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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Misschien neem je je bij het begin van het 
nieuwe schooljaar voor om leerinhouden op 
maat van iedere leerling afzonderlijk aan te 
bieden en (nog meer) rekening te houden met 
de individuele aanleg, interesses, noden en 
kwaliteiten van je leerlingen. Kies dan uit het 
nascholingsaanbod van dit schooljaar zeker 
ook voor onze studienamiddag over differenti-
ëren in de lessen klassieke talen. Wouter 
Smets, die aan de Karel de Grote Hogeschool in 
Antwerpen al jaren onderzoek doet over diffe-
rentiëren in de klas, verzorgt het inleidende 
luik en zal op een tastbare manier uiteenzetten 
op welke manieren je kunt differentiëren en 
waarom je dat zou doen. Vervolgens laten we 
enkele collega’s aan het woord die differentia-
tie op verschillende manieren in de praktijk 
brengen in hun eigen klas. Je krijgt dus con-
crete en realistische voorbeelden, waarmee je 
snel aan de slag kunt. Stel je inschrijving niet 
uit: we beperken het aantal deelnemers. Een 
overzicht van het programma en de inschrij-
vingsmodaliteiten vind je in deze Prora (p. 4) 
en op de website van de VLOT (www.vlot-vzw. 
be/nascholing). 
 
Informatie over de VLOT en de klassieken in 
Vlaanderen en daarbuiten vind je ook op onze 
Facebookpagina (www.facebook.com/vlot.vzw) 
en in onze digitale nieuwsbrief. Abonneren op 
deze laatste doe je via de VLOT-website 
(www.vlot-vzw.be/nieuwsbrief). 
 

In deze Prora besteden we nogmaals uitge-
breid aandacht aan de positionele leesme-
thode die werd ontwikkeld door Kristien Hul-
staert. Wie vorig jaar de nascholing miste of 
zijn kennis wil opfrissen, kan aan de slag met 
de praktische toepassing op een tekst van Cae-
sar die Roland Frits Coghe uitwerkte. 
 
Hoewel onderzoekscompetentie al vele jaren 
in de leerplannen is opgenomen, zijn veel leer-
krachten hier toch nog op zoek naar inspiratie 
en ondersteuning. We zijn dan ook blij dat een 
collega ons voorstelde om een geslaagd onder-
zoeksverslag van een leerling te publiceren (De 
driewieler van Homerus). 
 
Je komt in dit nummer ook te weten hoe je de 
folder Latijn: iets voor jou? kunt bestellen. De 
folder is bedoeld om leerlingen uit het zesde 
leerjaar van de basisschool (en hun ouders) en-
thousiast te maken voor Latijn. Hou ook hier de 
uiterste besteldatum in de gaten. Onlangs ver-
spreidden we de folder in digitale vorm onder 
de basisschoolleerkrachten van het zesde leer-
jaar. Zo krijgen ook zij duidelijkheid over het 
profiel van de leerling klassieke talen. 
 
Namens het VLOT-bestuur wens ik je een mooi 
schooljaar toe. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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VERENIGING 
 

 
 
 

Nascholing Differentiatie: omgaan met verschillen in de klas 
 

 
 
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: omgaan met verschillen 
in de klas op woensdag 8 november 2017 in 
Mechelen. 
 
In een plenum wordt eerst een theoretisch ka-
der geschetst over het waarom en het hoe van 
differentiëren, telkens geïllustreerd met voor-
beelden uit onze eigen vakken. Tegelijk wordt 
dat ook al concreet en praktisch gemaakt met 
een checklist of stappenplan dat leerkrachten 
achteraf kunnen gebruiken om differentiatie in 
te bouwen in een les of lessenreeks. 
 
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 door middel van 
ICT of differentiatie in graadklassen. 
 

Sprekers 
 
Wouter Smets (plenum) is onderzoeker aan de 
Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. 
 
Steve Serneels (project ‘de vierde dag’ over 
binnenklasdifferentiatie) is leerkracht Latijn en 
Grieks aan het Koninklijk Lyceum in Antwerpen. 

Miek Thielemans (ICT) is leerkracht Latijn aan 
het Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel in 
Schaarbeek en medewerker aan de specifieke 
lerarenopleiding Letteren van de KU Leuven. 
 
Seppe van den Maagdenberg (graadklassen) is 
leerkracht Latijn aan het Stedelijk Lyceum 
Quellin in Antwerpen. 

 
Programma 
 
13.45 uur: onthaal met koffie/thee 

14.15 uur: verwelkoming 

14.20 uur: plenum 

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) 
 
Inschrijving: uiterlijk op 8 oktober 2017 en 

uitsluitend elektronisch via 
www.vlot-vzw.be/nascholing 
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Folder Latijn: iets voor jou? 
 

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

Praktische informatie 
 
 prijs: 0,25 euro/folder 

 verzendkosten: inbegrepen 

 minimale bestelhoeveelheid: 25 folders 

 maximale bestelhoeveelheid: onbeperkt 

 uiterste besteldatum: 31 oktober 2017 

 uiterste betaaldatum: 15 november 2017 

 verzending: half december 2017 

 bestellingen: uitsluitend elektronisch via 
www.vlot-vzw.be/folder 

 
Om organisatorische redenen wordt 
deze folder slechts eenmaal per school-
jaar aangeboden. Op die manier kunnen 
we de bestelling, druk en verzending van 
alle folders bundelen. 

Wie folders wil om in de loop van het 
schooljaar 2017-2018 te gebruiken, 
moet die dus NU bestellen (uiterste be-
steldatum: 31 oktober 2017). 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

De positionele leesmethode: Caesar, De bello Gallico 5, 44 
 

Roland Frits Coghe 
 
 
In het laatste decennium is er heel wat te doen geweest rond een goede en degelijke leesmethode, 
die inderdaad meer en meer centraal staat in het leesproces van Latijnse (en Griekse) teksten. Tal 
van leesmethodes duiken op: er is sprake van de analytische, de dynamische, de bottom-up/top-
down en de lineaire leesmethode. Deze laatste werd wetenschappelijk uitgediept en onderbouwd 
door Wim Verbaal, professor aan de Universiteit Gent, en didactisch naar de klas vertaald en geïm-
plementeerd door Kristien Hulstaert, lector aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Het 
betreft de ‘positionele leesmethode’. 
 

Begrippen en termen van de positio-
nele leesmethode 
 
Lezen volgens de positionele leesmethode is 
lezen in het besef dat elk woord en elke woord-
groep aan een positie is gekoppeld en dat een 
gewone, normale zin een vast patroon van po-
sities heeft. Van het positionele patroon wordt 
niet afgeweken: het positionele patroon is 
vast. Alleen de morfo-syntactische invulling 
verschilt: in een neutrale zin worden de posi-
ties ingenomen door de meest voor de hand 
liggende syntactische functies (schema A). 

 
De zin krijgt meer reliëf door andere spelers 
dan het onderwerp naar voren te halen, maar 
de zin blijft wel beantwoorden aan het positio-
nele patroon (schema B). Zo ontstaat er een ze-
kere spanning, die resulteert in een bijbedoe-
ling, een bijbetekenis, die de lezer respecteert 
en tracht te verwoorden door een passende 
Nederlandse weergave. Hoe meer de positie 
van de hoofdrolspeler naar rechts verschuift, 
hoe zwakker de positie en de betekenis in die 
zin worden. Als uit het werkwoordelijke blok 
elementen naar het naamwoordelijke blok ver-
schuiven, staan ze in een sterkere positie en 
betekenis (bv. de positie van de hoofdrolspeler 
in de schema’s A en B). 

 
Schema A: de gewone/neutrale syntaxis van een zin 
 

Ne Vorenus quidem sese tum vallo continet 

nominatief / onder-
werp 

accusatief / lijdend 
voorwerp 

bijwoord + bijwoorde-
lijke bepaling 

indicatief presens / 
gezegde 

hoofdrolspeler (per-
spectief) met kader 

tweede speler kaderende elementen relatie 

NAAMWOORDELIJK BLOK WERKWOORDELIJK BLOK 
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Schema B: de semantische syntaxis van een zin (met bijbetekenis door positie) 
 

Ad hunc se confestim a Pul-
lone 

omnis multitudo convertit 

voorzetselgroep 
/ bijwoordelijke 
bepaling 

accusatief / lij-
dend voorwerp 

bijwoord + bij-
woordelijke be-
paling 

nominatief / on-
derwerp 

indicatief pre-
sens / gezegde 

hoofdrolspeler 
(perspectief) 

tweede speler kaderende ele-
menten 

onderwerp op de 
zwakste plaats 
van kaderend 
element voor de 
relatie 

relatie 

 
Een leesoefening in de klaspraktijk: 
Caesar, De bello Gallico 5, 44 
 
In het jaar 54 v.C. deed zich de opstand van de 
Eburonen onder leiding van Ambiorix voor en 
werd het Romeinse kamp door de Nerviërs be-
legerd. Bij dit verslag maakt Caesar een kleine 
uitweiding over twee Romeinse helden: Pullo 
en Vorenus. 
 
Hoewel er bij elk woord vier niveaus zijn – 1 
naamval/werkwoord en zijn functie; 2 positie; 
3 inhoud (betekenis); 4 verwachting (gramma-
ticale en/of inhoudelijke) – pas ik hier vooral de 
positie en inhoud toe op de tekst. 
 
In de volgende zinnen worden de posities aan-
geduid als volgt: hoofdrolspeler | tweede spe-
ler | RELATIE | kader | precisering. 

 

[zin 1] Erant in ea legione fortissimi viri centu-
riones qui iam primis ordinibus appropinqua-
rent T. Pullo et L. Vorenus. 

 
Erant in ea legione 
- kader 
- ea: anker: verwijst naar het legioen van Q. Ci-

cero uit het vorige hoofdstuk 
- erant: geen hoofdrolspeler (geen zelfstandige 

betekenis hier) 

fortissimi viri centuriones 
- hoofdrolspeler 

- fortissimi: voor de kern in de woordgroep: be-
schrijvend 

- centuriones: eerste precisering bij fortissimi 
viri 

qui iam primis ordinibus appropinquarent 
- tweede precisering van centuriones 
- primis ordinibus: voorwerp, tweede plaats; ze 

zijn zo ver gevorderd dat ze primipilus zijn: de 
centurio van de eerste cohorte van het eerste 
legioen 

T. Pullo et L. Vorenus 
- derde precisering van de fortissimi viri: over 

hen gaat het verhaal 

Visualisering: naar welke punten gaat de ca-
mera? (naar het legioen, naar de sterke man-
nen, leiderschap [centurio], streefdoel en ein-
delijk hun namen) 
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 c
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[zin 2] Hi perpetuas inter se controversias HA-

BEBANT uter alteri anteferretur omnibusque an-
nis de loco SUMMIS SIMULTATIBUS CONTENDEBANT. 

 
Hi 
- hoofdrolspeler (normale positie) 
- anker: verwijst naar? 

perpetuas inter se controversias 
- (accusatief/lijdend voorwerp) gewone plaats 

(van de tweede speler) 
- perpetuas en inter se: adjectief voor de kern: 

beschrijvend; toch nadruk op de woordgroep 
door de disjunctie 

habebant 
- relatie (tussen hi en controversias) 
- kernzin is af (imperfectum: achtergrondinfor-

matie) 

uter alteri anteferretur 
- precisering van controversias habebant 

omnibusque annis 
- kader in de tweede zin met doorlopende 

hoofdrolspeler hi 
- -que: verbindt een tweede hoofdzin 

de loco 
- tweede speler 

summis simultatibus 
- kaderend bij contendebant 
- behoort bij het verbale blok 

contendebant 
- relatie en doorlopend onderwerp hi 
- parallel met habebant (imperfectum: achter-

grondinformatie) 

 

[zin 3] Ex his Pullo, cum accerrime ad munitio-
nes pugnaretur, ‘Quid DUBITAS,’ INQUIT, ‘Vore-
ne? AUT quem locum tuae probandae virtutis 
EXSPECTAS? Hic dies de nostris controversiis IUDI-

CABIT.’ 

 
Ex his 
- kader 
- anker; verwijst naar? 
- syntactisch structurerend: verbinding met de 

vorige zin 

Pullo 
- grammaticaal onderwerp; valt samen met 

hoofdrolspeler 

cum accerrime ad munitiones pugnaretur 
- precisering bij Pullo 
- relatieve tijdsaanduiding met twee kaderen-

de elementen 
- acerrime: staat op de positie van hoofdrol-

speler in de preciserende bijzin, dus nadruk; 
normale plaats: bij het gezegde 

Quid dubitas 
- kernzin ten opzichte van inquit 
- parallel met Nederlandse volgorde 

inquit 
- precisering bij dubitas 

Vorene 
- precisering van dubitas 

aut 
- tweede rechtstreekse vraag wordt verwacht 

quem locum tuae probandae virtutis 
- (accusatief/lijdend voorwerp) hoofdrolspeler 
- kern van de substantiefgroep: precisering van 

locum 
- tuae: van wie? 
- staat na het kernwoord: niet beschrijvend, 

maar onderscheidend/preciserend: een 
nieuw gegeven 

exspectas 
- relatie van de tweede rechtstreekse vraag 

Hic dies 
- hoofdrolspeler; is de meest neutrale syntacti-

sche functie 

de nostris controversiis  
- voorwerp/betrokken element 
- gewone plaats tweede speler 

iudicabit 
- relatie 

 

[zin 4] Haec cum dixisset, procedit extra muni-
tiones quaeque pars hostium confertissima est 
visa, in eam IRRUMPIT. 

 
Haec cum dixisset 
- de hele bijzin is kader met haec als anker 
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- cum dixisset: relatieve tijdsaanduiding 

procedit 
- als hoofdrolspeler; nadruk: reactie 
- doorlopende hoofdrolspeler (Pullo) 
- meer substantiële betekenis dan relationele: 

‘vooruitgaan, dat deed hij’ 

extra munitiones 
- precisering bij procedit 
- Pullo blijft doorlopende hoofdrolspeler 

quaeque pars ... est visa 
- et quae ... est visa: tweede speler 

pars hostium 
- postpositie van hostium: onderscheidend, 

nieuw gegeven, niet beschrijvend (dan staat 
hostium voor pars) 

- Nederlands: hij stormt vooruit naar de vijand, 
naar dat deel van de vijand waar precies ... 

confertissima 
- naamwoordelijk deel van het gezegde 
- precisering bij quae en visa est (relatie) 

in eam 
- herneemt de tweede speler 

irrumpit 
- relatie 
- doorlopende hoofdrolspeler (Pullo) 

We kijken filmisch door de ogen van Pullo: 
wanneer hij vanuit zijn perspectief een stuk 
veldslag ziet waar het er hard aan toe gaat, 
snelt hij erheen. 

 

[zin 5] Ne Vorenus quidem sese TUM VALLO CON-

TINET, SED omnium veritus existimationem 
SUBSEQUITUR. 

 
Ne Voremus quidem 
- hoofdrolspeler, met sterke negatie omkaderd 

sese 
- (beklemtoonde accusatief) gewone positie 

van de tweede speler 
- wederkerend: naar wie wordt hier verwezen? 

tum 
- kaderend (op dat moment waarop Vorenus ...) 

 

vallo 
- kaderend bij continet 
- behoort tot het verbale blok) 

continet 
- relatie 

Wat zal Vorenus dan doen? We verwachten 
een tegenstelling. 

sed 
- juist: leidt een tegenstelling in na de sterke 

negatie 

omnium veritus existimationem 
- substantiefgroep met participium in de nomi-

natief; verwijst naar wie? 
- veritus: precisering bij de hoofdrolspeler 
- disjunctieve positie: nadruk: hij voelt zich ge-

klemd door de mening van alle soldaten om 
hem heen; filmisch? 

- wie zijn omnium? 

subsequitur 
- relatie (doorlopende hoofdrolspeler) 
- verband met veritus? tijd, reden, toegeving, 

of: vreesde ... en volgde op de voet 

 
Leesaanwijzingen 
 
Na de lectuur van deze zinnen volgens de posi-
tionele leesmethode kunnen we nu de theorie 
meer in concrete leesaanwijzingen formuleren 
die geraadpleegd kunnen worden. Ze zijn ook 
voorzien van voorbeelden en referenties naar 
de gelezen zinnen. 
 
1 In een gewone, neutrale mededeling zijn de 

functies aan een vaste plaats gekoppeld: 
 

(bijwoordelijke bepaling: kader) / on-
derwerp: hoofrolspeler / (lijdend) 
voorwerp: tweede speler / meewer-
kend voorwerp: derde speler / bij-
woordelijke bepaling: kaderend bij 
de relatie / gezegde: relatie (tussen 
onderwerp en [lijdend] voorwerp) / 
precisering 
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2 Een schrijver kan elke functie naar het begin 
van de zin schuiven. Door de invulling van 
een andere syntactische functie dan het on-
derwerp voegt hij een extra betekenis aan 
de zin toe. Juist door die andere invulling 
ontstaat een spanning in de Latijnse zin. 

 
3 Elke Latijnse zin begint met een hoofdrol-

speler of perspectief. 

 Bv. zin 5: Ne Vorenus quidem ... 
 
4 Een Latijnse zin kan met een bijwoordelijke 

bepaling geopend worden die vooraan een 
kader vormt voor de gehele kernzin. Idem 
met een bijwoord, een bijwoordelijke bijzin 
of een losse ablatief. 

 Bv. zin 4: Haec cum dixisset, ... 

 Een bijwoordelijke bepaling in de kernzin, 
bij het gezegde, is een kaderend element bij 
de relatie. 

 Bv. zin 5: Ne Vorenus quidem sese tum vallo 
continet (tum en vallo zijn kaderend bij 
continet). 

 NB: zin 3: Ex his Pullo, cum acerrime ad mu-
nitiones pugnaretur, … (deze cum-bijzin in 
de kernzin na de hoofdrolspeler is geen ka-
der voor de kernzin, maar een precisering 
bij Pullo). 

 
5 De kernzin omvat: hoofdrolspeler, tweede 

en derde/betrokken speler; de relatie preci-
seert de hoofdrolspeler en de spelers; die 
lezen we meestal op het einde van de zin. 

 Bv. zin 2: Hi (hoofdrolspeler) perpetuas inter 
se controversias (tweede speler) habebant 
(relatie). 

 Bij een niet-uitgedrukt onderwerp moet je 
de relatie aanvullen met de ‘doorlopende 
hoofdrolspeler’ uit de vorige zin. 

 Bv. zin 2: Hi … habebant omnibusque … con-
tendebant. 

 
6 De plaats van het onderwerp vlak voor de 

relatie is de zwakste en het onderwerp 
smelt bijna samen met de relatie tot één be-
tekenisgeheel. Het wordt een deel van de 
werkwoordelijke handeling/toestand. Een 

dergelijk geplaatst onderwerp komt als het 
ware buiten beeld te staan. 

 Bv. hostes circumsistunt (DBG 5, 44, 9); om-
nis multitudo convertit (DBG 5, 44, 11). 

 Het onderwerp vlak na het gezegde preci-
seert. 

 Bv. protegunt hostes (DBG 5, 44, 7). 

 
7 Vaak wordt in het begin van een Latijnse zin 

een ankerwoord aangetroffen, een verwijs-
woord naar een persoon of zaak uit de vo-
rige zin. Zo worden zinnen aan elkaar veran-
kerd. 

 Bv. zin 2: Hi > Pullo et Vorenus (zin 1); zin 3: 
Ex his > Pullo et Vorenus (zin 1). 

 
8 De plaats van het adjectief: 

a voor het bijbehorende substantief is be-
schrijvend 

  Bv. zin 1: fortissimi viri; summis simulta-
tibus; zin 3: Hic dies de nostris controver-
siis … 

b na het bijbehorende substantief is on-
derscheidend/preciserend (nieuwe in-
formatie) 

  Bv. zin 3: locum tuae probandae virtutis. 

 c in disjunctieve positie 

  Bv. zin 1: perpetuas inter se controver-
sias; zin 3: locum tuae probandae virtu-
tis; zin 5: omnium veritus aestimationem. 

 
9 De plaats van de bijvoeglijke bepaling: sub-

stantief in de genitief en zijn kernsubstan-
tief. De betekenis van de plaats is vergelijk-
baar met de plaats van het adjectief: voor 
het kernwoord: beschrijvend; na het kern-
woord: onderscheidend/preciserend. 

 Bv. zin 4: pars hostium. 

 
10 Een betrekkelijke/bijvoeglijke bijzin is pre-

ciserend ten opzichte van zijn antecedent. 

 Bv. zin 1: centuriones qui iam primis ordi-
nibus appropinquarent. 

 Ook een bijwoordelijke bijzin van doel, ge-
volg, reden en een ad -nd-vorm zijn preci-
serend. 
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 Als een bijzin van doel of reden toch eens 
vooraan staat, is die kaderend. 

 Bv. Quos Caesar ut in miseros ac supplices 
usus misericordia videretur, diligentissime 
conservatur (DBG 2, 28, 3). 

  

Toepassen en evalueren 
 
1 Na de lectuur van zin 1 tot zin 5: 

a Welke zinnen beginnen met een hoofd-
rolspeler in de nominatief? 

b Welke zinnen beginnen met een hoofd-
rolspeler niet in de nominatief? 

c Welke grammaticale vorm lees je dan? 
Zie je ook de meerwaarde van de origi-
nele zin? Toon aan. 

d Welke grammaticale vormen lees je als 
kader voor de kernzin? 

e Welke woordgroep in zin 5 is in een dis-
junctie verspreid? 

f Welke suggestie roept deze disjunctie op 
bij de lezer? 

g Bespreek de positie van de bijvoeglijke 
bepalingen in perpetuas inter se contro-
versias (zin 2) en pars hostium (zin 4). 

h Kies een zin voor je camerawerk. Leg uit 
wat de mogelijkheden zijn. 

 
2 Welke Nederlandse weergave weerspiegelt 

de Latijnse volgorde van aut quem locum 
tuae probandae virtutis expectas (zin 3)? 

a ‘Op welke kans wacht je om jouw moed 
te bewijzen?’ 

b ‘Wacht je nog op een kans om te laten 
zien wat je kunt?’ (Vincent Hunink) 

c ‘Op welke kans om jouw moed te bewij-
zen wacht je?’ 

 
3 Mediocri spatio relicto, Pullo pilum in hostes 

immittit atque unum ex multitudine procur-
rentem traicit (zin 6): 

a mediocri spatio relicto: 1 kaderend; 2 ka-
der; 3 hoofdrolspeler? 

b mediocri: 1 preciserend; 2 beschrijvend; 
3 disjunctief? 

c pilum: 1 hoofdrolspeler; 2 tweede speler; 
3 kader? 

d traicit: 1 relatie; 2 relatie met doorlo-
pende hoofdrolspeler; 3 precisering? 

 
Oplossingen vraag 3: 

 a 2 (zie leesaanwijzing 4) 
 b 2 (zie leesaanwijzing 8) 
 c 2 (zie leesaanwijzing 1) 
 d 2 (zie leesaanwijzing 5) 
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Omdat we streven naar inhoudelijke variatie in 
Prora is dit artikel een ingekorte versie van de bij-
drage van R.F. Coghe. De volledige versie staat op 
www.vlot-vzw.be/prora (rubriek ‘Lesmateriaal’). 

 
 

Roland Frits Coghe gaf Latijn en Grieks aan de kin-
deren van de Belgische militairen in Duitsland en 
vervolgens Latijn aan het KA in Menen. Daarnaast 
was hij directeur van het CVO in Menen en peda-
gogisch medewerker bij het GO! Hij was ook be-
stuurder van NKV West-Vlaanderen en in de pio-
niersjaren van de VLOT. Hij is een van de bezielers 
van het Romeins Weekend in Wervik. Samen met 
Dirk Panhuis en Robert Vermeersch schreef hij de 
leerboeken Tolle, lege 1 en 2. 

 
 
 

De driewieler van Homerus 
 

Jonathan Vukaj 
 
 
In het kader van de onderzoekscompetentie liet ik de leerlingen van de derde graad Grieks een on-
derzoeksvraag formuleren naar eigen interesse. De enige verplichting was dat het moest gaan over 
Odysseus of de Odyssee. Jonathan Vukaj (6 Grieks-wiskunde) kwam aanzetten met een interessante 
vraag. In de lessen godsdienst had de leraar gesproken over de innerlijke zoektocht van de mens. In 
het kader daarvan had hij ook The hero with a thousand faces van Joseph Campbell vermeld. Jona-
than had zich onmiddellijk de vraag gesteld of deze theorie, die een vaste structuur ziet in de 
queeste van ‘de’ held, ook toegepast kon worden op Odysseus. Aanvankelijk leek het een niet zo 
eenvoudig op te lossen vraag, tot Jonathan de sleutel vond: er is niet één cyclus van de held in de 
Odyssee, maar meerdere. Hieronder vind je een ingekorte versie van zijn werkstuk. 
 
U leest Percy Jackson: De zee van monsters. 
Hoewel iedereen zegt dat het megaorigineel is, 
nooit eerder gezien, de nieuwe Harry Potter, 
knaagt er iets binnen in u. U hebt het gevoel 
dat u het al eens gelezen hebt. Maar dat is on-
mogelijk, want het boek is nog maar een jaar 
geleden uitgekomen. U legt het boek neer en 
kijkt naar uw boekenkast. De Odyssee springt 
onmiddellijk in uw oog. U beseft dat de twee 
werken veel gelijkenissen delen. Heel veel ge-
lijkenissen. Het komt doordat Rick Riordan ge-
inspireerd was door de Griekse mythologie, 
denkt u, het is vast niets meer. Toch? 
 
In 1949 bracht Joseph Campbell een boek uit. 
Het was niet zomaar een boek, nee. Campbell 
publiceerde een werk over grootse oeuvres uit 
de literatuur. Hij zag in die meesterwerken een 
patroon (zoals Fibonacci zag hoe de blaadjes 
van een paardenbloem volgens éénzelfde wis-
kunderegel groeiden). Meer nog: dit patroon 
wordt door epen, religieuze werken en zelfs 

films tot in de puntjes gevolgd. Over welk won-
derbaarlijk patroon, waarvan Hollywood gretig 
gebruik maakt om kaskrakers te maken, heb ik 
het nu? 
 
Campbell noemde het de monomythe of het 
avontuur van de held. Alles begint met een per-
soon die in een vertrouwde, ordinaire wereld 
leeft. Dan wordt de held tot een avontuur ge-
dreven doordat er een extern probleem ver-
oorzaakt is dat hij moet oplossen, de zoge-
naamde oproep tot avontuur. Meestal zal de 
held niet onmiddellijk vertrekken; hij is immers 
bang van de onbekende wereld waarin hij zich 
gaat storten. Hij weigert om te vertrekken: de 
weigering van de oproep. Nu zijn er twee mo-
gelijkheden: de persoon beantwoordt nooit de 
oproep en blijft thuis of de persoon gaat de uit-
daging aan. Deze laatste zal wel hulp krijgen 
van een oude vrouw of wijze man (bovenna-
tuurlijke hulp) om daarna echt op pad te gaan, 
zijn queeste (overschrijden van de eerste drem- 
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pel). Hij zal gevaren moeten trotseren, maar 
aangezien hij een sterfelijke mens is, belandt 
hij in een situatie die onmogelijk lijkt om te 
overwinnen. Hij zit in de buik van de walvis. 
Alle voorgaande stappen worden door Camp-
bell gecategoriseerd onder de noemer Vertrek.  
 
Het volgende hoofdstuk noemde hij Inwijding. 
Het begint met de weg der beproevingen, 
waarin de held gevaarlijke obstakels moet zien 
te overwinnen. Dan volgt de ontmoeting met 
de god(in) en vervolgens met de vrouw (of 
man) als verleid(st)er, waarbij de held wordt 
verleid zijn tocht te staken en de persoon die 
zijn hart heeft veroverd te volgen. In veel my-
then is dat een levend persoon, maar het kan 
evengoed een voorwerp of ideaal (rijkdom, 
macht ...) zijn. Onze held is een koppige ezel en 
komt daarna in de grot waar hij zijn grootste 
vijand moet verslaan: zijn vader of moeder 
(Oedipusmotief?!). Die wil hij echter niet do-
den, maar juist voor zich winnen: de eenwor-
ding met de vader. Nu de held de zegen van zijn 
vader heeft, bereikt hij het moment van ul-
tieme macht: de apotheose. In zijn machtigste 
staat verslaat de held het laatste monster. De 
held heeft het uiteindelijke geschenk verdiend. 
Dat kan een schat (materieel) zijn, een wijs-
heid, de hand van zijn geliefde ... Nu de held 
voldaan is, kan hij simpelweg blijven in het on-
bekende dat hij heeft leren kennen. Maar, zo-
als Campbell schrijft: als de persoon hier stopt, 
wordt hij nooit een held. Inderdaad, ik heb in 
de voorgaande zinnen de term ‘held’ op een 
roekeloze manier gebruikt. Want eigenlijk is 
die persoon nog geen held, hoewel hij tot god 
verheven is en het grootste kwaad heeft ver-
slagen en zo zijn queeste heeft volbracht. Om 
een held te worden moet de held zijn come-
back in de bekende wereld maken. 
 
De Terugkeer is het derde en laatste hoofd-
stuk. Die begint met de weigering om terug te 
keren. Ironisch, maar het is te begrijpen: je 
hebt zoveel moeite gedaan om iets te volbren-
gen en dan ga je gewoon weer weg? De held 
denkt dat ook en wil dan ook blijven in zijn 
nieuw verworven paleis. Op de een of andere 
manier moet onze persoon wel weggaan. Dat 

kan op vrijwillige basis zijn (de weigering om 
terug te keren was niet prominent aanwezig in 
de mythe) of op de harde manier: de held 
wordt gedwongen weg te gaan (de magische 
vlucht). Nog steeds is het voor de held moeilijk 
om het bekende onbekende achter te laten. 
Om hem te helpen terug te keren zal hij door 
het lot geholpen worden, de redding van bui-
tenaf. Dan gaat de held echt terug over de 
drempel. Hij is terug in het (onbekende) be-
kende. De held is de meester van twee werel-
den: nu is hij pas echt de held. Hij heeft de reis 
overleefd en heeft zijn schat meegebracht. Hij 
heeft de vrijheid om te leven. De cyclus van de 
held is voltooid. Eind goed, al goed. 
 
De wereld is dankbaar dat Joseph Campbell dit 
patroon zo goed heeft omschreven. In deze 
tekst zal ik nagaan in hoeverre de Odyssee van 
Homerus overeenkomt met Het avontuur van 
de held. Spoiler alert: het epos volgt het pa-
troon, en zelfs niet in één cyclus, maar in meer-
dere. Ik citeer uit De held met de duizend ge-
zichten (de titel van Campbells werk): ‘De vari-
aties op het simpele thema van de monomythe 
zijn ontelbaar. In veel verhalen worden één of 
twee typerende elementen uit de volledige cy-
clus geïsoleerd en breed uitgemeten (het mo-
tief van de beproeving, van de vlucht, van de 
schaking van de bruid), terwijl in andere een 
aantal onafhankelijke cycli aaneengeregen 
wordt tot een reeks (zoals in de Odyssee). Ver-
schillende personages of episoden kunnen sa-
mengevoegd worden; ook kan een enkel ele-
ment zich herhalen en in verschillende vormen 
terugkomen.’ Gelooft u me, ik zuchtte toen ik 
deze regels las. Anderzijds maakte het wel veel 
duidelijk, want ik kwam al snel in de problemen 
toen ik de Odyssee in één cyclus probeerde te 
omvatten. Ik bedoel alleen: de Telemachie. Nu 
weet ik dat dit Telemachus’ eigen avontuur van 
de held is. Beter iets dan niets, zou ik zeggen, 
vooral als je de eer krijgt om in een van ’s we-
relds mooiste epen voor te komen. 
 
Dus laat ik bij het begin beginnen: de Telema-
chie. De goden hebben op de Olympus verga-
derd en besloten dat Odysseus naar huis mag. 
Athena gaat naar Ithaca, vermomd als de koop- 
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man Mentes, en raadt Telemachus aan op zoek 
te gaan naar informatie over zijn vader (oproep 
tot het avontuur). 
 
Nadat hij heeft geruzied met de vrijers en voor 
elkaar heeft gekregen dat hij kan vertrekken 
met een uitgerust schip, durft Telemachus het 
paleis van Nestor in Pylos niet binnen te tre-
den, want hij voelt zicht te jong en onervaren 
(weigering tot de oproep). Mentor (Athena ver-
momd als jeugdvriend van Odysseus), die hem 
begeleidde, vertelt Telemachus dat, als hij niet 
weet wat hij moet zeggen voor de koning, een 
godheid hem de juiste woorden zal influisteren 
(bovennatuurlijke hulp). Met hernieuwde 
moed loopt Telemachus het paleis binnen 
(overschrijden van de eerste drempel). 
 
Koning Nestor vertelt hem dat de Grieken tot 
tweemaal toe door ruzie uit elkaar zijn gegaan 
op de terugreis na de Trojaanse oorlog (Aga-
memnon en Menelaüs wilden allebei een an-
dere route nemen, Odysseus koos om Me-
nelaüs te volgen, maar op Tenedos kwam 
Odysseus terug op zijn besluit en koos hij toch 
de route van Agamemnon). Nestor kwam zelf 
spoedig aan bij Pylos en hij vernam dat Me-
nelaüs als laatste aankwam. Hij raadt Telema-
chus aan om hem een bezoek te brengen (de 
wijze Nestor geeft hem ook het advies zijn huis 
niet te lang onbeschermd achter te laten). 
  
Ik geloof persoonlijk dat het nieuws dat Nestor 
niet weet waar zijn vader is, een grote psycho-
logische tegenslag vormde voor Telemachus. 
Daarom beschouw ik de wanhoop die Telema-
chus te verduren krijgt als een van de gevaren 
die hij moet trotseren. Telemachus wordt met 
paard en kar (samen met de zoon van Nestor) 
naar Sparta geleid. Zij worden vorstelijk ont-
vangen door Menelaüs en Helena. Menelaüs 
vertelt hoe hij na acht jaar thuisgekomen is. In 
Egypte, waar hij vastzat, moest hij door middel 
van een list de god Proteus vragen hoe hij zijn 
tocht kon voortzetten. Van de gelegenheid ge-
bruik makend vroeg Menelaüs hem ook of de 
andere aanvoerders waren aangekomen. Pro-
teus antwoordde hem dat twee van hen ver-
moord waren en dat Odysseus zonder man- 

schappen of schepen werd vastgehouden op 
het eiland van Calypso. Dit goede nieuws is 
voor Telemachus het uiteindelijke geschenk (hij 
krijgt ook materiële schatten van Menelaüs, 
maar persoonlijk valt dat in het niets ten op-
zichte van het nieuws over zijn vader). Me-
nelaüs vraagt hem of hij nog een paar dagen 
wil blijven logeren (weigering van de terug-
keer), maar Telemachus wil naar Pylos om met 
zijn schip terug naar Ithaca te keren. 
 
’s Nachts kan hij de slaap niet vatten en Athena 
komt hem hoogstpersoonlijk waarschuwen 
voor de hinderlaag die de vrijers hebben opge-
zet om hem te vermoorden (redding van bui-
tenaf). Daarna komt Telemachus veilig op 
Ithaca aan (terug over de drempel), waar hij 
eerst naar de zwijnenhoeder Eumaeus gaat (en 
waar zijn vader Odysseus verblijft). Daarmee is 
Telemachus’ avontuur van de held afgewerkt. 
Nu gaat hij een belangrijke rol spelen in de cy-
clus van zijn vader. 
 
Odysseus’ verhaal start op Ogygia. Daarom zal 
ik ook de volgorde die Homerus gebruikt res-
pecteren en de ringstructuur in chronologische 
volgorde toepassen (wat ik eigenlijk al deed 
door te beginnen met de Telemachie). 
 
De goden hebben wederom vergaderd. Nadat 
Athena heftig gepleit heeft, besluit Zeus dat 
Odysseus eindelijk terug naar huis mag keren. 
Hermes wordt naar het eiland gestuurd om Ca-
lypso te bevelen Odysseus te laten gaan. Zij 
vertelt hem dit met pijn in haar hart (oproep 
tot het avontuur). Calypso smeekt hem nog om 
te blijven en vraagt of Penelope echt zo mooi 
is om haar alleen achter te laten. Odysseus ant-
woordt dat Penelope nooit Calypso in schoon-
heid zal overtreffen. Odysseus en zij brengen 
de nacht samen door (weigering van de op-
roep). Odysseus heeft nog vier dagen nodig om 
zijn vlot met de hulp van Calypso te maken. 
Wanneer hij klaar is, vertrekt hij (overschrijden 
van de eerste drempel). 
  
Achttien dagen heeft onze held een goede 
wind in de zeilen; hij heeft zelfs het land van de 
Phaeaken in zicht. Een storm veroorzaakt door 
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Poseidon zorgt er echter voor dat Odysseus 
schipbreuk lijdt, want Poseidon kan Odysseus 
niet doden (buik van de walvis). Ternauwer-
nood wordt Odysseus, die moeite heeft zich 
aan zijn vlot vast te houden en vreest te ver-
drinken, door Ino geholpen. Zij wil hem haar 
sluier geven, die hij rond zich moet binden na-
dat hij zich heeft uitgekleed, en naakt moet hij 
in het ijskoude, dodelijke water springen en 
naar de kust van het eiland van de Phaeaken 
zwemmen (bovennatuurlijke hulp). Eerst twij-
felt Odysseus, maar uiteindelijk doet hij het 
toch. Athena brengt de storm tot bedaren en 
Odysseus blijft twee dagen en nachten op het 
water ronddobberen (wederom zit hij in de 
buik van de walvis). Voor hij de kust bereikt, 
dreigen de scherpe rotsen hem te doden (een 
eerste beproeving). Hij bereikt het strand vei-
lig, na een ingeving door Athena, en naakt ver-
stopt hij zich achter struikgewas. Moe en ver-
slagen valt hij in slaap. 
 
De volgende dag wordt hij gewekt door de bal 
van Nausicaä, die door tussenkomst van Athe-
na in het water belandt en zo Odysseus op-
schrikt. Dat is niet het enige dat Athena heeft 
gedaan voor de sluwe krijger. De nacht dat hij 
sliep, fluisterde Athena, in de gedaante van 
haar beste vriendin, in een droom aan Nau-
sicaä dat ze de volgende ochtend naar het 
strand moest gaan om haar kleren te wassen, 
wat Nausicaä dan ook doet (feitelijk is dit een 
oproep tot avontuur, maar aangezien Nausi-
caä’s avontuur slechts een paar uur in beslag 
neemt, laat ik dit achterwege). 
  
Odysseus is verbluft bij het zien van Nausicaä’s 
schoonheid (ontmoeting met de godin). Dat 
kan ik niet van Nausicaä zeggen, en zeker niet 
van haar dienaressen, die weglopen bij het zien 
van de man. Odysseus verzorgt zich en daarna 
vertelt Nausicaä hem hoe hij de weg naar de 
stad kan vinden. Ze vindt het geen goed idee 
als hij met haar meegaat. Ik begrijp het ergens 
wel, want hoe vreemd moet het zijn om met 
een wildvreemde man thuis aan te komen? Hij 
moet haar vanop een afstandje volgen en Nau-
sicaä verklaart hem ook hoe hij moet handelen 
om een lift naar huis te scoren. Hij moet zich 

op zijn knieën werpen en zijn armen rond de 
benen van koningin Arete klemmen. Dat doet 
hij dan ook! 
 
Iedereen in het paleis is een beetje geschrok-
ken. Terwijl hij Arete’s benen vastheeft, 
smeekt hij om hulp om thuis te komen. Zij wil-
ligt zijn verzoek in. Terwijl ze spreken, vertelt 
Alcinoüs openlijk dat hij zou willen dat Odys-
seus zijn schoonzoon wordt (een indirecte 
vrouw als verleidster), maar hij zou hem er ze-
ker niet toe dwingen en verzekert Odysseus 
dat ze hem thuis zullen brengen. Daarna is er 
een feestmaal, en wanneer iedereen verzadigd 
is, worden er wedstrijden gehouden, waaraan 
ook Odysseus meedoet. Vervolgens zingt De-
modocus een lied en dansen er vrouwen. 
Odysseus komt Nausicaä nogmaals tegen en hij 
zegt zelfs dat hij haar nooit zal vergeten en zal 
aanbidden als een godin, want zij heeft hem 
geholpen. 
 
Op vraag van Odysseus zingt Demodocus een 
lied over het Trojaanse paard. Bij het horen er-
van barst de vindingrijke man in bittere tranen 
uit. Alcinoüs vraagt Odysseus om zijn identiteit 
bekend te maken. Wanneer hij dat gedaan 
heeft, vraagt hij hem ook om over zijn zwerf-
tocht te vertellen. Odysseus vertelt over zijn 
zwerftochten, die ik als één element uit de cy-
clus beschouw, nl. de weg der beproeving. In 
die beproeving is de vrouw als verleidster pro-
minent aanwezig (ik denk dan aan de lotus-
bloemen, de zak van Aeolus, Circe, de Sirenen 
en Calypso). 
  
De Phaeaken voelen zich vereerd zo’n held in 
hun midden te hebben (apotheose) en beslui-
ten definitief Odysseus, beladen met schatten 
(het uiteindelijke geschenk), naar huis te bren-
gen (redding van buitenaf). De volgende och-
tend vertrekken ze naar Ithaca en Odysseus be-
reikt zijn vaderland veilig (terug over de drem-
pel). Maar de Phaeaken worden door Poseidon 
gestraft: wanneer het schip dat Odysseus weg-
gevoerd had, terug aangekomen is, verandert 
de zeegod het in steen om de Phaeaken aan 
hun verraad jegens hem te herinneren. Hier-
mee eindigt de tweede cyclus in de Odyssee. 
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De derde cyclus begint op het strand van 
Ithaca, dat Athena voor Odysseus onherken-
baar had gemaakt. Athena maakt zich kenbaar 
en toont de held zijn vaderland, nadat ze de ne-
vel heeft doen verdwijnen. Zij waarschuwt 
hem dat de vrijers in zijn paleis zitten en stuurt 
hem vermomd als bedelaar naar de zwijnen-
hoeder Eumaeus. Ook Telemachus, die dus vei-
lig aangekomen was, gaat op aansporing van 
Athena naar Eumaeus, die hem ontroerd dat 
hij het er goed afgebracht heeft, verwelkomt. 
Telemachus gaat naar binnen en beveelt Eu-
maeus aan Penelope – en alleen aan Penelope 
– te zeggen dat hij veilig thuisgekomen is. 
 
Wanneer Odysseus en Telemachus alleen zijn, 
komt Athena de hut binnen, alleen zichtbaar 
voor Odysseus, en wenkt hem naar buiten. 
Daar geeft ze hem zijn uiterlijk terug en beveelt 
hem zich aan zijn zoon bekend te maken en 
naar te stad te gaan om de dood van de vrijers 
voor te bereiden. Dit is de oproep tot avontuur. 
Eenmaal terug in de hut herkent Telemachus 
zijn vader niet; hij denkt zelfs dat hij een god-
heid is. Odysseus stelt hem gerust dat hij zijn 
vader is (eenwording met de vader vanuit Tele-
machus’ kant). De trotse vader en zoon begin-
nen al snel plannen te verzinnen om hun wraak 
te nemen. Hetzelfde gebeurt bij de vrijers, die 
voor eens en altijd van Telemachus af willen. 
 
Eumaeus keert terug naar zijn hut en Telema-
chus besluit naar huis te gaan. Aan de zwijnen-
hoeder geeft hij de opdracht om de arme be-
delaar – Athena had Odysseus weer dat uiter-
lijk gegeven – naar de stad te brengen (over-
schrijden van de eerste drempel). Ik wijs er wel 
op dat het Vertrek heel kort is in deze cyclus. 
Een weigering van de oproep is er niet 
(waarom zou hij zijn wraak uitstellen?) en de 
bovennatuurlijke hulp komt, zoals u al gemerkt 
zult hebben, van Athena. 
 
In de stad, op weg naar het paleis, krijgt Odys-
seus een schop tegen zijn heup van een geiten-
hoeder; hij kan zich nauwelijks bedwingen om 
hem neer te slaan (ik geloof dat er een psycho-
logische in de buik van de walvis is; Odysseus, 
een koning, wordt door zijn eigen landgenoten 

en lot tot een bedelaar herleid, ook al is hij de 
held). Voor het paleis ziet hij zijn oude en ver-
waarloosde hond Argus, die hem als enige ver-
momd herkent en kwispelt, maar te zwak is om 
naar hem toe te lopen en ter plekke sterft. 
 
Eenmaal binnen moet Odysseus gaan bedelen 
bij de vrijers. Hij speelt zijn rol heel overtui-
gend, want niemand zou verwachten dat de 
koning die hen gaat vermoorden in hun mid-
den is. De geitenhoeder is blijkbaar van groter 
belang dan ik had gedacht, want hij begint bij 
Antinoüs, de belangrijkste vrijer, te klagen over 
de bedelaar. Daardoor ontstaat er een ruzie 
tussen Odysseus en Antinoüs. Die laatste gooit 
zelfs een voetenbankje naar de bedelaar, die 
niet valt en op de drempel van het paleis gaat 
staan. Penelope, die heeft gehoord dat er een 
bedelaar in haar paleis is mishandeld, wil hem 
zien en vraagt Eumaeus om hem te brengen. 
Die antwoordt dat de man (Odysseus) liever 
pas na zonsondergang komt om een nieuwe 
confrontatie met de vrijers te vermijden. 
 
Op de drempel begint Irus, een andere bede-
laar die geen zin heeft in de concurrentie van 
Odysseus, met de vermomde held te kibbelen. 
De vrijers vinden dat een vermakelijk schouw-
spel en stellen een gevecht tussen beide bede-
laars voor; de winnaar mag als enige bij de vrij-
ers bedelen (een eerste deel van de weg der 
beproevingen). Irus heeft Odysseus zwaar on-
derschat, want de oorlogsveteraan toont zijn 
gespierde gestalte, waardoor de bedelaar bang 
wordt. De vrijers schreeuwen hem toe om te 
vechten en Irus raakt Odysseus op zijn rechter-
schouder. Odysseus maakt in één klap een eind 
aan het gevecht en de vrijers feliciteren hem 
hartelijk. 
 
Penelope gaat dan naar de vrijers toe met de 
mededeling dat ze een van hen als haar nieuwe 
echtgenoot zal kiezen, aangezien Odysseus 
haar had doen beloven te trouwen als hij niet 
terug was wanneer hun zoon volwassen was. 
Zij verwijt echter de vrijers dat ze geen ge-
schenken voor haar hebben meegebracht, ter-
wijl zij doen alsof ze thuis zijn in haar paleis. De 
vrijers sturen dadelijk bodes om geschenken te 
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gaan halen. ’s Nachts keren de vrijers terug 
naar huis om te gaan slapen. 
 
Odysseus en Telemachus verzinnen een plan 
om met de vrijers af te rekenen en besluiten 
om de wapens uit de zaal in de wapenkamer te 
verstoppen. Wanneer ze dat gedaan hebben, 
gaat Telemachus slapen. Odysseus is alleen in 
de paleiszaal en Penelope komt binnen om met 
hem te praten (ontmoeting met de godin). Pe-
nelope vertelt Odysseus over haar plan om de 
ware man te kiezen: de vrijers zouden één voor 
één de boog van Odysseus proberen te span-
nen; degene die daarin slaagt, zou haar echt-
genoot worden. Odysseus zegt dat ze dat plan 
niet langer moet uitstellen. Ze nemen afscheid 
en gaan slapen. 
 
De volgende dag begint met een maaltijd, 
waarbij de vrijers vragen wanneer Penelope 
eindelijk gaat trouwen. Dan verschijnt Pene-
lope op het toneel. Zij daagt de vrijers uit met 
Odysseus’ boog een pijl door twaalf bijlogen te 
schieten en het doel te raken. Degene die het 
voor elkaar krijgt, zal met haar trouwen. Tele-
machus begint (Oedipuscomplex?) en de 
vierde keer lukt het hem bijna om de boog te 
spannen, maar op teken van Odysseus stopt 
hij. Hij geeft de boog aan een vrijer, die nu pro-
beert de boog te spannen. 
 
Odysseus gaat samen met Eumaeus en Philoe-
tius (ook een trouwe dienaar van Odysseus) 
naar buiten, maakt zich aan hen kenbaar en 
vraagt of ze hem willen helpen om de vrijers te 
verslaan. Zij gaan daarmee akkoord. Weer bin-
nen ziet Odysseus dat het geen van de vrijers 
tot dan toe gelukt is om de boog te spannen; 
sommigen vrezen zelfs dat het onmogelijk is. 
Antinoüs stelt voor om het gebeuren een dag 
uit te stellen, zodat ze een offer kunnen bren-
gen aan Apollo, waarmee de andere vrijers in-
stemmen. Dan vraagt Odysseus of hij eens mag 
proberen. De vrijers zijn daartegen en vinden 
het een stompzinnig en lachwekkend idee dat 
een zwerver het probeert (een tweede beproe-
ving van de weg der beproevingen). Eumaeus 
en Philoetius gebruiken het moment om on-
merkbaar de paleis- en vertrekdeuren te slui- 

ten. Odysseus spant de boog alsof het hem 
geen moeite kost en schiet de pijl recht door 
de twaalf bijlogen midden in de roos. De vrijers 
zijn verbaasd, Telemachus niet. Odysseus kon-
digt aan dat het tijd is om het avondmaal voor 
te bereiden en fronst zijn wenkbrauwen ten te-
ken. Telemachus schaart zich naast zijn vader 
met zwaard en lans in de hand. Odysseus richt 
nu zijn pijlen op een ander doelwit. Zijn eerste 
slachtoffer is Antinoüs. De rest volgt al snel. Er 
ontstaat een heftige strijd tegen de vrijers, de 
grootste beproeving van de weg der beproe-
vingen. 
 
Wanneer de strijd voorbij is, wordt Penelope 
door Euryclea wakker gemaakt, terwijl zij haar 
zegt dat Odysseus terug is en de vrijers dood. 
Penelope kan het niet echt geloven, maar een-
maal beneden ziet ze haar man. Ze bekijkt hem 
van top tot teen en zegt niets. Odysseus even-
min. Telemachus, die niet meer tegen die stilte 
kan, spoort zijn moeder aan om iets te zeggen. 
Zij spreekt Odysseus nog steeds niet aan. Die 
gaat zich wassen en omkleden. Wanneer hij te-
ruggekeerd is, blijkt Penelope nog even onver-
biddelijk te zijn. Hij zegt dan dat hij wil gaan sla-
pen en vraagt of de dienaressen een bed voor 
hem willen plaatsen. Penelope zegt dat hij hun 
bed maar moet gaan verplaatsen. Odysseus 
zegt dat dat onmogelijk is, aangezien het bed 
uit een boom gehakt is en hij de boom zou 
moeten omhakken om het bed te verplaatsen 
(ook een beproeving in de weg der beproevin-
gen). Met dit antwoord weet Penelope met ze-
kerheid dat het echt Odysseus is en zij omhelst 
hem van geluk. Ze gaan naar hun slaapkamer 
en geven zich over aan het spel van de liefde 
(het uiteindelijke geschenk). 
 
Wanneer Penelope in slaap gevallen is, gaat 
Odysseus op zoek naar zijn vader Laërtes, sa-
men met de twee herders en Telemachus. In 
de tuin vindt hij zijn werkende vader, die hem 
niet onmiddellijk herkent. Odysseus plaagt zijn 
vader, aan wie hij zich als een ander voorstelt, 
maar die weent wanneer hij terugdenkt aan 
zijn zoon. Odysseus pakt hem dan in zijn ar-
men, maar Laërtes wil een bewijs. Odysseus 
laat zijn litteken zien en vertelt ook dat hij zijn 



 18  

zoon, toen die klein was, in de tuin de namen 
van de planten leerde. Nu gelooft Laërtes hem 
en vader en zoon omhelzen elkaar (eenwor-
ding met de vader). 
 
Terwijl de mannen een maaltijd nemen (vrij-
heid om te leven), bereiden de vaders van de 
vrijers, die hebben vernomen dat hun zonen 
gedood zijn, een aanval voor op Odysseus om 
wraak te nemen. Ze stormen af op het huis van 
Laërtes en bijna ontstaat er weer een gevecht, 
totdat Athena zich ermee bemoeit en vrede 
tussen beide partijen sticht (redding van bui-
tenaf), waardoor Odysseus als de rechtmatige 
koning van Ithaca weer over zijn land heerst. 
De Terugkeer in deze derde en laatste cyclus is 
van een minder opvallende aard. Hij is toch al 
op Ithaca? Inderdaad, maar in deze cyclus is de 
terugkeer niet naar een plaats, maar naar een 
functie. Jawel, Odysseus is weer de koning, de 
meester van twee werelden (hij heerst over 
Ithaca en is geestelijk weer tot rust gebracht), 
tot hij op hoge leeftijd een zachte dood uit de 
zee krijgt. 
 
De Odyssee van Homerus volgt maar liefst drie-
maal het avontuur van de held zoals beschre-
ven staat in Campbells werk. In De held met de 

duizend gezichten (ik raad u het boek ten zeer-
ste aan – vooral de niet-Griekse mythen zijn de 
moeite waard) staat ook hoe de Odyssee ei-
genlijk over ons gaat, maar natuurlijk niet let-
terlijk; het is meer psychologisch van aard. Dit 
meesterwerk, dat meer dan tweeduizend jaar 
geleden geschreven is, heeft voor ons nog al-
tijd belang. Niet alleen de thema’s zijn belang-
rijk, ook het verhaal heeft indruk gemaakt op 
duizenden mensen doorheen de eeuwen. Dit 
getuigen de vele adaptaties van de Odyssee die 
we de laatste tijd zien. Denk bijvoorbeeld aan 
Odysseus. Een zwerver komt thuis. Op de pa-
gina van het toneelstuk staat: ‘De Odyssee gaat 
over veel meer dan de bekende avonturen van 
de held op weg naar huis. Het boek, pas veel 
later opgedeeld in 24 delen, zangen of boeken 
– evenveel als letters in het Griekse alfabet – 
steekt bijzonder ingenieus in elkaar. Het laat 
zich het best in drie verdelen.’ Toeval? Laat me 
niet lachen: natuurlijk niet! 
 
 
 

Jonathan Vukaj was vorig schooljaar leerling van 
het zesde leerjaar Grieks-wiskunde aan het Heilig 
Hart en College in Halle. De inleidende alinea is 
geschreven door Min Vantilborgh, zijn leerkracht 
Grieks. 
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Sabina 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Keizer Hadrianus regeerde over het Romeinse 
Rijk van 117 tot 138 n.C. Heel wat bouwwerken 
zijn met zijn naam verbonden: de muur op de 
grens met Schotland, de tempel van Venus en 
Roma, het gigantische mausoleum waarin hij 
werd begraven (thans de Engelenburcht), het 
exuberante buitenverblijf in Tibur (Tivoli); het 
Pantheon werd na een brand in zijn opdracht 
herbouwd. Bekend (berucht?) is ook zijn relatie 
met de knappe jongeling Antinoüs, die op dra-
matische wijze om het leven kwam in Egypte. 
 
Misschien minder bekend is het huwelijk (100 
n.C.) van Hadrianus met Vibia Sabina, een ach-
ternicht van zijn voorganger Traianus. Hoewel 
Sabina haar man vergezelde op zijn vele reizen, 
had hij weinig aandacht voor haar, maar meer 
voor andere vrouwen en voor jongemannen. 
Zelf zocht ze dan ook haar geluk bij andere 
mannen. Het huwelijk bleef kinderloos. 
 
De Nederlandse classica Nynke Smits werd ge-
inspireerd en geïntrigeerd door de figuur van 

Sabina. Ze beschrijft dit stuk uit de Romeinse 
geschiedenis nu eens niet vanuit mannelijk 
standpunt, maar vertelt het verhaal door de 
ogen van Sabina zelf. Tijdens een reis naar 
Rome blikt Hadrianus’ echtgenote terug op de 
politiek in haar tijd, haar leven en haar woelige 
relatie met de keizer. Haar wedervaren wordt 
op een vlotte en boeiende manier verteld. 
Hoewel het een historische roman en geen ge-
schiedkundig werk is, worden personages (van 
wie een kleine minderheid fictief), jaartallen, 
namen en begrippen achteraan in het boek 
verklaard en is er een beknopte bibliografie. 
 
 

 

Nynke SMITS, Sabina. Vrouw van 
Hadrianus. Een bijzondere liefdes-
geschiedenis, Primavera Pers, Lei-
den, 2017, 288 pp. 

ISBN 978 90 5997 239 1 

€ 19,50 

www.primaverapers.nl 

 
 

De geneeskunst 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
De Romein Aulus Cornelius Celsus schreef in de 
eerste eeuw n.C. acht boeken De medicina, een 
medische encyclopedie over de geneeskunde 
in zijn tijd. Terwijl ziekte en gezondheid gedu-
rende vele eeuwen vooral op een religieuze 
manier werden benaderd, waarbij de goden 

een essentiële rol speelden in het genezings-
proces, spitst Celsus zich uitsluitend toe op de 
wetenschappelijke vorm van geneeskunde, 
daarbij geïnspireerd door zijn Griekse voorgan-
gers, maar wellicht ook door persoonlijke erva-
ringen als arts. 
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Na een uitvoerige inleiding, waarin hij de ge-
schiedenis van de geneeskunde en de verschil-
lende stromingen bespreekt, komen de drie 
traditionele onderdelen van de antieke ge-
neeskunde aan bod: leefregels en dieet, farma-
cie en chirurgie. 
 
Het werk van Celsus werd vertaald door twee 
classici en twee internisten (met klassieke ach-
tergrond), waardoor zowel de vertaling van het 
Latijn als de medische inhoud gewaarborgd 
zijn. De vertaling is uitstekend ingeleid en ge-
annoteerd: in bijna 600 eindnoten worden toe-
lichtingen en verwijzingen gegeven, er is een 
zakenregister met referenties naar alle plaat-
sen in het boek waar ze voorkomen, een ver-
klarende lijst van eigennamen en een kleine bi-
bliografie. De gedetailleerde inhoudsopgave 

en de vele kopjes in de vertaling zorgen voor 
een overzichtelijke structuur, die het mogelijk 
maakt om elk besproken item snel terug te vin-
den. Dit werk van Celsus, door DAMON heel 
verzorgd uitgegeven, biedt de hedendaagse le-
zer een unieke kijk op de geneeskunde in het 
Romeinse Rijk. 
 
 

 

Aulus Cornelius CELSUS, De ge-
neeskunst, ingeleid, vertaald en 
van noten voorzien door John NA-
GELKERKEN, Julius ROOS, Theo 
VAN DE WIEL en Jacqueline KÖ-
NIG, Uitgeverij DAMON, Eindho-
ven, 2017, 496 pp. 

ISBN 978 94 6340 097 8 

€ 39,90 

www.damon.nl 

 
 

Latijn: lezen zien begrijpen 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
In de eerste Prora van 2015 publiceerden we 
een artikel van Kristien Hulstaert over colome-
trie. Het was de aanzet tot de positionele lec-
tuurmethode, een nieuwe manier om Latijnse 
teksten te lezen en te begrijpen. Op 12 oktober 
2016 organiseerde de VLOT over dat thema 
ook een druk bijgewoonde nascholing. Een vol-
ledige neerslag daarvan is te vinden in Latijn: 
lezen zien begrijpen, uitgegeven als nummer 
52 van Didactica Classica Gandensia, het tijd-
schrift van de vakgroep Latijn en Grieks van de 
Universiteit Gent. 
 
De lectuur in cola, de positionele methode, de 
toepassing daarvan in de lespraktijk: het komt 
allemaal aan bod in deze uitgave, die ook rijke- 

lijk voorzien is van voorbeelden. Daarmee is 
deze publicatie nu voor iedereen beschikbaar 
(en aanbevolen). 
 
Kristien Hulstaert is docent Latijn en vakdidac-
tiek in de lerarenopleiding aan de Karel de 
Grote Hogeschool in Antwerpen. 

 

 

Kristien HULSTAERT, Latijn: lezen 
zien begrijpen. De positionele me-
thode in de klas, Skribis, Gent, 
2016, 144 pp. 

ISBN 978 90 736 2628 7 

€ 13,00 

www.skribis.be 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 03.10.2017 
 Artifex: un outil pour le 1er degré 
 CECAFOC 
 SeDESS, Namur 
 Frédéric Dewez 
 De bedoeling van deze nascholing is een reeks cur-

susonderdelen te leren plannen en een evaluatie 
ervan te leren uitwerken. 

 www.enseignementcatholique.be/cecafoc 
 

 10.10.2017 
 Netwerk lezen in cola in de eerste graad 
 Pedagogische Begeleiding Regio Limburg 
 Pedagogische Begeleiding Regio Limburg, Hasselt 
 Nadia De Rose 
 De bedoeling is de leesmethode in colometrie op 

te frissen, de leerkrachten de kans te geven om 
elkaars materiaal te bespreken en hun leservarin-
gen te laten delen. 

 www.nascholing.be 
 

 14.10.2017 
 Dag van de klassieke talen 
 Eekhout Academy 
 KULAK, Kortrijk 
 Hoofdreferaat: Casper Porton, Levend Latijn. Werk-

winkels: Hoe reclame maken voor klassieke talen in 
de basisschool?; Werken met jeugdliteratuur; 
Levend Latijn inzetten als didactisch instrument; 
Beknopte onderzoeksopdrachten in het kader van 
onderzoekscompetentie; Lezen in cola en zonder te 
vertalen; Naar een nieuwe methode om metrisch te 
lezen?; Moderne en klassieke filosofie. 

 www.eekhoutacademy.be 
 

 07.11.2017 
 Le portfolio d’évaluation: une perspective à 

envisager 
 CECAFOC 
 SeDESS, Namur 
 Frédéric Dewez 
 Een portfolio kan een andere manier zijn om leer-

processen te evalueren. 
 www.enseignementcatholique.be/cecafoc 

 
 08.11.2017 
 Differentiatie: omgaan met verschillen in de klas 

 Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 
 Diocesaan Pastoraal Centrum, Mechelen 
 Zie p. 4 van deze Prora. 
 www.vlot-vzw.be/nascholing 

 
 08.11.2017 
 Pauzeren of niet? Naar een nieuwe benadering 

van de cesuur in Latijnse poëzie 
 Centrum Nascholing Onderwijs 
 UA Campus Drie Eiken, Antwerpen 
 Dennis Lenders 
 Leerplannen vragen aandacht voor de prosodie en 

metriek van Latijnse poëzie. Helaas verduidelijken 
ze niet welk verband er nu juist tussen beide disci-
plines bestaat. Op het snijpunt van beide domeinen 
bevindt zich de cesuur, die traditioneel wordt be-
grepen als de rustpauze die het vers in twee (of 
meer) stukken verdeelt. Zonder deze klassieke 
benadering volledig onderuit te halen wil men in 
deze sessie toch op zoek gaan naar een accuratere 
invulling van het cesuurbegrip. 

 cno.uantwerpen.be 
 

 15.11.2017 
 De positionele colometrische lectuurmethode in 

de klas 
 DBP-OND Mechelen-Brussel 
 Sint-Jozefscollege 2, Aarschot 
 Kristien Hulstaert 
 Oefen- en verdiepingssessie op de positionele en 

colometrische lectuurmethode. Er wordt in het 
kort verslag gedaan van de verdere ontwikkelingen, 
o.a. de toepassing van de lectuurmethode op de 
poëtische teksten van het vijfde jaar, maar de deel-
nemers krijgen vooral de tijd om zelf aan de slag te 
gaan met eigen materiaal en reeds opgesteld mate-
riaal met elkaar uit te wisselen. 

 www.nascholing.be 
 

 16.11 en 17.11.2017 
 La carte mentale augmentée comme moyen 

d’appréhension du sens et comme aide à la 
traduction 

 CECAFOC 
 SeDESS, Namur 
 Frédéric Dewez en Lisa Claus 
 www.enseignementcatholique.be/cecafoc 
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Cursussen en congressen 
 

 
 05.09, 12.09 en 19.09.2017 
 Inleiding op de Griekse filosofie 
 Vormingplus Regio Brugge 
 Vormingplus Regio Brugge, Brugge 
 Philippe Hinnekint 
 Socrates heeft een unieke positie. Zonder zijn in-

vloed op Plato zou de ontwikkeling van de westerse 
filosofie op een heel andere manier verlopen zijn. 
In deze lessenreeks volgt men Socrates als boeg-
beeld van de filosofische levenskunst. De ideeën 
van Plato zijn na 25 eeuwen nog steeds levendig. 
Zijn beschouwingen over logica, metafysica, ethiek 
en politiek hebben niets van hun oorspronkelijke 
frisheid en directheid verloren. Ten slotte staat 
men stil bij Aristoteles. Zijn genialiteit bestrijkt een 
veelheid aan onderwerpen gaande van politiek, 
ethiek, logica en kunst tot metafysica en redekunst. 

 www.vormingplus-brugge.be 
 

 11.09.2017 
 Westerse kunstgeschiedenis: Griekse en Romein-

se kunstgeschiedenis 
 Elcker-Ik 
 Elcker-Ik, Antwerpen 
 Eveline Heylen 
 De verschillende stijlperioden en kunststromingen 

komen aan bod. Met concrete voorbeelden van 
werken uit de diverse oeuvres van kunstenaars 
leert men telkens belangrijke kenmerken en actie-
reactie kennen. Aandacht voor context, feiten, 
techniek en anekdotes laat u kunst in haar diverse 
facetten begrijpen. 

 www.elcker-ik.be 
 

 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 14.11, 
21.11, 28.11 en 05.12.2017 (Brugge) 
26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 14.11, 21.11, 
05.12, 12.12 en 19.12.2017 (Aalst) 

 Archeologie en kunst van het oude Griekenland: 
een tocht doorheen de Griekse wereld 

 Amarant 
 Hof van Watervliet, Brugge 

CC De Werf, Aalst 
 Klaas Vansteenhuyse 
 Men behandelt de eerste landbouwnederzettin-

gen, de Cycladische cultuur, de Myceense en minoï-
sche culturen, het ontstaan van de stadstaat, de 
Griekse kolonisatie van de Middellandse Zee en het 
conflict met de Feniciërs, de Gouden Eeuw van 
Athene en de groeiende rol van de natie Athene. 
Als een draad van Ariadne lopen door deze chrono-
logische onderverdeling thema’s zoals de ontwik-
keling van de Griekse godenwereld, taal en schrift, 
de verschillende bestuursvormen of de aanwezig-
heid van de Grieken in andere gebieden. 

 www.amarant.be 

 
 19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10 en 24.10.2017 
 Latijnse kring: Gaius Valerius Catullus, Carmina 
 CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
 Marcel Cock 
 In deze lessenreeks bestudeert men de ietwat tra-

gische romanticus en psycholoog die Catullus was 
in zijn werk. Hij werd verliefd op de vurige Clodia. 
In zijn dichtwerk kun je zijn passie voor haar die hij 
in zijn gedichtjes Lesbia noemde, haar ontrouw 
aan hem, zijn droefheid om de breuk, het verlan-
gen naar zijn geboortestreek en een reisverhaal 
naar Klein-Azië lezen. 

 www.ccdewerf.be 

 
 26.09, 03.10 en 10.10.2017 
 Over Minos, Ariadne en Daedalus: de schitterende 

beschavingen van Kreta 
 Davidsfonds Academie 
 CC Wauterbos, Sint-Genesius-Rode 
 Klaas Vansteenhuyse 
 De vele archeologische overblijfselen op Kreta 

getuigen van schitterende oude beschavingen. Het 
kleurrijk gereconstrueerde paleis van Knossos trekt 
jaarlijks tienduizenden bezoekers. En ook de Griek-
se mythen vertellen fascinerende verhalen over ko-
ning Minos en de Minotaurus, die zich in een laby-
rint schuilhield. Maar in hoeverre strookt de recon-
structie in Knossos met de vroegere werkelijkheid? 

 www.davidsfonds.be/academie 

 
 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 07.11, 14.11, 

21.11, 28.11 en 05.12.2017 (Berchem) 
28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 09.11, 16.11, 
23.11, 30.11 en 07.12.2017 (Gent) 

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

 Amarant 
 Zaal Stanislas, Berchem 

De Cirk, Gent 
 Peter De Smet 
 Men beoogt in eerste instantie een algemene inlei-

ding tot de archeologie, kunst- en cultuurgeschie-
denis van het oude Nabije Oosten en de antieke 
wereld. Volgens een chronologisch stramien wor-
den immers de oud-Egyptische, Mesopotamische, 
Anatolische, Iraanse, Griekse, Romeinse en andere 
beschavingen toegelicht. Belangrijke punten zoals 
economie, godsdienst, geschiedenis en kunst wor-
den kernachtig besproken. Ten tweede worden de-
ze culturen met elkaar in verband gebracht. 

 www.amarant.be 

 

http://www.vormingplus-brugge.be/
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 03.10, 10.10 en 24.10.2017 
 De Etrusken: de grote voorgangers van de Romei-

nen 
 Davidsfonds Academie 
 OC Polderbos, De Pinte 
 Koen Wylin 
 Vanaf de 8e eeuw v.C. bewoont dit ‘mysterieuze’ 

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

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 Van 04.10.2017 tot 09.05.2018 
 Leeskring Latijn: Caesar, Commentarii de bello civili 
 NKV Antwerpen 
 UA Stadscampus Rodestraat, Antwerpen 
 Chris  Fabry 
 Men begint de lectuur taalkundig en vertalend en 

gaat dan – geholpen door degelijke commentaren 
– in op de historische en literaire context. Om een 
antwoord te zoeken op vragen als: Hoe is deze tekst 
tot ons gekomen? Waarom werd hij bewaard? 
Betekent hij wat wij denken of verstond men hem 
toen anders? 

 ww.nkv.nl 
 

 05.10, 12.10, 19.10 en 26.10.2017 
 Eeuwige steen: van groeve tot beeld 
 Davidsfonds Academie 
 Klein Seminarie, Hoogstraten 
 Marc Waelkens 
 Na meer dan 2500 jaar kunnen we ons vandaag  

nog steeds verbazen over de kwaliteit en de 
omvang van antieke bouw- en beeldhouwwerken. 
Maar daarbij verliezen we vaak uit het oog hoe die 
werken tot stand konden komen en hoe omvang-
rijk de steenhandel in de oudheid was. Hoe slaagde 
men erin om soms kolossale blokken te ontginnen, 
te vervoeren en te plaatsen? Hoe kon er massapro-
ductie ontstaan van bepaalde stenen objecten? 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 06.10, 13.10, 10.11, 24.11, 01.12 en 08.12.2017 
 Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn? Een systemati-

sche inleiding in het wijsgerige denken – deel 1 
 Amarant 
 Zaal Stanislas, Berchem 
 Luc Braeckmans 
 Aan bod komen: de specificiteit van een wijsgerige 

vraagstelling, de rol van de mythen en de mytholo-
gie, de oud-Griekse kosmologie, de inauthentieke 
dialoog of de sofistiek en de authentieke dialoog 
van Socrates. 

 www.amarant.be 
 

 21.10.2017 
 Van castellum tot paleis 
 Romeins Archeologisch Museum 
 RAM, Oudenburg 
 Wouter Dhaeze, Sofie Vanhoutte, Guido Everaert, 

Bert Gevaert, Ria Fabri, Krista De Jonge, Maarten 
Berkens, Jeroen Cornilly, Jean-Luc Meulemeester 
en Peter Velle 

 Deze studiedag biedt een evolutieoverzicht vanaf 
het Romeinse castellum over de middeleeuwse 
burchten via de stedelijke herenwoningen tot de 
paleizen en buitenverblijven van de negentiende-
eeuwse adel. 

 www.ram-oudenburg.be 

 
 06.11, 13.11 en 20.11.2017 
 Filosofieleesgroep: Plato 
 Vormingplus Gent-Eeklo 
 CC De Schakel, Waregem 
 Eva Rousselle 
 Men leest in vertaling uit de Apologie, waarin So-

crates zijn beroemde verdedigingsrede uitspreekt 
tegenover de Atheense jury. Phaedrus laat ons 
kennismaken met verschillende thema’s van 
Plato’s filosofie: de liefde, de retoriek, de 
ideeënleer en het geschreven woord. In Io maken 
we kennis met Plato’s visie op kunst, poëzie en 
inspiratie. 

 www.ccdeschakel.be 

 
 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 05.12 en 12.12.2017 
 Griekse kring: Xenophon tegen de hedonisten 
 CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
 Jaak Peersman 
 Xenophon schreef zijn Memorabilia of herinnerin-

gen aan Socrates in een tijd van grote verandering 
en onzekerheid. Toch belette dit klimaat de oude 
Xenophon niet om bij monde van Socrates nog 
eens met een moraliserende mythe uit te pakken 
of om het heersende relativisme, belichaamd door 
een rebelse Aristippus, zelf onderuit te halen. 

 www.ccdewerf.be 

 
 15.11, 22.11 en 29.11.2017 
 Rome: veelzijdig en verrassend 
 Davidsfonds Academie 
 CC De Poort, Wetteren 
 Marc Permeke 
 1 Het Romeinse keizerrijk; 2 Hoogtepunten uit de 

renaissance; 3 Barokke pracht en praal als ant-
woord op de Reformatie. 

 www.davidsfonds.be/academie 

 
 18.11, 25.11 en 02.12.2017 
 Grondleggers van de filosofie 
 Vormingplus Vlaamse Ardennen – Dender 
 Bibliotheek, Oudenaarde 
 Brecht Decoene 

http://www.davidsfonds.be/
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 Inleiding tot de filosofie van Socrates, Plato en Aris-
toteles. 

 www.vormingplus-vlad.be 
 

 28.11.2017 
 Geschiedenis van de Leuvense universiteit: het 

Collegium Trilingue 
 Davidsfonds Academie 
 Universiteitshallen, Leuven 
 Joris Tulkens 

 500 jaar geleden werd het Collegium Trilingue 
opgericht dankzij de nalatenschap van Hiëronymus 
van Busleyden. Het was een van de hoogtepunten 
van de intellectuele uitstraling van de Leuvense 
universiteit. Het vond navolging in heel wat andere 
universiteiten. In deze cursus wordt de geschiede-
nis van het college belicht, de tentoonstelling er-
over in de Universiteitsbibliotheek bezocht en de 
historische roman Wentelsteen voorgesteld. 

 www.davidsfonds.be/academie 

Lezingen 
 

 
 03.10.2017 
 Peter Paul Rubens en zijn relatie tot de klassieke 

oudheid 
 NKV Vlaams-Brabant 
 MSI, Leuven 
 Jan Papy 
 www.classicavlaanderen.be 

 
 06.10.2017 
 Statut légal et position sociale des esclaves et des 

affranchis dans la cité de Delphes: le témoignage 
des inscriptions 

 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Dominique Mulliez 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 10.10.2017 (Brugge) 

11.10.2017 (Kortrijk) 
 Livia, de vrouw van Romes eerste keizer 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge 

Muziekcentrum *Track, Kortrijk 
 Gemma Jansen 
 www.nkvwestvlaanderen.be 

 
 25.10.2017 
 Goden, tempels en graven in onze streken in de 

Romeinse tijd 
 NKV Antwerpen 
 UA Stadscampus Rodestraat, Antwerpen 
 Guido Cuyt 
 www.nkv.nl 

 
 26.10.2017 
 Thomas More 
 Elcker-Ik 
 Elcker-Ik, Antwerpen 
 Herman Decuyffer 
 www.elcker-ik.be 

 
 07.11.2017 
 (Proto-)utopische aspecten in de Grieks-Romeinse 

oudheid 

 NKV Vlaams-Brabant 
 MSI, Leuven 
 Geert Roskam 
 www.classicavlaanderen.be 

 
 10.11.2017 
 Philippes, ville de Macédoine: société, religion et 

culture au moment de la visite de Saint-Paul 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Athanase D. Rizakis 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 14.11.2017 (Brugge) 

16.11.2017 (Kortrijk) 
 De aanwezigheid van Caesar in onze streken 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge 

Muziekcentrum *Track, Kortrijk 
 Armand Sermon 
 www.nkvwestvlaanderen.be 

 
 22.11.2017 
 Opgravingen Grote-Brogel 
 BICC ’t Poorthuis, Peer 
 Marleen Martens 
 www.uitinvlaanderen.be 

 
 29.11.2017 
 From zero to hero and back again: Harmodius & 

Aristogeiton 
 NKV Antwerpen 
 UA Stadscampus Rodestraat, Antwerpen 
 Lieve Van Hoof 
 www.nkv.nl 

 
 01.12.2017 
 La grande peinture grecque sur les tombeaux de la 

Macédoine antique: résultats de nouvelle recherche 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Hariclia Brecoulaki 
 www.alexandrelegrand.be 
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 10.12.2017 
 Urneveldlieden, Kelten en Gallo-Romeinen in Aal-

ter: het relaas van een uitzonderlijk rijke archeolo-
gische gemeente 

 Heemkundige verenigingen van het Meetjesland 
 Parochiaal Centrum Pax, Aalter 
 Johan Hoorne 
 www.comeet.be 

Tentoonstellingen 
 

 
 Tot 20.10.2017 
 Mercurius herontdekt 
 Sint-Lambertuskerk, Grobbendonk 
 www.uitinvlaanderen.be 

 
 Tot 24.11.2017 
 Taupe niveau 
 Espace Gallo-Romain, Ath 
 Deze tentoonstelling gaat vooral over het archeolo-

gisch onderzoek. 
 www.espacegalloromain.be 

 
 Van 19.10.2017 tot 18.01.2018 
 Erasmus’ dream: Collegium Trilingue 
 Universiteitsbibliotheek, Leuven 
 De Universiteit zal de 500e verjaardag van de stich-

ting van het Collegium Trilingue vieren met een dy-
namische tentoonstelling. In 1517 stichtte Hiëro-
nymus van Busleyden, geïnspireerd door Erasmus, 
het Collegium Trilingue. Naast de tentoonstelling is 
er een bijbehorende catalogus, een nieuwe publi-
catie, een erfgoedwandeling en een culinair par-
cours naar het college op de Vismarkt voorzien. 
Tevens werd er een zoektocht voor kinderen (9-12 
jaar) uitgewerkt, waarbij zij aan de hand van op-
drachten de school van Erasmus leren kennen. 

 bib.kuleuven.be   
 

 Van 06.10.2017 tot 04.02.2018 
 Opfrisbeurt van een eeuwenoude tekst. Erasmus: 

een hervormer? 
 Erasmushuis, Anderlecht 
 Wanneer Luther exact 500 jaar geleden zijn 95 stel-

lingen publiceert, doet hij dat vanuit een zeer kriti-
sche visie op de Kerk van zijn tijd. Zijn tijdgenoot 
Erasmus tracht beide partijen te verzoenen. Welk 
antwoord biedt de humanist op de crisis? Aan de 
hand van verluchte manuscripten en andere schat-
ten wordt in deze tentoonstelling een tipje van de 
sluier gelicht. Vooral zijn boek De libero arbitrio 
speelde een belangrijke rol. 

 www.erasmushouse.museum 

 
BUITENLAND 

 
 Vanaf juni 2017 
 Unieke Romeinse goudschat uit de Betuwe 
 Museum Het Valkhof, Nijmegen (NL) 
 www.museumhetvalkhof.nl 

 

 Vanaf 13.08.2017 
 Open en bloot 
 Thermenmuseum, Heerlen (NL) 
 Deze tentoonstelling handelt over de rol van het 

badhuis in het Romeinse stadsleven. 
 www.thermenmuseum.nl 

 
 Tot 17.09.2017 
 Avé, bande dessinée: la BD rencontre l’Antiquité 
 Site Archéologique de Gisacum, Le Vieil-Evreux (FR) 
 www.gisacum-normandie.fr 

 
 Tot 17.09.2017 
 Casa Romana 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Casa Romana biedt een verrassende kennismaking 

met het rijke leven van de bewoners van een 
chique Romeinse stadsvilla. In de tentoonstelling 
neemt men een kijkje in de luxevertrekken van een 
villa. Men volgt het leven van alledag, van ochtend-
rituelen tot slaapkamergeheimen. Eeuwenoude ar-
cheologie gaat samen met modern design. In totaal 
zijn meer dan 800 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-

departemental-du-val-d-oise.htm 

 
 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 19.09.2017 
 Antiquité du design, design de l’Antiquité 
 Musée du Châtillonnais, Châtillon-sur-Seine (FR) 
 www.musee-vix.fr 
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 Tot 24.09.2017 
 A 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 
 

 Tot 24.09.2017 
 BD et gladiateurs dans la série Arelate 
 Musée Gallo-Romain, Saint-Romain-en-Gal (FR) 
 www.musee-site.rhone.fr 

 
 Tot 24.09.2017 
 Le banquet de Marseille à Rome: plaisirs et jeux 

de pouvoir 
 Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Marseille 

(FR) 
 www.marseille.fr/node/614 

 
 Tot 24.09.2017 
 Pracht & Precisie 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Er zijn meer dan 100 voorbeelden van kleurrijke en 

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

 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 

 
 Tot 15.10.2017 
 Gefährliche Perfektion: antike Grabvasen aus 

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

 
 Tot 22.10.2017 
 Alma-Tadema: at home in Antiquity 
 LeightonHouse Museum, London (GB) 
 www.leightonhouse.co.uk 

 
 Tot 05.11.2017 
 Vom Schaf zur Tunika 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de 

 
 Tot 05.11.2017 
 Syria antiqua: Münzen und Monumente auf der 

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

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

(FR) 

 Interactieve tentoonstelling die zich richt tot kinde-
ren en hun familie. De kinderen ontdekken de zeer 
complexe bouwtechnieken die de Romeinen ge-
bruikten om hun stadsplannen te realiseren (ther-
men, aquaducten …). Ze hebben de keuze tussen 
14 interactieve ateliers. 

 www.archeo57.com 
 

 Tot 03.12.2017 
 Jeux et jouets dans l’Antiquité 
 Musée Archéologique, Vieux-la-Romaine (FR) 
 www.vieuxlaromaine.fr 

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

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

 www.rmo.nl 
 

 Tot 07.01.2018 
 Trop c’est trop 
 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 van vandaag 
heeft gecreëerd. 

 ww.lausanne.ch/sous-sites/mrv 
 

 Van 13.09.2017 tot 15.01.2018 
 Musiques! Echos de l’Antiquité 
 Musée du Louvre, Lens (FR) 
 Zowel de muziek in Rome, Mesopotamië en Grie-

kenland als in Egypte komt aan bod. 
 www.louvrelens.fr 

 
 Tot 21.01.2018 
 Le luxe dans l’Antiquité: trésors de la Bibliothèque 

Nationale de la France 
 Musée de l’Arles Antique, Arles (FR) 
 www.arles-antique.cg13.fr 

 
 Tot 05.02.2018 
 Circulez, y a tout à voir! Archéologie des grands 

travaux entre Nîmes et Montpellier 
 Lattara - Musée Henri Prades, Lattes (FR) 
 Van de prehistorie tot de middeleeuwen. 
 www.museearcheo.montpellier3m.fr 

 
 Van 23.09.2017 tot 18.02.2018 
 Stadt, Land, Fluss: Römer am Bodensee 
 Museum für Archäologie Thurgau, Frauenfeld (CH) 
 www.archaeologie.tg.ch 

 
 Tot 25.02.2018 
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 C’est du propre: hygiène et cosmétique à l’époque 
romaine 

 Musée Romain, Vallon (CH) 
 www.museevallon.ch/mrva 

 
 Tot 04.03.2018 
 L’archéologie à grande vitesse: 50 sites fouillées 

entre Tours et Bordeaux 
 Musée d’Aquitaine, Bordeaux (FR) 
 www.musee.aquitaine.bordeaux.fr 

 
 Van 12.10.2017 tot 11.03.2018 
 Im Meer versunken: Sizilien und die Unterwasser-

archäologie 
 Rheinisches Landesmuseum, Bonn (DE) 
 De vondsten van scheepswrakken voor de kust van 

Sicilië bestrijken een periode die zich uitstrekt van 
de Punische, Egyptische en Romeinse tijd tot de tijd 
van de Byzantijnen en de Noormannen. 

 www.landesmuseum-bonn.lvr.de 
 

 Van 18.11.2017 tot 06.05.2018 

 Romeinse kust 
 Zeeuws Museum, Middelburg (NL) 
 Het kustgebied van Nederland is voor de Romeinen 

extra belangrijk met het oog op handelsbelangen 
en militaire strategie. Men ziet in deze tentoonstel-
ling hun wapens, kostbaarheden, huisraad en han-
delswaar. 

 www.zeeuwsmuseum.nl 
 

 Tot 03.06.2018 
 Ça coule de source: aqueduc et histoires d’eau 

dans la Nyon romaine 
 Musée Romain, Nyon (CH) 
 www.mrn.ch 

 
 Tot 31.08.2018 
 Vivre à Koenigshoffen à l’époque romaine 
 Musée Archéologique, Strasbourg (FR) 
 De resultaten van opgravingen in een wijk van 

Strasbourg/Argentorate, met voorwerpen van de 
eerste tot de vierde eeuw n.C. 

 www.musees.strasbourg.eu 

Toneel 
 

 
 Trojaanse vrouwen (naar Seneca en Euripides) 
 Compagnie couRage 
 Euripides en Seneca schreven een universele tekst 

over de gevolgen van oorlog. Wat doe je als oorlog 
je stad heeft vernietigd? Trojaanse vrouwen is het 
verhaal van vier vrouwen. Hoe vind je hoop en lief-
de als je verleden werd weggevaagd, je heden een 
puinhoop is en er geen toekomst voor je ligt? 
Wraak nemen? Vluchten? Sterven? Of kiezen voor 
het leven, voor de liefde?Trojaanse vrouwen is een 
nieuwe tekst, geboren uit een Griekse tragedie, als 
een fusie van acteren, dans, muziek en zang. 

 14 en 15.09.2017: Minnemeers, Gent 
27.09.2017: CC, Lokeren 

 www.compagniecourage.eu 

 
 Tiresias (Rudy Goes) 
 Theater van a tot z 
 Tiresias’ verhaal begint wanneer hij gepassioneerd 

staat te gluren naar Athena die naakt aan het 
baden is. Als straf maakt ze hem blind, maar in ruil 
geeft ze hem de gave in de toekomst te kunnen kij-
ken. Deze theaterproductie draait om het verschil 
tussen blind zijn en niet zien. Tiresias zelf wordt ge-
speeld door een blinde acteur. 

 27, 28 en 29.09.2017: Fakkeltheater, Antwerpen 
11.10.2017: Brussel 
20.10.2017: Heverlee 
21, 22 en 23.10.2017: Zaal Pallieter, Buggenhout 
21.12.2017: Asse 

 www.fastforward.be 

 

 Motherfucking Oedipus 
 Kaaiman 
 De klassieke mythe van Oedipus als een onont-

koombaar gevecht tegen het noodlot. Wat doe je 
als je te weten komt wie je bent? Durf je de waar-
heid in de ogen kijken? Kun je je lot ontlopen? 15+ 

 03.10.2017: De Warande, Turnhout 
 www.warande.be 

 
 Ifigeneia, koningskind 
NTjong 
 Agamemnon is koning en staat op het punt de Tro-

jaanse oorlog te beginnen. Maar zonder wind kan 
zijn oorlogsvloot niet varen. Alleen als hij zijn doch-
ter offert aan de goden, kunnen de schepen ver-
trekken. Agamemnon komt in conflict met zijn 
vrouw. Iphigenia denkt dat zij de oorzaak is van de 
ruzies tussen haar ouders en probeert het allemaal 
weer goed te maken. Maar sommige dingen zijn 
niet goed te maken. Het oorspronkelijke verhaal 
van Euripides, maar gezien door de ogen van een 
kind. 8+ 

 10.10.2017: CC, Hasselt 
01.12.2017: CC Westrand, Dilbeek 

 ww.ntjong.nl 
 

 Reflets d’un banquet (Pauline d’Ollone, naar Plato) 
 Théâtre de la Place des Martyrs 
 Het werk vertrekt wel van de eeuwenoude tekst 

van Plato, maar vermenigvuldigt de anachronis-
men en overschrijdt de grenzen ervan herhaalde-
lijk. Zo wordt de tekst van Plato totaal vervormd, 
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maar behoudt hij zijn oratorische scherpzinnigheid. 
De jonge dichter Agathon viert het succes van zijn 
tragedie en heeft de beste redenaars van de stad 
uitgenodigd op een banket. Wie het mooist de lof 
van de liefde zal maken, wint de wedstrijd. Alleen 
de charismatische en rebelse Socrates overstijgt 
het hele spektakel. 

 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 en 28.10.2017: 
Théâtre de la Place des Martyrs, Bruxelles 

 www.theatre-martyrs.be 
 

 Socrates 
 Bruno Vanden Broecke 
 Een monoloog over Socrates waarin Bruno Vanden 

Broecke de meest legendarische filosoof uit de ge-
schiedenis tot leven wekt. 

 

 22.11.2017: CC De Spil, Roeselare 
 www.despil.be 

 
BUITENLAND 

 
 Medea (Simon Stone) 
 Toneelgroep Amsterdam 
 Simon Stone verweeft de oorspronkelijke tragedie 

van Euripides met het waargebeurde verhaal van 
een Amerikaanse vrouw die in de jaren negentig 
haar kinderen ombrengt. Hij ontdoet haar aldus 
van alle mythische proporties en brengt haar gru-
welijk dichtbij. 

 13.10.2017: Theater aan het Vrijthof, Maastricht (NL) 
 ww.ccha.be 

 

Muziek en ballet 
 

 
 L’Orfeo (Claudio Monteverdi) 
Orchestre Philharmonique de Liège 
 17.09.2017: Théâtre Royal, Liège 
 www.oprl.be 

 
 Silla revisited 
Walpurgis 
 Walpurgis neemt traditiegetrouw één keer per jaar 

een operaklassieker uit de kast om vervolgens uit 
pure nieuwsgierigheid en met veel plezier de 
muziek van de tekst te scheiden, zodat de inhoud 
ervan op een nieuwe manier kan resoneren voor 
onze tijd. Dit keer wordt Mozarts opera Lucio Silla 
onder de loep genomen. 

 21, 22, 23 en 24.09.2017: deFENIKS, Mortsel 
28.09.2017: 30CC, Leuven 
12 en 13.10.2017: De Munt, Brussel 
22.10.2017: CC ’t Getouw, Mol 

 www.walpurgis.be 
 

 Apollon Musagète (naar Balanchine) 
 Florentina Holzinger 
 In Apollon Musagète herinterpreteert performer/ 

choreografe Florentina Holzinger het neoklassieke 
ballet van Balanchine. Maar: zonder mannen. In 
deze performance, die het midden houdt tussen 
circus, variété en ballet, zijn de goden en de muzen 
vrouwen. In de zoektocht naar de perfecte vrouw 
stellen ze de verwachtingen rond gender en 
lichaamscultus aan de kaak. Wat wil de perfecte 
vrouw? En wat wil het publiek van haar? 

 29 en 30.09.2017: Campo Nieuwpoort, Gent 
13 en 14.10.2017: Beursschouwburg, Brussel 
29.11.2017: Stuk, Leuven 

 www.campo.nu 
 

 Prometheus: le poème du feu (Skrjabin) 
Antwerp Symphony Orchestra 

 Daarnaast ook Het betoverde meer van Liadov, 
Symfonie nr. 3 in a van Rachmaninov en Vers la 
flamme van Skrjabin. 

 06.10.2017: Koningin Elisabethzaal, Antwerpen 
 www.antwerpsymphonyorchestra.be 

 
 Daphnis et Chloé (Maurice Ravel) 
 Brussels Philharmonic en Gautier Capuçon 
 Daarnaast ook muziek van Mark-Anthony Turnage, 

Edouard Lalo en Maurice Ravel. 
 06.10.2017: Flagey, Elsene 

07.10.2017: Concertgebouw, Brugge 
 www.brusselsphilharmonic.be 

 
 Tabula Rasa 
 Barokorkest B’Rock 
 De suite uit Phaeton van Jean-Baptiste Lully, orkest-

muziek uit Platée van J.B. Rameau e.a. 
 13.10.2017: Amuz, Antwerpen 
 www.amuz.be 

 
 Monteverdi’s grootste hits 
 Anima Aeterna 
 Lamento d’Arianna, een selectie uit Il ritorno d’Ulis-

si in patria en L’Orfeo e.a. 
 20.10.2017: Concertgebouw, Brugge 

21.10.2017: deSingel, Antwerpen 
22.10.2017: Cultureel Centrum, Hasselt 

 www.animaeterna.be 
 

 Lucio Silla (Wolfgang Amadeus Mozart) 
De Munt 
 29.10, 31.10, 02.11, 04.11, 07.11, 09.11, 12.11 en 

15.11.2017: De Munt, Brussel 
 www.demunt.be 

 
 Léandre et Héro (Louis-Nicolas Clérambault) 
 Bozar 
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 Daarnaast ook L’îsle de Délos van Clérambault en 
La sultane van François Couperin. 

 13.12.2017: Koninklijk Conservatorium, Brussel 
 www.bozar.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
 29.09.2017 
 Studiereis Antwerpen 
 Pedagogische Begeleiding Regio Limburg 

 Stadswandeling en museumbezoek Plantin-Moretus 
(met nadruk op klassieke talen). 

 www.nascholing.be 

Evenementen 
 

 
 09.09 en 10.09.2017 
 Open Monumentendag 
 PAM 
 PAM, Velzeke 
 www.pam-ov.be/velzeke 

 
 07.10 en 08.10.2017 
 Gallo-Romeins Weekend 
 Viroviacum Romanum 
 Stadsdomein Oosthove, Wervik 

 www.viroviacum.be 

 
BUITENLAND 

 
 24.09.2017 
 Soldaten und Handwerker in der römischen Armee 
 Saalburgmuseum 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de 
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INHOUDSOPGAVE 
 

 
 
 
 3 REDACTIONEEL 

   KRIS DOFFEMONT 
 

  VERENIGING 
 

 4 Nascholing Differentiatie: omgaan met verschillen in de klas 
 

 5 Folder Latijn: iets voor jou? 
 

  DIDACTIEK 
 

 6 De positionele leesmethode: Caesar, De bello Gallico 5, 44 
   ROLAND FRITS COGHE 
 

 12 De driewieler van Homerus 
   JONATHAN VUKAJ 
 

 20 BOEKENWIJZER 

   JOERI FACQ 
 

 22 KLASSIEKE AGENDA 

   ANDRÉ VANCUTSEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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