen op 
de algemene taalontwikkeling bij Engelsspreken-
den gepresenteerd. Vervolgens wordt de case-
study van Wales geïntroduceerd.  

 www.latijnengrieks.ugent.be/agenda 
 

 17.12.2016 
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 Martens, More en Macchiavelli 
 vtbKultuur Aalst 
 CC De Werf, Aalst 
 Jan Vaes 
 www.ccdewerf.be 

 
 18.12.2016 
 Gespreksgroep mystiek over Seneca 
 Siloam 
 Siloam, Zonhoven 
 www.huizesiloam.weebly.com 

 
 19.01.2017 
 Het buitenverblijf van de keizer: de rol van keizer-

lijke villa’s in de imagovorming van de Romeinse 
keizers 

 Spraakwater 
 Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Dirk Booms 
 www.galloromeinsmuseum.be 

 
 21.01.2017 
 La mythologie étrusque: un important témoin de 

l’influence grecque 
 Roma asbl 
 Hôtel de Ville, Wavre 
 Gaëlle De Cupere 
 www.roma-asbl.be 

 
 25.01.2017 
 Parmenides, de priester van Elea 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Steven Coesemans 
 www.nkv.nl 

 
 02.02.2017 
 Erasmus en het humanisme in de vroege 16e eeuw 
 CC Scharpoord 
 CC Scharpoord, Knokke-Heist 
 Stijn Latré 
 cultuur.knokke-heist.be 

 
 10.02.2017 
 Le bilinguisme gréco-latin à Byzance: la circulation 

des textes à Constantinople à l’époque de Justinien 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Bruno Rochette 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 16.02.2017 
 Forever. And ever. And ever: de taal van de liefde, 

van Ovidius tot Madonna en Shakira 
 Spraakwater 
 Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Patrick De Rynck 
 www.galloromeinsmuseum.be 

 

 21.02.2017 
 De echte fundamenten van het vechten volgens 

Heinrich von Gunterrodt: of vechten met het 
zwaard in tijden van buskruit 

 NKV Vlaams-Brabant 
 Monseigneur Sencie-Instituut, Leuven 
 Bert Gevaert 
 In 1579 publiceerde de Duitse edelman Heinrich 

von Gunterrodt zijn De veris principiis artis dimica-
toriae, waarmee hij een lans brak voor het beoefe-
nen van krijgskunst met blanke wapens. 

 www.nkv.nl 
 

 22.02.2017 
 De late oudheid en onze tijd: l’histoire se répète-

t-elle? 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Marc Van Uytfanghe 
 www.nkv.nl 

 
 22.02.2017 
 Stuur vis en olijven naar hem, zodat we hem kun-

nen gebruiken. Over omkoping en corruptie in de 
oudheid 

 Griekenlandcentrum en NKV Oost-Vlaanderen 
 KANTL, Gent 
 Sofie Waebens 
 www.griekenlandcentrum.ugent.be 

 
 25.02.2017 
 Echanges en mer Rouge et dans l’océan Indien 

pendant l’Antiquité 
 Roma asbl 
 Hôtel de Ville, Wavre 
 Carine Mahy 
 www.roma-asbl.be 

 
 14.03.2017 
 Les goûts des choses antiques: la présence de 

l’Antiquité dans les arts 
 Roma asbl 
 Maison Jonathas, Enghien 
 Margherita Romengo 
 www.roma-asbl.be 

 
 16.03.2017 
 Archeologie in Limburg 
 Spraakwater 
 Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Linda Bogaert 
 www.galloromeinsmuseum.be 

 
 17.03.2017 
 La Macédoine de Philippe, d’Alexandre et de leurs 

successeurs, révélée par des documents inconnus 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Miltiades Hatzopoulos 
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 www.alexandrelegrand.be 
 

 22.03.2017 
 Volkspolitiek en bedriegers in de late Romeinse 

republiek 

 NKV Oost-Vlaanderen 

 KANTL, Gent 

 Loonis Logghe 

 www.nkvoostvlaanderen.be 

Tentoonstellingen 
 

 
 Tot 11.12.2016 
 Utopia 1516-2016 
 Stedelijk Museum, Aalst 
 www.aalst.be 

 
 Tot 22.12.2016 
 Harken in Roeselaarse bodem 
 Projectvereniging BIE, Roeselare 
 Deze tentoonstelling toont een aantal topvondsten 

van het archeologisch onderzoek dat eind vorige 
eeuw door V.O.B.o.W. werd uitgevoerd in de 
Roeselaarse haven. Hier vond men sporen van een 
Gallo-Romeinse site. 

 www.bieradar.be/nieuws/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 
 

 Tot 17.01.2017 
 Utopia & More: Thomas More, de Nederlanden en 

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

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

 www.utopialeuven.be 
 

 Tot 05.03.2017 
 Romeinen in legostenen 
 Museactron, Maaseik 
 toerisme.maaseik.be/romeinen-in-lego-stenen 

 
 Van 03.12.2016 tot 17.04.2017 
 Potins et pots de vin: échange, commerce et 

transport vers la Gaule du Nord 
 Musée du Malgré-Tout, Treignes 
 Van het einde van de bronstijd tot het einde van 

het Romeinse Rijk. 
 www.museedumalgretout.be 

 
 Van 17.12.2016 tot 30.06.2017 
 Timeless beauty 
 Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren 

 Een sfeervol samenspel van antieke auteurs, een 
hedendaags topfotograaf (Marc Lagrange) en voor-
werpen uit de oudheid. Het thema is de schoon-
heid van een vrouwenlichaam. Filmpjes tonen hoe 
vrouwen zich 2000 jaar geleden opmaakten. Vrou-
wen van nu getuigen over hun lichaam. 

 www.galloromeinsmuseum.be 
 

BUITENLAND 
 
 Tot 03.12.2016 
 Rites gaulois et romains entre Rhône et Alpes 
 Musée d’Histoire et d’Archéologie, Apt (FR) 
 www.apt.fr/Saison-culturelle.html 

 
 Tot 23.12.2016 
 Par ici la monnaie! La collection numismatique 

Jacques Dupoux – monnaies gauloises et romaines 
 Musée Archéologique d’Argentomagus, Saint-Mar-

cel (FR) 
 www.argentomagus.fr 

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

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

 
 Tot 31.12.2016 
 Maas & mens 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 De tentoonstelling geeft een overzicht van 300 000 

jaar menselijke geschiedenis langs de Maas, van de 
prehistorie tot de late middeleeuwen. 

 www.rmo.nl 
 

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

 
 Tot 08.01.2017 
 Partout chez soi? Migrations et intégrations dans 

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

 
 Tot 08.01.2017 
 Partout chez soi? Migrations et intégrations dans 
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L’Empire romain 
 Musée Romain, Vallon (CH) 
 www.museevallon.ch/mrva 

 
 Tot 13.01.2017 
 Mit Hightech auf den Spuren der Kelten 
 Alamannenmuseum, Ellwangen (DE) 
 www.alamannenmuseum-ellwangen.de 

 
 Tot 15.01.2017 
 Gezichten van de limes, de Romeinse rijksgrens in 

Nederland 
 Museum Het Valkhof, Nijmegen (NL) 
 Deze kleinschalige tentoonstelling vertelt het ver-

haal van het ontstaan en de ontwikkeling van de li-
mes, de grens van het Romeinse Rijk, in Nederland. 
Naast een uniek gereconstrueerd satellietbeeld 
van de limes is een groot aantal helmen en helm-
fragmenten, gevonden langs de limes in Neder-
land, te zien. 

 www.museumhetvalkhof.nl 
 

 Tot 15.01.2017 
 Geld van de limes 
 Centraal Museum, Utrecht (NL) 
 www.centraalmuseum.nl 

 
 Tot 17.01.2017 
 Un marbre noir de l’Antiquité: la pierre bleue 
 Forum Antique, Bavay (FR) 
 forumantique.lenord.fr 

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

tiken Welt 
 Skulpturhalle, Basel (CH) 
 www.skulpturhalle.ch 

 
 Tot 07.02.2017 
 Alma-Tadema: klassieke verleiding 
 Fries Museum, Leeuwarden (NL) 
 Alma-Tadema neemt de toeschouwer mee naar 

scènes uit de klassieke oudheid. Hij verbeeldt deze 
oudheid zo mooi en overtuigend dat regisseurs zijn 
schilderijen gebruiken als blauwdruk voor spekta-
kelfilms als Gladiator. 

 www.friesmuseum.nl 
 

 Tot 17.02.2017 
 Rites gaulois et romains entre Rhône et Alpes 

 Musée d’Archéologie Tricastine, Saint-Paul Trois-
Châteaux (FR) 

 www.musat.fr 
 

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

 
 Vanaf 19.03.2017 
 Der Adler Roms: Carnuntum und die Armee der 

Cäsaren 
 Römerstadt Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg 

(AT) 
 www.carnuntum.at 

 
 Tot 26.03.2017 
 Ils sont food ces Romains: un thermopolium il y a 

2000 ans à Vesunna 
 Vesunna Site-Museé Gallo-Romain, Parc de 

Vésone, Périgueux (FR) 
 www.perigueux-vesunna.fr 

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

Gaulois 
 Musée Archéologique Départemental, Jublains (FR) 
 www.museedejublains.fr 

 
 Van 03.12.2016 tot 30.06.2017 
 Le banquet, de Marseille à Rome: plaisirs et jeux 

de pouvoir  
 Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Marseille 

(FR) 
 In 2009 werd in Rome de indrukwekkende draai-

ende eetzaal van Nero ontdekt. Maar ook Marseille 
bleef niet achter. De laatste 15 jaar werden niet 
minder dan 3 banketzalen opgegraven. Zo krijgt 
deze expo 3 afdelingen: de banketzalen in Mar-
seille; de eetserviezen; het Romeinse banket en 
evocatie van de indrukwekkende machina Neronis. 

 culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/ 
musee-d-archeologie-mediterraneenne  

 
 Tot 31.12.2017 
 Pracht & precisie 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 De mooiste en meest bijzondere gesneden stenen 

uit de collectie van het RMO. 
 www.rmo.nl 

Toneel 
 

 
 Phèdres 
 Odéon – Théâtre de l’Europe 
 Het verhaal van Phaedra is een theaterklassieker. 

In de handen van de Poolse regisseur Warlikowski 

gaat Phaedra de confrontatie aan met heden-
daagse teksten van Wajdi Mouawad, Sarah Kane 
en J.M. Coetzee. Al deze bronnen helpen hem om 
Phèdre(s) – meervoud – van alle tijden te creëren. 
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CC Hasselt maakt er een dagje Luik van met een be-
zoek aan een kunsttentoonstelling gebaseerd op 
een boek van Anne Sinclair. 

 10.12.2017: Théâtre de Liège, Liège 
 www.ccha.be 

 
 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. 

 22.12 en 23.12.2016, 19.01 en 20.01.2017: KVS 
BOL, Brussel 
25.01 en 26.01.2017: Toneelhuis, Antwerpen 
31.01.2017: CC De Dijk, Brugge 
08.02, 09.02 en 10.02.2017: NTG Minnemeers, Gent 
21.02.2017: CC, Mechelen 
02.03.2017: C-Mine, Genk 
09.03.2017: CC De Warande, Turnhout 
10.03.2017: CC De Grote Post, Oostende 
23.03.2017: CC, Berchem 

 www.kvs.be 
 

 Dido droomt 
 NKV Antwerpen 
 Paul Groos vertelt het verhaal over Dido en Aeneas. 
 13.01.2017: Zaal CoStA, Antwerpen 
 www.vertellerpaul.nl 

Inschrijvingen: vivianevandenbroucke@hotmail.com 
 

 Socrates: op ironische wijze (Stefaan Van Brabandt) 
 De Verwondering 
 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. 

 10.01.2017: Bozar, Brussel 
20.01.2017: CC Den Egger, Scherpenheuvel 
21.01.2017: CC, Merksem 
28.01.2017: CC, Berchem 

 
 Vuur 
 Kurt Van Eeghem creëerde een energieke vertel-

ling naar de archaïsche mythe van Prometheus, 
muzikaal krachtig ondersteund door de jonge slag-
werkvirtuoos Alexander Ponet. 

 23.01 en 24.01.2017: De Bijloke, Gent 

 www.bijloke.be 
 

 Cassandra 
 Het Vijfde Bedrijf 
 Annemarie de Bruijn brengt alom gekende figuren 

uit de literatuur tot leven. Klassieke drama’s wor-
den hedendaagse komedies zonder aan inhoud te 
verliezen. Onder regie van David Geysen is het nu 
de beurt aan Cassandra, een vrouw die haar leven 
lang alles zag aankomen, maar door niemand werd 
geloofd. 

 31.01.2017: CC De Kruisboog, Tienen 
20.02.2017: Cinema Walburg, Hamont-Achel 
21.02.2017: OC De Vonke, Heule 

 www.hetvijfdebedrijf.nl 
 

 Zus van 
 NTG 
 Zus van is gebaseerd op de mythologische figuur 

van Ismene, zus van Antigone, dochter van Oedi-
pus. Het is het verhaal van een vrouw die altijd in 
de schaduw heeft geleefd van haar heldhaftige en 
wereldberoemde zuster. Het is een vrouw die zich 
schaamt voor wie ze is en hoe ze is geweest. Want 
onze helden zijn mensen die dingen doen, niet 
mensen die dingen laten. Het is een monoloog-
voorstelling, gespeeld door Elsie de Brauw. 

 01.02, 02.02 en 03.02.2017: NTG Minnemeers, Gent 
 www.ntgent.be 

 

 
 Timon d’Athènes (William Shakespeare) 
 De Roovers 
 Franstalige versie met Nederlandse boventiteling. 
 24.02, 25.02, 26.02, 27.02 en 28.02.2017: Théâtre 

Les Tanneurs, Bruxelles 
 www.deroovers.be 

 
 Helena: zo is het gegaan 
 Theater FroeFroe 
 Een voorstelling over Helena van Troje met acteurs, 

poppen, livemuziek en videogeweld naar Homerus, 
Euripides en vooral door Patrick Vervueren. 11+ 

 Odysseus: een zwerver komt thuis (Michaël De 
Cock en Patrick Lateur) 

 KVS en NTGent 
 24 acteurs spelen en vertellen de Odyssee. Eén na 

één, met verzen die het knagen van de tijd door-
stonden. Oercanon dus, maar verrassend actueel. 
Homerus’ klassieker in een soepele vertaling in 
blanke verzen van de hand van Patrick Lateur. 24 
mannelijke helden op een rij, van jong naar minder 
jong. Lisbeth Gruwez biedt hen, als enige vrouw, 
met haar danssolo een woordeloos antwoord.  

 02.02 (deel 1), 03.02 (deel 2), 04.02 (deel 3 en 4), 
24.03 en 25.03.2017: KVS, Brussel 
23.02, 24.02 en 25.02.2017: Toneelhuis, Antwerpen 
16.03, 17.03 en 18.03.2017: NTG, Gent 

 www.kvs.be 
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 24.02.2017: CC, Hasselt 
 www.foefroe.be 

 
 Pericles (naar Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Cathy Naden 
 Op 6 dagen tijd speelt Forced Entertainment het 

volledige werk van Shakespeare. Niet de volledige 
stukken, maar wel gecondenseerde vertellingen 
ervan. Ze distilleerden de essentie ervan uit elke 
tekst om zo tot 36 miniatuuropvoeringen te ko-
men. De cast bestaat uit huishoudobjecten, het to-
neel is een tafelblad van één meter lang. 

 07.03.2017: Kaaistudio’s, Brussel 
21.03.2017: Campo, Gent 

 www.kaaitheater.be 
 

 Antigone (Sophocles) 
 Atelier Théâtre Jean Vilar 
 De regisseur en choreograaf José Besprosvany ver-

mengt de verzen van Sophocles met muziek en dans. 
 09.03, 10.03, 11.03, 14.03, 15.03 en 16.03.2017: 

Atelier Théâtre Jean Vilar, Louvain-la-Neuve 
 www.atjv.be 

 
 Titus Andronicus (naar Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Robin Arthur 
 Zie Pericles (07.03.2017). 
 09.03.2017: Kaaistudio’s, Brussel 

23.03.2017: Campo, Gent 
 www.kaaitheater.be 

 
 Timon of Athens (naar Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Robin Arthur 
 Zie Pericles (07.03.2017). 
 11.03.2017: Kaaistudio’s, Brussel 

25.03.2017: Campo, Gent 
 www.kaaitheater.be 

 
 Coriolanus (naar Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Jerry Kilick 
 Zie Pericles (07.03.2017). 
 12.03.2017: Kaaistudio’s, Brussel 

26.03.2017: Campo, Gent 
 www.kaaitheater.be 

 
 Anthony and Cleopatra (naar Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Cathy Naden 
 Zie Pericles (07.03.2017). 
 25.03.2017: Campo, Gent 
 www.campo.nu 

 
 Julius Caesar (naar Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Robin Arthur 
 Zie Pericles (07.03.2017). 
 25.03.2017: Campo, Gent 
 www.campo.nu 

Muziek en ballet 
 

 
 Le concert d’Astrée 
 Bozar 
 Uittreksels uit Castor et Pollux, Hipollyte et Aricie 

en Dardanus van Jean-Philippe Rameau, evenals 
uit Médée van Marc Antoine Charpentier. 

 06.12.2016: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 Orphée aux enfers (Jacques Offenbach) 
 Opéra Royal de Wallonie 
 20.12, 22.12, 23.12, 27.12, 29.12, 30.12 en 

31.12.2016: Opéra Royal de Wallonie, Liège  
07.01.2017: Palais des Beaux-Arts, Charleroi 

 www.orw.be 
 

 L’Orfeo (Claudio Monteverdi) 
 L’Arpeggiata 
 10.01.2017: De Bijloke, Gent 
 www.bijloke.be 

 
 Coriolano (Attilio Ariosti) 
 Ensemble Odyssee 
 Daarnaast ook Scipione en Vespasiano van die-

zelfde Attilio Ariosti, evenals werk van Georg Frie-
drich Händel en William Babell. 

 27.01.2017: De Bijloke, Gent 

 www.bijloke.be 
 

 Spartacus (Joeri Grigorovitsj) 
 Koninklijk Ballet van Vlaanderen 
 27.01, 28.01, 29.01, 02.02, 03.02, 04.02 en 

05.02.2017: Stadsschouwburg, Antwerpen 
 www.operaballet.be 

 
 Er was eens …: verhalend concertparcours 
 Tulipa Consort 
 Lamento d’Olimpia van Sigismondo d’India, Plainte 

de Vénus sur la mort d’Adonis van Jean-Baptiste 
Lully en een selectie uit Dido & Aeneas van Henry 
Purcell en muziekwerken uitgevoerd door andere 
ensembles. 

 18.02.2017: Concertgebouw, Brugge 
 www.concertgebouw.be 

 
 Hildegard von Bingen en Galina Oestvolskaja 
 Psallentes & Het Collectief 
 Een selectie uit Ordo virtutum van Hildegard von 

Bingen en werk van Galina Oestvolskaja. 
 24.02.2017: Amuz, Antwerpen 
 www.amuz.be 

 
 Pénélope (Gabriël Fauré) 
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 De Munt 
 25.02 en 28.02.2017: Paleis voor Schone Kunsten, 

Brussel 
 www.demunt.be 

 
 Il ritorno d’Ulisse in patria (Claudio Monteverdi) 
 De Munt & B’Rock 
 14.03 en 16.03.2017: Paleis voor Schone Kunsten, 

Brussel 
 www.demunt.be 

 
 Eléonor & Koor Resolut 
 CC Ter Vesten 
 Een mix van folk, jazz en fado. Er wordt gezongen 

over het leven, de liefde en de keerzijde ervan; 
daarvoor ging men op zoek naar inspiratie in het 
Latijn, Spaans en Portugees. 

 18.03.2017: CC Ter Vesten, Beveren-Waas 
 www.tervesten.be 

 
 Agrippina (Georg Friedrich Händel) 
 Vlaamse Opera 
 Grenzeloze machtszucht en intriges zijn de hoofd-

ingrediënten van Händels opera. Wisselwerking 
van recitatief en aria. 

 23.03, 25.03, 28.03, 31.03, 02.04 en 04.04.2017: 
Opera, Antwerpen 

 www.operaballet.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
 11.12.2016 
 De Griekenlandcollectie van het Jubelparkmuseum 
 Amarant 
 Begeleiding: Klaas van Steenhuyse. 
 www.amarant.be 

 
 25.02.2017 
 Museum Plantin-Moretus 
 Amarant 
 Begeleiding: Kathleen Joris. 

 www.amarant.be 

 
BUITENLAND 

 
 11.03.2017 
 Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 
 VLOT 
 Lezing door conservator Ruurd Halbertsma en ge-

leid bezoek aan de Grieks-Romeinse afdeling. 
 www.vlot-vzw.be/excursie 

 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 04.11.2016. Eventuele aanvullingen en correcties staan op de VLOT-
website: www.vlot-vzw.be/prora. Zelf een activiteit melden kan op het e-mailadres agenda@vlot-vzw.be. 

 
 
 
 
 
 

 

De raad van bestuur van de VLOT 
wenst jou een fijne kerst, 
gezellige eindejaarsdagen 
en een gelukkig nieuwjaar. 
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INHOUDSOPGAVE 
 

 
 
 
 3 REDACTIONEEL 

   KRIS DOFFEMONT 
 

  VERENIGING 
 

 4 Betaling van het lidgeld 
 

 4 Excursie naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 
 

 5 Algemene vergadering 
 

  VAKTHEORIE 
 

 6 ‘A gift from the gods’. De rol van water in antiek-Griekse helende heiligdommen 
   ROSELIEN MADDENS 
 

  DIDACTIEK 
 

 12 Kahoot! Een speelse ICT-toepassing ter ondersteuning van het leerproces 
   FRANCISKA WILDENBOER 
 

  ACTUALITEIT 
 

 14 Waarom STEM het nieuwe Latijn niet is (en dat ook niet hoeft te zijn) 
   CHRISTIAN LAES 
 

 19 BOEKENWIJZER 

   JOERI FACQ 
 

 22 KLASSIEKE AGENDA 

   ANDRÉ VANCUTSEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora moeten de redactie ten laatste bereiken op 31 januari 2017. 
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