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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Dat de onderwijshervorming er niet echt een 
is, lijkt goed voor de klassieke talen. In het ASO 
verandert er in de praktijk nauwelijks iets, wat 
betekent dat bijna alle richtingen met Latijn en 
Grieks in alle graden blijven bestaan. In de 
tweede graad sneuvelt wel de richting Grieks 
zonder Latijn (vorig schooljaar 273 leerlingen, 
tegenover 1758 in de richting Grieks-Latijn) en 
in de derde graad de richtingen Grieks-mo-
derne talen (10 leerlingen) en Grieks-weten-
schappen (74 leerlingen, tegenover 458 in 
Grieks-Latijn en 536 in Grieks-wiskunde). Ook 
in de eerste graad blijven Latijn en Grieks mo-
gelijk in het keuzegedeelte. 
 
Nauwelijks verlies dus, wat elke classicus zal 
toejuichen, al lijkt het schrappen van de rich-
tingen met Grieks op rationaliseren zonder ra-
tio. Maar winst wordt er ook niet geboekt in 
een tijd waarin de belangstelling voor de klas-
sieke talen op school afkalft. Dat de klassieke 
talen in een van de acht studiedomeinen wor-
den ondergebracht (‘Taal en Cultuur’), kun je 
als overwinning, maar ook als een gemiste kans 
zien. Latijn en Grieks blijven uiteraard ook nu 
nog combineerbaar met wetenschappen en 
wiskunde (studiedomein ‘STEM’) omdat de 
ASO-richtingen domeinoverschrijdend zijn. 
 
Maar waarom maken de klassieke talen, of op 
zijn minst Latijn, geen deel uit van een soort ge-
meenschappelijke stam, waaruit elke leerling, 
ongeacht het gekozen studiedomein, een 
evenwichtig pakket moet samenstellen van 
een aantal humane en exacte vakken? Zo zou-
den leerlingen Latijn kunnen combineren met 
bv. economie. Het Nederlandse model, met 
vier studieprofielen in het vwo (voortgezet we-
tenschappelijk onderwijs, de Nederlandse te-
genhanger van ons ASO) laat deze combinatie 
toe: de leerling kan binnen elk profiel immers 
kiezen voor Latijn of een extra moderne taal. 
 

Vanuit dit oogpunt moesten de (oorspronkelijk 
vier voorziene) studiedomeinen geen bedrei-
ging vormen voor de klassieke talen: de struc-
tuur kon de positie van de klassieke talen in het 
onderwijs zelfs versterken. De huidige hervor-
ming voorziet echter in acht vrij specialistische 
studiedomeinen. Die stroomlijnen het BSO, 
TSO en KSO, maar lijken haaks te staan op wat 
een doorstroomrichting moet zijn: op een 
evenwichtige manier algemeen vormend. 
Leerlingen die willen doorstromen naar het ho-
ger onderwijs zijn daarmee niet gebaat; het 
huidige ASO moest hier dus wel buiten vallen. 
 
Een aantal ingrepen moet leerlingen stimule-
ren om ‘op te stromen’ – alweer een vloeibare 
metafoor. Wie binnen de huidige structuur 
niet kiest voor Latijn in het eerste jaar – en dat 
zijn,  door  het  succes  van  het  optievak  STEM,  
steeds meer leerlingen – kan echter nooit meer 
aansluiten. Ook laatbloeiers of sociaal achter-
gestelde leerlingen missen zo kansen. Met 
deze late starters bereik je natuurlijk niet het-
zelfde, maar wat schaadt het? Uiteraard pleit 
ik hier niet voor de afschaffing van Latijn en 
Grieks in de eerste graad om deze uitsluiting 
weg te werken. Maar waarom hiervoor geen 
stimulerend kader scheppen binnen de nieuwe 
structuur, om leerlingen en scholen te prikke-
len? Keuzevakken buiten het specifiek ge-
deelte bieden nu uiteraard die mogelijkheid, 
maar alleen de goede wil en vernieuwings-
drang van de scholen en leerkrachten zelf be-
palen nu of oudere leerlingen kunnen kennis-
maken met de klassieke talen. 
 
Onze beleidsmakers zullen de klassieke talen 
zeker naar waarde schatten, maar in onder-
wijsdiscussies speelt vooral hun symbolische 
betekenis. Latijn en Grieks worden gelinkt aan 
traditie en een niet precies omschreven dege-
lijkheid, en daarom wordt er nu niet aan ge- 
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raakt. Ook de oppositie neemt de vormende en 
emancipatorische kracht van de vakken niet in 
acht: voor haar staat het behoud van de klas-
sieke talen symbool voor het handhaven van 
een klassenbevestigend en ondemocratisch 
onderwijssysteem. 
 
Voor het beeld over de klassieke talen in de pu-
blieke opinie zijn politieke debatten over een 

onderwijshervorming geen zegen. Latijn en 
Grieks kunnen nu in elk geval een rol blijven 
spelen in ons onderwijs. Welke rol dat echt 
moet zijn, moeten we blijven bedenken en ver-
duidelijken. 
 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter

 
 

 
 
Op zaterdag 4 februari 2017 vond de jaarlijkse 
algemene vergadering van de VLOT plaats. 
Naast het verplichte financiële luik – de goed-
keuring van de jaarrekening en de begroting – 
moest er deze keer ook een nieuwe raad van 
bestuur worden benoemd, omdat het man-
daat van de bestuurders, dat drie jaar duurt, 
ten einde was. 
 
We zijn verheugd dat de vijf bestuurders hun 
engagement binnen de VLOT met drie jaar wil-
len verlengen. Onder het motto ‘never change 
a winning team’ behoudt iedereen ook zijn 
functie: Kris Doffemont blijft zitten op de voor-
zittersstoel, Dimi Van Hoof vervangt hem in-
dien nodig als ondervoorzitter, Kathleen Sche-
pens blijft als secretaris zorgen voor de notulen 
en is tevens woordvoerder, ondergetekende 
draagt als penningmeester zorg voor de finan-
ciën van de vereniging en daarnaast ook voor 
het tijdschrift Prora, de ledenadministratie en 
de website, en Franciska Wildenboer is als be-
stuurder multi-inzetbaar. 
 
Tot onze grote vreugde mogen we ook twee 
nieuwe bestuurders verwelkomen: Roselien 
Maddens draait al een tijdje officieus mee in 
het bestuur, maar krijgt nu ook een officiële 
plaats, en Anne Vermylen heeft na het bijwo-
nen van enkele vergaderingen beslist om zich 
eveneens aan te sluiten. We heten beiden van 
harte welkom in ons midden. 

Deze enthousiaste ploeg wil zich ook de ko-
mende drie jaar inzetten om de VLOT goed 
draaiende te houden, door de uitgave van het 
tijdschrift Prora, door de organisatie van na-
scholingen en door de informatie-uitwisseling 
via de website, de Facebookpagina en de digi-
tale nieuwsbrief. Op die manier hopen we de 
leerkrachten Latijn en Grieks – jullie, onze le-
den – zo goed mogelijk te ondersteunen in de 
uitoefening van hun moeilijke, maar boeiende 
job: jongeren onderdompelen in de fascine-
rende wereld van de klassieke talen. 
 
Joeri Facq 
Hoofdredacteur 
 
 
 

 
 
(v.l.n.r.) Joeri, Kris, Roselien, Franciska, Anne, 

Dimi, Kathleen 
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VAKTHEORIE 
 

 
 
 

Helden in de Anthologia Graeca 

Patrick Lateur 
 
 
Tussen de plooien van de literatuur uit de oud-
heid is er veel blijven liggen. Een van die kleine 
goudmijnen is de Anthologia Graeca, een won-
dere verzameling van zowat vierduizend epi-
grammen uit de 7e eeuw v r tot de 6e eeuw 
na Christus, geschreven door meer dan drie-
honderd auteurs. De documentaire en literaire 
waarde van deze puntdichten is uiteraard erg 
wisselend, maar de lezer vindt er steeds aan-
knopingspunten bij zijn kennis van de materi-
ële en geestelijke cultuur van de oudheid. 
 
Eerder publiceerden we al bloemlezingen van 
epigrammen over en van Plato (P, 2006), over 
dichters (Voltaire, 2007) en filosofen (Damon, 
2009). In het voorjaar verschijnt bij Damon 
naar aanleiding van de Week van de Klassieken 
in Nederland een verzameling van nog eens 
honderdvijftig sneldichten uit de Anthologia 
Graeca rond het thema goden. De vertaling 
van de gedichten verscheen aanvankelijk op 
onze Facebookpagina van 27 mei 2013 tot 2 fe-
bruari 2015. Momenteel loopt er een reeks he-
roïsche epigrammen, die ooit bij dezelfde uit-
gever verschijnen onder de titel Helden. Hieruit 
bieden we twee kleine selecties van epigram-
men met helden uit de mythologie en uit de 
Trojaanse sagencyclus. 
 

Het  vertalen  van  antieke  poëzie  is  in  grote  
mate een vormprobleem: hoe geef je de an-
tieke dicht- en versvorm voor lezers van van-
daag adequaat weer? Adequaat betekent ge-
lijkwaardig, niet gelijkaardig. De weergave van 
een antieke hexameter in een taal waarin he-
dendaagse dichters die versvorm niet meer 
hanteren, werkt vervreemdend. Vertalers 
schrijven voor lezers die de combinatie van 
dactylen, spondeeën en andere versvoeten 
niet kennen, maar die lezers zijn wel gevoelig 
voor wat de eigen taal vermag met metrum en 
ritme. Dit was ons uitgangspunt bij de vertaling 
van Homerus’ epen, maar voordien ook al voor 
onze Pindarusvertaling. De eindeloze metri-
sche variaties in de Oden van de Thebaan ga-
ven we weer in vrije verzen. Het betreden van 
andere paden dan die van een formele equiva-
lentie, het moeizaam loskomen van de origi-
nele versvorm om in de eigen taal een nieuwe 
en eigen vorm uit te proberen, is de grote uit-
daging voor wie vormvaste poëzie vertaalt. In 
Sur la traduction noemt Paul  Ricoeur dat  een 
équivalence sans identité. Vertalen is de eeu-
wige queeste naar een gelijkwaardigheid die 
nooit een volkomen gelijkheid kan inhouden. 
Dit blijft ook het principe bij onze vertaling van 
epigrammen uit de Anthologia Graeca.  

 
1 Mythologisch 
 
Ganymedes 
 
         
 ,    , 

    < >   
 ,      . 
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Is Zeus nog steeds dezelfde 
als toen hij Ganymedes  
in al zijn jeugdigheid roofde 
om nectar uit te schenken? 
 
Dan moet ook ik de mooie  
Myïskos sluiten in mijn hart 
alvorens ik besef 
dat hij met arendsvleugels 
de knaap omsluit. 
 
Meleagros (12.65) 
 
Hero en Leandros 
 

   ,    
        

    ,    
      . 

     ,    
     . 
 
Hier zwom Leandros over, 
dit is de zee-engte, 
voor méér dan één geliefde wreed. 
Voorheen stond Hero’s huisje hier, 
dit is de bouwval van de toren 
waarin de lamp stond, 
onbetrouwbaar. 
Ze rusten beiden in dit ene graf, 
nog altijd boos  
op de jaloerse wind. 
 
Antipater van Thessaloniki (7.666) 
 
Bij een bronzen beeld van Ikaros 
 

,       
     . 
       , 
       
 
Ikaros, denk eraan: je bent van brons. 
Laat je niet misleiden 
door kunst noch door twee schoudervleugels. 
Want toen je leefde, viel je in de diepte van de zee. 
Hoe wil je nu toch vliegen? 
Je bent van brons. 
 
Julianos, prefect van Egypte (16.108) 
 



 7  

Kleobis en Biton 
 
   ,    

    . 
      , 

      . 
    ,  , 

       . 
 
Geen verdichtsel dit verhaal, 
waarheid gaf het liefdevolle offer 
van Kydippe’s zonen glans. 
Verrukkelijk het doel voor deze mannen,  
tijdig hun tocht, roemvol het werk  
uit liefde voor hun moeder. 
 
Beroemde jongens, 
verheug u in dit offer om uw liefde. 
Voor eeuwig leve dit verhaal 
alleen voor u!  
 
Anonymus (3.18) 
 
Niobe 
 
       

 ,     . 
       

     . 
  ,   

   ,   . 
 
Een herder zag Niobe wenen 
en was verwonderd dat een steen een traan kon laten. 
 
Terwijl Euïppe’s hart een steen vol leven is, 
heeft zij met mij nu wel geen medelijden, 
terwijl ik jammer in een nacht die duren blijft 
vol duisternis en nevel. 
 
Voor beiden is de oorzaak liefde: 
voor haar een bron van pijn om al haar kinderen, 
voor mij een bron van hartstocht. 
 
Makedonios Consul (5.229) 
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Medea 
 

     , 
     , 

        
 ,        
 
Athamas’ razernij tegen zijn zoon Learchos 
was niet zo hevig als Medea’s toorn 
moorddadig voor haar eigen kroost. 
Afgunst is een groter kwaad dan waanzin. 
 
Als moeders doden, 
wie moeten kinderen dan nog vertrouwen? 
 
Leonidas van Alexandrië (9.345) 
 
Tantalos 
 
      

    . 
 ,   ,    

     , 
     

 ,     . 
      , 

       . 
 
Ja, lichter dan mijn pijn wellicht 
de straf van Tantalos, zijn lijden in de onderwereld. 
Je schoonheid zag hij niet, 
je lip te raken met zijn lip bleef hem bespaard, 
je lip ... nog zachter dan een rozenknop. 
 
Die Tantalos weent zonder reden.  
Hij mag doodsbang zijn voor de rots boven zijn hoofd, 
doch tweemaal sterven kan hij niet. 
 
Maar ik ben nog in leven, 
ik word verteerd door passie, 
ben uitgeput, 
ben bijna dood. 
 
Paulus Silentiarius (5.236) 
 
 
 
 
 



 9  

2 Trojaanse cyclus 
 
Het oordeel van Paris 
 

     
      

      
      . 
 
Toen Hera met het gouden schoeisel en Athena 
Homeros uit Maionië ontwaarden, 
weerklonk uit beider hart een schreeuw: 
‘Nu gaan we niet meer uit de kleren! 
Eén oordeel van de herder is genoeg. 
Tweemaal verliezen in een schoonheidswedstrijd 
zou schande zijn.’ 
 
Roufinos (5.69) 
 
Wat Helena zou zeggen bij het zien van het gevecht tussen Paris en Menelaos (Ilias 3, 324 e.v.) 
 

    , 
     , 
       
   ,   , 
     ,  . 

 
Vorsten van Europa en Azië, 
machtig met de lans, voor u beiden 
staat het op het scherp van de snede 
welke echtgenoot die veel verduren kan 
mij in mijn ongeluk als vrouw krijgt. 
 
Laat Vader Zeus beslissen 
maar zonder Afrodite’s hulp, 
zo niet voert mij een andere vrouwendief weer mee 
tot schande der Achaiërs. 
 
Anonymus (9.475) 
 
Anchises 
 
       
 ,   ,  

        
   ,    . 
 
Uit het brandende Troje  
te midden van speren  
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droeg held Aeneas zijn vader, 
een heilige vracht voor een zoon. 
 
Hij riep tot de Argeiërs: 
‘Handen af!  
Voor oorlog is de oude man van weinig nut, 
maar groot is zijn betekenis 
voor wie hem draagt.’ 
 
Anonymus (9.163) 
 
Odysseus en Kirke 
 
    ,   

       , 
      , 

      . 
 
‘Want niets is heerlijker dan eigen land’ 
zei Odysseus, en at van Kirke’s tafel niets. 
Snoof hij alleen wat damp op 
die uit haar schotels kringelde, 
hij had wel tien Penelope’s  
laten jeremiëren. 
 
Palladas (9.395)  
 
Odysseus en Aiolos’ winden 
 

       
       . 
       

     . 
  , ,    

      . 
 
Toen Odysseus op zee voer, kreeg hij als geschenk 
een zak vol winden. Echt een zaak van groot belang. 
Maar mijn Aiolos met zijn windig hart 
zendt mij gevogelte gevuld met winden. 
 
Gevleugelde lucht, mijn vriend, zend jij naar mij, 
ja, lucht. Geperste lucht, 
dat eten kan ik niet. 
 
Palladas (9.484) 
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Mykene  
 

    ,     
       
  , ,    

    , 
      , 

 ,    . 
 
Geboorteplaatsen van helden 
vindt men nog zelden.  
Wat daarvan overblijft,  
steekt amper uit boven de grond. 
 
Mykene, stad van ongeluk, 
zo heb ik jou ook op mijn tocht herkend. 
Geen weiland ligt er zo vereenzaamd bij, 
een baken voor de geitenhoeder. 
 
Mij zei een oude man: 
‘Hier lag de vesting rijk aan goud 
gebouwd door de Cyclopen.’ 
 
Alfeios van Mytilene (9.101) 
 
 
www.patricklateur.be 
www.facebook.com/patrick.lateur 
www.facebook.com/patrick.lateur.1 
 
 

 

Goden. 150 epigrammen uit de 
Anthologia Graeca, geselecteerd, 
ingeleid en vertaald door Patrick 
LATEUR, Uitgeverij DAMON, Eind-
hoven, 2017, 192 pp. 
ISBN 978 94 6340 098 5 
€ 18,90 
www.damon.nl 

 
Patrick Lateur is classicus en publiceert dichtbun-
dels, vertalingen en bloemlezingen. Hij is redac-
teur van Kunsttijdschrift Vlaanderen, lid van het 
Guido Gezellegenootschap en de Koninklijke Aca-
demie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 
Voor zijn Iliasvertaling ontving hij in 2013 de Prijs 
van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren – 
Vertalingen. 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Een archeoloog in de les Latijn 

Els Vlasschaert 
 
 
In Prora van september 2016 lanceerden we 
een oproep om ervaringen met didactische ac-
tiviteiten of excursies in het kader van de lessen 
Latijn of Grieks te delen. Collega Els Vlasschaert 
stuurde ons dit enthousiaste verslagje en een 
aantal sfeerbeelden. 
 
De archeoloog Bernard Van Daele, alias legi-
oensoldaat Quintus Spurius Ligustinus, bracht 
op vrijdag 14 oktober 2016 een bezoek aan 
onze school.  De nieuwe locatie was voor een 
Romein natuurlijk niet moeilijk te vinden. 
 
Twee uur lang boeide hij de leerlingen van de 
eerste graad met een deskundige uiteenzet-
ting over het Romeinse leger. Na een korte the-
oretische uitleg kroop hij in Romeinse solda-
tenkleren en liet hij enkele leerlingen speren 
en een schild in de hand houden. Hij eindigde 
met een indrukwekkende reconstructie van 
een gevecht tussen twee legers. 
 
Zo werden onze leerlingen ingewijd in de ge-
heimen van het Romeinse leger. Quintus 
bracht hen tweeduizend jaar terug in de ge-
schiedenis. De reacties waren dan ook zeer po-
sitief. 
 
Het voordeel is dat je het heel goedkoop 
houdt, iets meer dan drie euro per leerling. Je 
hoeft je niet te verplaatsen. Je krijgt een des-
kundige uitleg en heel wat materiaal te zien, 
zonder dat je naar een museum hoeft te gaan. 
Speren, zwaarden, schilden, maar ook olie-
lampjes, schrijfmateriaal ... Zeker de moeite 
waard! 
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Een bijzonder bericht: Caesar, De bello Gallico 5, 48 

Vincent Bollengier 
 
 
Wie zijn leerlingen graag laat oefenen met een niet-behandelde tekst, vindt misschien inspiratie in 
onderstaand fragment uit De bello Gallico (5, 48). De woorduitleg is eerder beperkt: de leerlingen 
gebruiken hun woordenlijst. De vragen zijn vooral gericht op tekstbegrip. Er werd ook een preten-
tieloze vertaling toegevoegd. 
 
In  de winter  van 54 v.C.  wordt het  kamp van 
Cicero, gelegen in de buurt van het huidige Bin-
che, belegerd door de Nerviërs. Die hadden 
moed geput uit de overwinning die de Eburo-
nen, onder leiding van Ambiorix, kort tevoren 
hadden behaald op zesduizend Romeinse sol-
daten. Caesar bevindt zich op dat moment in 
de buurt van Samarobriva, het huidige Amiens. 
Eens op de hoogte van de belegering maakt hij 
zich op om met zijn troepen Cicero te hulp te 
snellen. Maar om daar te geraken heeft hij een 
kleine week nodig. Intussen moet hij Cicero, 
die dapper weerstand biedt, laten weten dat er 
hulp onderweg is … 
 

Caesar venit magnis itineribus in Nerviorum 
fines. Ibi ex captivis cognoscit, quae apud Cice-
ronem gerantur quantoque in periculo res sit. 
Tum cuidam ex equitibus Gallis magnis prae-
miis persuadet ut ad Ciceronem epistulam de-
ferat. Hanc Graecis conscriptam litteris mittit, 
ne intercepta epistula nostra ab hostibus con-
silia cognoscantur. Si adire non possit, monet 
ut tragulam cum epistula ad amentum deligata 
intra munitiones castrorum abiciat. In litteris 
scribit se cum legionibus profectum celeriter 
adfore; hortatur ut pristinam virtutem retine-
at. Gallus periculum veritus, ut erat praecep-
tum, tragulam mittit. Haec casu ad turrim ad-
haesit neque a nostris biduo animadversa ter-
tio die a quodam milite conspicitur, dempta ad 
Ciceronem defertur. Ille perlectam in conventu 
militum recitat maximaque omnes laetitia ad-
ficit. Tum fumi incendiorum procul videbantur; 
quae res omnem dubitationem adventus le-
gionum expulit. 

 

Woordverklaring 
 
(r. 1) iter, itineris: ‘dagmars’ 
(r. 2) quae [res] 
(r. 9) tragula, -ae: ‘werpspies’ 
(r. 9) amentum,  -i: ‘slingerriem’; dankzij deze 
riem, die aan het midden van de speer was be-
vestigd, kon men zijn worp grote kracht verle-
nen 
(r. 9) deligare, -o: ‘vastbinden’ 
(r. 12) adfore = adfuturum esse 
(r. 13) veritus: met de waarde van een partici-
pium presens 
(r. 15) biduo (bijw.): ‘twee dagen lang’ 
(r. 19) fumus, -i: ‘rookpluim’ 
 
Vragen bij de tekst 
 

1 (r. 1) Waarom moeten de itinera van Cae-
sar magna zijn? 

2 (r. 3) Naar welk gegeven uit de inleiding 
verwijst res? 

3 (r. 4-6) Vertaal: Tum ... deferat. 
4 (r. 6) Naar welk Latijns woord verwijst hanc? 
5 (r. 7) Welke soort bijwoordelijke bijzin 

wordt hier ingeleid door ne? Geef de rol. 
6 (r. 7-8) Caesar plaatst ab hostibus tussen 

nostra en consilia om de inhoud van de bij-
zin als het ware uit te beelden met woor-
den. Verklaar. 

7 (r. 8) Hebben possit en monet inhoudelijk 
hetzelfde onderwerp? Verklaar. 

8 (r. 10) Heeft litteris hier dezelfde betekenis 
als op r. 6? Verklaar. 
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9 (r. 11) Naar wie verwijst se inhoudelijk? 
Geef de functie ervan. 

10 (r. 12-13) Wie is inhoudelijk het onder-
werp van retineat? 

11 (r. 13) Beschrijf waaruit dit periculum in-
houdelijk bestaat. 

12 (r. 13-14) Vertaal: ut erat praeceptum. 
13 (r. 14) Naar welk Latijns woord verwijst haec? 
14 (r. 15) Onder wiens leiding staan de solda-

ten die worden bedoeld met nostris? 
15 (r.  16)  Welk Latijns  woord is  de kern van 

dempta? 
16 (r. 17) Wie wordt bedoeld met ille? 
17 (r. 17) Vul in het Latijn de kern aan die is 

verzwegen bij perlectam. 
18 (r. 19) Videbantur.  Door  wie?     
19 (r. 20-21) Vertaal: quae ... expulit. 
20 (r. 19) Geef een redelijke verklaring voor 

de fumi incendiorum. Hou daarbij rekening 
met de laatste zin. 

 
Vertaling 
 
Caesar haast zich met lange dagmarsen naar 
het gebied van de Nerviërs. Daar verneemt hij 
van krijgsgevangenen wat er bij Cicero gebeurt 
en hoe hachelijk de situatie is. Dan overhaalt 
hij een Gallische ruiter met grote beloningen 
om een brief naar Cicero te brengen. Deze brief 
stuurt hij geschreven in Griekse letters opdat 
onze plannen niet bekend zouden raken bij de 
vijand indien de brief wordt onderschept. Hij 
raadt de Galliër aan om, als hij niet tot bij Ci-
cero zou geraken, een werpspies te gooien bin-
nen de muren van het kamp, met de brief be-
vestigd aan de slingerriem. In de brief schrijft 
hij dat hij is vertrokken met zijn legioenen en 
snel daar zal zijn; hij spoort Cicero aan om de 
tevoren reeds betoonde moed vast te houden. 
Omdat de Galliër het gevaar vreest, gooit hij de 
werpspies binnen de muren, zoals hem was be-
volen. Deze blijft toevallig in een toren zitten 
en wordt door onze soldaten twee dagen lang 
niet opgemerkt. Op de derde dag wordt de 
werpspies opgemerkt door een soldaat, losge- 

rukt  en  naar  Cicero  gebracht.  Deze  leest  de  
brief aandachtig en communiceert de inhoud 
op een bijeenkomst van zijn soldaten. Zeer 
grote vreugde treft allen. Dan worden in de 
verte de rookpluimen van vuren opgemerkt; 
dat neemt elke twijfel weg over de komst van 
de legioenen. 
 
Antwoorden op de vragen 
 

1 Caesar wil vlug bij Cicero zijn. 
2 Naar de belegering van Cicero’s kamp. 
3 Zie vertaling. 
4 Epistula(m). 
5 Doel. 
6 Dat de vijanden de plannen mogelijk on-

derscheppen, wordt uitgedrukt door de 
plaatsing van hostibus tussen nostra en 
consilia. 

7 Het onderwerp van possit is de Galliër, dat 
van monet is Caesar. 

8 Op r. 6 betekent het ‘letters’, op r. 10 ‘brief’. 
9 Naar Caesar. Onderwerp in de infinitiefzin. 

10 Cicero. 
11 De Gallische ruiter vreest te worden ont-

maskerd als  hij  dichter  bij  het  kamp pro-
beert te komen. 

12 Zie vertaling. 
13 Tragula(m). 
14 Onder leiding van Cicero. 
15 Haec. 
16 Cicero. 
17 Epistulam. 
18 Door de soldaten van Cicero. 
19 Zie vertaling. 
20 De vuren zijn aangestoken door Caesars 

soldaten;  wellicht  gaat  het  om  de  vuren  
van in de as gelegde dorpen. 

 
Vincent Bollengier was jarenlang leraar Latijn en 
Grieks in het Sint-Jozefscollege te Aalst. Sinds vo-
rig schooljaar is hij er adjunct-directeur. Tot 2015 
was hij bestuurder van de VLOT. 

 



 15  

ACTUALITEIT 
 

 
 
 

Kiezen voor STEM 

Ad Meskens 
 
 
In het vorige nummer van Prora (jg. 21, nr. 4, 
december 2016) gaf Christian Laes zijn mening 
over het STEM-onderwijs. Laat ik er onmiddel-
lijk mee beginnen dat ik het grotendeels met 
zijn redeneringen eens ben. Toch is er enige 
nuancering gewenst, een nuancering die ook 
onder andere het vak Latijn ten goede kan ko-
men. 
 
Laten we beginnen met de achtergrond van 
STEM, dat voor een goed begrip staat voor Sci-
ence, Technology, Engineering and Mathema-
tics. Het letterwoord laat zich moeilijk verta-
len, omdat in het Engels Science vooral slaat op 
wat wij natuurkunde (fysica) noemen en veel 
minder verwijst naar bijvoorbeeld de biolo-
gische wetenschappen. Het Engelstalige STEM 
staat in Angelsaksische landen dus veeleer 
voor de ‘harde’ wetenschappen, die we ge-
makkelijkheidshalve wiskundegestuurde vak-
ken kunnen noemen – zelfs al is die wiskunde, 
zoals bij de kennis van bijvoorbeeld automeca-
niciens, vooral op de achtergrond aanwezig. 
 
De huidige STEM-problematiek komt voort uit 
het niet aansluiten van het aantal afgestudeer-
den in het secundair en hoger onderwijs met 
een technisch/technologisch profiel en de 
vraag van de arbeidsmarkt. Dit soort proble-
matiek is niet nieuw; soortgelijke evoluties 
hebben aanleiding gegeven tot het ontstaan 
van ingenieursscholen (bij het begin van de ze-
ventiende eeuw!) en technische secundaire 
scholen met een bepaald profiel. De vraag die 
zich daarbij dan stelt, is waarom dat oneven-
wicht er is en hoe dat er is kunnen komen. We 
gaan daar in een latere alinea dieper op in. Te-
gelijk is er een wetenschappelijke ongeletterd- 

heid, die – sprekend met een grote hyperbool 
– gevaarlijk kan worden en ons als maatschap-
pij tot de bedelstaf kan veroordelen. 
 
In de eerste graad van het secundair onderwijs 
kunnen de scholen nu STEM-vakken aanbie-
den. Omdat het letterwoord populair is gewor-
den, is er nauwelijks een school die het nalaat 
om zich daarop minstens ten dele te profileren. 
Sommige scholen kronen zichzelf met het epi-
theton ‘STEM-school’. Helaas weten ouders 
meestal niet wat dat vak exact inhoudt; het 
STEM-vak is dan ook een vak dat geen enkele 
lading, of zo u wil verschillende ladingen, dekt. 
Dat maakt dat elke school die vakken maakt 
naar haar beeld en gelijkenis. Een zuivere ASO-
school zal een invulling geven die eerder naar 
het theoretische of het experimentele gaat, 
terwijl TSO-scholen een technischer richting 
zullen uitgaan. De kwaliteit van het onderwijs 
staat of valt bovendien met de kwaliteit en de 
begeestering van de leraar. Er zijn dus genoeg 
redenen om ons zorgen te maken over STEM in 
de eerste graad. 
 
Dat  de  enige  logische  voortzetting  van  STEM  
de richting industriële wetenschappen zou zijn, 
klopt echter niet. Het STEM-verhaal moet in 
een bredere context worden gezien, waarvan 
de finaliteit vaak pas na de hogere studies 
wordt bereikt. Het is uiteraard wel zo dat rich-
tingen met een groter pakket wiskunde en/of 
techniek nauwer bij deze doelstelling aanslui-
ten dan pakweg humane wetenschappen of 
Grieks-Latijn. Die richtingen hoeven geen tech-
nische richtingen te zijn: wetenschappen-wis-
kunde of Latijn-wiskunde kunnen daar even-
zeer aan voldoen. 
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Hoe is het zover kunnen komen? 
 
Toen ik een twintigtal jaar geleden meewerkte 
aan een tentoonstelling in een stadje waarvan 
ik de naam niet zal noemen, stapte een van de 
schepenen op me af en zei dat hij mijn bijdrage 
met veel interesse had gelezen, behalve dat 
stukje wiskunde dat hij toch niet begreep. Die 
wiskunde was het berekenen van de inhoud 
van een cilinder, leerstof van de derde graad 
lager onderwijs.  Gelukkig  was  de  brave  man  
schepen van vermakelijkheden en niet van be-
groting. Er zit echter wel een dieperliggende 
moraal in deze anekdote: het is in sommige 
kringen bon ton om wetenschappen en zeker 
wiskunde met een zekere minachting te be-
schouwen. 
 
Het is een echo van wat ooit Justus Lipsius over 
Simon Stevin schreef: ‘Hij is immers een zui-
vere wiskundige zonder enige andere kundig-
heid, ja, haast zonder enige taalvaardigheid; 
kortom, van het slag dat men eerder als toege-
paste wetenschappers dan als theoretici van 
de wetenschap kan beschouwen.’ 
 
Dit is de keerzijde van de medaille, een keerzijde 
die door Christian Laes niet wordt getoond: de 
onbegrepen of miskende wetenschapper, vaak 
als cultuurbarbaar afgeschilderd. 
 
Gelukkig was niet iedereen Lipsius’ mening 
toegedaan; met name prins Maurits was als le-
geraanvoerder zeer geïnteresseerd in de we-
tenschap. Naast handel is helaas ook oorlog 
een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling 
van de wetenschap. In Maurits’ tijd werd het 
artilleriegeschut krachtiger; om dat te kunnen 
weerstaan moesten vestingen anders worden 
ontworpen en daarbij stak de meetkunde een 
helpende hand toe. 
 
Dit  alles  was  een  van  de  redenen  waarom  in  
Leiden een school voor ‘nederduytsche mathe-
maticque’ voor aanstaande ingenieurs werd 
opgericht. Merk op dat er specifiek wordt ge-
zegd: ‘nederduytsche’ of soms kortweg ‘duyt-
sche’ wiskunde. Wetenschap in de volkstaal dus. 
 

De kortzichtigheid van mensen als Lipsius 
bracht een schisma in de intellectuele wereld 
tot stand, daar waar er geen tegenstelling 
hoefde te bestaan. 
 
Dat laatste werd overigens goed begrepen 
door de voorhoede van de Contrareformatie: 
de jezuïeten. Zo was het de jezuïet Christoffel 
Clavius die de gregoriaanse kalenderhervor-
ming vorm gaf, zo was het de jezuïet Guldin die 
de stelling rond zwaartepunten van omwente-
lingslichamen formuleerde (bij ingenieurs nog 
steeds bekend als de stelling van, juist, Guldin). 
En dat alles in het Latijn. In de negentiende 
eeuw nog schreef Multatuli apetrots in zijn 
Ideeën dat hij een nieuw bewijs voor de stelling 
van Pythagoras had gevonden. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog in volle herop-
bouw zou niemand hebben getwijfeld aan de 
noodzaak voor een goed technisch-weten-
schappelijk geschoolde bevolking. Samen met 
de wederopbouw kwamen ook de welvaarts-
staat en uiteindelijk ‘the affluent society’. In de 
maatschappij van overvloed werd het ondui-
delijk op welke fundamenten die overvloed 
was gebouwd. De informatisering zorgde er 
bovendien voor dat fundamenten steeds on-
zichtbaarder werden. Probeer maar even te 
bedenken hoeveel technologie er achter het 
gebruik van een bankkaart zit. 
 
Komt daarbij nog dat wetenschap en technolo-
gie een inspanning vragen, en het ook niet ver-
bergen dat dat zo is. Het resultaat is ‘descien-
cing society’, een maatschappij die, terwijl ze 
steeds technologischer wordt, ‘ontweten-
schapt’. In een milde vorm geeft Christian Laes 
hier uiting aan door te suggereren dat de slaag-
cijfers in het hoger onderwijs hoger liggen voor 
leerlingen die klassieke talen volgden omdat ze 
klassieke talen volgden. De waarheid is ver-
moedelijk veel subtieler, met name dat bij de 
doorstroming van het lager naar het secundair 
onderwijs de ‘verstandiger’ leerlingen (bij ge-
brek aan een ander woord) naar de klassieke 
richtingen worden georiënteerd. Men begint 
dus met een populatie die beter aansluit op 
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vervolgonderwijs, wat in de statistiek als bias 
bekendstaat. 
 
Kwalijker zijn andere pseudowetenschappe-
lijke verhalen die de ronde doen en, erger nog, 
ook worden geloofd. Als ‘post truth politics’ 
een recent fenomeen is, dan is ‘post truth sci-
ence’ dat veel minder. Van Filippijnse gebeds-
genezers over homeopathie tot waanzinnige 
kankerbehandelingen, astrologie en de uiter-
aard in Hollywood gefilmde maanlanding, het 
zijn extreme, maar daarom niet minder veel-
zeggende voorbeelden. 
 
If you cannot beat them ... 
 
De kunstenaars hebben dit alvast begrepen en 
proberen van STEM STEAM te maken, daarbij 
voorbijgaand aan het feit dat in het Engels the 
(liberal) Arts vooral  op  taalkunde  doelen.  In  
plaats van verdrukt in een hoekje verongelijkt 
te zitten kunnen de ‘humane wetenschappen’ 
(er is overigens niets inhumaans aan de andere 
wetenschappen) beter de hand reiken. 
 
Vraag aan STEM’mers die nu vijftigers of prille 
zestigers zijn, wat hen bij hun keuze van rich-
ting heeft beïnvloed, en bij de antwoorden zijn 
er twee die vaak terugkeren. Allereerst is er 
het grootste ruimteavontuur, met de maanlan-
dingen als hoogtepunt. Anderzijds is er Star 
Trek (verwar echte sciencefiction alstublieft 
niet met ‘space westerns’ à la Star Wars), een 
tv-reeks waarin op een weliswaar naïeve wijze, 
begrijpelijk voor jonge tieners, allerlei weten-
schappelijk-filosofische vraagstukken aan bod 
komen, niet zelden daarbij een klassiek verhaal 
volgend. 
 
Dat is dan weer net waar de sterkte van klas- 

sieke  talen  ligt:  het  verhaal,  het  epos.  Dat  is  
ook wat voor wetenschappen ontbreekt in het 
huidige medialandschap: het inspirerende 
epos van de held die ondanks schier onoverko-
melijke tegenslagen toch overwint. 
 
Latijn kan dichter komen bij de wetenschappen 
door haar de hand te reiken. Er zijn voldoende 
teksten voorhanden die gelezen kunnen wor-
den waarvan de moeilijkheidsgraad niet verder 
gaat dan die van een eerste graad ASO. Een ni-
veau dat men toch van iedere weldenkende 
deelnemer aan de huidige maatschappij mag 
verwachten. 
 
Zo’n samenwerking kan heel productief zijn. 
Door de handen in elkaar te slaan zijn linguïs-
ten en computerwetenschappers van de UA er 
met verfijnde algoritmen in geslaagd te achter-
halen wie de meer dan vermoedelijke auteur 
van het Wilhelmus is. 
 
Waarom dan wel spreken over de puisten van 
Erasmus, maar een van de belangrijkste boe-
ken uit de moderne geschiedenis, Newtons 
Principia, volledig links laten liggen? Waarom 
geen aandacht besteden aan de vorming van 
wetenschappelijke woorden, vaak samenstel-
lingen van Griekse en/of Latijnse woorden? 
 
De huidige situatie waarin – al dan niet gewild 
–  een onnodige vervreemding tussen vakge-
bieden wordt gecreëerd, leidt ertoe, voor 
beide zijden, dat fit enim saepe, ut qui minus 
ista novit, his magis detrahat.1 En dan weten 
we aan welke zijde de geschiedenis zal staan ... 

 
Ad Meskens is lector wiskunde en fysica aan de 
Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Ratio Studiorum 1591, geciteerd in Dennis C. Smolarski. The Jesuit Ratio Studiorum, Christopher Clavius, and the Study of Mathe-
matical Sciences in Universities. Science in Context, 15, 3, pp. 447-457, 2002. 
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Repliek van Christian Laes 
 
Met het gedreven pleidooi voor het samen-
gaan van ‘harde’ wetenschappen en Latijn ga ik 
volkomen akkoord. Misschien zijn wij het zelfs 
nog meer eens dan Ad Meskens zelf laat ver-
moeden. 
 
‘Latijn kan dichter komen bij de wetenschap-
pen door haar (sic!) de  hand  te  reiken.’  Mijn  
aanbeveling voor het sluiten van ‘allianties’ 
met andere vakken, zonder ons te begeven in 
een kunstmatig opgeklopte concurrentiestrijd, 
beoogt uiteraard hetzelfde doel. Zeker kan dit 
worden ondersteund door de lectuur van we-
tenschappelijke teksten in de Latijnse (of 
Griekse) grondtaal. Zonder twijfel vind je nu al 
hier en daar classici die in vakoverschrijdende 
projecten daartoe overgaan. Er is geen reden 
om harde wetenschappers als ‘cultuurbarba-
ren’ af te schilderen, en het gebruik van de 
woorden ‘humane wetenschappen’ of ‘huma-
niora’ impliceert geenszins dat de andere we-
tenschappers ‘inhumaan’ zouden zijn, net zo-
als ‘harde wetenschappen’ niet suggereert dat 
de beoefenaars van de andere disciplines ‘sof-
ties’  zijn,  voor wie het  er  niet  zo op aankomt 
wat je exact wil beweren of formuleren. 
 
Ook  heb  ik  nergens,  zelfs  niet  ‘in  een  milde  
vorm’, gesuggereerd dat ‘de slaagcijfers in het 
hoger onderwijs hoger liggen voor leerlingen 
die klassieke talen volgden omdat ze klassieke 
talen volgden’. De gewraakte passus beklem-
toont dat nu reeds, zonder STEM-opties, heel 
wat ASO-richtingen en de industriële weten-
schappen in TSO voldoende hebben bewezen 
dat ze leerlingen voorbereiden op hogere tech-
nische studies. Tussen haakjes: de goede resul-
taten van leerlingen uit klassieke richtingen 
houden niet alleen verband met de sterke in-
stroom voor deze richtingen, maar ook met het 
feit dat deze begaafde leerlingen gedurende 
zes jaar goed worden voorbereid en getraind 
voor hogere studies. Daar dragen de klassieke 

talen zeker toe bij, maar ze zijn hoegenaamd 
niet de enige verklaringsfactor voor het succes. 
 
Overigens erkent Ad Meskens volmondig het 
probleem van de ‘veelstemmige STEM’, waar-
bij zowat elke school naar eigen goeddunken 
invult. Mijn objectie dat de richting industriële 
wetenschappen in TSO de enige ‘logische’ 
voortzetting van de STEM-optie in de eerste 
graad betekent, houdt daarom stand voor de 
eerder ‘praktische’ invulling die de meeste 
scholen nu aan het project geven. Bij een ab-
stract-theoretische invulling kan de STEM-op-
tie wettelijk onmogelijk een voorafname clai-
men voor afdelingen met een groter pakket 
wiskunde of wetenschappen in de tweede en 
derde graad.   
 
Tot slot: zowel mijn bijdrage als de reactie van 
Ad Meskens werden geschreven voor de goed-
keuring van de onderwijshervorming door de 
Vlaamse Regering op 13 januari 2017. Vanaf de 
tweede graad staan voor de acht studiedomei-
nen onder meer taal en cultuur naast STEM 
vermeld. Het zal aan de koepels en de scholen 
zijn om domeinoverschrijdende richtingen 
(ASO) te koppelen aan een studiedomein. Voor 
STEM worden Latijn, moderne talen en natuur-
wetenschappen als mogelijke richtingen ver-
meld. Over de concrete invulling van lessenta-
bellen zal nog veel inkt vloeien. Maar net als Ad 
Meskens kan ik mij verheugen in boeiende dis-
cussies, waarbij klassieke talen een plek zullen 
vinden naast en in combinatie met ‘harde we-
tenschappelijke’ vakken. Classici zullen daarbij 
hun rol en verantwoordelijkheid opnemen in 
de brede maatschappelijke discussie. Zoals ze 
dat overigens steeds hebben gedaan. Fit enim 
saepe ... 
 

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 klas-
sieke talen in het Vlaams secundair onderwijs. 
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Academia Homerica 

Saskia Wellens 
 
 
Afgelopen zomer nam ik van 23 tot 29 augus-
tus deel aan Academia Homerica, hiervoor ge-
steund door een beurs van de Koning Boude-
wijnstichting. Academia Homerica is een soort 
van ‘summer school’ die, onder de vleugels van 
Euroclassica, de Europese vakvereniging voor 
leerkrachten klassieke talen,  jaarlijks op het ei-
land Chios wordt georganiseerd. Traditioneel 
wordt dit eiland immers beschouwd als ge-
boorteplaats van Homerus. 
 
Bij aankomst in Athene begreep ik vrij snel dat 
deze editie bijzonder was: Euroclassica zelf be-
stond 25 jaar en dat werd daar ter plaatse ge-
vierd met een tweedaags congres, waar lezin-
gen over allerhande topics van diverse classici 
en onderzoekers werden gehouden. Deze fees-
telijke gebeurtenis werd afgesloten op dinsdag 
23 augustus, de dag dat ik aankwam in de 
Griekse hoofdstad. 
 
Daags daarna waren er  heel  wat bezoeken in 
Athene zelf gepland: zo bezocht ik met de 
groep de site van het Lyceum van Aristoteles, 
het nieuwe Parthenonmuseum en de Akropolis 
zelf. Ook het nationaal museum van Athene, 
dat een schat aan topstukken herbergt, stond 
op het programma, net als een nieuw (klein) 
museum op de plek waar de Academie van 
Plato gevestigd was. 
 

 
 

Op woensdag 24 augustus vertrokken we met 
een heel gezelschap met de nachtboot naar 
Chios. De ‘summer school’ – zeg maar het con-
gres – daar bood een programma aan waarbij 
de focus op nieuwe inzichten in het onderzoek 
naar Homerus en de homerische traditie lag. 
Gedurende vier dagen werden er in de aula van 
het Homerion, een cultureel centrum in de 
stad Chios, lezingen gegeven; er werd ook de 
mogelijkheid geboden om zich in te wijden in 
het Nieuwgrieks. Studenten lazen Homerus’ 
teksten in situ, d.w.z. op het ‘geboorte-eiland’ 
van de Griekse bard. 
 

 
 
Het programma zag er inderdaad veelbelovend 
uit, maar helaas moest ik ter plaatse constate-
ren dat van de ongeveer veertig lezingen – over 
diverse onderwerpen, maar steeds in relatie 
tot de Ilias, de Odyssee of de homerische hym-
nen – slechts een schamel tiende in het Engels 
of Frans werd gegeven. Van enkele lezingen 
(haast alle gegeven door Griekse lectoren) kon 
je wel een Engelse samenvatting krijgen, maar 
het was onbegonnen werk om een hele dag te 
luisteren naar uiteenzettingen die je nagenoeg 
niet begrijpt. Academia Homerica blijkt dus 
vooral bedoeld voor mensen die Nieuwgrieks 
goed begrijpen: dat is een absolute must. 
 
Ik kan me voorstellen dat het dan wel interes-
sant kan zijn om tijdens een vierdaagse onder-
gedompeld te worden in de homerische we-
reld, maar aan mij ging dit plezier helaas wat 
voorbij. Bovendien volgden de lezingen elkaar 
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in een snel tempo op: om het kwartier of half-
uur kreeg je een andere spreker te horen. De 
aangeboden cursus Nieuwgrieks bleek, naar 
verluidt, ook niet echt de moeite. Het bleek im-
mers niet om een echt intensieve cursus te 
gaan, zodat de deelnemers wat op hun honger 
kwamen te zitten. Ik vind het dan ook spijtig 
dat Academia Homerica zich op de website, als 
kind van Euroclassica, richt op een internatio-
naal publiek, maar de deelnemers die geen 
Nieuwgrieks  spreken  toch  wat  in  de  kou  laat  
staan. 
 

 
 
Er werden ook enkele excursies op het eiland 
georganiseerd en we werden ook gedurende 
twee avonden ingewijd in de geheimen van de 
Griekse traditionele muziek door een groepje 
enthousiaste studenten. Zij waren daarvoor 
speciaal met hun instrumenten uit Cyprus af-
gezakt en verzorgden een bijzondere opvoe-
ring waarbij we allen uitgenodigd werden om 
mee te dansen – sfeer verzekerd die avond 

dus! Soms was het wel wat sneu dat de organi-
satie niet soepel (en nagenoeg alleen in het 
Nieuwgrieks) verliep, wat voor de nodige on-
duidelijkheden zorgde. 
 
Desalniettemin was deze bijscholing wel erg 
nuttig op andere terreinen: ik heb zo bv. con-
tacten gesmeed met de Nederlandse, Spaanse 
en Argentijnse vakcollega’s en we hebben on-
derling heel wat concrete vakdidactische 
ideeën uitgewisseld. Het was in dit opzicht wel 
spijtig dat het moeilijk was om contact te leg-
gen met de Griekse deelnemers. Taal zorgde 
wel degelijk voor barrière; een kleine minder-
heid van de deelnemers sprak vlot Engels, zo 
was mijn indruk. 
 
Hoe dan ook was het hele project voor mij een 
opsteker. Ik heb bv. begrepen dat lang niet alle 
geheimen van dat verre verleden zijn prijsge-
geven en nog altijd het onderzoeken waard 
zijn. Bovendien doet het deugd om te merken 
dat heel wat mensen – de groep bestond uit 
meer dan honderd deelnemers – op een en-
thousiaste manier interesse in de Griekse oud-
heid koesterden en die elk jaar opnieuw met 
elkaar wil delen. Dat heeft mij erg gesterkt in 
de waarde van het vak Grieks en heeft mij de 
nodige boost gegeven om er dit schooljaar op-
nieuw enthousiast tegen aan te gaan. 

 
Saskia Wellens is leerkracht Latijn en Grieks aan 
het Koninklijk Atheneum in Koekelberg. 
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Dans die het heelal omkranst 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Na een traditionele opvoeding ging Synesius 
van Cyrene (ca. 370-413 n.C.) filosofie studeren 
bij Hypatia in Alexandrië, waar hij zich ver-
diepte in natuurwetenschappen en neopla-
toonse filosofie. Hoewel hij zijn filosofische op-
vattingen niet altijd kon verzoenen met de 
christelijke leer, werd hij bijna twintig jaar na 
zijn studie bisschop van Ptolemaïs. 
 
Het doel van zijn negen hymnen, geschreven in 
het Dorisch dialect, is niet echt duidelijk, maar 
ze handelen over de Ene, die hij met christe-
lijke en niet-christelijke visies benadert. Een 
motief dat vaak voorkomt, is het beeld van de 
kosmische dans (vandaar de boektitel). 

Behalve de – vlot leesbare – vertaling bevat dit 
boekje ook een vrij uitvoerige inleiding over 
Synesius en zijn hymnen, een beknopte biblio-
grafie en enkele pagina’s met aantekeningen 
bij de vertaling. 

 

 

SYNESIOS van Kyrene, Dans die 
het heelal omkranst. Negen hym-
nen aan de Ene, vertaald en toege-
licht door Piet GERBRANDY, Uitge-
verij DAMON, Budel, 2016, 96 pp. 
ISBN 978 94 6340 018 3 
€ 14,90 
www.damon.nl 

 
 

De hemelse hiërarchie van Dionysius de Areopagiet 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Dionysius de Areopagiet is het pseudoniem van 
een onbekende theoloog-filosoof die aan het 
begin van de 6e eeuw n.C. de Griekse verhan-
deling     (‘De  he-
melse hiërarchie’) schreef, waarin hij met neo-
platoonse en christelijke elementen de aard en 
geleding van negen engelenkoren beschrijft. 
 
Na een uitgebreide inleiding over (de authenti-
citeit van) de auteur en zijn werken volgt de ei-
genlijke vertaling, waarbij Orbán het Griekse 
origineel zo getrouw mogelijk wil weergeven. 
Omwille van de complexiteit van Dionysius’ 
taal en stijl en de interpretatieproblemen die 

daarmee gepaard gaan, heeft Orbán zijn verta-
ling voorzien van een indrukwekkend com-
mentaar (747 noten!), waarin onder meer 
wordt verwezen naar Bijbel- en andere allusies 
en gezaghebbende moderne vertalingen. 

 

 

De hemelse hiërarchie van Diony-
sius de Areopagiet, vertaald en in-
geleid door Árpád P. ORBÁN, Uit-
geverij Verloren, Hilversum, 2016, 
170 pp. 
ISBN 978 90 8704 608 8 
€ 19,00 
www.verloren.nl 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 

 
 08.03.2017 (Aalst) 

17.05.2017 (Sint-Niklaas) 
 Naar een geïntegreerde evaluatie in het vak Latijn
 Onderwijs Service 
 Odisee, Aalst 

Odisee, Sint-Niklaas 
 Marjan Hillewaere, Katja De Herdt en Katrien Van 

Acker 
 Eerst overloopt men kort de aanbevelingen van de 

leerplannen en de doorlichtingsverslagen in ver-
band met evaluatie. Centraal daarbij staan een 
goede verhouding tussen de componenten taalver-
werving en cultuur en voldoende aandacht voor de 
evaluatie van ongeziene teksten. Aan de hand van 
concreet toetsmateriaal bespreekt men de kracht-
lijnen van geïntegreerde toetsen en formuleert 
men richtlijnen voor een vakoverleg over evaluatie. 
Hierna formuleert men aandachtspunten bij de 
vraagstelling. Hoe peil je bij de evaluatie van ge-
ziene teksten naar echt tekstbegrip en niet naar uit 
het hoofd geleerde kennis? Hoe integreer je de 
component cultuur in de evaluatie van geziene tek-
sten? Welke vraagtypes kun je gebruiken voor een 
evenwichtige, transparante en meer gevarieerde
vraagstelling? Welke soort  vragen  stel  je  best  bij  
een ongeziene tekst om het succes bij leerlingen te 
vergroten? Daarnaast krijgt men ook tips voor het 
ontwikkelen van heldere evaluatiecriteria en het 
toekennen van punten. Ten slotte gaat men ook 
zelf aan de slag. 

 www.onderwijsservice.be  
 

 13.03 en 14.03.2017 
 Grec ou Latin, dis-moi ce que tu manges et com-

ment, je te dirai qui tu es 
 I.F.C. 
 Hainaut 
 Marie-Bernadette Mars 
 www.ifc.cfwb.be 

 
 15.03.2017 (Merchtem) 

03.05.2017 (Sint-Genesius-Rode) 
 Voorstelling van een vernieuwende leesstrategie: 

klassieke teksten lezen met een colometrische 
schikking van de tekst 

 DPB-OND Mechelen-Brussel 
 Sint-Donatusinstituut, Merchtem  

Onze-Lieve-Vrouwinstituut, Sint-Genesius-Rode  
 Kristien Hulstaert 
 Prof. Wim Verbaal (UGent) werkte een lineair lees-

model uit  waarbij  precies de positie van woorden 
of woordgroepen de leidraad vormt bij het lezen 
van de Latijnse zin. Kristien Hulstaert combineert 
deze positionele methode met het oude recept van 
de colometrie: de schikking van een tekst in woord-
groepen. Het resultaat is een leesmethode voor de 
middelbare school waarin de manier waarop het 
verhaal in beeld wordt gebracht, centraal staat. De 
aandacht voor de Latijnse woordvolgorde gecom-
bineerd  met  een colometrische schikking van de 
tekst maakt het lezen eenvoudiger en tegelijk 
nauwkeuriger.  

 www.nascholing.be/2016-2017 
 

 20.03 en 21.03.2017 
 Des outils pour exploiter les différents modes d’ 

apprentissage de nos élèves: je touche, je regarde, 
je joue, j’apprends 

 I.F.C. 
 Bruxelles 
 Marie-Bernadette Mars 
 www.ifc.cfwb.be 

 
 28.03.2017 
 La gestion de l’eau: une problématique déjà ro-

maine (une séquence d’apprentissage en vue du 
nouveau programme du 3e degré) 

 CECAFOC 
 SeDESS Namur-Luxembourg, Namur 
 Frédéric Dewez 
 www.enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 20.04.2017 
 Tableau Blanc Interactif et langues anciennes: 

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

 
 25.04.2017 (Bruxelles) 

04.05.2017 (Namur) 
 La carte mentale augmentée comme moyen d’ap-

préhension du sens et comme aide de la traduction
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 CECAFOC 
 SeGEC, Bruxelles 

SeDESS Namur-Luxembourg, Namur 
 Frédéric Dewez 
 www.enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 26.04.2017 
 Thomas More’s Utopia: hoe leest men een huma-

nistische utopie? 
 DINAC 
 DOd, Hasselt 
 Jan Papy 
 1 Inleiding tot de politieke, sociale, literaire en cul-

turele context van Thomas More’s Utopia. 2 Lec-
tuur van enkele passages uit de Utopia, waarbij zal 
worden toegelicht hoe een humanistische Latijnse 
tekst in al haar lagen moet worden begrepen. 

 www.dinachasselt.be 
 

 02.05.2017 
 Créer des situations d’apprentissage 
 Le CAF 
 Le CAF, Tihange 
 Simonne Thonon 
 www.lecaf.be 

 
 03.05.2017 
 Grammatica en leesvaardigheid Latijn 
 Onderwijs Service 
 Odisee, Sint-Niklaas 

 Marjan Hillewaere 
 In deze nascholing geeft men een overzicht van de 

veranderingen in het grammaticaonderricht. Ver-
volgens bespreekt men wetenschappelijke bevin-
dingen in verband met het tot stand komen van 
tekstbegrip. Van daaruit formuleert men tips om 
de lespraktijk te optimaliseren. Hoe kan men meer 
variatie aanbieden in verband met de werkvor-
men? Hoe optimaliseert men de vraagstelling? Hoe 
zorgt  men  ervoor  dat  leerlingen zelfstandiger tot 
tekstbegrip komen? Ten slotte vertrekt men vanuit 
tekstmateriaal van het eerste tot het zesde jaar en 
gaat men op zoek naar concrete manieren om de 
grammatica functioneel in te zetten. Daarnaast 
neemt men verschillende werkvormen voor een 
lectuurles onder de loep. Samen werkt men een 
optimale vraagstelling uit, die leidt tot vlottere lec-
tuur en beter tekstbegrip. 

 www.onderwijsservice.be 
 

 04.05.2017 
 Cultuurlessen in de eerste graad 
 Diocesane Begeleiding Antwerpen 
 DSKO, Antwerpen 
 Dietske Lehembre 
 1 Leerplandoelstellingen cultuurreflectie in de eer-

ste graad. 2 Uitwisseling van cultuurlessen: wat 
werkte goed, wat werkte minder goed, hoe zou 
deze les verbeterd kunnen worden? 

 www.nascholing.be/2016-2017 

Cursussen en congressen 

 
 07.03, 14.03, 21.03 en 28.03.2017 
 Aphrodite, Orpheus en Dionysus: Griekse mythen 

en hun betekenis 
 Davidsfonds Academie 
 CC ’t Aambeeld, Aartselaar 
 Freddy Decreus 
 De Grieken vertelden verhalen om belangrijke ge-

beurtenissen te verklaren: de vadermoord van Oe-
dipus, de twijfel van Orpheus, de straffen van Dio-
nysus. Freddy Decreus neemt een aantal Griekse 
mythen onder de loep en gaat op zoek naar wat ze 
ook  nu  nog  over  ons  zeggen.  Hij  legt  uit  hoe  my-
then kunnen uitgroeien tot ideologieën en gebruikt 
kunnen worden als psychologische modellen. 

 www.davidsfonds.be/academie  
 

 07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 18.04 en 25.04.2017 
 Xenophon tegen Aristippus 
 Griekse Kring 
 CC De Werf, Aalst 
 Jaak Peersman 
 Dat Socrates zelf geen geschriften naliet, stelde zijn 

leerlingen in staat om de erfenis van hun leermees-
ter voor eigen doeleinden te gebruiken. Zo voert 

Xenophon in zijn Memorabilia Socrates en zelfs 
diens leermeester Prodicus op om Aristippus van 
Cyrene de mantel uit te vegen. Xenophon had Aris-
tippus nog als medeleerling gekend voordat hij met 
de Perzische prins Cyrus naar Babylon trok, maar 
hij rekende in zijn gedenkschriften vooral af met de 
intussen befaamde fashionista. 

 www.ccdewerf.be 
 

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

 
 18.04 en 25.04.2017 
 Antiochos III: un second Alexandre le Grand? 
 Roma asbl 
 Château de l’Ermitage, Wavre 
 Sébastien Pollet 
 www.roma-asbl.be 

 
 02.05, 09.05, 16.05 en 23.05.2017 
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 De bacchanten: de Grieken en de mysteriecultus 
 Amarant 
 Zaal Stanislas, Berchem 
 Katharina Haemers 
 Bacchus (Dionysus) was voor de Grieken aanvanke-

lijk een symbool van vruchtbaarheid en levens-
kracht. De vervoering waarin deze god zijn volgelin-
gen bracht, was niet zozeer dronkenschap, maar re-
ligieuze extase: gemeenschap met de god doorheen 
wilde zang en dans. De geheime rituelen voltrokken 
zich  in  wouden,  bergen  en  grotten.  Het  was  een  
vreemde religieuze traditie, binnengebracht vanuit 
het ruige Thracië en oorspronkelijk uitsluitend voor 
vrouwen. In een land waar harmonie en matigheid 
de onvolprezen deugden waren, vormde deze cultus 
als het ware een uitlaatklep voor het irrationele, de 
anarchie, de extase. Maar niet iedereen tolereerde 
deze cultus. In zijn tragedie De bacchanten schetst 
Euripides op welke dramatische wijze Dionysus zijn 
cultus aan Thebe oplegt. 

 www.amarant.be 
 

 09.05, 16.05, 23.05 en 30.05.2017 
 Julius Caesar, Augustus, Hadrianus en Septimius 

Severus: politiek en intrige 
 CC De Adelberg i.s.m. Amarant 
 Raadhuis, Lommel 
 Sophie Dralans 
 Hoe kwamen de grote Romeinse heersers aan de 

macht en hoe bleven ze er? 
 www.ccdeadelberg.be  

 
 30.05, 06.06 en 13.06.2017 
 Les femmes de pouvoir et l’usage de la mytholo-

gie antique 
 Roma asbl 
 Château de l’Ermitage, Wavre 
 Sébastien Pollet en Margherita Romengo 
 www.roma-asbl.be  

Lezingen 

 
 08.03.2017 
 Roman Britain als spiegel van het heden 
 Elcker-ik 
 Elcker-ik, Antwerpen 
 Herman Simissen 
 www.elcker-ik.be 

 
 14.03.2017 
 De uitbarsting van de Vesuvius en de brieven van 

Plinius 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge 
 Vincent Hunink 
 www.nkvwestvlaanderen.be 

 
 14.03.2017 
 Le goût des choses antiques: la présence de l’An-

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

 
 16.03.2017 
 Archeologie in Limburg 2016 
 Spraakwater 
 Provinciaal Archeologisch 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 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 21.03.2017 
 Leeslamp: Augustus (John Williams) 
 Muntpunt 
 Muntpunt, Brussel 
 icontact.muntpunt.be/civicrm/event 

 
 21.03.2017 
 Onbekend Perzië: een fascinerende en intrige-

rende beschaving 
 NKV Vlaams-Brabant 
 Monseigneur Sencie-Instituut, Leuven 
 Jan Tavernier 
 www.nkv.nl 

 
 22.03.2017 
 Volkspolitiek en bedriegers in de late Romeinse 

republiek 
 NKV Oost-VLaanderen 
 Gent 
 Loonis Logghe 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 22.03.2017 
 Grand cru’s in Romeins Italië: wijnteelttechnieken 

en persinstallaties in de Marchestreek 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Dimitri Van Limbergen 
 www.nkv.nl 
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 04.04.2017 
 Apropos d’une intaille trouvée à Liberchies: ré-

flexion sur la presence d’Asclépios/Esculape en 
Gaule Belgique et en Germanie Inférieure  

 SAN 
 Au Pôle des Bateliers, Namur 
 Grégoire Masson 
 www.lasan.be 

 
 18.04.2017 
 L’art de la mosaïque chez les Romains 
 Roma asbl 
 Maison Jonathas, Enghien 
 Carine Mahy 
 www.roma-asbl.be 

 
 19.04.2017 
 Wil de echte Griek opstaan? Over Grieks-zijn in de 

renaissance 
 Griekenlandcentrum 
 Universiteit Gent, Blandijnberg, Gent 
 Han Lamers 
 www.griekenlandcentrum.ugent.be 

 
 21.04.2017 
 Compter, mesurer et payer en Grèce antique 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Charles Doyen 
 www.alexandrelegrand.be 

 

 25.04.2017 
 Het gouden huis van keizer Nero – De zonnewijzer 

van Augustus 
 Neos Aarschot 
 De Loods (Knoet), Aarschot 
 Marc De Block 
 neos.aarschot@gmail.com 

 
 26.04.2017 
 De Griekse Boeddha: boeddhisme in de hellenisti-

sche wereld 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 Gent 
 Dries De Crom 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 26.04.2017 
 A chacun le sien: correspondances entre animaux 

sacrificiels et destinataires divins en Grèce an-
cienne 

 Midis de l’Antiquité, UCL 
 Salle du Conseil FIAL, Louvain-la-Neuve 
 Zoé Pitz 
 www.uclouvain.be/mda.html 

 
 30.04.2017 
 Aqueducs romains: de la source au robinet 
 Ptah-hotep 
 Bibliothèque Publique Locale, Nivelles 
 A. Huet 
 info@ptah-hotep.be 

Tentoonstellingen 

 
 Van 28.03 tot 05.06.2017 
 Van castellum tot abdij: een vergeten tijd gede-

tecteerd 
 RAM, Oudenburg 
 Deze expo brengt opmerkelijke voorwerpen samen 

uit de verzameling van de detectorgegevens uit de 
streek. Deze kleinoden tonen het dagelijks leven 
rond Oudenburg van de laat-Romeinse tijd tot de 
middeleeuwen, van castellum tot abdij. 

 www.ram-oudenburg.be 
 

 Tot 30.06.2017 
 Timeless beauty 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Een sfeervol samenspel van antieke auteurs, een 

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

 
 Tot 16.03.2017 
 Zerbrechlicher Luxus: Köln, ein Zentrum antiker 

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

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

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

 
 Tot 01.05.2017 
 Drunter und Drüber: der Heumarkt 
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 Kölnisches Stadtmuseum, Köln (DE) 
 Deze tentoonstelling toont de resultaten van de 

opgravingen op de Heumarkt vanaf de Romeinse 
periode. 

 www.museenkoeln.de 
 

 Tot 07.05.2017 
 Defacing the past: damnation and desecration in 

imperial Rome 
 British Museum, London (GB) 
 www.britishmuseum.org 

 
 Vanaf 07.05.2017 
 Pracht und Herrlichkeit: Bewaffnung und Beklei-

dung keltischer Männer 
 Belginum, Morbach (DE) 
 www.belginum.de 

 
 Tot 18.06.2017 
 Wasser für Roms Städte 
 LVR-Römermuseum, Xanten (DE) 
 www.apx.lvr.de/de/lvr_roemermuseum 

 
 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 draaien-

de 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 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 17.09.2017 
 Construire malin, construire romain: 7 matériaux 

pour un Empire 
 Musée Archéologique du Val d’Oise, Guiry-en-

Vexin (FR) 
 www.valdoise.fr/608-le-musee-archeologique-de-

partemental-du-val-d-oise.htm 
 

 Tot 12.11.2017 
 Kampf um Neros Erbe: die Helvetier zwischen den 

Fronten 
 Vindonissa-Museum, Brugg (CH) 
 Na Nero’s zelfmoord vochten in 69 vier keizers om 

de macht. Daarbij raakten ook de Helvetiërs en het 
in Vindonissa gestationeerde 21e legioen betrok-
ken in deze burgeroorlog. 

 www.ag.ch/de/bks/kultur/museen_schloesser/ 
vindonissa_museum 

 
 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 uit het 
oude Nabije Oosten, Egypte en de klassieke wereld 
te zien. 

 www.rmo.nl 
 

 Tot 07.01.2018 
 Fibula’s 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Naast fibula’s zelf zijn voorbeelden van de spelden 

te zien op Romeinse en middeleeuwse portretten, 
van levensgrote standbeelden tot kleine gouden 
munten, om te verduidelijken hoe ze gedragen 
werden. 

  www.rmo.nl 

Toneel 

 
 Helena: zo is het gegaan 
 Theater FroeFroe 
 De jonge acteur Patrick Vervueren bewerkte de be-

kende sage van Helena van Troje tot een heden-
daags drama over liefde en verraad. Een geweldda-
dig spektakel met acteurs, poppen, video en live-
muziek. 11+. 

 06.03 en 07.03.2017: CC Zwaneberg, Heist-o/d-Berg
08.03 en 09.03.2017: CC, Lokeren 
10.03.2017: CC, Merksem 
11.03.2017: Grote Zaal, Aarschot 
13.03 en 14.03.2017: AGB Cultuur, Geel 
16.03, 17.03 en 18.03.2017: DE STUDIO, Antwerpen

20.03 en 21.03.2017: CC ’t Schaliken, Herentals 
23.03.2017: GC De Rinck, Anderlecht 
24.03.2017: CC Belgica, Dendermonde 
27.03.2017: CC De Spil, Roeselare 
28.03.2017: CC Casino, Heusden-Zolder 
30.03.2017: CC De Bogaard, Sint-Truiden 
31.03.2017: CC De Kern, Wilrijk 
02.04.2017: CC De Grote Post, Oostende 
09.04.2017: Vooruit, Gent 
18.04 en 19.04.2017: Kuub, Turnhout 
20.04.2017: CC, Schoten 
21.04.2017: CC Muze, Heusden-Zolder 
22.04.2017: Cultuurfabriek, Sijsele 
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25.04.2017: CC De Werf, Aalst 
27.04.2017: CC, Sint-Niklaas 
02.05 en 03.05.2017: CC De Borre, Bierbeek 
04.05.2017: CC, Maasmechelen 
05.05.2017: CC Nova, Wetteren 
08.05 en 09.05.2017: MaZ, Sint-Andries 
12.05.2017: CC Den Blank, Overijse 
16.05.2017: Jeugdcentrum Zweepes, Oud-Turnhout 
18.05 en 19.05.2017: CC, Lier 
28.05.2017: Grote Zaal, Antwerpen 

 www.froefroe.be 
 

 Pericles (Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Cathy Naden 
 Op zes 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.campo.nu 
 

 Antigone (Sophocles) 
 Atelier Théâtre Jean Vilar 
 09.03, 10.03, 11.03, 14.03, 15.03 en 16.03.2017: 

Aula Magna, Louvain-la-Neuve 
 www.atjv.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. 

 09.03.2017: CC De Warande, Turnhout 
10.03.2017: CC De Grote Post, Oostende 
23.03.2017: CC, Berchem 

 www.kvs.be 
 

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

23.03.2017: Campo, Gent 

 www.campo.nu 
 

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

25.03.2017: Campo, Gent 
 www.campo.nu 

 
 Anthony and Cleopatra (naar Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Cathy Naden 
 Toelichting: zie Pericles (07.03.2017). 
 11.03.2017: Kaaistudio’s Brussel 

25.03.2017: Campo, Gent 
 www.campo.nu 

 
 Julius Caesar (naar Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Robin Arthur 
 Toelichting: zie Pericles (07.03.2017). 
 11.03.2017: Kaaistudio’s, Brussel 

25.03.2017: Campo, Gent 
 www.campo.nu 

 
 Coriolanus (naar Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Jerry Killick 
 Toelichting;: zie Pericles (07.03.2017). 
 12.03.2017: Kaaistudio’s, Brussel 

26.03.2017: Campo, Gent 
 www.campo.nu 

 
 Troilus and Cressida (naar Shakespeare) 
 Forced Entertainment / Jerry Killick 
 Toelichting: zie Pericles (07.03.2017). 
 12.03.2017: Kaaistudio’s, Brussel 

26.03.2017: Campo, Gent 
 www.campo.nu 

 
 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. 

 16.03, 17.03 en 18.03.2017: NTG, Gent 
24.03 en 25.03.2017 (marathon): KVS, Brussel 

 www.kvs.be 
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Muziek en ballet 

 
 Il pianto d’Orfeo 
 Scherzi Musicali 
 De  mythe  van  Orpheus  zoals  ze  gestalte  kreeg  bij  

Peri, Caccini, Monteverdi, Rossi en Sartorio. 
 12.03.2017: Salle Philharmonique, Liège 
 www.oprl.be 

 
 Il ritorno d’Ulisse in patria (Claudio Monteverdi) 
 B’Rock 
 14.03 en 16.03.2017: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 Galina & Hildegard, sterke vrouwen 
 Psallentes & Het Collectief/30CC 
 Fragmenten uit Ordo virtutum van Hildegard von 

Bingen en muziek van Galina Oestvolskaja. 
 16.03.2017: Predikherenkerk, Leuven 
 www.30cc.be 

 
 Erros 
 Eléonor 
 Eléonor mixt folk, roots, jazz en fado, zingt over het 

leven, de liefde en de keerzijde ervan en ging daar-
voor op zoek naar inspiratie in het Latijn, Spaans en 
Portugees. 

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

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

ingrediënten van Händels opera over Agrippina. 
Wisselwerking van recitatief en aria. 

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

 www.operaballet.be 
 

 Discopéra Dido and Aeneas 
 ORW 
 Beluisteren en bespreken van enkele beroemde 

opnamen van de gelijknamige opera. 
 27.04.2017: Opéra Royal de Wallonie, Liège 
 www.operaliege.be 

 
 Un soir avec … Dido and Aeneas 
 ORW 
 Inleiding op de gelijknamige opera van Henry Pur-

cell. 
 03.05.2017: Opéra Royal de Wallonie, Liège 
 www.operaliege.be 

 

 Orpheus of de wonderbaarlijke standvastigheid 
der liefde (Georg Philipp Telemann) 

 Apotheosis 
 Orpheus vertelt  op  originele  en  soms  grappige  

wijze over de twee gescheiden werelden van de ja-
loerse, op Orpheus verliefde koningin Orasia ener-
zijds en de in de onderwereld dominerende Pluto 
anderzijds. Orasia’s plan om Orpheus voor zich te 
winnen door Eurydice te vermoorden mislukt. 
Moet ze zichzelf nu van het leven beroven om in de 
onderwereld naar Orpheus’ liefde te dingen? Het 
gaat om een première in België.  

 05.05.2017: CC, Hasselt 
16.05.2017: Bozar, Brussel 
20.05.2017: HetPaleis, Antwerpen 

 www.ccha.be; www.bozar.be; www.hetpaleis.be 
 

 Dido and Aeneas (Henry Purcell) 
 ORW 
 09.05, 10.05, 12.05, 13.05 en 14.05.2017: Opéra 

Royal de Wallonie, Liège 
 www.operaliege.be 

 
 Coriolanus (Ludwig van Beethoven) 
 deFilharmonie 
 Daarnaast staat er werk van Mendelssohn, Bach en 

Schumann op het programma. 
 12.05.2017: De Roma, Antwerpen 
 www.defilharmonie.be 

 
 L’Orfeo (Claudio Monteverdi) 
 Choeur de Chambre de Namur – Cappella Mediter-

ranea  
 17.05.2017: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 Suite uit Dido & Aeneas (Joseph Martin Kraus) 
 Helsinki Baroque Orchestra 
 Daarnaast staat er muziek van Wolfgang Amadeus 

Mozart en Ludwig van Beethoven op het pro-
gramma. 

 17.05.2017: De Bijloke, Gent 
 www.bijloke.be 

 
 Daphnis et Chloé (Maurice Ravel) 
 De Munt  
 Daarnaast staat er andere muziek van Ravel op het 

programma. 
 29.06.2017: Bozar, Brussel 
 www.demunt.be 
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Uitstappen en reizen 

 
BUITENLAND 

 
 14.03 tot 20.03.2017 
 Gladiatoren: museumreis naar Campanië en Rome 
 Labrys Reizen i.s.m. Museum Het Valkhof 
 Deze reis wordt georganiseerd in het kader van de 

tentoonstelling Gladiatoren, helden van het Colos-
seum te Nijmegen. Men maakt niet alleen kennis 
met de amfitheaters waar de spelen werden ge-
houden, maar ook met de steden waar ze plaats-
vonden en met de rijk gedecoreerde villa’s waar de 
opdrachtgevers woonden. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 23.05 tot 02.06.2017 
 Sicilië 
 Labrys Reizen 
 Hoogtepunten van deze reis zijn de mozaïeken van 

Piazza Armerina, het tempeldal in Agrigento, de 
tempels van Selinunte, het idyllische Segesta, Pa-
lermo, Mozia en Syracuse. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 02.06 tot 08.06.2017 
 Gladiatoren: museumreis naar Campanië en Rome 
 Labrys Reizen 
 Zie de gelijknamige reis van 14.03.2017. 
 www.labrysreizen.nl 

Evenementen 

 
 03.03.2017 
 Workshop Militair voor één dag 
 Nationaal Tabaksmuseum 
 Nationaal Tabaksmuseum, Wervik 
 www.nationaaltabaksmuseum.be 

 
 10.04 tot 14.04.2017 
 Romalia 
 KU Leuven, Specifieke Lerarenopleiding Latijn 
 Domein Hoogland, Lokeren 
 Bedoeld voor jongeren van het eerste tot vierde 

jaar van het middelbaar. Men wil hen op een 
speelse manier in contact brengen met de oud-
heid. Via allerhande spelletjes, keuzeactiviteiten en 
avondactiviteiten wordt er geprobeerd om de pas-
sie voor de Romeinse cultuur en taal over te bren-
gen naar de leerlingen. Bovendien krijgen de jon-
geren op een luchtige manier een culturele bagage 
mee die hen niet alleen meer inzicht geeft in de 
maatschappij van de klassieke oudheid, maar ook 
in onze huidige samenleving. 

 www.romalia.be 
 

 04.05.2017 
 Romeins Weekend 
 RAM 
 RAM, Oudenburg 

 Authentieke re-enactmentgroepen strijken neer in 
en rond de abtstuin. Er zijn workshops, gladiato-
rengevechten, uiteenzettingen, spektakels e.d. 

 www.ram-oudenburg.be 
 

 21.05.2017 
 Goûtez romain  
 Archéosite 
 Archéosite, Aubechies 
 Romeinse maaltijd. 
 www.archeosite.be 

 
 11.06.2017 
 Goûtez gaulois 
 Archéosite 
 Archéosite, Aubechies 
 De maaltijd bij de Galliërs. 
 www.archeosite.be 

 
BUITENLAND 

 
 10.06, 11.06, 17.06 en 18.06.2017 
 Römerfestival 2017 
 Carnuntum 
 Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg (AT) 
 www.carnuntum.at 

 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 29.01.2017. 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. 
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Bijdragen voor Prora zijn steeds welkom. Ze moeten aan de redactie worden bezorgd per e-mail (prora@vlot-vzw.be) in de vorm van één 
Word-document als bijlage. Om de verwerking van een ingezonden bijdrage te vereenvoudigen en problemen zo veel mogelijk te vermijden, 
vragen we om de opmaak van de 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 30 april 2017. 
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