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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
‘Er waren geen klassen met kinderen van de-
zelfde leeftijd die dezelfde dingen aan het leren 
waren. Op school volgden kinderen een groten-
deels individueel leertraject. (...) In dit klaslokaal 
zijn de leerlingen in drie groepen verdeeld. De 
jongsten zijn met de leesles bij de lettergrepen. 
Een oudere leerling schrijft lettergrepen voor ze 
op, die ze dan hardop moeten voorlezen, ofwel 
dicteert hij lettergrepen die ze moeten opschrij-
ven, bij wijze van schrijfles. De kinderen van de 
middelste groep krijgen les van de hulponder-
wijzer. Zij houden zich bezig met het schrijven 
van woorden en verzen. De hoogste groep krijgt 
les van de meester zelf. Zij moeten langere stuk-
ken tekst zien te ontcijferen.’ 
 
Aan de leerinhouden had je al gemerkt dat dit 
geen beschrijving is van een actuele klassituatie. 
De fragmenten las ik in het boekje In een Ro-
meins klaslokaal. Een schoolboek uit de eerste 
eeuw van Eleanor Dickey (vertaald door A. Ver-
heij en V. Hunink). Het boekje bevat zoge-
naamde colloquia, antieke schoolteksten, voor-
zien van commentaar. Het afstompende, op re-
productie gerichte onderwijs van de Romeinse 
ludi magister ligt veraf van de creatieve, afwis-
selende en interessante werkvormen en inhou-
den die wij de leerlingen aanbieden, maar toch 
leek er bij de Romeinen zoiets te bestaan als dif-
ferentiëren, ‘co-teaching’, ‘peer tutoring’ en in-
dividuele leertrajecten. Uiteraard was dit geen 
bewuste keuze van de schoolmeester: het ont-
breken van de leerplicht leidde ertoe dat de 
weinige leerlingen die toch naar school gingen, 
allemaal in dezelfde klas zaten. 
 
De omstandigheden op school maken het van-
daag soms interessant om enkele principes van 
de ludi magister weer toe te passen, zonder de 
lijfstraffen weliswaar. Hoewel in de middelbare 
school niet alle leerlingen klassieke talen bij el-
kaar zitten – in het hoger onderwijs is dat hier 
en daar wel het geval –, krijgen sommigen van 

ons wel te maken met graadklassen. Daarnaast 
zijn ook Latijnse en Griekse klassen vandaag 
vaak niet zo homogeen. Hoog tijd dus voor een 
nascholing over differentiëren in de lessen klas-
sieke talen, zo dachten we bij de VLOT. Je leest 
er meer over in deze Prora. 
 
Wanneer ik dit schrijf, is de vakantie nog veraf, 
maar het volgende schooljaar toch al in voorbe-
reiding: inleefstages en infodagen moeten de 
basisschoolleerlingen immers warm maken om 
volgend jaar Latijn te gaan volgen. De maat-
schappelijke relevantie van het vak Latijn, de 
vormende waarde, de uitdaging: 12-jarigen 
hebben er vaak geen oren naar. Je kunt er eer-
der de ouders mee overtuigen, maar soms zijn 
zij helaas minder bereikbaar of betrokken, of la-
ten zij principieel hun kinderen de vrije keuze. 
Het beeld van Latijn als moeilijk, uitdagend vak 
kan bovendien een averechts effect hebben op 
potentiële latinisten. Gesprekken met basis-
schoolleerlingen tijdens de voorbije inleefsta-
ges maakten mij duidelijk dat ze Latijn soms in 
de eerste plaats associëren met keihard wer-
ken, wat hen dan niet aantrekt en zelfs af-
schrikt. Ik ondervond dat de interessante in-
houd van het vak Latijn voor hen belangrijker is 
als motiverende factor, en terecht. Dit jaar heb 
ik ook mijn collega’s op een personeelsvergade-
ring toegesproken om hun niet altijd correcte 
beeld van het vak Latijn bij te stellen. Een raak 
gekozen opmerking of aanmoediging door een 
collega in het inschrijvingsteam kan immers be-
slissend zijn om een leerling met het juiste pro-
fiel toch nog over de streep te trekken. 
 
Hopelijk kunnen we na de vakantie allemaal 
starten met een mooie groep gemotiveerde 
leerlingen. Namens het VLOT-bestuur wens ik je 
een aangename en rustgevende vakantie. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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VERENIGING 
 

 
 
 

Nascholing Differentiatie 
 

 
 
In het Vlaams onderwijs worden klasgroepen, 
ook in studierichtingen met Latijn en Grieks, 
steeds heterogener. Het is niet meer altijd zo 
evident om dezelfde les op dezelfde manier 
aan de hele klasgroep te geven. Differentiatie 
is dan aangewezen, maar dat is gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Hoe moet je dat concreet 
aanpakken? Welke mogelijkheden zijn er? Wat 
zijn de valkuilen? Op deze en andere vragen 
willen we een antwoord bieden tijdens de na-
scholing Differentiatie op woensdag 8 novem-
ber 2017 in Mechelen. 
 
In een plenumlezing wordt eerst een theore-
tisch kader geschetst over het waarom en het 
hoe van differentiëren, telkens geïllustreerd 
met voorbeelden uit onze eigen vakken. Tege-
lijk wordt dat ook al concreet en praktisch ge-
maakt met een checklist of stappenplan dat 
leerkrachten achteraf kunnen gebruiken om 
differentiatie in te bouwen in een les of lessen-
reeks. 
 
Daarna volgen alle deelnemers nog twee work-
shops. In de ene workshop komt binnenklasdif-
ferentiatie aan bod. Voor de andere workshop 
kan er een keuze worden gemaakt tussen twee 
onderwerpen: differentiatie met behulp van 
ICT of differentiatie in graadklassen. 
 

Programma 
 

13.45 uur: onthaal met koffie/thee 

14.15 uur: inleiding 

14.20 uur: plenumlezing 

15.00 uur: koffiepauze 

15.30 uur: workshop 1 

16.15 uur: workshop 2 

17.00 uur: einde 
 

Praktische informatie 
 

Datum:  woensdag 8 november 2017, 
van 14.15 tot 17.00 uur 

 

Locatie:  Diocesaan Pastoraal Centrum, 
Frederik de Merodestraat 18, 
2800 Mechelen 

 

Kostprijs:  • 30 euro voor VLOT-leden 
     • 40 euro voor niet-leden 

• 5 euro voor studenten (met 
studentenkaart) 

 

Op dit moment worden er nog enkele inhoude-
lijke en praktische details uitgewerkt. Via onze 
website, onze Facebookpagina en onze digitale 
nieuwsbrief brengen we je op de hoogte wan-
neer er kan worden ingeschreven. 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Een Latijnse versnovelle over de Groote Oorlog: 
Faverzani’s Aedituus (1919) 

 

Dirk Sacré 
 
 
Korte epische gedichten in het Latijn, gaande 
van honderd tot pakweg twee- of maximaal 
driehonderd verzen, kenden een boom vanaf 
de renaissance en werden tot diep in de twin-
tigste eeuw met grote regelmaat gepubliceerd. 
De uitermate getalenteerde en succesrijke 
tweetalige dichter Giovanni Pascoli (1855-
1912) was verantwoordelijk voor de laatste op-
flakkering van het genre. Hij kaapte vanaf het 
laatste decennium van de negentiende eeuw 
tot aan zijn dood haast jaar na jaar de hoofd-
prijs weg op het Certamen Hoeufftianum, een 
internationale wedstrijd voor Latijnse poëzie, 
uitgeschreven door de Koninklijke Akademie te 
Amsterdam, een competitie die pas in 1978 ter 
ziele is gegaan.1 In het Latijn dichtte Pascoli bij 
voorkeur verhalende versnovellen, waarin per-
sonages uit de profane of de christelijke oud-
heid, ofwel dichters of bekende historische fi-
guren, ofwel minder bekende, obscure of zelfs 
verzonnen protagonisten een hoofdrol speel-
den, waarin veel aandacht werd geschonken 
aan vrouwen en kinderen, aan slaven en slavin-
nen, of aan kleine luiden over wie de geschie-
denisboeken meestal zwijgen. Hij liet hen 
graag in een crisissituatie belanden, vertelde 
hun wederwaardigheden en diepte hun gevoe-

                                                      
1 Het sluimerende archief van de wedstrijd werd in 2012 door dr. X. van Binnebeke herontdekt en berust grotendeels in 
het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Het bevat naast de bekroonde gedichten vele honderden onbekroonde en dus 
vaak onuitgegeven Latijnse producten, waaronder ook enkele tientallen onbekende Latijnse gedichten over de Eerste 
Wereldoorlog. Wie deelnam aan de wedstrijd moest zijn stuk anoniem aanbieden, voorzien van een motto; in een 
afzonderlijke omslag moest het motto aan de naam van de dichter gelinkt worden; alleen van de bekroonde dichters 
werd de enveloppe jaar na jaar opengemaakt; heel wat enveloppes werden vernietigd of berusten nog ongeopend in 
het archief. Het vastleggen van het auteurschap van het gros van de afgewezen (soms interessante of waardevolle) 
poëzie zal dus nog heel wat onderzoek vergen. Aan de KU Leuven loopt momenteel een project over de ‘schatten’ van 
het Hoeufftianum-archief. 

lens en psyche uit; niet zelden liet hij zijn per-
sonages in een aantal dramatische scènes in de 
directe rede aan het woord komen. Aldus  pro-
beerde hij zich in te leven in de gevoelens en 
de gedachten van Jugurtha (Iugurtha, be-
kroond in Amsterdam in 1897), toen die op het 
einde van zijn leven in het Tullianum in Rome 
was opgesloten; zo liet hij de veteraan Aetrius 
honderduit over zijn oorlogsavonturen vertel-
len aan de kinderen van zijn geboortedorp, 
maar ook over die wonderbaarlijke mens die 
hij als honderdman een paar keer in Judea aan 
het werk had gezien, van wiens dood aan het 
kruis hij getuige was geweest en van wie hij, 
naar het woord van de evangelist (vgl. Lucas 
23:47), kon getuigen dat hij ‘waarachtig een 
rechtvaardig man was geweest’ (Centurio, be-
kroond in 1902); zo borstelde hij het drama van 
een christelijke slavin die haar man in onduide-
lijke omstandigheden verloren had, haar baby 
aan vreemden had moeten afstaan en daar-
door zo getraumatiseerd was dat ze haar 
meesters kindje, waarvoor ze moest zorgen, 
begon te verwarren met haar eigen baby (Thal-
lusa, bekroond in 1912); en probeerde hij een 
heel concrete invulling te geven aan de poëti-
sche competitie waarin Catullus zich in taberna 
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met zijn dichterlijke boezemvriend Licinius Cal-
vus had gemeten (Catullocalvos, bekroond in 
1898; vgl. Catullus 50). 
 
Giovanni Pascoli overleed op 6 april 1912, ruim 
twee jaar voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak; 
toch is zijn invloed op de Latijnse poëzie over 
de Groote Oorlog betekenisvol geweest.2 
Vooral het werk van Italianen is zonneklaar 
doordrongen van Pascoli, die ook als volkstalig 
dichter een ijzersterke reputatie genoot; wat 
de Neolatijnse poëzie betreft, stond Italië toen 
kwantitatief en kwalitatief aan de top. Grasdui-
nend in bloemlezingen van Europese poëzie in 
de volkstalen ontmoet je niet zo vaak lange 
verhalende gedichten over oorlogsbelevenis-
sen, heldendaden, concrete militaire acties, fa-
miliale drama’s als gevolg van de oorlogstoe-
stand: die stof was allicht eerder voor het 
proza of voor het journalistieke domein voor-
behouden. In de Latijnse poëzie van het 
tweede en het derde decennium van de twin-
tigste eeuw daarentegen zijn die poëtische ver-
halen net wél rijkelijk vertegenwoordigd. 
 
De allerbeste stukken in dit genre zijn allicht 
niet diegene die een puur epische, vergiliaanse 
aanpak volgen, maar diegene waarin het pas-
coliaanse model doorschemert. De focus ver-
schuift dan. De dichter concentreert zich niet 

                                                      
2 Sommige oorlogsdichters gaven dat ook expliciet toe. Zie bijvoorbeeld het voorwoord tot Raffaello Melani’s gedicht In 
Alpibus, huiusce tempore belli, gepubliceerd in het tijdschrift Atene e Roma, 1918, pp. 159-163 (ik vertaal): ‘Ik houd erg 
veel van de antieke Griekse en Latijnse poëzie. De lectuur en nadere beschouwing van de bewonderenswaardige 
gedichten van Giovanni Pascoli hebben me er evenwel toe overgehaald om in het kielzog van die steengoede dichter, 
zij het op een serieuze afstand, ook zelf iets in Latijnse verzen te gieten, al heb ik daartoe een langdurige schroom en 
weerstand moeten overwinnen.’ Melani heeft dit gedicht enkele jaren later aangeboden voor de Latijnse gedichten-
wedstrijd in Amsterdam, maar in gedrukte vorm, zodat het meteen gediskwalificeerd werd – alleen onuitgegeven werk 
werd in aanmerking genomen (Haarlem, Noord-Hollands Archief, KNAW, 64-825). Over de invloed van Pascoli op latere 
Latijnse dichters consultere men Patrizia Paradisi, ‘Pascoli e la poesia neolatina del Novecento’, in Andrea Battistini – 
Gianfranco Miro Gori – Clemente Mazzotta (eds.), Pascoli e la cultura del Novecento, Venetië, 2007, pp. 125-178. 
3 Faverzani werd geboren in een kroostrijk boerengezin – die achtergrond sijpelt vaak door in zijn poëzie. Hij studeerde 
aan het bisschoppelijk seminarie van Cremona. Omdat hij veeleer een autodidact was – hij behaalde nooit een 
universitair diploma –, had hij geen toestemming om in de hogere jaren van het college te Merate Latijn te geven. 
4 Zie bijvoorbeeld Alphonsus Maria Càsoli, Lyricorum liber, ed. T. Sorbelli, Novissimi poetae Latini, 1, Modena, 1922, p. 
XXIII; Alfredo Bartoli, ‘Il movimento neoclassico dell’ultimo cinquantennio’, in C. Galassi Paluzzi (ed.), Atti del III 
Congresso Nazionale di Studi Romani, 4, Bologna, 1935, pp. 228-232 (p. 229); Tommaso Sorbelli, ‘Riflessi della guerra 
mondiale nella poesia latina contemporanea’, ibid., pp. 138-164 (pp. 148-149 en 161); Maria Corallo, La poesia latina di 
Vittorio Genovesi, Saggi e Ricerche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, N.S., 1, Milaan, 1945, pp. 16 en 19; Jozef 
IJsewijn-Jacobs, Latijnse poëzie van de twintigste eeuw, Lier, 1961, p. 56; V.R. Giustiniani, Neulateinische Dichtung in 
Italien 1850-1950. Ein unerforschtes Kapitel Italienischer Literatur- und Geistesgeschichte, Beihefte zur Zeitschrift für 
Romanische Philologie, 173, Tübingen, 1979, p. 25; Cristini, ‘De Latinis litteris: 1917’, Vox Latina, 51, 2015, pp. 474-498 
(pp. 483-484), en ‘1918’, ibid., 52, 2016, pp. 55-73 (pp. 58-59). 

op een omstandige uiteenzetting van oorlogs-
daden, maar stelt scherp op de psychische of 
emotionele crisis van een individu of een fami-
lie. Hij laat zien hoe gezinnen ontwricht wor-
den, wanneer een man, die tevens een echtge-
noot, een vader, een zoon is, in oorlogstijd 
dienst heeft genomen, in zijn gezin gemist 
wordt of op het slagveld is gesneuveld. Hij ver-
kent de impact van de oorlog op het leven van 
gewone mensen. De dichter dramatiseert die 
verhalen, en wel in tweevoudige zin. Aan de 
ene kant schroeft hij de gevoelens van zijn per-
sonages op, mijdt sentimentaliteit of pathetiek 
niet en hanteert een toon die tussen het epi-
sche en het elegische laveert (nogal wat dich-
ters ritmeren hun vertellingen overigens in ele-
gische disticha); aan de andere kant structu-
reert hij die verhalen in een aantal eerder losse 
scènes, waarin het gesproken woord van ge-
wone mannen, en zeer vaak ook van vrouwen 
en kinderen, veelvuldig aan bod komt. 
 
Dat is meer dan eens het geval in de Latijnse 
versnovellen van Antonio Faverzani (1861-
1922). Deze latinist uit San Daniele Po, in de 
omgeving van Cremona, die Italiaans en Latijn 
doceerde (1885-1922) in een college te Merate 
bij Como,3 wordt vaak in één adem genoemd 
met de grootste Latijnse dichters van de twin-
tigste eeuw,4 maar werd tot dusverre nooit 
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echt bestudeerd; wél werden in zijn geboorte-
stad bijna een halve eeuw na zijn dood zijn La-
tijnse gedichten gebundeld en met een Itali-
aanse vertaling uitgegeven.5 Zoals in dat van 
bijvoorbeeld Alfredo Bartoli, Carlo Vignoli, Do-
menico Migliazza en Camillo Morelli, is ook in 
het werk van Faverzani de invloed van Pascoli 
merkbaar:6 vaak spelen vrouwen en kinderen 
een centrale rol; de vertellingen zijn korte 
drama’s waarin grote emoties niet worden ge-
schuwd; Faverzani schrijft zijn novellen nu eens 
in hexameters, dan weer in elegische disticha. 
De opbouw in scènes vertoont bij hem minder 
complexiteit dan bij Pascoli: veelal verloopt het 
verhaal rechttoe rechtaan; taal en versbouw 
zijn minder gesofisticeerd dan bij zijn grote 
voorbeeld, terwijl de stof en thematiek soms 
doen denken aan de boerenroman of de dorps-
novelle, zoals we die voor deze periode ook uit 
onze Vlaamse letteren kennen. Faverzani’s 
eerste producten staan het duidelijkst onder 
de invloed van Pascoli: de thema’s zijn aanvan-
kelijk allemaal aan de oudheid ontleend. In Co-
moedia (1909) bijvoorbeeld gaat het over de 
gelijknamige villa van Plinius Minor te Como en 
Lydia (1911) handelt over de verliefdheid van 

                                                      
5 Antonio Faverzani, Poemetti latini, a cura di Angelo Rescaglio, Annali della Biblioteca Statale e Libreria Civile di Cremo-
na, 21/2 (1970), Cremona, 1971. Kort daarop bracht Rescaglio een brochure over leven en werk van de man uit: Antonio 
Faverzani. L’uomo e il poeta, Cremona, 1972. In Merate werd een pleintje naar hem genoemd, in zijn geboortestadje 
een straat. Het grootste gedeelte van zijn privébibliotheek kwam terecht in de Biblioteca Civica van Merate. 
6 In het Pascoli-archief in Castelvecchio is een brief bewaard van Faverzani aan de zus van Pascoli, geschreven op 17 juni 
1912, dus kort na diens dood (Archivio e Casa di Giovanni e Maria Pascoli, M. 1.4.97), waarin Faverzani rouwt om het 
heengaan van ‘de grote, de heilige dichter’ en bijna smeekt een kopie te mogen ontvangen van diens laatst bekroonde, 
hierboven al vermelde gedicht Thallusa. Hij vreesde allicht dat Pascoli’s Latijnse zwanenzang niet meteen zou worden 
gepubliceerd. Pascoli vernam op zijn doodsbed, op 11 maart 1912, dat zijn gedicht de gouden medaille in Amsterdam 
had gewonnen. Het werd wel degelijk in de loop van 1912 gepubliceerd door de Amsterdamse academie. Het archief 
van Pascoli is gedigitaliseerd en kan op het internet geraadpleegd worden; het is eenvoudig te vinden als men zoekt 
naar ‘casa e museo Pascoli a Castelvecchio’. 
7 Hier werd Faverzani duidelijk geïnspireerd door Phidyle, Pascoli’s gedicht (bekroond in Amsterdam, 1894), waarin de 
dichter een ontmoeting van Horatius en Phidyle ensceneerde; Phidyle en Lydia komen allebei in de Carmina van Horatius 
voor. Zie Francesco Della Corte (dir.), Enciclopedia oraziana, 1, Firenze, 1996, pp. 777-778 (Lidia) en 732-733 (Fidile).  
8 Faverzani won eenmaal (1916) de gouden medaille in het Hoeufftianum en behaalde er zesmaal de magna laus (1910, 
1912, 1914, 1915, 1918, 1919). 
9 Er is slechts een gedeeltelijke uitzondering, het gedicht Cultor maiorum (in 1912 door Faverzani ingediend voor de 
wedstrijd van 1913, maar niet bekroond; de moderne uitgever van Faverzani [Poemetti, p. X] waande het gedicht 
verloren; het bevindt zich nog in typoscript in het Noord-Hollands Archief te Haarlem, KNAW, 64-820), terwijl er ook 
een contemporaine, maar uiterst zeldzame druk van bestaat (Merate, 1913). In deze lusus botst een beate bewonderaar 
van de oude Romeinen op de Via Appia op de schim van een antieke Romein, die een gesprek met hem aangaat en de 
‘grootse daden der ouden’ flink relativeert. 
10 Faverzani, Poemetti, pp. 56-60. De uitgever dateert het gedicht in 1920. Uit de archieven van de Amsterdamse 
wedstrijd blijkt echter dat het daar in 1919 als een van de inzendingen aankwam. Het werd niet bekroond. Kennelijk liet 
Faverzani het in Merate drukken in 1920. 

Horatius op de in zijn oden vernoemde Lydia.7 
Het mag worden aangestipt: Pascoli leefde nog 
toen Faverzani in 1910 en in 1912 in de prijzen 
viel in Amsterdam.8 
 
Pas in 1915 zei Faverzani de antieke verhaal-
stof vaarwel, boorde hij andere onderwerpen 
aan en begon hij over contemporaine onder-
werpen te dichten.9 In het oeuvre van zijn laat-
ste levensjaren is de Eerste Wereldoorlog of-
wel prominent ofwel op de achtergrond aan-
wezig. Dat is ook zo in het gedicht Aedituus, dat 
waarschijnlijk uit 1919 dateert; het verhaal be-
staat uit 62 elegische disticha.10 Het maakt de 
ontwrichtende gevolgen van de oorlog aan de 
hand van een persoonlijk drama duidelijk. Hier 
gaat het om de aantasting van de fysieke inte-
griteit van een soldaat, om relaties die door de 
oorlogsomstandigheden op de klippen slaan 
en ook om een pijnlijk aan het licht tredende 
sociale ongelijkheid. De verzen zelf zijn van een 
ovidiaanse helderheid en eenvoud, en verra-
den door hun vlotte elegantie een geoefende 
dichterhand. Het milieu waarin het verhaal 
goeddeels speelt, is ruraal; het hoofdperso-
nage heeft iets van een ‘mens van goede wil’, 
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bij wie de stoppen doorslaan wanneer hij eerst 
verminkt raakt in de oorlog, zijn meisje aan een 
rijke nietsnut verliest en als klap op de vuurpijl 
gedwongen wordt om als koster getuige te zijn 
van het huwelijk van het meisje dat hem voor 
die man verlaten heeft; hij eindigt als de gek 
van het dorp.11 
Emilio (zo heet het hoofdpersonage) is een jon-
geman uit een eenvoudig boerengezin; zijn va-
der is aan een ziekte bezweken. Noest wer-
kend op zijn morzel gronds voorziet hij samen 

met zijn moeder in zijn levensonderhoud; hij 
betrekt een bescheiden huis; het leven heeft 
hem gehard. Van zijn overleden vader heeft hij 
de taak van koster overgenomen. Hij is niet on-
knap en trekt al jong de aandacht van menig 
boerenmeisje. Op zijn achttiende wordt hij 
smoorverliefd op het meisje Lyca en de gevoe-
lens zijn wederzijds. De genegenheid tussen 
beiden neemt overhand toe; er worden plan-
nen gesmeed voor een verloving (vv. 1-16). Et 
la guerre éclata: 

 

At subito bellis flagrat feralibus orbis 
  et castra Aemilius, iussus abire, petit. 
Adflens lugenti valedixerat ante puellae; 
  oscula cum lacrimis tristis uterque dedit. 
Inque vices, menses aliquot, testatus amorem, 
  neuter neglexit mittere litterulas. 
Non semel ille ferox concurrit in Alpibus hosti; 
  nam sibi mente Lycam cernit adesse suam. 
Dum vero fortis pugnat super ardua Carsi 
  pro patria diro vulnere paene cadit. 
Namque globi ignivomi fragmen crus percutit ictu 
  fulmineo et, segetes falx ut acuta, secat. 
Excipit hospitium iuvenem castrense relatum 
  lectica miseri succutiente femur. 
Nec mora, vulnus hians properant curare medentes, 
  matrem dum clamat, dum ciet ille Lycam. 

‘Maar plots zetten funeste oorlogen de wereld in brand. Emilio werd onder de wapenen 
geroepen en moest zijn huis verlaten. Kort tevoren had hij wenend van zijn meisje, dat 
treurde, afscheid genomen; droef te moede hadden ze elkaar kussen gegeven, ver-
mengd met tranen. Gedurende enkele maanden betuigden ze elkaar plechtig hun ge-
voelens van liefde in de briefjes die ze elkaar naarstig om beurt schreven. Verbeten 
vocht hij meer dan eens tegen de vijand in de Alpen; het leek hem dat zijn Lyca hem 
terzijde stond. Maar op een dag, toen hij verwoed voor het vaderland streed hoog in het 
massief van de Karst,12 scheelde het niet veel of hij was bezweken aan verschrikkelijke 
verwondingen. Want als door een inslag van de bliksem werd hij door een scherf van 

                                                      
11 Nog sterker doet het gedicht Post Nubila Phoebus aan onze Vlaamse heimatliteratuur denken (Faverzani, Poemetti, 
pp. 67-72). Het gedicht, door de moderne uitgever gedateerd in 1921, werd in 1922, Faverzani’s laatste levensjaar, naar 
Amsterdam gestuurd voor de wedstrijd van 1923, maar viel niet in de prijzen. Het gaat over een man die aan de drank 
is en zijn gezin verwaarloost, zodat zijn familie nauwelijks de eindjes aan elkaar kan knopen. Op het einde van het gedicht 
komt de man tot inkeer; hij betert zijn leven. In het verhaal speelt het zoontje Miccus een centrale rol. De gedrukte 
versie (1971) verschilt hier en daar sterk van de handschriftelijke (1922) die in Haarlem (Noord-Hollands Archief, KNAW, 
64-826) berust; deze laatste bevat een extra scène, waarin het zoontje tussenbeide komt wanneer zijn dronken vader 
Theonestus zijn vrouw Lucilla fysiek bedreigt, omdat die weigert hem geld te geven. 
12 Het massief van de Karst (Carso; Latijn: Carsus), niet ver van de rivier de Isonzo (Soca; Latijn: Sontius), waar in de 
oorlog zware veldslagen werden uitgestreden in een poging om het Karstmassief en Gorizia op Oostenrijk-Hongarije te 
veroveren. 
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een obus vlak op het been geraakt, dat verbrijzeld werd en middendoor gesneden, zoals 
een scherpe zeis de veldgewassen maait. De jongeman werd naar een veldhospitaal ge-
bracht op een berrie die het heupbeen van de ongelukkige deed opspringen. Meteen 
verzorgden de dokters de gapende wonde met bekwame spoed, terwijl hij om zijn moe-
der schreeuwde, terwijl hij om zijn Lyca riep.’ (vv. 17-32) 

 
In oorlogstijd komt een ongeluk zelden alleen. 
Nog slechter nieuws bereikt hem in het lazaret: 
het feit dat hij al lang niets meer van Lyca ge-
hoord heeft, is niet aan de gebrekkige post- 

dienst te wijten. Er komt een bericht dat zijn 
meisje een ander heeft. Het nieuws veroor-
zaakt bij de gewonde soldaat een crisis, die al-
leen de ziekenzuster enigszins kan bedaren: 

 

Secum questus erat modo longa silentia sponsae 
  missaque nequiquam dulcia verba, preces, 
cum tremebundus eam discit mutasse calores 
  exsecransque scelus devovet arma, neces. 
Dira femineum prece detestatur amorem 
  omnes et curas ponere morte cupit. 
Sacra sed adsedit virgo solata gementem, 
  quem sine amore suo vivere posse neges. 

‘Kort geleden nog had hij zich stilletjes beklaagd over de langdurige stilte van zijn ver-
loofde, over zijn vergeefs verzonden zoete woordjes en smeekbedes. Toen vernam hij, 
huiverend over heel het lichaam, dat zij liefde voor een andere man had opgevat. Hij 
verwenste die misdaad; hij vermaledijde het wapengeweld, de moordpartijen van de 
oorlog, en hij vervloekte met vreselijke verwensingen de liefde van de vrouw, hij ver-
langde te sterven om zo alle zorgen achter zich te laten. Maar terwijl hij aldus kermde, 
zat een ziekenzuster aan zijn hoofdeind en sprak hem, van wie je had gedacht dat hij 
niet kon leven zonder zijn geliefde, troostende woorden toe.’ (vv. 35-42) 

 
Na enige tijd herstelt de soldaat. Als oorlogs-
verminkte wordt hij uit het leger ontslagen. Hij 
keert huistoe (truncusque ad tecta revertit, v. 
43). Hij kan Lyca’s afwijzing niet verwerken 
noch geloven dat zij hem niet langer liefheeft; 
vruchteloos zoekt hij haar overal en hij blijft 
haar met een horatiaanse uitdrukking de helft 
van zijn ziel noemen (dimidiumque animae no-
minat usque suae, v. 48). Het blijkt dat Lyca 
niet lang getreurd heeft toen Emilio naar het 
leger vertrokken was; ze had hem vlug uit haar 
hoofd gezet. Toen verscheen Vito, een man die 
veel welgestelder was dan Emilio en die Lyca 
het hof begon te maken; zij voelde zich meer 
en meer tot hem aangetrokken en maalde niet 
langer om haar verloofde. Wanneer Emilio 
kreupel van het front terugkeert, verbreekt ze 
de verloving met hem en gaat ze in op het hu- 

welijksvoorstel van Vito. Vooraleer de dichter 
Emilio in de directe rede zijn gemoed laat luch-
ten, vertolkt hij zijn eigen verontwaardiging. 
Wat een vreselijke keuze maakt Lyca! Zij kiest 
voor een man die zich niet op het slagveld 
moet bewijzen, het vaderland niet moet die-
nen en zich als wapenfabrikant verrijkt, terwijl 
de arme boerenzoons die deze wapens moe-
ten hanteren, niet alleen hun leven in de waag-
schaal stellen, maar ook verpauperen terwijl 
hun land er onbewerkt bij ligt en ze hun vee 
niet kunnen verzorgen. In de toenmalige litera-
tuur werd dit contrast wel vaker aan de kaak 
gesteld, de verwoestende sociale gevolgen van 
de oorlogsmechanismen voor het voetlicht ge-
plaatst. Bij de Duitse dichter Hermann Weller 
(1878-1956), die in Frankrijk had gestreden, 
zinderen ze sterk na in zijn Regnum paupertatis 
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uit 1921,13 waarin een arme man bitter terug-
blikt op een oorlog waar hij de gruwelijkste din-
gen heeft meegemaakt, zijn beste jaren aan 
verspeeld heeft, en zijn armoede alleen heeft 
zien toenemen, en dat terwijl een groep men-
sen van al die ongemakken gespaard is geble-
ven en zich op een schandalige manier door de 
oorlogsindustrie heeft weten te verrijken. Ook 
in de satire Vita van de Leidse hoogleraar Jaco- 

bus Johannes Hartman (1851-1924) is er spra-
ke van diegenen die de oorlog maar al te graag 
aanzwengelen en een fortuin vergaren met het 
maken van wapens, terwijl arme stakkers naar 
het front worden gestuurd en, als ze het geluk 
hebben te overleven, niet zelden voor het le-
ven verminkt terugkeren en als bedelaar hun 
dagen moeten slijten.14 Bij Faverzani luidt de 
les aldus:  

 

O virgo pluma levior quam distulit aura! 
  Spernitur ille tibi qui decus omne meret; 
armorum fabris praefectus in urbe propinqua, 
  hic colitur, decuit quem puduisse sui. 
In patriam ille pius, carissima quaeque relinquens,  
  vico pauper abit pauperiorque redit. 
Plurima versutus fugitans discrimina leti, 
  hic sibi gaudet opes composuisse domi. 

‘Jij, meisje, wispelturiger dan een pluimpje dat door de wind nu eens naar hier, dan weer 
naar daar wordt gewiegd! Jij haalt de neus op voor hem die alle respect verdient, en 
aanbidt een baas van een wapenfabriek in een naburige stad, een man die van schaamte 
in de grond moest zinken! De eerste betoonde zich een patriot, moest alles wat hem 
dierbaar was achterlaten, verliet arm zijn dorp om er nog armer terug te keren. De 
tweede, een sluwe vos die goed uitkeek om zich niet aan talloze levensbedreigende ge-
varen bloot te stellen, die was in zijn nopjes omdat hij thuis een fortuin had weten op te 
bouwen.’ (vv. 61-68) 

 
Dan krijgen we een passionele, een patheti-
sche monologue intérieur van Emilio zelf. Het is 
het discours van de in de steek gelaten, de af-
gewezen minnaar. Hij geeft zich over aan zelf-
beklag, wordt verteerd door jaloezie en ver-
wenst de geliefde naar wie zijn hart nog haakt; 
hij pijnigt zichzelf extra door zich in te beelden 
wat had kunnen zijn, maar nooit zal zijn. Hij 
stelt zich het onafwendbare, imminente mo-
ment voor waarop zijn rivaal bij het altaar zal 
staan en het jawoord zal krijgen van, en het zal 
geven aan Lyca, en hij, Emilio, die de voor hem 
hartverscheurende ceremonie als koster zal 
moeten ondersteunen. De verschillende, soms 
tegenstrijdige gevoelens die hier worden opge-
roepen, herinneren vaagweg aan de emoties 
die de verlaten en afgewezen vrouwen uit de 

                                                      
13 Hermann Weller, Carmina Latina, secunda editio aucta, Tübingen, 1946, pp. 12-19 (inzonderheid pp. 12-14). 
14 Het gedicht werd postuum gepubliceerd in Mnemosyne, N.R. 52, 1924, pp. 337-348. 

Heroides van Ovidius in retorisch-dramatische 
monologen uitzingen, en ook de openhartige, 
eenvoudige taal en het elegante ritme der ele-
gische verzen roepen Ovidius’ beroemde werk 
op. Maar in Emilio’s weeklacht is het niet de 
wraak op de trouweloze geliefde, niet de ver-
wensing van de rivaal die de boventoon voert 
– alleen het epitheton ignavus (v. 99) voor Vito 
houdt kritiek op de bruidegom in. Toch borre-
len in zijn klacht eerder rationele overwegin-
gen naast puur emotionele beschouwingen op. 
Typisch genoeg voor de mentaliteit in kleine 
rurale gemeenschappen van de vroege twintig-
ste eeuw huivert Emilio bij de gedachte aan 
hoe het dorp over hem zal denken, hoe hij de 
risee van de goegemeente zal worden, hij, de 
afgewezene, die de kerk voor de huwelijksmis 
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van zijn ex-verloofde zal moeten verfraaien. Hij 
wil het niet meemaken dat Lyca meewarig met 
hem lacht als ze hem zou zien met een van ver-
driet verwrongen gelaatsuitdrukking. Hij ver-
zucht dat als hij op het slagveld gesneuveld 
was, hij door iedereen geprezen zou zijn ge-
worden, terwijl hij nu dreigt het voorwerp van 
spot te worden voor de meisjes van het dorp. 
Hij denkt terug aan de zonnige dagen die hij 
met Lyca beleefd heeft – de lezer beseft dan 
ook dat Emilio maar half de waarheid spreekt 
wanneer hij het zo voorstelt, dat hij haar nu 
haat. Maar eigenlijk is Emilio eerder naïef eer-
lijk: in de grond van zijn hart wenst hij noch 
Lyca noch Vito kwaad toe. Hij bekommert zich 
om zijn moeder, die niet wil dat hij nog meer 
lijdt. Maar hij vindt wel dat hij onheus behan- 

deld is: hij wijt de breuk aan de oorlog en vindt 
het oneerlijk dat hij niet beloond werd voor zijn 
inzet in de oorlog, die niet alleen zijn lichaam 
heeft verminkt, maar ook zijn emotionele le-
ven heeft gebroken. Een wrede speling van het 
lot is het nu dat hij gedwongen wordt als koster 
getuige te zijn van een ceremonie die zijn hart 
breekt. Toch wil hij zijn pijnlijke emoties verbij-
ten om zijn moeder, die al zoveel angsten om 
haar zoon-soldaat heeft doorstaan en nu ook 
de spot van de dorpsmensen mee dreigt te on-
dergaan, niet nog meer verdriet te bezorgen. 
Hij tracht zich in te prenten dat het gaat om 
een huwelijk waartegen niets in te brengen 
valt. Hij beseft hoezeer hij op de proef gesteld 
zal worden tijdens de trouwmis van Lyca, en 
had gewenst dat hij hieraan kon ontsnappen. 

 

‘Exterge, nitidam festis mantelibus aram 
  sterne; triumphabit, te lacrimante, Lyca. 
Hanc quoties nobis felicem finximus horam, 
  qua, pectus torquens, ira dolorque tenet! 
Tristis, amara dies, multo mihi amarior illa 
  qua mors ante oculos sanguinolenta fuit! 
Ardeat innmerus totaque refulgeat aede 
  cereus, ut stupeat plebs inhietque pia. 
Virgo, nurus sponsis faveat plaudatque beatis; 
  at, transversa tuens, rideat aedituum. 
Iam venient; ignominiam tolerare labora 
  et vultum tristi fingere mente stude, 
ne peiora ferat mater, tua dulcis anicla,  
  quae nato metuit nocte dieque suo; 
neu te deprendens tetricum subrideat illa, 
  quam nunc odisti quaque, miselle, furis. 
O ne me faceret mendax virguncula ludum, 
  hostis quam mallem procubuisse manu! 
Laudibus efferrer iuvenum nuruumque senumque 
  et non narrarer fabula virginibus ... 
Quam placidae nobis, cum mutuus ignis adesset, 
  noctes et laeti praeteriere dies! 
Nunc surgens atras curas aurora reducit 
  et nox heu fletu pervigilanda venit!15 
Ieiunum taedet mensae, fastidia vita 
  ipsa movet; maeret pallida, muta, parens. 
I nunc, impavidus contemne pericula belli; 
  frigore pro patria vel riguisse iuvet. 
Da patriae vires, annos floremque iuventae; 

                                                      
15 Een klassieke gedachte; zie bijvoorbeeld Ovidius, Heroides 12 (Medea aan Jason), vv. 169-170. 
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  Alpinas fuso tinge cruore nives, 
ignavusque tuo interea subrepat amori, 
  eripiens lucem, gaudia, spesque tibi ... 
Quis novus irrupit pectus versatque tumultus? 
  Desine: non umquam mundior ara fuit. 
O si praecipitem rapiat me turbo per auras 
  et vetet infandum posse videre nefas!’ 

‘Maak het altaar maar schoon en leg er maar een feestelijk kleed over, dat het hagelwit 
ziet. Lyca zal juichen en jubelen, en jij zal wenen. Hoe dikwijls hebben we ons dit uur 
ingebeeld als een uur van geluk – een uur waarop nu woede en pijn mijn hart in hun 
greep hebben en folteren! Wat een droeve, bittere dag, voor mij veel bitterder dan die 
waarop ik de bloederige dood in de ogen keek! Tientallen kaarsen mogen nu branden 
en heel de kerk doen baden in het licht, zodat de godvruchtige aanwezigen er verbaasd 
naar staren. Mogen de jonge meisjes en jonge vrouwen de gelukkige trouwers toejui-
chen en voor hen applaudisseren, en tegelijk, uit de ooghoeken kijkend, grinniken om 
de koster. Zo meteen betreden ze de kerk. Doe je best om de smaad te incasseren en, 
hoe droevig je ook bent, tracht je gezicht in de plooi te houden. Anders doe jij je moeder, 
dat lieve moedertje van je, nog meer verdriet: dag en nacht stond ze al angsten uit voor 
haar zoon. En anders lacht die meid, die jij nu haat en door wie je, sukkel die je bent, 
van de wijs raakt, meewarig naar je, wanneer ze je op een somber gezicht betrapt. Hoe-
veel liever was ik gesneuveld onder het vijandige geweld dan belachelijk gemaakt te 
worden door een leugenachtige deerne! Jonge mannen, jonge vrouwen en ouderlingen 
zouden mij nu roemen, en ik zou niet het mikpunt van de achterklap van de dorpsmeis-
jes zijn ... Toen we nog door hetzelfde liefdesvuur gegrepen waren, hoe verstreek de 
nacht dan rustig voor ons, hoe blij de dag! Maar nu brengt de opkomende dageraad de 
sombere zorgen terug en als de nacht aanbreekt, ach, dan brengt die slapeloosheid en 
tranen. Zelfs als ik nuchter ben, staat het eten me tegen; ik baal van het leven; en dat 
maakt moeder bleek en stil en treurig ... Welaan, wees dan maar onverschrokken, haal 
je schouders maar op voor de gevaren van de oorlog, wees maar met plezier versteven 
van de kou voor het welzijn van je land, geef je land maar je beste krachten en jaren, ja 
de bloesem van je jeugd, kleur de sneeuw van de Alpen maar rood met je eigen bloed! 
En laat intussen een laffe onderkruiper maar je lief opvrijen en je zo je licht, je vreugde, 
je hoop ontnemen ... Vanwaar toch die nieuwe storm die in mijn hart is opgestoken en 
het geen rust laat? Emilio, stop ermee. Geen altaar was ooit zuiverder dan dit. Ach, 
sleurde een tornado me maar plots mee in de lucht, hier vandaan, dat ik onmogelijk 
getuige kon zijn van deze onbeschrijfelijke schande!’ (vv. 69-104) 

 
De lezer beseft het meteen: deze crisis moet 
tot een paroxisme komen tijdens de huwe-
lijksmis van Emilio’s voormalige verloofde. En 
zo gebeurt in de korte slotscène. Wanneer 
bruid en bruidegom de kerk betreden, kijkt de 
koster vanuit zijn verdoken plekje in de kerk 
smachtend naar Lyca in haar witte bruidsjurk 
en smelt haast weg. Wanneer de geliefden el-
kaar het jawoord geven, verliest hij alle zelfbe-
heersing, roept en tiert in de kerk dat Lyca zíjn 

meisje is, dat ze Vito toch niet kan huwen. Hij 
scheldt haar vervolgens uit, begint te huilen, 
slaat wartaal uit. Wat hij koste wat het kost 
had willen vermijden, voltrekt zich: hij wordt 
omstuwd door een groepje jouwende kin-
deren die lachen met de nieuwe dorpsgek. De 
slotscène doet sterk denken aan het einde van 
de genoemde zwanenzang van Pascoli, het ge-
dicht Thallusa, naar de publicatie waarvan Fa-
verzani zeven jaar eerder reikhalzend had uit- 
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gekeken; deze scène is even kort en even 
emotioneel – het hoofdpersonage bij Pascoli, 
een slavin, heeft haar baby moeten afstaan en 
krijgt dat niet verwerkt; het verlies maalt 
voortdurend door haar hoofd, zeker wanneer 
ze moet zorgen voor de baby van haar mees-
ters, en soms is ze volledig van de kaart; bij 
haar slaan de stoppen door wanneer de baby 

van haar meesters haar toelacht: ze waant dat 
het haar eigen kind is en roept het uit van 
vreugde; maar op dat moment komt haar 
meester binnen en beseft dat Thallusa men-
taal gestoord is en als dusdanig een gevaar 
voor de kinderen en voor de baby; ze zal ’s an-
derendaags aan een ander verkocht worden.16 
Bij Faverzani luiden de slotverzen als volgt: 

 

Una procedunt, genibus nituntur ad aram. 
  O qualis vestis! Quam Lyca sponsa nitet! 
Aedituus profertque caput retrahitque subinde 
  totoque infelix corpore, mente tremit. 
‘Foedere visne Lycam tibi iungere, Vite, iugali?’ 
  curio rite rogat; reddidit ille ‘Volo’. 
Tum ‘Lyca, vin’, quaerit, ‘praesenti nubere Vito?’. 
  Demisit vultus et ‘Volo’ virgo refert. 
Exstitit infrendens ipsaque decorus ab ira: 
  ‘Heus dictum revoca! Te, Lyca, redde mihi!’17 
personat Aemilius subitoque dolore, furore  
  caecus, periuram terque quaterque vocat. 
Inde manu misere salientia corda coercet 
  ereptaeque gemit se superesse Lycae; 
et delira loquens, distorquens ora cachinno, 
  protinus e sacra corripit aede pedem. 
In platea pueri circumstrepuere frementem 
  et conclamarunt: ‘Desipit aedituus!’ 

‘Zij aan zij treden ze naar voren, ze knielen bij het altaar. Wat een bruidsjurk! Hoe straalt 
de bruid Lyca! Een paar keer steekt de koster zijn hoofd uit en trekt het meteen terug. 
De ongelukkige siddert en beeft over al zijn leden en in zijn hart. “Vitus, wilt gij u in het 
verbond van het huwelijk verenigen met Lyca?”, vraagt de pastoor met de geijkte for-
mule; Vitus antwoordde: “Ja, dat wil ik.” Daarop de vraag: “Lyca, wilt gij trouwen met 
Vitus hier aanwezig?”. Het meisje sloeg de ogen neer en antwoordde: “Ja, dat wil ik”. 
Emilio kwam tevoorschijn, briesend, en aandoenlijk in zijn kwaadheid zelve schreeuwt 
hij uit: “Neen, Lyca, neem die woorden terug! Keer terug naar mij!” en in een opwelling 
van pijn, verblind door razernij, noemt hij haar tot drie-, tot viermaal toe een verraad-
ster. Dan grijpt zijn hand deerniswekkend naar zijn hart dat bonkt, en jammert hij dat hij 
moet voortleven terwijl Lyca hem ontrukt is. Daarop hinkt hij snel de kerk uit, terwijl hij 
wartaal uitslaat en het gezicht tot een grijns vertrekt. Op het plein maakten de kinderen 
veel misbaar rondom de mopperende man en riepen in koor: “Onze koster is gek, onze 
koster is gek!”.’ 

 

                                                      
16 Pascoli, Thallusa, vv. 155-194. 
17 Vgl. bijvoorbeeld Heroides 12 van Ovidius (Medea aan Jason), waar Medea getuige is van de huwelijksceremonie van 
haar voormalige man Jason en van Creüsa (vv. 157-158: Vix me continui quin sic laniata capillos | clamarem ‘meus est!’ 
iniceremque manus). 
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Toen bleek dat zijn gedicht de Amsterdamse 
jury niet echt had weten te overtuigen, heeft 
Faverzani het opnieuw ter hand genomen. Een 
vergelijking tussen de tekst uit 1919 zoals hij in 
het wedstrijdarchief te Haarlem berust en de 
lokale druk uit 1920, die in de moderne editie 
van 1971 werd overgenomen, laat zien dat Fa-
verzani in een achttal verzen enkele vormelijke 
verbeteringen heeft aangebracht; die hoeven 
hier niet besproken te worden.18 Maar het 
blijkt vooral dat hij de structuur van het werkje 
ingrijpend heeft gewijzigd, en ik ben er niet van 
overtuigd dat de gereviseerde tekst, die ik hier 
heb gevolgd, in dat opzicht een verbetering 
kan worden genoemd. Zoals de tekst nu voor-
ligt, verloopt het al met al eenvoudige verhaal 
chronologisch rechtlijnig. In de oorspronkelijke 
versie evenwel had Faverzani het relaas in een 
drietal scènes opgedeeld. De dramatische ont-
knoping (derde scène) komt in beide versies ui-
teraard achteraan (vv. 107-124). De twee ove-
rige scènes werden echter omgewisseld: wat 
nu de middelste scène vormt (vv. 69-106), was 
de openingsscène in de eerste versie, en de 
eerste scène van de definitieve tekst (vv. 1-68) 
stond aanvankelijk in het midden. Aldus werd 
in de originele redactie een cirkel gemaakt tus-
sen de eerste en de laatste scène, net als in het 
gedicht Luciolus: de eerste scène bevatte oor-
spronkelijk de monologue intérieur van Emilio, 
vervolgens kwam de voorgeschiedenis en ten 
slotte volgde de dramatische ontknoping. Deze 
– in wezen pascoliaanse – opbouw verhoogde 
m.i. de spankracht van het gedicht en introdu-
ceerde een element van vertraging en sus-
pense:19 de eerste scène lichtte al een tipje van 
de sluier op, maar liet eigenlijk in het onge-
wisse in welke omstandigheden Emilio door 
Lyca afgewezen was en met wie ze nu trouwde, 
en riep vragen op naar wat Emilio kort tevoren 
in het leger had meegemaakt; de centrale 
scène, waarin in de tijd werd teruggegaan, 
bood die achtergrond; in de laatste scène, die 

                                                      
18 Slechts één voorbeeld: oorspronkelijk luidde vers 48: et se decipiens murmurat usque Lycam; het onderging een 
duidelijke verbetering in de definitieve versie: dimidiumque animae nominat usque suae. 
19 Pascoli werkte daar ook graag mee. Een van de sterkste voorbeelden vindt men in zijn briljante Centurio, waar de 
lezer 70 verzen (105-172) moet wachten op een woordje dat het hoofdpersonage achterhoudt. 
20 Ook opgenomen in Giovanni Battista Pigato, Opere poetiche latine, curate e tradotte da Piero Camporini, Como, 2006, 
pp. 507-525. 

naar het ‘heden’ terugkeerde, kwam het on-
vermijdelijke paroxisme. Deze eerste versie 
bood het bijkomende voordeel dat de sterke 
emotionele lading van het gedicht meer gedo-
seerd was, beter over het gedicht verdeeld: op 
een emotionele uitbarsting volgde een minder 
geladen narratief gedeelte, dat op zijn beurt 
werd gevolgd door een aandoenlijke slotscène. 
In de definitieve versie is het geheel niet alleen 
vlakker en meer voorspelbaar geworden, maar 
ook minder afwisselend. Verzen 61-123 baden 
nu in een pathetiek die moeilijk zo lang vol te 
houden is, en de gewijzigde structuur leidt tot 
herhalingen die veel minder functioneel zijn 
dan in de oorspronkelijke tekst. 
 
Dit kort na de wapenstilstand geschreven ge-
dicht was niet het laatste dat liet voelen hoe de 
oorlog ook op affectief vlak schrijnende conse-
quenties had. Er volgden er nog enkele tot diep 
in de twintigste eeuw. Een van de sterkste 
werd in 1970 gepubliceerd in het tijdschrift La-
tinitas: De milite redivivo of ‘De soldaat die 
weer tot leven kwam’, een al met al zeer ro-
mantische evocatie van een soldaat – tevens 
echtgenoot en vader – uit de Groote Oorlog die 
hoog in de Italiaanse Alpen gesneuveld was, 
maar van wie de muziek die hij er ooit op zijn 
mondharmonica speelde als het ware nog 
rondwaart tussen de bergtoppen. Het gedicht 
was van de hand van de Italiaanse geestelijke 
Giovanni Battista Pigato (1910-1976).20  

 
Omdat we streven naar inhoudelijke variatie in 
Prora is dit artikel een ingekorte versie van de bij-
drage van prof. Sacré. De volledige versie staat op 
www.vlot-vzw.be/prora (rubriek ‘Lesmateriaal’). 

 
Prof. Dirk Sacré is hoofd van de Onderzoeksgroep 
Latijnse Literatuur aan de KU Leuven. 
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De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 
 

Els Vlasschaert 
 
 
Elk jaar brengen we een bezoek aan de Konink-
lijke Musea voor Kunst en Geschiedenis met al 
onze leerlingen van het tweede jaar in het ka-
der van de lessen Latijn, Grieks en geschiede-
nis. Het museum biedt een interessante collec-
tie in de afdeling Griekenland en Rome. 
 
De Griekse wereld vormde een bonte wereld 
waarin mensen leefden en mythen ontstonden 
die ook vandaag nog weten te boeien. Vooral 
de zwart- en roodfigurige vazen geven een le-
vendig beeld van de Griekse maatschappij 
vanaf de zesde eeuw v.C.: goden en helden, ri-
tuelen en sport, feesten en muziek ... 
 

 
 
Hoe Rome van een dorp langs de Tiber uit-
groeide tot een stad die de wereld van toen do-
mineerde, wordt levendig in beeld gebracht 
door de indrukwekkende maquette van de 
stad zoals die er uitzag in de vierde eeuw. Je 
ziet de Tiber met het Tibereilandje, het Forum 
Romanum, andere keizerlijke fora, gebouwen 
voor ontspanning (thermen, theaters, het Cir-
cus Maximus, het Colosseum, stadions ...), 
tempels, aquaducten, domus voor de rijken en 
insulae voor de armen ... 
 
Verder zie je in het museum een fresco van een 
villa in Boscoreale, een stadje aan de voet van 

de Vesuvius, heel wat realistische portretten, 
sarcofagen, grafstenen enz. 
 

 
 
Talrijke mozaïeken en de reconstructie van een 
zuilengalerij uit de Syrische stad Apamea stra-
len de macht uit van de Romeinse steden in de 
oostelijke provincies. Belgische archeologen 
zijn er aan het werk sinds 1930. De burgeroor-
log maakt het opgraven onmogelijk. 
 

 
 
Neem zelf eens een kijkje op de website van 
het museum: www.kmkg.be. 
 
 

Els Vlasschaert is leerkracht Latijn en Grieks aan 
het Koninklijk Atheneum in Koekelberg. 
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ACTUALITEIT 
 

 
 
 

Naar een democratisering van klassieketalenonderwijs? 
Praktische voorbeelden van differentiatie en dekolonisatie 

uit het Verenigd Koninkrijk 
 

Evelien Bracke 
 
 
In de recente hervorming van het onderwijs in 
Franstalig België heeft men – naast techniek – 
het Latijn een verrassend centrale plaats toe-
gewezen: elke leerling zal vanaf het kleuteron-
derwijs tot de leeftijd van vijftien jaar Latijn 
moeten leren. Terwijl dit uiteraard voortreffe-
lijk nieuws is voor classici die het klassieke erf-
goed willen behouden voor toekomstige gene-
raties, brengt dit echter ook noodzakelijk vra-
gen met zich mee over het doeleinde van Latijn 
in het onderwijs. Als Latijn voor iedereen toe-
gankelijk wordt, kunnen dan de huidige didac-
tiek en inhoud gehandhaafd worden?  
 
Terwijl het Belgische klassieketalenonderricht 
traditiegetrouw voornamelijk gericht is op de 
intellectuele top van leerlingen, is in het Ver-
enigd Koninkrijk al lang een democratiserings-
proces aan de gang om de nog steeds elitaire 
status van Classics (wat Latijn en Grieks, maar 
ook Classical Civilisation en Ancient History in-
houdt) tegen te werken.21 Ik werk zelf al zeven 
jaar lang samen met scholen en de overheid in 
Wales om klassieke talen toegankelijk te ma-
ken voor iedereen, niet alleen als deel van het 
curriculum, maar ook bijvoorbeeld in na-
schoolse lessen waarin leerlingen van verschil-
lende scholen samen leren.  
 

                                                      
21 Voor meer informatie, zie mijn artikel Klassieke talen in crisis?! Internationale perspectieven, dat binnenkort in Kleio 
verschijnt. 
22 Zie ook VAN HOUDT, T., Latijn en Grieks: goed voor de sterken, sterk voor de zwakken!, Kleio, 2012, pp. 191-195. Mijn 
titel verwijst trouwens met opzet naar klassieke talen, niet alleen het Latijn. Terwijl Latijn veel meer gegeven wordt dan 
Grieks (ook in het Verenigd Koninkrijk), is de problematiek aangaande het democratiseringsproces immers soortgelijk. 

Het is op basis van deze ervaring dat dit artikel 
de dialoog over didactiek en inhoud aangaat, 
niet alleen in verband met de curriculumver-
nieuwingen in Franstalig België, maar ook om 
in Vlaanderen de democratisering van klassie-
ketalenonderwijs aan te sporen.22 In de hierop-
volgende bespreking heb ik dan ook met opzet 
bepaalde voorbeelden uitgekozen die contro-
versieel kunnen overkomen. Er zijn enorme 
verschillen tussen België en het Verenigd Ko-
ninkrijk, en wat in Wales werkt, werkt daarom 
niet in Vlaanderen. Maar ik hoop met mijn be-
spreking de dialoog aan te gaan niet alleen 
over de problematiek maar ook over de moge-
lijkheden van het democratiseringsproces van 
klassieke talen. 
 

1 Didactiek: het doel van klassieketa-
lenonderwijs 

 

Op dit ogenblik zijn klassieke talen in het Belgi-
sche onderwijs voornamelijk voorbehouden 
voor de taalsterkste leerlingen van het middel-
baar onderwijs. De curriculumhervorming in 
Franstalig België maakt Latijn echter verplicht 
voor leerlingen met een ruime waaier aan 
vaardigheden en introduceert het ook in het 
lager onderwijs. Dit betekent dat de didactiek  
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aangepast moet worden aan de leeftijd en 
vaardigheden van de leerlingen om ervoor te 
zorgen dat iedereen Latijn kan beginnen maar 
vooral ook volhouden.  
 
Differentiatie en dekolonisatie 
 
Er zijn verschillende manieren waarop diffe-
rentiatie toegepast kan worden. Externe diffe-
rentiatie betekent dat leerlingen in verschil-
lende klassen worden gezet gebaseerd op hun 
leervaardigheid. Zo wordt in het Verenigd Ko-
ninkrijk Latijn bijvoorbeeld aan de top van de 
taalkundig sterke (More Able and Talented = 
MAT) leerlingen gegeven om hen van een uit-
daging te voorzien. Tegelijkertijd wordt Latijn 
ook aan leerlingen met leerachterstand of leer-
problemen (zoals ASS, dyspraxie of dyslexie) 
gegeven, precies om hun taalbegrip te verbe-
teren. Het is echter niet mogelijk om bij beide 
groepen leerlingen dezelfde didactiek te ge-
bruiken, omwille van hun uiteenlopende vaar-
digheden. Externe differentiatie is dus een 
waardevolle manier om de ontwikkeling van 
individuele leerlingen gericht te ondersteunen. 
Zo is er in België een enorme gelegenheid om 
Latijn bijvoorbeeld aan de top van leerlingen in 
het lager onderwijs aan te bieden, om hun taal-
vaardigheid te stimuleren. Externe differentia-
tie in het Latijn is echter tegelijkertijd een ide-
ologische contradictio in terminis, aangezien 
het doeleinde van oprechte democratisering 
van klassieke talen is hun elitaire karakter uit 
te wissen. Leerlingen in klassen indelen op ba-
sis van hun vaardigheid in het Latijn behoudt 
echter de huidige hiërarchie tot op zekere 
hoogte. 
 
Daarom moet de essentiële vraag gesteld wor-
den wat het doel van Latijnse vorming is. Is het 
nodig – en zal het mogelijk zijn in Franstalig 
België – alle leerlingen tot het niveau te bren-
gen dat ze vlot Tacitus of Horatius kunnen le-
zen? Doet men het Latijn weer herleven als 
spreektaal, zoals vooral in de Verenigde Staten 

                                                      
23 Het is hiervoor dan wel nodig dat leerkrachten aloude vetes aangaande de ‘beste’ didactiek laten varen.  
24 Zie HALL, B. en TANDON, R., Decolonization of knowledge, epistemicide, participatory research and higher education, 
Research for All 1, 2017, pp. 6-19 (dat gratis beschikbaar is online: www.ingentaconnect.com/contentone/ioep/rfa/ 
2017/00000001/00000001/art00002;jsessionid=15r29br47449t.x-ic-live-01). 

en Nederland populair begint te worden? 
Moeten leerkrachten de klemtoon leggen op 
begrip van taalstructuren dat leerlingen via het 
Latijn kunnen ontwikkelen, op grammaticale 
begrippen of op cultuur? Aangezien vaardighe-
den en interesses van leerlingen enorm ver-
scheiden zijn – zelfs binnen één klas – kan een 
intern gedifferentieerde aanpak die de boven-
staande doelstellingen combineert succes bie-
den in een democratiserende ideologie die ex-
clusiviteit en elitarisme expliciet tegengaat.23  
 
Meer nog, interne differentiatie van didactiek 
‘dekoloniseert’ klassieke talen. Deze oorspron-
kelijk politieke term, nu toegepast op didac-
tiek, betekent dat men als leerkracht uitdruk-
kelijk afstand neemt van de methodiek van de 
politieke elites die anderen onderdrukken.24 
De reden voor deze nood aan afstand nemen is 
dat lesmethodes nooit neutraal zijn: elke di-
dactiek is ideologisch geladen. De traditionele 
klassieketalendidactiek was er oorspronkelijk 
op gericht om blanke jonge mannen van ver-
mogende families op het publieke leven voor 
te bereiden. Het concept ‘kennis’ was dus zeer 
contextgebonden. De vraag ‘wat is het doel 
van Latijnse vorming’ is dus in essentie dekolo-
niserend, aangezien die het concept aan-
gaande Latijnse ‘kennis’ in vraag stelt – is het 
grammatica? cultuur? tekst? uitspraak? – en 
hierdoor de focus verlegt van een exclusief 
blanke, welvarende, mannelijke aanpak naar 
inclusiviteit betreffende ras, gender, welstand, 
en vaardigheid. 
  
Case study 
 
In Wales coördineer ik het project Literacy 
through Classics. In lokale scholen geven mijn 
universiteitsstudenten – terwijl ze daarin ook 
getraind worden – Latijn, Grieks en oude ge-
schiedenis aan groepen tot zevenendertig leer-
lingen. Dit zijn enorm grote en gevarieerde 
groepen waarbij zogezegde doorsneeleer-
lingen samen les krijgen met More Able and  
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Talented en SEN (Special Education Needs) 
leerlingen. Terwijl scholen in Swansea (de stad 
waar ik werk, vergelijkbaar qua grootte met 
Gent) hoge proporties leerlingen van etnische 
minderheden – vooral van het Midden-Oosten 
en Afrika – hebben, zijn scholen op het platte-
land bijna eenduidig Welsh. Taalvaardigheid is 
even laag op het platteland als in de stad, en 
de PISA-resultaten in heel Wales zijn bij de 
laagste van West-Europa.  
 
Deze groepen leerlingen zijn dus divers, maar 
zelfs bij More Able and Talented leerlingen ligt 
de vaardigheid eerder aan de lage kant. In het 
eerste jaar van mijn project dacht ik dat deze 
leerlingen onze lessen – waarin we voorname-
lijk een lectuurgerichte aanpak aannamen – 
zouden kunnen volgen, maar dit bleek een fou-
tieve inschatting te zijn: leerkrachten lieten me 
weten dat sommige van de leerlingen worstel-
den met het lesmateriaal. Ik begon dus samen 
met mijn studenten te experimenteren, en het 
bleek al snel dat een intern gedifferentieerde 
didactiek het best werkt.  
 
Van de traditionele grammaticamethode heb-
ben we de focus op linguïstiek behouden: spe-
lenderwijs – bijvoorbeeld door bordspelen, 
groepsactiviteiten of spelletjes op de speel-
plaats – leren leerlingen over taalstructuren, 
etymologie en verwantschappen. In deze acti-
viteiten wordt grammatica expliciet bespro-
ken. Via het Latijn kunnen we dus ook de En-
gelse taalvaardigheid van de leerlingen stimu-
leren. Een soortgelijke methodiek wordt al 
sinds de jaren zestig met succes in de Verenig-
de Staten toegepast, en het huidige Aequora- 
project heeft nog steeds deze aanpak als fo-
cus.25 Terwijl deze didactiek resultaten geeft, 
vind ik de grammaticale aanpak te weinig ge-
richt op algemene ontwikkeling, en dus vullen 
we deze aan met elementen van andere me-
thodieken.  
 

                                                      
25 Zie BUTTERWORTH, L., Aequora: Teaching Literacy with Latin, Eidolon, 2016 (www.eidolon.pub/aequora-8accc39de16c). 
26 Zie bv. CORBETT, P. en STRONG, J., Talk for Writing Across the Curriculum, Open University Press, Maidenhead, 2011. 
27 Zie www.literacythroughclassics.weebly.com/lesson-1-introduction---romulus-and-remus.html.  
28 Zie www.literacythroughclassics.weebly.com/lesson-23.html.  

Aangezien taalvaardigheid een probleem 
vormt in de meeste van onze projectscholen, 
kunnen we echter niet zomaar een lectuurge-
richte aanpak nemen. Tekst – zelfs wanneer 
deze in bite-size-stukjes wordt gepresenteerd 
– wordt moeilijk opgenomen door de leer-
lingen. We bouwen dus stilaan op naar Latijnse 
tekst, en dat op twee manieren. Eerst en vooral 
beginnen we met leerlingen te laten spreken 
en luisteren alvorens ze lezen en schrijven – 
een techniek van het modernetalenonder-
wijs.26 Ten tweede beginnen we bij het Engels 
en voegen we daar langzaamaan Latijnse 
woorden in. In een toneelstukje over Romulus 
en Remus, dat we helemaal aan het begin van 
het project met leerlingen van het tweede en 
derde leerjaar doen, zegt de verteller bijvoor-
beeld: ‘This is a story (fabula) about a woman 
(femina) called Rhea.’27 Aangezien er weinig 
Latijn in voorkomt en alle woorden vertaald 
zijn, is er geen prestatiedruk, en leerlingen 
spreken onmiddellijk enig Latijn uit (zonder ex-
pliciete focus op de uitspraak, die mettertijd 
door imitatie verbetert). Woorden worden ook 
gekozen omwille van hun Engelse derivaties, 
en na het toneelstukje worden activiteiten ge-
daan met de woorden zelf.  
 
Op deze manier introduceren we Latijn dus via 
woorden alvorens we zinnen en dan pas tekst 
introduceren. Tegen het einde van hun tweede 
jaar Latijn kunnen de meeste leerlingen van de 
lagere school korte toneelstukjes volledig in 
het Latijn uitvoeren. Met taal wordt ook crea-
tief omgegaan. In een toneelstuk van De Drie 
Biggetjes zegt de wolf: huffabo et puffabo et in-
flabo tuam domum, waarbij een vertaling van 
het Engelse I’ll huff and I’ll puff and I’ll blow 
your house in wordt gecombineerd met La-
tijnse grammatica.28 Leerlingen worden ook 
uitgenodigd om zelf Latijnse woorden te cre-
eren die dan passen in bepaalde verbuigingen 
(zoals x-boxum of busa). Dit klinkt misschien als  
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een schokkende verbastering van ‘echt’ Latijn, 
maar het is ook mogelijk dit proces anders te 
interpreteren: eenmaal de traditionele doel-
einden van het Latijn achterwege worden gela-
ten, komt immers ruimte voor creatief spelen 
met – en begrip van – taal. 
 
Sommige projecten in de Engelstalige wereld 
hebben de taalstructuren van het Latijn losge-
koppeld van de historische context en geven 
Latijn en Grieks alleen linguïstisch.29 Terwijl dit 
ook resultaten geeft, is het belangrijk te erken-
nen dat taal echter niet in een vacuüm bestaat; 
sommige leerkrachten zullen misschien de 
niet-klassieke inhoud van De Drie Biggetjes 
even aanstootgevend vinden als het verbas-
terde Latijn. We geven uiteraard het meest van 
de taal in een Romeinse historische context; 
het is echter vooral in de cultuurgebonden les-
inhoud dat ideologie aan leerlingen wordt 
doorgegeven, en dus is het belangrijk dat de 
enge historische en geografische lens wordt 
verbreed. Zo geven mijn studenten ook Latijn 
via Welshe mythologie30 en moderne feestda-
gen zoals Kerstmis en Halloween.31 Door mo-
derne thema’s te gebruiken wordt het mogelijk 
leerlingen een cultuurvergelijkende aanpak 
aan te leren, die hen kan helpen een ruimere 
blik op het leven te krijgen dan hun normaal-
gezien wordt aangeboden.  
 
Door binnen de klas de oudetalendidactiek te 
differentiëren is het dus mogelijk om klassieke 
talen toegankelijk te maken voor bredere groe-
pen leerlingen. Het is echter nodig om hiervoor 
het traditionele concept van ‘kennis’ te herde-
finiëren: wat noemen we succesvol Latijn le-
ren? In een gedemocratiseerd curriculum 
wordt rekening gehouden met de sociaaleco-
nomische context en vaardigheden van groe-
pen en individuele leerlingen in plaats van aan 
één enkele doelstelling (bijvoorbeeld vloeiend 
niet-geadapteerde teksten lezen of een con- 

                                                      
29 Zie bv. www.thetimes.co.uk/article/bite-sized-greek-and-latin-lessons-boost-reading-and-maths-skills-jqq0cz7d8t3.  
30 Zie www.literacythroughclassics.weebly.com/lesson-25.html.  
31 Voor onze Griekse lessen, zie bv. www.literacythroughclassics.weebly.com/ancient-greek.html.  
32 Zoals de Cambridge Latin Course, die veel wordt gebruikt in het Verenigd Koninkrijk (zie www.cambridge.org/ 
cambridgelatincourse). 

versatie voeren als maatstaf van succes) vast te 
houden. 
 

2 Inhoud: grenzen van het klassieketa-
lenonderwijs 

 

Net zoals de didactiek is ook de keuze van vak-
inhoud ideologisch gekleurd. Daarom is het op-
nieuw nodig de dialoog aan te gaan over wat 
we als ‘kennis’ beschouwen, en vooral hoe 
deze voor iedereen toegankelijk gemaakt kan 
worden.  
 
Dekolonisatie en differentiatie 
 
Historische focus op de klassieke periode in het 
oude Griekenland en de Gouden Eeuw in 
Rome, geografische focus op steden in het cen-
trum van de oudheid zoals Athene, Rome en 
Alexandrië, en politieke focus op de grote 
(voornamelijk mannelijke) figuren van de oud-
heid komen nog steeds voort uit een positivis-
tische benadering van de oudheid van de voor-
bije twee eeuwen. Er zijn al duidelijke verbete-
ringen in focus, bijvoorbeeld in Latijnse en 
Griekse lesboeken die de nadruk leggen op het 
dagelijkse leven van ‘gewone’ mensen (onder 
wie ook vrouwen) aan de rand van het Ro-
meinse Rijk.32  
 
In de loop der eeuwen is niettemin een canon 
geëvolueerd van onderwerpen aangaande de 
oudheid die geschikt zijn voor het onderwijs – 
het is duidelijk dat deze canon nog steeds 
werkzaam is en maar langzaamaan losgelaten 
wordt. Bij het lesgeven wordt in zowel het la-
ger als het secundair onderwijs de nadruk nog 
steeds voornamelijk niet alleen op de grote 
verhalen van de oudheid gelegd, maar ook op 
de grootsheid van de Grieken en Romeinen als 
bakermat van onze moderne maatschappij op 
gebied van technologie, politiek en samenle-
ving. Om een grotere diversiteit van leerlingen  
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aan te spreken is het echter nodig deze canon 
en ideologie in vraag te stellen en de histori-
sche, geografische, politieke en gendergrenzen 
van de oudheid te verruimen. 
 
Doelmatige integratie in lesmaterialen aan-
gaande de receptie van de oudheid speelt hier-
bij een belangrijke rol. Populaire jeugdfictie en 
films – zoals Harry Potter en Percy Jackson – 
zijn nu al populair bij het aansnijden van be-
paalde thema’s in de les Latijn of Grieks. Het 
didactisch nut van receptie is echter veel bre-
der: door bewuste vergelijking van moderne 
met oude teksten kunnen leerkrachten leer-
lingen bewust(er) maken van de problematie-
ken van de oudheid – bijvoorbeeld betreffende 
slavernij – waardoor de focus wordt verlegd 
van de grootsheid van de oudheid naar haar 
dubbelzinnige aard. Hoewel op universitair ni-
veau receptie al geruime tijd een gedegen 
plaats innam als een belangrijk deel van klas-
sieke filologie, is er de kloof tussen theorie en 
praktijk jammer genoeg groot, waardoor 
nieuwe manieren om receptie an sich te stude-
ren niet geïntegreerd worden in het primaire 
en secundaire curriculum.  
 
Door de historisch-culturele contexten waarin 
Latijn en Grieks gegeven worden te verruimen, 
worden meer leerlingen geïntegreerd in het 
leerproces, wat klassieke talen meer inclusief 
maakt. Door deze verruiming is het ook moge-
lijk meer leerlingen toegang te geven tot de 
specifieke taalkundige focus van Latijn en 
Grieks, wat dan weer praktisch toegepast kan 
worden door interne differentiatie toe te pas-
sen op de inhoud van klassieke talen. Deze kan 
verschillende vormen aannemen; de leer-
kracht kan bijvoorbeeld een aantal activiteiten 
over een bepaald (grammaticaal en cultuur-
historisch) thema aanbieden waaruit leer-
lingen zelf kunnen kiezen. De activiteiten – alle 
gericht naar dezelfde didactische uitkomst – 
kunnen zo opgesteld worden dat ze verschil-
lende bekwaamheden testen, maar dan wel op 
verschillende manieren, zij het via een combi-
natie van receptieve en productieve activitei-
ten (waarbij leerlingen ofwel eerder gesloten 
en geleide vragen oplossen, ofwel open en 

niet-geleide vragen), met meer of minder La-
tijn of Grieks, en aan een sneller of trager 
tempo. Het leerproces wordt hierbij geherdefi-
nieerd van een lineair patroon, waarbij leer-
lingen bij de hand worden genomen en van ba-
siskennis naar meerkennis worden geleid, naar 
niet-lineaire exploratie van het onderwerp 
door de leerlingen zelf, met behulp van de leer-
kracht, maar met meer aandacht voor groeps-
werk en individuele keuze. 
 
Case study 
 
In het project Literacy through Classics werken 
we, zoals gezegd, met een groot aantal leer-
lingen uit economisch achtergestelde gebie-
den en van etnische minderheden. We hebben 
het ook niet alleen over materiële armoede 
(die bij velen extreem is), maar ook over cultu-
rele en intellectuele armoede: van thuis uit is 
er vaak weinig of geen interesse in het ontwik-
kelen van de ambities en aspiraties van kin-
deren – niet uit slechte wil, maar omwille van 
het eigen gebrek aan onderwijs bij de ouders, 
onder wie velen uit vroegere mijnbouwersfa-
milies komen. Het klassensysteem in het Ver-
enigd Koninkrijk is veel geprononceerder dan 
in België en sociale mobiliteit is nog altijd de 
uitzondering. Om de aspiraties van zowel leer-
lingen van het platteland als etnische minder-
heden te ontwikkelen, hebben we de inhoud 
van ons curriculum aangepast aan hun speci-
fieke noden en interesses.  
 
Ten eerste wordt, om klassieke talen te deko-
loniseren, het multiculturalisme van de oud-
heid in al zijn facetten bespreekbaar gemaakt 
(waarbij de complexiteit van de discussie na-
tuurlijk wordt afgestemd op de leeftijd van de 
leerlingen). Geografische grenzen, hun veran-
deringen door de tijd heen en de connecties 
tussen de zogenaamde westerse en oosterse 
wereld worden expliciet besproken. Studenten 
worden getraind om problematiek over gen-
derdiscriminatie, burgerschap en identiteit 
deel te laten uitmaken van hun algemene aan-
pak van de lessen. Ze doen ook specifieke acti-
viteiten aangaande deze thematiek, zoals het 
rondgooien van een opblaasbare wereldbol 
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waarbij ze verschillende thema’s bespreken, 
zoals de impact van Latijn op de taal van de 
streek die ze voor zich hebben als ze de bal 
vangen, de connectie van de Romeinen of Grie-
ken met die streek enz.33 Dit laat leerlingen ook 
toe om hun eigen herkomst bij de discussie te 
betrekken. 
 
Ten tweede wordt, door middel van activitei-
ten die de oude met de moderne wereld ver-
binden, geschiedenis gedefinieerd als dyna-
misch proces in plaats van statisch gegeven. Zo 
worden ook klassieke talen automatisch le-
vende entiteiten in plaats van dode talen. Hier-
bij speelt receptie een belangrijke rol. Door het 
bestuderen van filmfragmenten uit Gladiator 
of Hercules kan niet alleen het verschil worden 
geëxploreerd tussen de oudheid langs de ene 
kant en moderne voorstellingen daarvan langs 
de andere, maar ook de continuïteit van ge-
schiedenis en mythe door de tijd heen. 
Waarom is Seneca’s beschrijving van Hercules 
authentieker dan die in Disney’s Hercules? 
Leerlingen doen beseffen dat dit louter een 
kwestie is van persoonlijke en culturele per-
ceptie, opent voor hen deuren naar een begrip 
van de literaire en historiografische traditie. 
Hierdoor wordt het dan mogelijk voor hen het 
concept van een canon – waarbij superioriteit 
van tekst en dus wereldbeeld impliciet aanwe-
zig is – dan minder belangrijk.  
 
Van de canonieke inhoud afstappen is niet al-
tijd even eenvoudig, aangezien ook leerlingen 
gedetermineerd zijn – bijvoorbeeld door infor-
matie die ze via het internet of films hebben 
opgedaan – om interesse te hebben in be-
paalde onderwerpen. Zo willen vele jongens 
over gladiatoren leren en schilden maken, ter-
wijl meisjes eerder interesse tonen in klassieke 
kostuums, vooral in het lager onderwijs. Om 
deze genderstereotypes tegen te gaan bieden 
we een reeks activiteiten aan waarbij we leer-
lingen aanmoedigen nieuwe dingen te probe-
ren: zo laten we jongens helpen bij het creëren 
van juwelen, terwijl meisjes mee marcheren 

                                                      
33 Zie www.literacythroughclassics.weebly.com/lesson-1-the-romans-and-our-world.html.  
34 Zie bv. www.literacythroughclassics.weebly.com/lesson-13.html. In deze les creëren leerlingen een stripverhaal over 
hun favoriete superheld, waarbij ze Engels en Latijn mogen gebruiken. 

als we het Romeinse leger bespreken. Hierbij 
bespreken we dan ook het anachronisme van 
hun activiteiten. Ik geef echter toe dat het niet 
altijd eenvoudig is om leerlingen van het ge-
kende pad af te brengen, ook al omdat univer-
siteitsstudenten zelf nog steeds voornamelijk 
in de canon worden opgeleid. Dit is dus een 
problematiek waar nog heel wat werk te doen 
is.  
 
Waar we al meer succes mee behaald hebben, 
zijn productieve activiteiten, waarbij leerlingen 
nieuwe inhoud creëren (bijvoorbeeld verhaal-
tjes, toneelstukjes, brieven) gebaseerd op tek-
sten en iconografie van de oudheid; daarbij be-
palen ze zelf het niveau van Latijn of Grieks dat 
ze gebruiken naast Engels.34 In dergelijke pro-
ductieve activiteiten laten we leerlingen dik-
wijls in groep werken, zodat sterkere leer-
lingen een meer leidinggevende rol kunnen 
spelen (en zij dus ook de mogelijkheid krijgen 
hun vaardigheden te ontwikkelen), maar alle 
leerlingen toch tot hun recht komen. Taalkun-
dig zwakkere leerlingen bereiken met behulp 
van de groep dikwijls een hoger niveau dan ze 
alleen zouden doen. 
 
Er zijn dus verschillende manieren waarop les-
inhoud van klassieketalenonderwijs gediversi-
fieerd en gedifferentieerd kan worden. De 
voorbeelden die ik heb gegeven, zijn geba-
seerd op de specifieke contexten van de leer-
lingen met wie wij werken in Zuid-Wales – de 
methodiek om interne differentiatie aan te 
brengen blijft echter dezelfde. 
 

3 Conclusie 
 

Ik heb in dit artikel praktische voorbeelden ge-
geven over hoe de didactiek en inhoud van 
klassieketalenonderwijs gedemocratiseerd 
kunnen worden door middel van differentiatie 
en dekolonisatie. Ik besef dat sommige van 
deze voorbeelden wel erg verschillend zijn van 
de didactiek die nu in België wordt toegepast 
en dat bij lezers hoogstwaarschijnlijk de vraag 
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opkomt of dit het niveau van klassieketalenon-
derwijs niet drastisch vermindert. De verlaging 
van standaard wordt al lang als een knelpunt 
gezien. Dit probleem bestaat echter alleen in 
de huidige didactiek en inhoud van klassieke-
talenonderwijs, omdat er slechts één doel-
einde bestaat: het vloeiend lezen of spreken 
van de taal. Indien men het doel echter aan-
past aan de contexten en noden van bredere 
groepen leerlingen, door middel van een gedif-
ferentieerde didactiek en verruimde inhoud, 
verdwijnt dit knelpunt, omdat dan ook het li-
neaire doeleinde niet bestaat.  
 
Waarom deze democratisering nodig is? Ten 
eerste betwijfel ik dat met de huidige didactiek 
alle leerlingen in Franstalig België met succes 
Latijn tot hun vijftien jaar zullen kunnen leren. 
Dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Cre-
vits op de Franstalige curriculumhervorming 
reageerde met ‘Dat is al geprobeerd met het 
vso, daar gaan we niet naar terug’,35 toont aan 
dat Latijn aan iedereen aanbieden zonder di-
dactische vernieuwingen aan te brengen niet 
werkt. Ik trek trouwens niet in twijfel dat de 
huidige didactiek succesvol is in welvarende 
streken en voor de taalsterkste leerlingen; het 
is ook helemaal niet nodig van het uiteindelijke 
doel – vloeiend Latijn of Grieks kennen – af te 
stappen. Diversificatie van didactiek en inhoud 
is echter nodig om klassieke talen voor ieder-
een beschikbaar te maken, niet alleen in Frans-
talig België, maar waar men ook nieuwe groe- 

pen leerlingen wil interesseren voor klassieke 
talen. 
 
Ten tweede is het nodig omdat de wereld zich 
op dit ogenblik in de greep van een toenemend 
extremisme bevindt, waardoor de wereld-
vrede zwaar op de proef wordt gesteld. Als ge-
volg van groeiend dogmatisch nationalisme is 
hiërarchisering op basis van ras, sociaalecono-
mische achtergrond, religie en gender – waarin 
wordt gesteld dat sommige groepen mensen 
superieur zijn aan andere – opnieuw in op-
mars. Leerkrachten zitten echter in een uitge-
lezen positie om deze antihumanistische ten-
dens tegen te gaan. Aangezien klassieketalen-
onderwijs al eeuwen wordt gebruikt om soci-
ale uitsluiting te handhaven, kan ditzelfde bij 
uitstek ook aangewend worden voor het te-
genovergestelde, namelijk het creëren van so-
ciale inclusiviteit. Om dit doel te bereiken is het 
echter nodig de traditionele ideologie die nog 
steeds met klassieke talen wordt verbonden in 
vraag te stellen.  
 
 

 
Dr. Evelien Bracke is Senior Lecturer in Classics 
aan Swansea University. Naast haar filologisch 
onderzoek en onderricht werkt zij ook samen 
met de Welshe overheid om klassieke talen en 
culturen toegankelijk te maken doorheen Wales. 
Je kunt meer informatie over haar project vinden 
op www.literacythroughclassics.weebly.com en 
www.cymruwalesclassicshub.weebly.com. 

 

                                                      
35 Zie www.hildecrevits.be/nl/latijn-voor-iedereen-en-een-kortere-zomer. 
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Mythen moet je niet geloven! 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Mythologie is een van de boeiendste aspecten 
van de Griekse cultuur. Toch geloofden niet 
alle Grieken in de bekende mythen. Een zekere 
Palaephatus (4e eeuw v.C.) trachtte in zijn Περὶ 
ἀπιστῶν die mythen te rationaliseren, d.w.z. te 
toetsen volgens het criterium van de histori-
sche en/of fysieke mogelijkheid. Hij behandelt 
vooral mythen over helden en monsters, die hij 
ontdoet van alle bovennatuurlijke elementen. 
Alle teksten hebben dezelfde drieledige struc-
tuur: een beknopte samenvatting van de my-
the, de onmogelijke elementen en een histori-
sche verklaring. 
 
Daarnaast zijn ook twee andere mythografen 
hier vertaald: een zekere Heraclitus (1e/2e 

eeuw n.C.) en een anonieme auteur. Hun aan-
pak is vergelijkbaar met die van Palaephatus. 
Alle mytheverklaringen zijn voorzien van een 
korte inleiding door de vertaler. Noodzakelijke 
uitleg bij de tekst staat in voetnoten. Een 
kaartje en een index situeren alle namen. 
 
 

 

Mythen moet je niet geloven! My-
theverklaringen uit de oudheid, 
vertaald door Hugo KONING, Uit-
geverij DAMON, Budel, 2016, 192 
pp. 

ISBN 978 94 6340 051 0 

€ 16,90 

www.damon.nl 

 
 

Goden 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
De Anthologia Graeca is een bloemlezing met 
ruim 4000 epigrammen van meer dan 300 au-
teurs tussen de 7e eeuw v.C. en de 6e eeuw 
n.C. over heel uiteenlopende onderwerpen. 
Uit die collectie selecteerde Patrick Lateur, 
Vlaanderens bekendste classicus-dichter-ver-
taler-bloemlezer, 150 epigrammen rond het 
thema goden. De eerste helft heeft betrekking 
op de Olympische god(inn)en; de tweede helft 
behandelt andere god(inn)en; een tiental ge-
dichten gaan over het leven van Jezus. De ver-
taling in vrije verzen doet recht aan de inhou-
delijke en stilistische variatie van de originelen, 

waarvan de Griekse teksten eveneens zijn op-
genomen. De uitgave is voorzien van annota-
ties bij de epigrammen en van enkele registers. 
 
 

 

Goden. 150 epigrammen uit de 
Anthologia Graeca, vertaald door 
Patrick LATEUR, Uitgeverij DA-
MON, Eindhoven, 2017, 200 pp. 

ISBN 978 94 6340 098 5 

€ 18,90 

www.damon.nl 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Cursussen en congressen 
 

 
 01.06, 08.06, 15.06, 22.06 en 29.06.2017 
 En perdre son latin! La langue latine: des origines 

à aujourd’hui 
 Ptah-hotep 
 Espace Bernier, Waterloo 
 M. Droumart 
 www.ptah-hotep.be 

 
BUITENLAND 

 
 Van 24.07 tot 29.07.2017 
 Zomerschool Latijn: absolute beginners 
 Addisco 
 Hotel De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 
 Roberto Carfagni en Casper Porton 
 Aan de hand van verschillende werkvormen behan-

delt men op speelse wijze een aantal onderwerpen 
uit de Latijnse grammatica, leest men samen ge-
adapteerde en niet-geadapteerde Latijnse teksten 
over verschillende onderwerpen zoals mythologie 
en ander interessant verhalengoed. ’s Middags ver-
groot men de kennis van het Latijn door verschil-
lende activiteiten zoals het wandelen door de na-
tuur, zingen, toneel spelen en verschillende spel-
len. Bezoek aan Museumpark Orientalis. 

 www.addisco.nl 
 

 Van 29.07 tot 05.08.2017 
 35. Lateinwoche 
 Septimanae Latinae  
 Johannes-Haus, Amöneburg (DE) 
 Deze Lateinwoche omvat een basiscursus gespro-

ken Latijn en verschillende activiteiten in beperk-
tere kring zoals Romeins koken, toneelopvoerin-
gen, muziekuitvoeringen, excursies enz. 

 www.septimanalatina.be  
 

 Van 31.07 tot 05.08.2017 
 Zomerschool Latijn: beginnende sprekers 
 Addisco 
 Hotel De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 
 Roberto Carfagni en Casper Porton  
 Men start o.a. met stukken uit Lingua Latina per se 

illustrata, waarmee men het Latijn direct leert le-
zen en begrijpen zonder woorden te hoeven op-
zoeken, maar men maakt ook gebruik van andere 
methodes en verschillende authentieke teksten. 

Op donderdag bezoekt men Museumpark Orien-
talis, waar men geheel in het Latijn meer leert over 
de Romeinse en oosterse cultuur en gewoonten. 

 www.addisco.nl  

 
 Van 07.08 tot 12.08.2017 
 Zomerschool Latijn: semigevorderden 
 Addisco 
 Hotel De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 
 Roberto Carfagni en Casper Porton 
 Men werkt met thematische teksten, waarmee 

men op interactieve wijze de Latijnse spreekvaar-
digheid verder oefent. Voor docenten zijn er korte 
modules te volgen over Latijnse didactiek. Op don-
derdag gaat men naar Museumpark Orientalis. 

 www.addisco.nl  

 
 Van 14.08 tot 19.08.2017 
 Zomerschool Latijn: gevorderde sprekers 
 Addisco 
 Hotel De Drie Dorpen, Ankeveen (NL) 
 Roberto Carfagni en Casper Porton 
 Tijdens de lessen ligt de focus op het mondeling en 

schriftelijk parafraseren in het Latijn, het  herschrij-
ven van teksten naar een hoger/lager niveau, het 
imiteren van de schrijfstijl van diverse auteurs en 
het lezen en bespreken van Latijnse werken uit ver-
schillende perioden. 

 www.addisco.nl  

 
 24.08, 25.08 en 26.08.2017 
 Annual Euroclassica Conference 2017 
 Euroclassica 
 Leiden (NL) 
 Egbert Bakker (Aspects of Homer), Teun Tieleman, 

Ineke Sluiter (Anchoring innovation), Irene de Jong, 
Susanna de Beer (workshop e-Rome), Casper Por-
ton (workshop Living Latin), Tom Holland  

 Talrijke nevenactiviteiten. 
 www.euroclassica.eu  

 
 02.09.2017 
 Odyssee: herinnering en geografie 
 Labrys Reizen 
 UvA, Amsterdam (NL) 
 Gert Jan van Wijngaarden en Christine de Haan-

Oudshoorn 
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 Deze cursus vormt de voorbereiding op een acht-
daagse studiereis naar West-Griekenland, die 
plaatsvindt van 18.10 tot 25.10.2017. Centraal 
staan het landschap in de Odyssee en de wijze 
waarop de homerische verhalen ons beeld van 
Griekenland nog steeds bepalen. 

Op het programma staan plaatsen die zich sterk 
identificeren met de Odyssee, zoals het strand van 
Nausicaä op Korfoe, diverse kandidaat-locaties 
voor het paleis van Odysseus en het paleis van Nes-
tor in Pylos. 

 www.labrysreizen.nl/opmaat 

Lezingen 
 

 
 17.06.2017 
 Langs Romeinse heirwegen 
 Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 
 PAM, Velzeke 
 Chris De Smedt, Vero Beauprez en Peter Van der 

Plaetsen 
 Voorbereiding op de tocht van 23.06, 24.06 en 

25.06.2017. 

 www.uitinvlaanderen.be  
 

 22.06.2017 
 Vrijheid bij Erasmus en Luther 
 Erasmushuis 
 Erasmushuis, Anderlecht 
 Stefan Gradl 
 www.erasmushouse.museum  

Tentoonstellingen 
 

 
 Tot 01.09.2017 
 Timeless beauty 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Een sfeervol samenspel van antieke auteurs, een 

hedendaagse 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  
 

 Tot 03.09.2017 
 Asterix en de Belgen 
 Stripmuseum 
 Stripmuseum, Brussel 
 www.uitinvlaanderen.be  

 
 Tot 24.11.2017 
 Taupe niveau 
 Espace Gallo-Romain, Ath 
 Over de werkwijze en het nut van de archeologie. 
 www.espacegalloromain.be  

 
BUITENLAND 

 
 Tot 18.06.2017 
 Gehährliche Perfektion: antike Grabvasen aus 

Apulien 
 Altes Museum, Berlin (DE) 
 www.smb.museum  

 
 Tot 18.06.2017 
 Licht! Lampen und Leuchter der Antike 
 Kelten-Römermuseum, Manching (DE) 

 www.museum-manching.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 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/mu-
see-d-archeologie-mediterraneenne 

 
 Tot 30.06.2017 
 Bouwen om te baden 
 Thermenmuseum, Heerlen (NL) 
 Over het onderzoek naar de bouw van het Ro-

meinse badhuis. 
 www.thermenmuseum.nl  

 
 Tot 06.2017 
 L’agriculture gallo-romaine 
 Musée Rauranum, Rom Deux-Sèvres (FR) 
 blogs.paysmellois.org/rauranum 

 
 Tot 09.07.2017 
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 Palmyra: was bleibt? 
 Museum August Kestner, Hannover (DE) 
 www.museum-august-kestner.de  

 
 Tot 30.07.2017 
 Versunkene Geschichte: Archäologie an Rhein 

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

 
 Tot 31.07.2017 
 Des muses au musée: exposition de dessins et de 

gravures d’Olivia Brianti 
 Musée Barrois, Bar-le-Duc (FR)  
 www.museebarrois.eklablog.fr  

 
 Tot 29.08.2017 
 Donnant donnant: voeux et dons aux dieux en 

Gaule romaine 
 Forum Antique, Bavay (FR) 
 www.forumantique.lenord.fr  

 
 Tot 17.09.2017 
 Casa Romana 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Deze tentoonstelling biedt een verrassende ken-

nismaking met het rijke leven van de bewoners van 
een chique Romeinse stadsvilla. Men neemt er een 
kijkje in de luxevertrekken en volgt het leven van 
alledag, van ochtendrituelen tot slaapkamergehei-
men. In Casa Romana gaat eeuwenoude archeolo-
gie samen met modern design. In totaal zijn er 
meer dan achthonderd voorwerpen te zien. 

 www.rmo.nl  
 

 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 
 

 Tot 17.09.2017 
 Le vase qui parle 
 Musée Saint-Raymond, Toulouse (FR) 
 Centraal in deze tentoonstelling staat een Griekse 

vaas van de 6e eeuw v.C., die bewaard wordt in het 
Palais des Beaux-Arts de Lille en waarop heel wat 
scènes staan afgebeeld die verband houden met de 
oorlog om Troje. Deze worden in detail belicht en 
verder geïllustreerd met aardewerk afkomstig uit 
de reserves van het Musée Saint-Raymond. 

 www.museesaintraymond.toulouse.fr  
 

 Tot 18.09.2017 
 Miroirs 
 Musée du Louvre, Lens (FR) 

 Spiegels van de oudheid tot heden. 
 www.louvrelens.fr  

 
 Tot 19.09.2017 
 Antiquité du design, design de l’Antiquité 
 Musée du Pays Châtillonnais, Châtillon-sur-Seine (FR) 
 www.musee-vix.fr  

 
 Tot 24.09.2017 
 À l’antique: dialogue avec les collections du Frac 
 Musée des Antiquités, Rouen (FR) 
 Een vijftigtal hedendaagse werken van de verzame-

lingen van het FRAC worden geconfronteerd met 
werken uit de historische collectie van het museum. 

 www.museedesantiquites.fr/fr/expositions  
 

 Tot 24.09.2017 
 Pracht & Precisie 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Er zijn meer dan 100 voorbeelden te zien van kleur-

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

 www.rmo.nl  
 

 Tot 08.10.2017 
 Divine X Design: das Kleid in der Antike  
 Staatliche Antikensammlungen, München (DE) 
 www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de  

 
 Van 16.06 tot 05.11.2017 
 Syria antiqua: Münze und Monumenten auf der 

Museumsinsel 
 Bode Museum, Berlin (DE) 
 www.smb.museum  

 
 Tot 05.11.2017 
 Un travail de Romain: construis ta ville! 
 Parc Archéologique Européen, Bliesbruck-Rein-

heim (FR) 
 www.archeo57.com  

 
 Tot 05.11.2017 
 Pracht und Herrlichkeit: Bewaffnung und Beklei-

dung keltischer Männer im Hunsrück 
 Belginum Archäologiepark, Morbach-Wederath (DE) 
 www.belginum.de  

 
 Van 23.06.2017 tot 05.01.2018 
 Vom Schaf zur Tunika 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de  

 
 Tot 07.01.2018 
 Fibula’s 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 www.rmo.nl 

 
 Tot 07.01.2018 
 Trop c’est trop! 
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 Musée Romain de Lausanne-Vidy, Lausanne (CH) 
 De rode draad doorheen deze tentoonstelling is het 

begrip hybris, zowel toegepast op de oudheid als op 
onze hedendaagse wereld. De lessen van de oude 
mythen worden geconfronteerd met de chaos die 
de mens in onze wereld vandaag heeft gecreëerd. 

 www.lausanne.ch/sous-sites/mrv  
 

 Van 13.09.2017 tot 15.01.2018 
 Musique et sons de l’Antiquité 
 Musée du Louvre, Lens (FR) 
 www.louvrelens.fr  

 
 Van 30.06.2017 tot 22.01.2018 
 Le luxe dans l’Antiquité 
 Musée de l’Arles Antique, Arles (FR) 
 www.arles-antique.cg13.fr/mdaa_cg13/root  

 
 Van 30.06.2017 tot 31.08.2018 
 Vivre à Königshoffen à l’époque romaine: un 

quartier de Strasbourg-Argentorate du Ier au IVe 
siècle après J.-C. 

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

Muziek en ballet 
 

 
 Feu (Etienne Guillautou) 
 Action Scénique & Zwerm 
 Antigone voor solodanseres en elektrisch gitaar-

kwartet. De inspiratiebron voor Feu is Sophocles’ 
Antigone. Dit verhaal over het conflict tussen men-
selijke waarden en de wetten van de staat is ook nu 
nog actueel. Het elektrisch gitaarkwartet Zwerm is 
de verpersoonlijking van het koor uit het oorspron-
kelijke stuk van Sophocles. 

 09.06.2017: Concertgebouw, Brugge 
 www.concertgebouw.be  

 
 Dido & Aeneas (Henry Purcell) 
 Académie Barocque Européenne d’Ambronay 
 12.07.2017: Amuz, Antwerpen 
 www.amuz.be  

 
 Monteverdi’s Orfeo 
 Festival van Vlaanderen 
 04.08.2017: Concertgebouw, Brugge 

 www.mafestival.be  
 

 La descente d’Orphée aux enfers (M.A. Charpen-
tier) 

 Festival van Vlaanderen 
 Daarnaast staat het Mottet pour les trépassés van 

M.A. Charpentier en fragmenten uit Purcells Cecilia 
Ode op het programma. Inleiding om 19.00 uur in 
het Conservatorium. 

 08.08.2017: Sint-Jakobskerk, Brugge 
 www.mafestival.be  

 
 Orfeo Viajero (Claudio Monteverdi) 
 Muziektheater Transparant 2017 
 Jongerenopera. Regisseur Luigi de Angelis en Her-

nan Schvartzman zoeken voor hun tocht naar de 
onderwereld inspiratie in een Zuid-Amerikaanse 
metro. 

 26.08 en 27.08.2017: deSingel, Antwerpen 
 www.desingel.be  

Uitstappen en reizen 
 

 
 Van 23.06 tot 25.06.2017 
 Van Velzeke naar Brakel langs Romeinse wegen 
 Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender 
 PAM, Velzeke 
 www.uitinvlaanderen.be  

 
BUITENLAND 

 
 06.07.2017 
 Excursion estivale 
 FRPGL 
 Groothertogdom Luxemburg (LU)  
 Bezoek aan het ondergrondse aquaduct van 

Raschpëtzer en de afdeling archeologie van het 
Musée National d’Histoire et d’Art in Luxemburg. 

 www.frpgl.be  

 
 Van 27.08 tot 05.09.2017 
 Een rondreis door Centraal-Griekenland 
 Amarant 
 Archeologische exploratie van Centraal-Grieken-

land met bezoek aan de wereldberoemde orakel-
site van Delphi, maar ook aan de minder beroemde 
orakels van Dodona en Livadia. Ook Thebe en Pa-
tras staan op het programma. 

 www.amarant.be  
 

 Van 30.08 tot 09.09.2017 
 De thuisreis van Odysseus 
 Labrys Reizen 
 De Odyssee is het eerste reisverslag uit de westerse 

geschiedenis. Een deel van de reizen van Odysseus 
en Telemachus heeft zich afgespeeld in Grieken- 
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land. Tijdens deze odyssee worden de Griekse ste-
den en eilanden in Griekenland bezocht. Met het 
heldendicht in de hand bekijkt men de resten van 

paleizen en orakels en doet men enkele locaties 
aan die in de Odyssee worden genoemd. 

 www.labrysreizen.nl  

Evenementen 
 

 
 25.06.2017 
 De geheimen van aardewerk ontrafeld 
 RAM Maaseik 
 Regionaal Archeologisch Museum, Maaseik 
 Er is eerst een bezoek aan de jaarlijkse keramiek-

markt in Maaseik. Na het bezoek krijgt men in het 
museum toelichting over aardewerk. Er wordt een 
verband gelegd met het verleden: wat kan een 
scherf allemaal leren over het leven van vroeger. 

 www.vormingplus-limburg.be  
 

 02.07.2017 
 Tuinfeest 
 Malagne 
 Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort 
 Malagne bezit meer dan 300 plantensoorten, die 

geteeld en gebruikt werden in de Gallo-Romeinse 
periode. Deze dag kan men de tuinen bezoeken. 
Verder staan op het programma: het brouwen van 
cervoise, touwslagerij, het vervaardigen van ecolo-
gische producten ... 

 www.malagne.be  
 

 Van 22.07 tot 24.07.2017 
 Gallo-Romeins treffen 
 Malagne 
 Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort 
 Deze dagen vindt men in Malagne een Romeinse 

legerplaats met soldaten, boogschutters, gladiato-
ren en optredens van Romeinse ruiterij, maar er 
zijn ook vaklui aanwezig. 

 www.malagne.be  

 
BUITENLAND 

 
 03.06 en 04.06.2017 
 Les Romains dans la ville 
 Musée Archéologique Départemental de Jublains 
 Jublains (FR) 
 www.museedejublains.fr  

 
 10.06, 11.06, 17.06 en 18.06.2017 
 Römerfestival 2017 
 Carnuntum 
 Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg (AT) 
 200 re-enactors nemen deel aan het evenement: 

ambachtslui en handelaars brengen hun waar aan 
de man, Romeinse danseressen spreiden hun char-
mes tentoon, ruiters demonstreren hun kunsten, 
Romeinse legionairs rukken op en maken zich klaar 

voor de slag tegen de Daciërs. Een hoogtepunt is 
de opvoering van Der Adler Roms, waarin het Ro-
meinse leger centraal staat. Ten slotte leveren de 
gladiatoren een gevecht op leven en dood. 

 www.carnuntum.at  
 

 25.06.2017 
 Thementag Römische Kleidung 
 Römerkastell Saalburg 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de  

 
 Van 30.06 tot 02.07.2016 
 Apollos Söhne: Bogenbaukurs für Vater und Söhne 
 Römerkastell Saalburg 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de  

 
 01.07 en 02.07.2017 
 Fête gallo-romaine: bienvenue en 70 après J.-C., 

honorer les divinités au sanctuaire 
 Service Archéologie de la Ville de Chartres 
 Sanctuaire de Saint-Martin-au-Val, Chartres (FR) 
 Rondleiding in het Gallo-Romeins heiligdom van 

Autricum; ambachtslui tonen de band van hun be-
roep en het heiligdom; het dagelijks leven (kledij, 
voeding) wordt door Gallo-Romeinse burgers be-
licht; legioensoldaten demonstreren hun wapens 
en legeroefeningen; alles culmineert in een 
grootse ceremonie ter ere van de goden. Er zijn ook 
kinderateliers. 

 archeologie.chartres.fr  
 

 Van 12.08 tot 15.08.2017 
 Carnuntum 333. Festival der Spätantike 
 Carnuntum 
 Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg (AT) 
 Romeinse soldaten, magistraten, burgers, am-

bachtslui, muzikanten en barbarenstammen tre-
den op in militaire parades met infanterie en cava-
lerie, veldslagen, huwelijksplechtigheden, jachtta-
ferelen, overdadige maaltijden, wedstrijden en sol-
datentrainingen. 

 www.carnuntum.at  
 

 Van 01.09 tot 03.09.2017 
 Diana, Apollo und ihre Kinder: Bogenbau für 

Eltern und Kinder  
 Römerkastell Saalburg 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de  
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 16.09 en 17.09.2017 
 Gallisch dorp 
 Maison de l’Archéologie 
 Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, Nie-

derbronn-les-Bains (FR) 

 Opstelling van een Gallisch dorp met heel wat am-
bachtelijke activiteiten (lederbewerking, vervaardi-
gen van een maliënkolder, muntslag, weven ...) en 
demonstraties van gevechten en wapens. 

 www.mairie-niederbronn.fr/culture/maison-de-l-
archeologie.html  

 

Deze klassieke agenda werd afgesloten op 30.04.2017. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De raad van bestuur 
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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 van de tekst zo eenvoudig mogelijk te houden. 

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

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

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