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COLOFON 
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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Op 8 november was het precies 2000 jaar gele-
den dat Naso overleed. Tenzij de dichter ons bij 
de neus nam, bracht hij zijn laatste dagen door 
in Tomi. Deze verjaardag zou mij ontgaan zijn 
als Patrick De Rynck Ovidius naar aanleiding 
van zijn 2000e sterfdatum niet geëerd had met 
een open brief (in de krant De Standaard), ge-
schreven in het door de dichter zo gemiste 
Rome. De Rynck wilde daarmee ook de her-
denking onder de aandacht brengen die Be-
houd de Begeerte in Antwerpen organiseerde. 
Patrick De Rynck, Guinevere Claeys, Gregory 
Frateur, Tom Pintens, Tijs Delbeke en Ella Ley-
ers eerden Ovidius eenmalig in Bibliotheek 
Permeke in Antwerpen. Het zou mooi zijn als 
deze voorstelling op tournee ging! 
 
Terwijl De Rynck in Rome 
zijn brief schreef, zag hij 
hoe Ovidius’ Metamor-
phoses zich er nog steeds 
voltrekken op muren van 
barokke paleizen én op 
straat. Zo loopt Narcissus 
er tegenwoordig rond met 
een selfiestick. Maar De Rynck merkt op dat 
ook ver van het oude Rome, over de oceaan, 
een oranjeharige Jupiter naar vrouwen grijpt. 
Kennis van de oudheid werkt verhelderend, 
zorgt voor herkenning, en gelukkig bij veel 
meer dan het gedrag van een moderne Jupiter. 
Niet alleen in Rome, maar zelfs in gebieden 
veel verder dan het door Ovidius verwenste 
Tomi helpt dit inzicht patronen herkennen en 
begrijpen. Andersom blijven de oude verhalen 
zelf intrigeren en kunnen zij ook een publiek 
boeien dat niet vertrouwd is met het origineel. 
Regisseur Giorgos Lanthimos grijpt in zijn nieu-
we film The killing of a sacred deer terug naar 
een ons bekend verhaal om het thema schuld 
en boete uit te spitten. De Ierse auteur Colm 
Tóibín vertelt in zijn laatste roman House of na-
mes Agamemnons verhaal vanuit het stand-
punt van Clytaemnestra, Electra en Orestes. 

Omdat deze bewerkingen ook aangrijpend zijn 
voor wie nooit de oude tragedies las, zijn ze 
een mooi opstapje naar een kennismaking met 
het origineel. Prima materiaal voor in de klas 
dus. Bij een brede benadering van de verhalen-
cyclus van de Oresteia in de klas werk je als 
vanzelf aan de meeste van de 16 nieuwe sleu-
telcompetenties die de basis zullen vormen 
van de nieuwe eindtermen in het secundair on-
derwijs (nog in volle ontwikkeling, maar over 
anderhalf jaar van kracht). Latijn en Grieks le-
nen zich namelijk perfect om het merendeel 
van deze sleutelcompetenties bij te brengen, 
ga het maar na (en laten we dit kenbaar ma-
ken). 
 

Als je op 8 november de 
verjaardag van Naso niet 
vierde, nam je misschien 
deel aan de VLOT-nascho-
ling over differentiëren – 
of misschien combineerde 
je beide. Dat ook de eer-
ste ronde van de Latijn-
olympiade (Cicerowed-

strijd) op 8 november plaatsvond, was jammer 
genoeg niet te voorzien. De overvloed aan ac-
tiviteiten zorgt misschien voor keuzestress, 
maar bewijst ook de belangstelling voor de 
klassieken in Vlaanderen. Hopelijk was onze 
nascholing geen belemmering voor de deel-
name aan de vertaalwedstrijd en scoren de 
Vlaamse leerlingen weer goed in Arpino. 
 
De massale belangstelling voor onze studiedag 
bewijst hoe groot de interesse is voor differen-
tiëren. Het oorspronkelijke opzet van work-
shops konden we hierdoor helaas niet behou-
den. In ons enthousiasme stelden we boven-
dien een zeer vol programma samen. Door 
deze twee factoren bleef er minder ruimte 
over voor uitdieping en interactie. De kritiek 
van de aanwezigen hierop nemen we zeker ter 
harte. 

Kennis van de oudheid werkt 
verhelderend, zorgt voor 

herkenning, en gelukkig bij 
veel meer dan het gedrag van 

een moderne Jupiter. 
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Op onze nascholing bleek uit de getuigenissen 
van de sprekers én de deelnemers dat heel wat 
scholen en collega’s zich momenteel verdiepen 
in de coöperatieve leerstrategieën van Spencer 
Kagan. Een aantal leerkrachten klassieke talen 
past deze werkvormen reeds toe in de klas, om 
te differentiëren of leerlingen tot een hogere 
activiteitsgraad te brengen. Wie specifieke oe-
feningen ontwikkelde binnen deze methode, 

mag die zeker met ons delen. Gezien de be-
langstelling voor Kagans methode zullen we 
het materiaal met plezier opnemen in Prora. 
 
Namens de VLOT wens ik je een aangenaam 
eindejaar en een deugddoende vakantie. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 

 

 

Latijn leeft nog steeds in Rome! 

Graffiti op een kiosk aan Piazza dei 
Cinquecento 

1 november 2017 

(foto: Joeri Facq) 

 
 
 

De raad van bestuur 
van de VLOT 

wenst alle leerkrachten 
Latijn en Grieks 

sfeervolle eindejaarsdagen 
en een sprankelend 2018. 
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VERENIGING 
 

 
 
 

Betaling van het lidgeld 
 

 
 
2017 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat 
ook je lidmaatschap van de VLOT aan hernieu-
wing toe is. 
 
Het lidgeld van onze vereniging is sinds jaar en 
dag onveranderd gebleven: het bedraagt nog 
steeds slechts 15 euro per kalenderjaar en om-
vat tevens een jaarabonnement (4 nummers) 
op ons tijdschrift Prora. 
 
We willen je dan ook vriendelijk vragen om je 
lidgeld voor 2018 over te schrijven op rekening 
BE29 0689 0464 5164 van VLOT vzw met als 

mededeling ‘Lidgeld 2018’ en je naam. Je be-
spaart ons veel tijdrovend werk door je lidgeld 
te betalen voor 1 februari 2018. 
 
De VLOT is de enige vereniging in Vlaanderen 
die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke 
talen en die leerkrachten Latijn en Grieks con-
crete ondersteuning wil bieden. We twijfelen 
er dan ook niet aan dat je overtuigd bent van 
het belang van een vereniging als de VLOT en 
dat je, al was het alleen uit solidariteit met je 
collega-classici, lid wilt blijven. Alvast onze har-
telijke dank voor je blijvende steun! 

 
 
 

Algemene vergadering 
 

 
 
De VLOT organiseert op zaterdag 27 januari 
2018 haar jaarlijkse algemene vergadering. De 
traditionele agendapunten zijn het inhoudelijk 
en financieel jaarverslag en de goedkeuring 
van de financiën en de begroting, maar uiter-
aard willen we ook tijd maken om te luisteren 
naar de opmerkingen en suggesties van onze 
leden, die we hierbij van harte uitnodigen. 
 

Programma 
 

10.00 uur: onthaal met een drankje 

10.30 uur: algemene vergadering: 
• inhoudelijk jaarverslag 2017 
• financieel jaarverslag 2017 
• goedkeuring van de jaarreke-

ning 2017 en kwijting aan de be-
stuurders 

• goedkeuring van de begroting 
2018 

• gedachtewisseling over het be-
leid van de vereniging 

11.30 uur: aperitief aangeboden door de VLOT 

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

 

Praktische informatie 
 

Datum:  zaterdag 27 januari 2018 van 
10.30 tot 12.00 uur 

Locatie:  De Postiljon, Markt 14, Lokeren 

Kostprijs: gratis (behalve eventueel de 
maaltijd) 

Inschrijving: uitsluitend elektronisch via 
www.vlot-vzw.be/vergadering 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Hoekenwerk Latijn in de basisschool: een grondiger kennismaking 
met de Romeinse taal en cultuur voor 12-jarigen 

 

Kris Doffemont 
 
 
De keuze voor Latijn in het eerste leerjaar van 
de A-stroom is voor geen enkele groep leer-
lingen nog vanzelfsprekend. Leerlingen en ou-
ders die traditioneel voor Latijn kozen – vaak 
de sociaal sterkere groep of wie daartoe wil be-
horen – laten zich ook verleiden door STEM. 
Bovendien groeit vooral in de steden de bevol-
kingsgroep met een andere culturele achter-
grond, die niet vertrouwd is met de traditie van 
het klassieketalenonderwijs en die daar niet uit 
zichzelf belangstelling voor toont. 
 
Heel wat scholen en leerkrachten proberen 
daarom bij leerlingen van de basisschool (en 
hun ouders) interesse te wekken voor Latijn tij-
dens inleefstages en opendeurdagen. Daar-
naast wordt ook op nascholingen steeds meer 
aandacht besteed aan leerlingenwerving. 
 
In de school waar ik lesgeef, komen de leer-
lingen van een aantal basisscholen jaarlijks 
langs voor een proeflesje Latijn. Het effect van 
zo’n eenmalige en vluchtige kennismaking lijkt 
mij echter beperkt. Om leerlingen uit een soci-
aal zwakkere omgeving of met een andere cul-
turele achtergrond – dit is overwegend de po-
pulatie van mijn school – te overtuigen moet je 
méér informatie bieden en een band opbou-
wen. Dat geldt trouwens niet alleen voor déze 
leerlingen, want het utilitair denken kent geen 
sociaal-culturele grenzen. 
 
Daarom ontwikkelde ik een uitgebreidere, in-
houdelijk krachtigere activiteit waarmee ik een 
hele namiddag aan de slag ging in het zesde 
leerjaar van de basischool (op dezelfde cam-

pus). Ik heb het materiaal slechts één keer uit-
geprobeerd. Daarbij bleek het zeker te uitge-
breid en sommige opdrachten zijn wat te moei-
lijk of vragen te veel toelichting. De leerlingen 
én – niet onbelangrijk – hun onderwijzer waren 
ondanks alles zeer enthousiast. Ze waren nu 
beter geïnformeerd en vertrouwd met hun 
(mogelijk) toekomstige leerkracht Latijn en zijn 
aanpak. Door deze activiteit leerde ik de leer-
lingen persoonlijk kennen, wat latere gesprek-
ken (bij een toevallige ontmoeting op de cam-
pus, op de opendeurdag) makkelijker maakte. 
 
De leerlingen bleven voor deze activiteit in hun 
eigen klas, waardoor ze zich duidelijk meer op 
hun gemak voelden en spontaner reageerden. 
Bovendien koos ik voor een werkvorm waar-
mee ze vertrouwd waren: ‘hoekenwerk’. De 
activiteit nam in totaal twee uur in beslag (een 
hele namiddag). Vier groepjes leerlingen scho-
ven om het half uur door naar een andere tafel, 
waar ze gezamenlijk een bundel opdrachten 
afwerkten. Antwoorden werden op invulfor-
mulieren genoteerd. In elke hoek waren enkele 
tablets ter beschikking voor de zoek- en kijkop-
drachten. Op de tablets konden ze de bundels 
ook digitaal raadplegen (geüpload op het on-
line leerplatform van de school). Zo zagen ze 
de afbeeldingen in kleur en konden ze de inter-
netlinks voor zoekopdrachten eenvoudig aan-
klikken, wat tijdverlies door typwerk voor-
komt. Als er geen wifi in het lokaal is, kun je ook 
pc’s gebruiken (maar  je moet wel in elke hoek 
een pc kunnen plaatsen). Andere benodigdhe-
den zijn: (kleur)potloden, in één hoek enkele 
lakens of lappen stof om toga’s te draperen, 
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Latijnse woordenboeken en eventueel een at-
las voor elke groep. 
 
Inhoudelijk beklemtoon ik in de opdrachten 
het multiculturele karakter van het Romeinse 
rijk. Daarmee richt ik me nadrukkelijk op mul-
ticulturele klassen. In de stad waar ik lesgeef, 
wordt momenteel immers één op drie kin-
deren geboren uit allochtone ouders. Ik ga in 
op cultuurverschillen, binnen het Romeinse 
Rijk en tussen de Romeinse tijd en nu. Daar-
mee hoop ik hen duidelijk te maken dat in de 
lessen Latijn thema’s aangereikt worden die 
dicht bij de leefwereld liggen van alle kinderen 
in de klas, dat de Romeinen niet alleen een rol 
speelden in de geschiedenis van kinderen met 
Vlaamse origine en dat inzicht in het verleden 
bijdraagt tot inzicht in het heden. Uiteraard 
gaan de opdrachten ook over typische, tot de 
verbeelding sprekende zaken zoals gladiatoren 
en toga’s. Centraal staat de Latijnse taal (in drie 
van de vier bundels is het uitgangspunt een La-
tijnse inscriptie): door die te lezen valt er van 
alles te ontdekken. In de vier bundels komt tel-
kens één historisch personage doorheen een 
aantal opdrachten geleidelijk aan tot leven: 

een adellijke jongen uit Africa, een gladiator 
met Gallische roots, een vrouw uit Hispania en 
een vooraanstaande man uit Rome. Op deze 
manier worden de Romeinse taal en cultuur 
hopelijk tastbaar en aantrekkelijk voor 12-jari-
gen. 
 
Zoals reeds gezegd vraagt het materiaal nog 
om herwerking en inkorting, maar ik bied het 
hier aan zoals het is. Wie het wil gebruiken, kan 
het zelf naar zijn hand zetten. Het is bovendien 
niet erg als niet alle opdrachten worden afge-
werkt: gemotiveerde leerlingen kunnen er 
thuis mee aan de slag. 

 
Kris Doffemont is leerkracht Latijn aan het GO! 
Atheneum in Lokeren en tevens voorzitter van de 
VLOT. 

 

Hieronder zijn twee bundels als voorbeeld gepu-
bliceerd. De digitale versie van deze bundels, en 
nog twee andere bundels, kun je downloaden 
van de VLOT-website: www.vlot-vzw.be/prora 
(rubriek Lesmateriaal). 

 
 

 
 
 

Wie was Quintus Antonius Tranquillus Saturninus? 
 
Ergens in het Romeinse Rijk, in het kleine stadje Sala, stoot je op dit steenblok, dat dateert uit de 
tweede eeuw na Christus. Waar Sala lag, kom je straks te weten. 
 
Op de steen staat een tekst, met heel wat afkortingen. De steenhouwer werd immers per letter 
betaald: afkortingen maakten de tekst goedkoper. Verder maken de scheur en het ontbrekende stuk 
de tekst moeilijk leesbaar. Naast de foto vind je de volledige tekst. 
 
De steen werd opgericht om iemand te eren die overleden was: Quintus. Op de volgende bladzijden 
reconstrueren we het leven van Quintus. 
 

 

 Q(UINTO) ANT(ONIO) C(AI) F(ILIO) CL(AUDIA) TRANQUILLO 
SATURNINO ANNOR(UM) QUINQ(UE) DEC(URIONI) MUNIC(IPII) 
VOLUBILITANI [E]T / SALENSES ANT(ONIUS) PRISCUS PATER ET 
CL(AUDIA) CAECILI[ANA] MATE[R] 
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We vertalen en onderzoeken nu de tekst. 
 

Q(uinto) Ant(onio) C(ai) f(ilio) Cl(audia tribu) Tranquillo Saturnino 

‘voor Quintus Antonius Tranquillus Saturninus, zoon van Caius, uit de Claudische tribus (= stam)’ 

 
Een Romeinse naam bestond uit drie delen: voornaam, familienaam en bijnaam. Quintus heeft uit-
zonderlijk vier namen. De familie Antonius en de Claudische tribus, waartoe Quintus behoorde, wa-
ren in de streek waar deze steen werd gevonden, rijk en machtig. Quintus was dus van goede af-
komst! 
 

annor(um) quinq(ue) 

 
Annorum: van annus, en dat betekent ‘jaar’. 
 
Zoek quinque op in het woordenboek. Hoe oud werd Quintus dus slechts? 
 
Quintus zag er niet uit zoals de jongen rechts: hij had een vrij donkere huids-
kleur. Waarom? Dat kom je te weten op de volgende bladzijden. 
 
Tellen in het Latijn 
 
De Latijnse woorden voor ‘één’ tot ‘tien’ staan hier door elkaar. Noteer bij elk woord telkens het 
juiste cijfer en de vertaling in het Frans. 
 

cijfer Latijn Frans 

4 quattuor quatre 

 unus  

 sex  

 tres  

 novem  

 septem  

 duo  

 decem  

 quinque  

 octo  

 

dec(urioni) 

 
Quintus was een decurio, dat is een lid van de plaatselijke senaat, de raad die de stad bestuurde. 
Die raad bestond uit 100 mannen. Als er te weinig leden waren, werden hun zonen benoemd, ook 
al waren dat nog kinderen. Die namen natuurlijk niet echt deel aan de vergaderingen. 
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Vrouwen mochten niet stemmen of mee besturen. Men benoemde dus liever een kleine jongen dan 
een volwassen vrouw! 
 
In de meeste landen kunnen vrouwen pas stemmen sinds de vorige eeuw. De precieze data vind je 
op nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenkiesrecht. 
 
Ga eens op zoek naar het land waar jouw familie vandaan komt. Sinds wanneer kunnen vrouwen 
daar stemmen? 
 
Vergelijk met je buur. (Hier hoef je niets te noteren.) 
 

munic(ipii) Volubilitani [e]t Salensis 

‘van de gemeenten Volubilis en Sala’ 

 
Quintus’ vader was afkomstig uit Volubilis (nu: Walili), zijn moeder kwam uit Sala (nu: Chellah). De 
familie woonde in Sala, waar de steen op het stadsplein gevonden is. Deze twee steden lagen in de 
Romeinse provincie Mauretania Tingintana. 
 

 

 

 

 Zoek de steden op de kaart 
en omcirkel ze. 
Welk land is dit nu? 
(Raadpleeg eventueel een 
atlas.) 

 
De inwoners van de stad spraken Tamazight. Tot welke bevolkingsgroep behoorden ze dus? Zoek 
dit eventueel op (met Google). 
 
Ook de familie van Quintus behoorde tot die bevolkingsgroep. Zij hadden zich echter aangepast aan 
de Romeinse levensstijl en waren Romeinse burgers geworden! Wie meewerkte met de machtige 
Romeinen, die het land veroverd hadden en zorgden voor veiligheid en welvaart, kon het dus ver 
schoppen. Je kon wel je eigen taal blijven spreken en je eigen goden blijven vereren. Eerbied voor 
de Romeinse goden en de keizer werd wel verwacht. 
 
Wat zou jij doen in dat geval? Meewerken en aan je carrière denken, of blijven strijden voor de 
vrijheid van je volk? Schrijf ook op waarom je er zo over denkt. 
 
In de streek van Sala en Volubilis teelde men veel graan en olijven. Mogelijk 
was Quintus’ vader een grondeigenaar of handelaar. De opbrengst van de 
gronden werd onder andere per schip naar de hoofdstad Rome getranspor-
teerd. 
 
 
 
 

olijvenpers uit de Romeinse tijd 
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Ant(onius) Priscus pater et Cl(audia) Caecili[ana] mate[r] 

 
Zoek de woorden pater en mater op in het woordenboek. 
 
Zij richtten deze steen op ter ere van Quintus. 
 
De steen is 1 m hoog en 57 cm breed. Als je goed kijkt, zie je dat hij vrij diep 
is: ongeveer 1,5 m. Oorspronkelijk stond boven op de steen een ruiterstand-
beeldje van Quintus. 
 
Teken boven op de steen een ruiterstandbeeld dat ongeveer anderhalve keer 
zo hoog is als de steen. Kijk eerst even naar het beroemde ruiterstandbeeld 
van keizer Marcus Aurelius (upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/1/1a/Marcus_Aurelius_statue.JPG). Let op: de ruiter die jij hier moet 
tekenen, is een vijfjarig jongetje! 
 
Quintus stierf dus erg jong. In de Romeinse tijd was de kindersterfte enorm: de helft van de kinderen 
stierf voor zijn tiende verjaardag. Hoe kwam dat, denk je? 
 
Als Quintus was blijven leven, had hij waarschijnlijk onderwijs gekregen. Beantwoord de volgende 
twee vragen over onderwijs met behulp van de website www.slideshare.net/elslambrechts/cultuur-
onderwijs-en-schrijven-bij-de-romeinen. 
 

1 Ging Quintus al naar de kleuterschool? 

2 Quintus was een jongen. Gingen meisjes eigenlijk naar school bij de Romeinen? Welke infor-
matie vind je daarover? 

 
De stad Walili, in het Latijn Volubilis, waar Quintus’ moeder vandaan kwam, was een kleine Ro-
meinse stad van enkele duizenden inwoners. De stad bestond al in de derde eeuw voor Christus en 
werd rond 40 na Christus veroverd door de Romeinen. Vanaf dan kreeg de stad heel wat typisch 
Romeinse kenmerken. 
 

Vanaf 786 was Volubilis niet langer Romeins: 
het werd de hoofdstad van het rijk van de Ara-
bische Idrisidendynastie, gesticht door Idris ibn 
Abdallah, die afstamde van Fatima, de dochter 
van de profeet Mohammed. De bevolking 
moest zich alweer aanpassen: ze werd moslim 
en er werd een moskee gebouwd. In 808 ver-
huisden de Idrisiden hun hoofdstad naar Fez. 
 

 
 

Heb je nog tijd over? Blader dan even in dit prachtige boek: www.issuu.com/vantilt/docs/romans_ 
preview. 
 
 
 

tekening van Volubilis in de Romeinse tijd 

https://www.slideshare.net/ElsLambrechts/cultuur-onderwijs-en-schrijven-bij-de-romeinen
https://www.slideshare.net/ElsLambrechts/cultuur-onderwijs-en-schrijven-bij-de-romeinen
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Wie was deze Romein met drie hoofden? 
 

Dit levensgrote beeld uit de eerste eeuw voor 
Christus kun je bekijken in een museum in 
Rome. De naam van deze man kennen we niet, 
maar uit de manier waarop hij wordt afge-
beeld, kunnen we heel wat afleiden over zijn 
leven. 
 
Zoals je ziet, draagt hij twee hoofden. Maak je 
niet ongerust: hij is geen koppensneller! De 
hoofden zijn beelden van zijn vader en groot-
vader. 
 
Wanneer een Romeinse senator stierf, werd er 

een gipsen afdruk gemaakt van zijn gezicht. Die afdruk werd in huis bewaard. Bij elke begrafenis in 
de familie haalde men deze ‘maskers’ uit de kast: ze werden meegedragen in de begrafenisstoet. 
Later werden de maskers vervangen door beelden. Deze man troont trots de beelden van zijn be-
langrijke vader en grootvader. 
 
Wie is de vader, denk je, en wie de grootvader? Schrijf ook op waarom je dat denkt. 
 
Onze onbekende man was dus een senator, want alleen senatoren 
mochten afbeeldingen van hun voorouders meedragen in een begra-
fenisstoet. 
 
Rome werd mee bestuurd door (oorspronkelijk) 300 senatoren. Ze ver-
gaderden in de curia (het gebouw hiernaast), vooral over de staatskas 
en de buitenlandse veroveringen. 
 
Hoe werden de Romeinse senatoren gekozen? Kijk even op de website 
www.romeinen.info/jeugd/de-republiek-510-tm-27-v-chr. 
 
Ook België heeft een senaat. Kijk even hier: 
www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=14120&LANG=nl. 
 

1 Hoeveel leden telt de Belgische senaat? 

2 Door wie worden ze aangeduid? 
 
Het beeld van onze onbekende senator was oorspronkelijk geschilderd, zoals alle Romeinse beel-
den. De verf is verdwenen: we zien dus niet meer welke kleur zijn kledij had. 
 
Neem een kijkje op www.romeinspompeii.net/toga.html. 
 

1 Welke kleur hadden zijn schoenen? (Kijk onderaan de webpagina!) 

2 De toga (= gewaad) van een senator was niet helemaal wit. Welke kleur had de rand? 

3 Hoe maakte men die kleur? Dat is een vies verhaal: kijk even op www.romeinen.info/jeugd/ 
de-oudste-mode (‘Wist je dit al?’). 
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Het was een heel gedoe om zo’n meterslange toga aan te trekken. De senator liet zich daarbij helpen 
door een aankleedslaaf. 
 

 
 
Twee leerlingen van jullie groep mogen nu zelf proberen om zo’n 
toga aan te trekken. Met de hulp van jullie medeleerlingen moet 
dat lukken! 
 
Bekijk eerst dit filmpje: www.youtube.com/watch?v=BQYloC_ 
QcWY. Het is in het Engels, maar wat gezegd wordt, is niet zo be-
langrijk. Eventueel kun je ‘automatisch vertalen’ inschakelen. Be-
kijk zeker het eerste deel. In het tweede deel wordt uitgelegd hoe 
je een toga maakt van een tafellaken ... 
 
Als jullie het een beetje handig aanpakten, zagen jullie eruit zoals 
de man op deze foto! 
 
Rijke Romeinen woonden in een ruime, deftige stadswoning: een domus. Zo’n domus grensde niet 
aan de straat, had een tuin en zelfs een eigen badkamer. Wanneer de drukte van de stad hen te veel 
werd, reisden de aristocraten naar hun buitenverblijf aan zee of in de bergen. 
 
Bezoek nu een typisch Romeinse domus: www.histopia.mediacentrum.info/school/romvilla.htm. 
 
Noteer de Latijnse namen van de kamers bij het plan hieronder. (Het huistheater hoef je niet aan te 
duiden: dat staat niet op deze tekening.) 
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Slechts een klein deel van de bevolking van de 
hoofdstad Rome woonde in dergelijke grote hui-
zen. Er waren er in totaal zo’n 1500 in een stad 
van 1 miljoen inwoners. De meeste mensen 
woonden in appartementsblokken, vaak zonder 
comfort en hygiëne. Hiernaast zie je een foto van 
zo’n appartementsblok in Ostia, de haven van 
Rome. Alleen het gelijkvloers bleef bewaard. De 
verdiepingen waren in hout gebouwd en zijn al 
lang verdwenen. 
 
Voor de volgende vragen raadpleeg je www.romeinen.info/jeugd/het-leven-in-de-stad. 
 

1 Hoe heet zo’n Romeins appartementsgebouw (Latijnse naam)? 

2 Waarom kookten de bewoners van de appartementen meestal niet zelf? 
 
In zulke appartementen had je geen toilet met stromend water. Je deed je behoefte in een kruik, 
die je dan uitgoot op straat. Urine werd ook opgehaald: die werd immers onder meer gebruikt voor 
het bewerken van leer. Hier en daar waren er in de stad openbare toiletten. 
 
Wat was er zo bijzonder aan de openbare toiletten van de Romeinen? (Kijk goed naar de afbeelding 
hieronder.) 
 

 
 
Heb je nog tijd over? Blader dan even in dit prachtige boek: www.issuu.com/vantilt/docs/romans_ 
preview. 
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Mind the gap/map? ICT tijdens de lessen Latijn 
 

Jolien Janssis 
 
 
Is STEM het nieuwe Latijn? Lieven Scheire durft 
alvast te beweren dat Latijn zijn nut niet langer 
bewijst en we het beter zouden vervangen 
door meer uren Engels of nog beter door 
STEM-onderwijs. Tegenstanders van Latijn ar-
gumenteren dat de competenties die in de les-
sen Latijn opgedaan worden geen onmiddellijk 
nut hebben. Toch durf ik, als jonge leerkracht, 
beweren dat Latijn van primordiaal belang is in 
de ontwikkeling van een adolescent. In mijn vi-
sie kan er tussen STEM en Latijn een gearran-
geerd huwelijk (sine manu of cum manu, hoe u 
het wilt) aangegaan worden. In dit artikel heb 
ik het graag over hoe ICT een belangrijke rol in 
mijn lessen Latijn inneemt. 
 
Woordjes studeren via Socrative, een interac-
tieve quiz via Kahoot!, grammatica oefenen 
met Hot Potatoes, de klassieke PowerPoints 
ruilen voor Prezi, er zijn honderden mogelijk-
heden om ICT te implementeren in je lessen. Ik 
ben er dagdagelijks mee bezig hoe ik mijn les-
sen zo boeiend en hedendaags mogelijk kan 
maken zonder het specifieke karakter van La-
tijn verloren te laten gaan. De school waarin ik 
werk, geeft de leerlingen de keuze tussen mo-
dules zoals ICT en 3D-printing enerzijds en La-
tijn anderzijds. Kiezen voor Latijn is dan ook 
geen evidentie. Toch ben ik ervan overtuigd 
dat Latijn al die modules in één kan zijn als we 
als classici maar verder durven kijken dan onze 
neus lang is. 
 
Als school aan de rand van een grootstad heb-
ben we een sterke instroom van leerlingen van 
wie de thuistaal niet het Nederlands is. Dit 
vormt een extra uitdaging in mijn klaspraktijk. 
Het is zeker geen evidentie dat leerlingen 
woorden zoals ‘graszode’, ‘gebiedend’ of ‘po-
pulistisch’ begrijpen. Elke les is opnieuw een 
zoektocht naar de juiste werkvorm om zowel 
taalzwakke leerlingen te ondersteunen, het La-
tijn leuk te maken en de sterke leerlingen vol- 

doende uit te dagen. Onze leerlingen groeien 
op in een maatschappij waar ‘leren’ en ‘leren 
leren’ niet langer een evidentie is. Ik vind dat 
daar net het belang van mijn vak kan liggen. Op 
school ben ik ook actief als GOK-leerkracht (ge-
lijke onderwijskansen). Het afgelopen school-
jaar heb ik me sterk ingelezen in leerstrate-
gieën en vormen van differentiatie. De werk-
vorm die ik zal toelichten, is geboren uit de 
combinatie van mijn twee jobs. 
 
In het GO! staat er reeds in het tweede jaar een 
stevige hap Romeinse politieke geschiedenis 
op het programma. De leerlingen kregen infor-
matie over burgeroorlogen, de sociale stan-
den, sociale ongelijkheid, de cursus honorum 
en dergelijke. De afgelopen drie jaar gaf ik dit 
steeds op de klassieke manier: PowerPoint-
presentatie en ik die aan mijn klas de leerstof 
uitlegde. Telkens merkte ik tijdens toetsen en 
examens op dat de leerlingen de stof niet vol-
ledig beheersten en niet mee waren met de 
terminologie. Hoog tijd om te herbronnen dus. 
Die herbronning kwam er in de vorm van een 
bundel over mindmapping, gebaseerd op de 
theorieën van Tommy Opgenhaffen. Voor de 
opbouw ging ik aan de slag met het OVUR-
schema, dat in onze school voor verschillende 
vakken gebruikt wordt. Bij een eerste oriënta-
tie kregen de leerlingen de opgave te kijken 
naar de titel en de afbeeldingen. Ze werden 
uitgenodigd om hun verwachtingspatroon op 
te schrijven. 
 
Binnen de voorbereidingsfase kregen de leer-
lingen de opdracht de tekst grondig te lezen en 
woorden die ze niet kenden te verklaren door 
over de betekenis te praten, te kijken naar de 
context of het onlinewoordenboek te gebrui-
ken. Vervolgens moesten ze de belangrijkste 
zin in elke alinea markeren. Elk deeltje (samen-
vallend met een tussentiteltje) moesten ze ver-
volgens in één zin samenvatten. 
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Met hun samenvatting gingen ze dan aan de 
slag. Nadat ze het hoofdonderwerp bepaald 
hadden, maakten ze aan de hand van hun 
schema een mindmap. Ze kregen hierbij de tip 
om ook afbeeldingen of kleurtjes toe te voe-
gen. Nadat ze met pen en papier aan de slag 
waren gegaan, kregen ze de opdracht het-
zelfde te doen via Popplet, een interactieve 
app om mindmaps te maken. Aan de hand van 
een gebruiksaanwijziging gingen ze zelfstandig 
aan de slag met de app. De resultaten waren 
verbluffend. Alle leerlingen waren erin geslaagd 
om de leerstof in een mindmap te gieten. 
 
Wat voor mij de werkvorm bijzonder geslaagd 
maakte, was vooral het reflectieluik. Ze moes-
ten hun eigen mindmap beoordelen op vorm 
en inhoud. Daardoor lag een deel van de eva-
luatie in hun eigen handen. Daarnaast kregen 
ze de opdracht vijf toetsvragen over het thema 
op te stellen en vervolgens na te gaan of hun 
toetsvragen overeenkwamen met de doelstel-
lingen die ik per hoofdstuk ter beschikking stel. 
Alle leerlingen zijn hierin met glans geslaagd. 
Dit wil zeggen dat ze de inhoud van de materie 
grondig beheersten en hoofd- en bijzaak van 
elkaar konden scheiden. 

Toen ik erna de herhalingstoets aankondigde, 
kreeg ik reacties als ‘we kennen het al’ en ‘ik ga 
in het vervolg altijd mindmaps maken’. Als 
leerkracht kon ik op dat moment niet trotser 
zijn. Het verschil in punten was ook zichtbaar. 
De leerlingen scoorden op dezelfde test gemid-
deld tien procent beter dan de leerlingen vorig 
schooljaar. Ik heb mijn leerlingen niet alleen de 
grondbeginselen van de Romeinse politiek ge-
leerd, maar ik heb hen ook geleerd hoe ze dit 
konden leren. 
 
Is Latijn nog relevant? Jazeker, maar we moe-
ten als leerkrachten creatief durven te zijn en 
ons aanpassen aan de moderne eisen van het 
onderwijs. Meer dan ooit moeten we durven 
inzetten op differentiatie en alternatieven voor 
het klassieke lesgeven, ook binnen de ‘klas-
sieke’ talen. Alleen dan kunnen we onze plaats 
in het onderwijs met glans blijven verdedigen. 
 
 
 
 

Jolien Janssis is leerkracht Latijn en Nederlands 
voor anderstaligen in GO! Middenschool Ter 
Beuke in Kessel-Lo. Ze studeerde in 2013 af aan 
de KU Leuven. 
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ACTUALITEIT 
 

 
 
 

Europa Romeins? Een extreem heterogeen continent 
 

Anne Vermylen en Franciska Wildenboer 
 
 
Europa is een begrip. Een begrip waar iedereen 
dagelijks mee geconfronteerd wordt. Ook in de 
leerplannen Latijn komt het begrip ‘Europa’ 
voor. In het leerplan van het katholiek onder-
wijs vinden we de volgende passage: ‘De studie 
van het Grieks-Romeins verleden confronteert 
de leerlingen met de Europese wortels en de 
Europese context waarin ze leven. De Euro-
pese beschaving is vol reminiscenties aan de 
Grieks-Romeinse cultuur. Daarmee kennisma-
ken kan bijdragen tot een groter samenhorig-
heidsgevoel.’ Ook in het leerplan van het ge-
meenschapsonderwijs vinden we een passage 
over Europa: ‘De studie van Latijn geeft de 
leerlingen meer inzicht in de wortels van de Eu-
ropese beschaving, waardoor zij niet alleen de 
westerse cultuur beter begrijpen, maar die ook 
kunnen vergelijken met niet-westerse cultu-
ren.’ In diezelfde leerplannen verschijnen de 
zeer belangrijke pijlers ‘historisch bewustzijn’, 
‘cultureel bewustzijn’ en ‘kritisch denken’. Pij-
lers waar wij in de lessen klassieke talen bijna 
constant rond werken. En voeren we vandaag 
de dag in Europa niet steeds discussies waarbij 
deze pijlers voortdurend aan bod komen? 
 
Uiteraard staan alle leerkrachten klassieke ta-
len hierbij stil in hun lessen. Schoolvoorbeeld is 
het verhaal van Aeneas, de man die vanuit 
Troje via Afrika uiteindelijk voet aan wal zet in 
Europa. Wie dit verhaal leest en accenten legt 
op Aeneas als vluchteling, krijgt van zijn leer-
lingen de onvermijdelijke vraag of we dit ver-
haal kunnen vergelijken met de vluchtelingen-
crisis vandaag de dag. Wie meegaat in de dis-
cussie, belandt uiteindelijk bij vragen als 
‘Waarom komt men naar Europa?’, ‘Vormt het 
Europa waar men naartoe vlucht als continent 

nog een eenheid?’, ‘Wat is Europa eigenlijk?’ 
en uiteindelijk komt men wellicht zelfs tot vra-
gen als ‘Wat is er zo Romeins aan Europa?’ en 
‘Heeft Europa nog connecties met zijn wor-
tels?’ 
 
We leren onze leerlingen dat een volk dat zijn 
geschiedenis niet kent, gedoemd is om deze te 
herhalen. Met andere woorden: we moeten 
lessen trekken uit het verleden, we moeten le-
ren van onze fouten. Maar wil dat zeggen dat 
we hedendaagse situaties klakkeloos kunnen 
vergelijken met vroeger? Het aangrijpen van 
de val van Rome voor actuele doeleinden is 
een zeer oude en geliefde tactiek, maar is te-
gelijkertijd een moeilijke oefening. Het verge-
lijken van de migratieproblemen van de 5e 
eeuw en de 21e eeuw kan interessant zijn, 
maar is tegelijkertijd problematisch. We kun-
nen niet zomaar stellen dat de migratieproble-
matiek in de 5e eeuw de ondergang betekende 
van het West-Romeinse Rijk en dat het nu dus 
ook de ondergang zal betekenen van Europa. 
De situatie en de context zijn namelijk anders. 
Juist hier komt die pijler van kritisch denken 
sterk aan bod! 
 
Dagelijks worden de problemen rond Europa 
aangehaald in de media. Europa stelt het niet 
goed. Is het nog een lang leven beschoren? Het 
Verenigd Koninkrijk stapt uit de EU, men vindt 
geen consensus over de migranten- en vluch-
telingenproblematiek, het terrorisme is moei-
lijk klein te krijgen. Er is een verrechtsing aan 
de gang en het klimaatverdrag van Parijs is best 
wel goed, maar biedt nog niet genoeg. De Ca-
talaanse kwestie lijkt wel tweedracht te zaaien 
binnen Europa. Gaat het dan zo slecht met Eu- 
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ropa? Werkt die instelling niet meer? Is zij haar 
samenhang of eenheid kwijt? Zou dit het einde 
zijn of is men toe aan een vernieuwing van de 
Europese Unie? 
 
Het begrip ‘Europees continent’ – ook al komt 
het geografisch niet strikt overeen met de hui-
dige 28 landen die de Europese Unie telt – is 
niet nieuw in de geschiedenis. In het verleden 
merken we op dit continent het bestaan van 
rijken op die op een of andere manier ‘een-
heid’ vertonen. Men kan vaststellen dat er be-
paalde prehistorische gemeenschappelijke 
materiële overblijfselen zijn die kenmerkend 
zijn voor bepaalde culturen die min of meer sa-
menvallen met het grondgebied van Europa. 
Hoewel dit verwijst naar eenheid, blijft de 
vraag of dit wel samenvalt met een gemeen-
schappelijk eenheidsbewustzijn bij de verschil-
lende stammen zelf.1 Vanaf de 6e-4e eeuw v.C. 
kan een gemeenschappelijk bewustzijn echter 
niet meer worden ontkend. Binnen Grieken-
land ontstaan tal van militaire allianties (Pe-
leponnesische Bond, Delische Bonden enz.). 
Ook buiten Griekenland ontstonden allianties. 
Zo liet Alexander de Grote het westerse en het 
oosterse bewust bestaan binnen zijn grote rijk. 
Perzië mocht zijn oosterse instellingen deels 
behouden, Alexander zelf nam de gewoontes 
en de klederdracht over en hij bevorderde het 
huwelijk van zijn Grieks-Macedonische solda-
ten met inheemse vrouwen. Dit behoorde tot 
zijn veroveringsstrategieën, want op die ma-
nier won hij vreemde volkeren gemakkelijker 
voor zich. Ook bij de koninkrijken na Alexander 
de Grote – het (West- en Oost-) Romeinse Rijk, 
het Byzantijnse Rijk, het Frankische Rijk enz. – 
is er sprake van een gemeenschappelijk be-
wustzijn. 
 
Wat opvalt is dat al deze rijken een samenraap-
sel zijn van totaal uiteenlopende culturen, in-
stellingen, gebruiken en religies, waarin talrijke 
scheidingslijnen op te merken vallen. Zo spra-
ken we al over de westers-oosterse scheidings- 

                                                      
1 Rémi BRAGUE, Europa, de Romeinse weg, Uitgeverij Klement, Zoetermeer, 2013, p. 13. 
2 Rémi BRAGUE, Europa, de Romeinse weg, Uitgeverij Klement, Zoetermeer, 2013. 

lijn bij Alexander de Grote. Dit zette zich later 
door in de restanten van het Latijnsprekende 
West-Romeinse Rijk en het Griekssprekende 
Byzantijnse Rijk, met respectievelijk een katho-
lieke en een orthodoxe traditie. In de 7e eeuw, 
na de islamitische verovering van het oosten 
en het zuiden van het Middellandse Zeegebied, 
doet zich een scheidingslijn voor van west naar 
oost tussen de islam en het christendom. In 
1517 vindt de Reformatie plaats en wordt een 
nieuwe scheidingslijn getekend, ditmaal tussen 
het protestantisme en het katholicisme. Het 
Europese continent is een resultaat van twee-
delingen doorheen de geschiedenis die zich 
langs twee assen hebben voorgedaan: een 
noord-zuidas, die het westen scheidt van het 
oosten, en een west-oostas, die het noorden 
van het zuiden scheidt. Het maakt van Europa 
een extreem heterogeen continent. 
 
Ondanks het feit dat Europa een extreem he-
terogeen continent is, bestaat er wel degelijk 
een eenheid van het Europese continent. Vol-
gens Rémi Brague2 bestaat deze eenheid in het 
feit dat al die rekbare en wisselende rijken op 
het Europese continent eenzelfde Romeins be-
wustzijn hadden. Dit is een bewustzijn van Ro-
meinse secundariteit, van schatplichtigheid 
aan andere culturen, ondanks alle gruwelijke 
oorlogen waaraan Europese rijken zich in de 
geschiedenis schuldig hebben gemaakt. De 
identiteit van Europa ligt dus niet in de cultu-
rele eenheid, maar wel in het feit dat Europa 
zich altijd heeft laten vullen door andere cultu-
ren en daar zelfs geen slecht gevoel bij heeft 
(zoals de Romeinen zelfs vol trots verkondig-
den dat zij schatplichtig waren aan andere vol-
keren, waaronder de Grieken). Integendeel 
zelfs: als men zou spreken van een duidelijk af-
gebakende Europese cultuur, zou Europa zich-
zelf verloochenen. De éénmakende identiteit 
van Europa is juist het feit dat het geen afgeba-
kende identiteit heeft én dat het zich daarvan 
bewust is. Dat is dan ook zijn sterkte: de open-
heid ondanks zichzelf. 
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Onze oorspronkelijke vraag of alles zo slecht 
gaat in Europa omdat het zijn samenhang of 
eenheid kwijt is, wordt dan: gaat het zo slecht 
in Europa omdat men de openheid en schat-
plichtigheid ten opzichte van ‘het andere’ kwijt 
is? Dit verlies zou effectief een juist antwoord 
kunnen zijn op de verrechtsing op verschil-
lende plaatsen in Europa, maar zeker niet op 
alle problemen die er momenteel in Europa 
heersen. Er heerst inderdaad veel spanning 
binnen de Europese Unie op verschillende 
vlakken (terrorisme, vluchtelingen, klimaat, 
belastingen enz.). Is dat te wijten aan het ver-
lies van die Romeinse secundariteit, die veron-
dersteld wordt de eenheid van Europa te bete-
kenen? Europa blijft immers nog altijd een con-
tinent waar er naar ‘de/het andere’ wordt ge-
luisterd. Zelfs als dat ten koste gaat van een ef-
ficiënt beleid. 
 
In een niet-recent, maar toch nog actueel opi-
niestuk3 schreef Hendrik Vos: ‘Als de Europese 
Unie slechts strompelend vooruit gaat, dan is 
het niet zozeer omdat ze te weinig luistert naar 
mensen, maar omdat ze er te veel naar luistert 
en er horendol van wordt.’ In hetzelfde artikel 
gelooft de auteur nochtans steevast in de Eu-
ropese Unie: ‘De Unie werd het meest welva-
rende gebied in de wereld: nergens is er een 
plek waar 500 miljoen mensen gemiddeld zo 
welvarend en gezond zijn, waar ze zo goed so-
ciaal beschermd zijn en zo lang leven. In verge-
lijking met de rest van de wereld is de Europese 
Unie een oase van rust, stabiliteit en welvaart. 
Dat komt minstens gedeeltelijk omdat er in de 
voorbije decennia werd samengewerkt en er 
een gemeenschappelijke markt tot stand 
kwam. Sommigen deden hier meer voordeel 
mee dan anderen, maar over het algemeen ge-
sproken bracht ze meer groei, banen en inkom-
sten. Die gemeenschappelijke markt werd bo-
vendien geen vrij westen, maar een sterk gere-
glementeerde markt: er is een hoog niveau van 
consumentenbescherming en voedselveilig-
heid, speelgoed beantwoordt aan strenge nor-
men en bedrijven moeten zich houden aan al-
lerlei milieunormen.’ En verder: ‘Er kwamen 

                                                      
3 Hendrik VOS, Het einde van de Europese Unie?, De Standaard, 31 december 2016. 

hotspots waar vluchtelingen gescreend en ge-
registeerd worden door Europese teams, en 
nog maar enkele weken geleden werd er een 
soort Europese grenswacht opgericht. Defen-
sieaankopen verlopen meer gezamenlijk, en de 
voorbije jaren zijn er verschillende gemeen-
schappelijke militaire operaties uitgevoerd, 
onder Europese vlag. In stilte wordt volop ge-
werkt aan de uitbouw van een soort Europees 
leger, met hoofdkwartier en al. Inlichtingen-
diensten wisselen meer gegevens uit dan ooit 
tevoren, en in de strijd tegen belastingontwij-
king worden belangrijke stappen gezet. Er is 
zelfs wetgeving in de maak om bedrijfsbelas-
tingen voortaan op een meer gemeenschappe-
lijke manier te berekenen. Er is een Europees 
klimaatplan dat, in vergelijking met eerdere 
plannen of in vergelijking met de rest van de 
wereld, best wel ambitieus is.’ 
 
Een eenheid in Europa vindt men niet op cultu-
reel vlak; die eenheid is er nooit geweest. De 
eenheid vindt men in de politieke beslissingen, 
zoals hierboven beschreven. De crisis in Europa 
is niet te wijten aan eenheid of samenwerking. 
Europa houdt zelfs zodanig rekening met elk 
van de 28 lidstaten dat dit de procedures er-
gerlijk vertraagt. Op dit moment is Europa toe 
aan nieuwe beleidsmechanismen die sneller 
werken, aangezien de aard van de problemen 
alsmaar complexer worden. Europa bestaat uit 
rechtsstaten die gebonden zijn aan het Euro-
pees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden. 
Willen of niet, Europa kan niet anders dan de 
openheid voor en de ontvankelijkheid van an-
dere culturen, die Rémi Brague terugvindt in 
de ‘Romeinse secundariteit’,  respecteren. Al-
leen zal Europa nooit uit zijn problemen gera-
ken als het niet handiger en efficiënter omgaat 
met deze kwaliteiten. 
 
 

Anne Vermylen en Franciska Wildenboer zijn 
leerkracht Latijn aan het Onze-Lieve-Vrouwinsti-
tuut in Sint-Genesius-Rode en Anne ook aan het 
Sint-Victorinstituut in Alsemberg. Beiden zijn be-
stuurder van de VLOT. 
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25 jaar Labrys Reizen 
 

Rien van Kasteren 
 
 
Ontstaan 

Na mijn studie Griekse en Latijnse Taal en Cul-
tuur in Nijmegen heb ik enkele maanden door 
het zuidwesten van de Peloponnesus gereisd 
en ben ik docent Grieks en Latijn geworden aan 
het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Hoewel 
het onderwijs veel leuke kanten in zich had, 
voelde ik de behoefte iets meer te doen met 
mijn kennis van en belangstelling voor de klas-
sieke wereld. Toen ik eens in het postkantoor 
stond om guldens te wisselen in drachmes – ik 
ging naar Griekenland om mijn toenmalige 
vriendin en huidige vrouw, Dora, een weekje 
op te zoeken – stond in de rij naast me Roel 
Geukemeijer. Hij was na zijn studie klassieken 
voor een wandelreisorganisatie in Utrecht 
gaan werken. We knoopten een praatje aan. 
Ook hij kwam drachmes kopen, ook hij ging 
naar Griekenland, in zijn geval om een reis te 
leiden, en nog wel in dezelfde periode. We 
spraken af in Griekenland samen een kopje 
koffie te drinken op het voorplein van het Na-
tionaal Archeologisch Museum. Dora woonde 
er als studente archeologie letterlijk om de 
hoek. Daar hadden Roel en ik enkele weken la-
ten een ontmoeting. Ik vertelde over mijn plan-
nen om iets met klassieken te doen buiten het 
onderwijs en Roel zag het wel zitten om daar 
eens over door te praten. Enkele weken later 
hebben we in Nijmegen allerlei wilde plannen 
gemaakt. We hadden het over diaseries sa-
menstellen over klassieke thema’s, een medi-
terraan restaurant beginnen, reizende ten-
toonstellingen organiseren met replica’s van 
antieke vondsten, reizen organiseren enz. We 
pakten de koe bij de hoorns en richtten enkele 
maanden later, op 8 januari 1992, Labrys op. 
 
Diapakketten over klassieke onderwerpen 

Onze eerste activiteit bestond uit het schrijven 
van teksten met een geluidsband erbij over 
klassieke onderwerpen, zoals het Forum Ro-
manum en het orakel van Delphi. Elk verhaal 

werd in beeld gebracht door een serie dia’s, die 
we vaak zelf in groten getale gingen maken in 
Italië, Griekenland en Turkije. We verkochten 
ze aan scholen in Nederland en Vlaanderen en 
deze ‘diapakketten’ vonden gretig aftrek. Al-
gauw kwam daar het organiseren van reizen 
bij. Onze eerste reis ging naar Turkije en be-
stond uit een groep studenten geschiedenis 
o.l.v. hun professor, waarbij Roel als begelei-
der meeging. Door onze diapakketten werden 
we bekend bij scholen waar Latijn en/of Grieks 
werd gegeven. Na enkele jaren kwam het 
zwaartepunt steeds meer te liggen op het or-
ganiseren van reizen en was er amper nog tijd 
om nieuwe diaseries samen te stellen. Labrys 
werd zo een specialistische reisorganisatie, die 
een nauwe band had met middelbare scholen 
en universiteiten. 
 

Excursies naar Griekenland en Italië 

Labrys Reizen organiseert jaarlijks zo’n 250 
groepsreizen naar de Méditerranée. Dat houdt 
in dat jaarlijks pakweg 10 000 scholieren en 
studenten Grieks en Latijn in Nederland en 
Vlaanderen een bezoek brengen aan Grieken-
land, Italië, Spanje of Turkije en daar wilden-
thousiast van terugkeren. 
 

Culturele groepsreizen voor volwassenen 

Ook voor een breder, niet-klassiek publiek 
biedt Labrys jaarlijks een aantal inschrijfreizen 
aan met Griekse en Romeinse thema’s. Op die 
manier draagt Labrys bij aan de verspreiding 
van de aandacht voor de klassieke geschiede-
nis in de hele maatschappij. De deelnemers zijn 
vaak cursisten uit het Hoger Onderwijs Voor 
Ouderen, die de reis maken na het volgen van 
een cursus over een specifiek onderwerp. 
 

Studiedag Klassieke Wereld voor docenten 

In 2011 hebben we een Griekenlandreisdag ge-
organiseerd in samenwerking met het Rijksmu- 
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seum van Oudheden in Leiden. Enkele jaren 
geleden hebben we het thema van de dag ver-
breed naar de klassieke cultuur in het alge-
meen, waardoor de naam thans luidt: Studie-
dag Klassieke Wereld. Deze dag is bedoeld om 
geïnteresseerden inhoudelijke bijscholing te 
geven en tegelijk op concrete reisplannen te 
attenderen. Wij zorgen ervoor dat gerenom-
meerde sprekers een lezing geven over een 
klassiek onderwerp. Daarnaast belichten we af 
en toe nieuwe gebieden, zodat de deelnemers 
niet alleen meer theoretische kennis opdoen, 
maar ook in praktisch opzicht aan hun trekken 
komen. Enerzijds zorgen we voor een pro-
gramma dat inhoudelijk interessant is voor 
elke classicus of historicus, ongeacht of hij reis-
plannen heeft. Anderzijds laten we de lezingen 
van dien aard zijn dat ze stof bieden om een 
reis mee te verdiepen. Ook houden we bij de 
programmering rekening met de eindexamen-
pensa. Deze dag wordt bijgewoond door do-
centen Grieks, Latijn en geschiedenis uit Ne-
derland en Vlaanderen. 
 
Stimulering van de vakken Grieks en Latijn in 
middelbare scholen door reistraditie 

We zijn ervan overtuigd dat reizen naar Grie-
kenland en Italië een enorme boost geven aan 
leerlingen en studenten. Door te reizen conso-
lideer je de bestaande belangstelling en kweek 
je zelfs nieuwe; leerlingen raken ter plekke 
zeer geïnspireerd. Al die leerlingen met Grieks 
en Latijn in hun pakket zijn potentiële verkon-
digers van het ‘klassieke geloof’. Daarom is het 
zo belangrijk dat de klassieke reizen blijven be-
staan: een reistraditie trekt voor de school 
leerlingen aan en leerlingen maken op hun 
beurt een reis mogelijk. Ofwel: zonder leer-
lingen geen reis en zonder reis minder leer-
lingen. De reizende leerling verbreedt niet al-
leen zijn eigen horizon, maar verspreidt ook de 
belangstelling voor de klassieken. Voor een 
school heeft zo’n reis onderscheidende pr-
waarde, dus vallen de belangen van de organi-
sator, de school, de leerling/student en de po-
sitie van de klassieken samen. 

 
Gratis schoolbezoek aan het Rijksmuseum 
van Oudheden en Museum Het Valkhof 

Alle schoolgroepen die een reis naar Grieken-
land of Italië maken met Labrys Reizen, worden 
door Labrys in de gelegenheid gesteld een gra-
tis schoolbezoek voor alle deelnemers aan een 
van deze twee archeologische musea te bren-
gen. We zien dit als een extra promotie van de 
klassieke talen en culturen onder de jeugdige 
doelgroep. Bovendien is zo’n bezoek van een 
grote meerwaarde ter voorbereiding op de 
klassieke schoolreis. 
 
Docentenreizen 

Reeds vele jaren organiseert Labrys Reizen in 
samenwerking met de Universiteit van Amster-
dam en de Illustere School in Amsterdam do-
centenreizen, waaraan Nederlandse en 
Vlaamse leerkrachten klassieke talen of ge-
schiedenis deelnemen. Deze intensieve reizen, 
waarbij alle deelnemers geacht worden een ac-
tieve bijdrage te leveren, beogen een verdie-
ping te geven aan docenten op het gebied van 
archeologie, geschiedenis en de klassieke ta-
len. De docentenreizen worden geleid door er-
varen en ter zake kundige archeologen, histo-
rici en/of classici, van wie er minimaal één ver-
bonden is aan de Universiteit van Amsterdam. 
Deelnemers en organisatoren zijn ervan over-
tuigd dat de opgedane kennis in de schoolklas 
of tijdens de klassieke excursie uitstekend met 
leerlingen gedeeld kan worden. 
 
Sponsoring klassieke instellingen 

Labrys Reizen sponsort al jarenlang diverse 
klassieke instellingen en initiatieven om het 
verbreiden en promoten van het klassieke ge-
dachtegoed en erfgoed te faciliteren: o.a. het 
Rijksmuseum van Oudheden (Leiden), Mu-
seum Het Valkhof (Nijmegen), het Allard Pier-
son Museum (Amsterdam), de Stichting Ze-
nobia en de Week van de Klassieken. 

 
Rien van Kasteren is classicus, beëdigd vertaler-
tolk Nieuwgrieks en medeoprichter van Labrys. 
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Elementaire deeltjes 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Elementaire deeltjes is een reeks die bestaat 
uit 50 boekjes, uitgegeven door Amsterdam 
University Press. Het doel van de serie is om 
kennis toegankelijk te maken voor een breed 
publiek. Het is een snelle manier om alles te 
weten te komen over de onderwerpen die je 
interesseren. De boekjes zijn geschreven door 
experts, die de lezer meenemen op een ont-
dekkingsreis waarbij elk thema in de meest be-
knopte vorm volledig wordt uitgediept. Vijf uit-
gaven in de reeks zijn in het bijzonder interes-
sant voor classici. 
 
3 - Socrates 
 
Socrates is een van de meest tot de verbeel-
ding sprekende denkers uit de geschiedenis. In 
dit boekje van hoogleraar Griekse taal- en let-
terkunde Ineke Sluiter komt het leven en het 
gedachtegoed van de beroemde filosoof aan 
bod. Het eerste hoofdstuk is gewijd aan het le-
venseinde van Socrates, met o.a. het proces en 
de Apologie van Plato. De volgende hoofdstuk-
ken gaan over Socrates’ filosofie, met name de 
socratische methode, de politieke opvattingen 
en gedragingen van Socrates, en de liefde bij 
Socrates. Tot slot wordt de relatie met Plato en 
het beeld van Socrates besproken. Een biblio-
grafie, een verklarende woordenlijst en een al-
fabetische index sluiten de uitgave af. 
 

 

Ineke SLUITER, Socrates, Amster-
dam University Press, Amsterdam, 
2016 (2e druk), 156 pp. 

ISBN 978 90 8964 622 4 

€ 9,99 

www.elementairedeeltjes.nl 

21 - Archeologie 
 
Archeologie is de studie van het menselijk ver-
leden op basis van de daarvan overgebleven 
materiële resten. Die studie bestaat uiteraard 
uit archeologische opgravingen, maar even-
zeer uit theoretisch werk. Het is door de com-
binatie van beide dat we ons een vrij goed 
beeld kunnen vormen van hoe bv. de Grieken 
en de Romeinen leefden (al zijn historische 
theorieën nooit definitief). In dit boekje van de 
Britse schrijver en archeoloog Paul Bahn wordt 
aandacht besteed aan de oorsprong en de ont-
wikkeling van de archeologie, maar ook aan za-
ken als datering, technologie, leven en denken 
in vroegere tijden, locaties en samenlevingen. 
Verder komen onder meer de werkwijze van 
archeologen en de manier waarop ze de resul-
taten van hun onderzoek presenteren aan bod. 
Het boekje eindigt met een beknopte biblio-
grafie en een alfabetische index. 
 

 

Paul BAHN, Archeologie, Amster-
dam University Press, Amsterdam, 
2015, 132 pp. 

ISBN 978 90 8964 620 0 

€ 9,99 

www.elementairedeeltjes.nl 

 
25 - De Trojaanse oorlog 
 
In de klassieke mythologie neemt het verhaal 
van de Trojaanse oorlog een belangrijke plaats 
in, maar het is ook in latere tijden een van de 
bekendste mythen gebleven. Dit boekje van 
prof. Eric H. Cline onderzoekt de twee belang-
rijkste vragen: heeft de Trojaanse oorlog echt 
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plaatsgevonden en zo ja waar? Het eerste deel 
wordt besteed aan de Trojaanse oorlog vol-
gens de homerische epen en de historische 
context ervan. Het tweede deel gaat over de 
schriftelijke bronnen, in het bijzonder de ho-
merische kwesties en een vergelijking met Het-
titische teksten. Het derde deel bespreekt de 
archeologische bronnen zoals die door Hein-
rich Schliemann en zijn collega’s aan het licht 
werden gebracht. Een verklarende woorden-
lijst, een uitvoerige bibliografie en een alfabe-
tische index vervolledigen de publicatie. 
 

 

Eric H. CLINE, De Trojaanse oorlog, 
Amsterdam University Press, Am-
sterdam, 2015, 152 pp. 

ISBN 978 90 8964 862 4 

€ 9,99 

www.elementairedeeltjes.nl 

 
32 - Mythologie 
 
In tegenstelling met wat de titel misschien laat 
vermoeden, geeft dit boekje van Hugo Koning 
geen overzicht van de bekendste mytholo-
gische figuren of verhalen, maar vat de auteur 
aan de hand van vele voorbeelden (vaak uit de 
klassieke mythologie) wetenschappelijke op-
vattingen over mythen samen. Wat is een my-
the? Hoe ontstaat ze? Welke functie en inhoud 
heeft ze? Er wordt besproken op welke manier 
mythen het voorwerp zijn geworden van we-
tenschappelijk onderzoek vanuit diverse disci-
plines, onder meer de psychologie, maar ook 
vele andere. In het laatste hoofdstuk gaat het 
over mythevorming vandaag. Het boekje bevat 
ook een uitgebreide bibliografie en een alfabe-
tische index. 

 

 

Hugo KONING, Mythologie, Am-
sterdam University Press, Amster-
dam, 2015, 144 pp. 

ISBN 978 90 8964 914 0 

€ 9,99 

www.elementairedeeltjes.nl 

 
47 - Klassieke literatuur 
 
Jacqueline Klooster, universitair onderzoekster 
klassieke talen, geeft in dit boekje een chrono-
logisch overzicht van de Grieks-Romeinse lite-
ratuur. Na een inleiding, waarin klassieke lite-
ratuur wordt gedefinieerd, komen de opeen-
volgende perioden van de Griekse en de La-
tijnse letterkunde aan bod (grosso modo van 
de 8e eeuw v.C. tot de 2e eeuw n.C.). Daarin 
komen niet alleen de auteurs en werken op 
zichzelf ter sprake, maar ze worden ook gesitu-
eerd in de historische context. Geregeld wor-
den vertaalde fragmenten toegevoegd ter ver-
duidelijking of illustratie. Er is, zoals in alle Ele-
mentaire deeltjes, een (uitgebreide) bibliogra-
fie en een alfabetische index, maar vooral inte-
ressant is het overzicht van de belangrijkste an-
tieke auteurs per genre in chronologische volg-
orde, met telkens een situering in de tijd en 
een opsomming van hun werken. 
 

 

Jacqueline KLOOSTER, Klassieke li-
teratuur, Amsterdam University 
Press, Amsterdam, 2017, 192 pp. 

ISBN 978 90 8964 980 5 

€ 9,99 

www.elementairedeeltjes.nl 

 
 

We hebben hier de vijf Elementaire deeltjes besproken die een directe link hebben met de 
klassieke talen en cultuur, maar het loont beslist de moeite om ook eens een kijkje te nemen 
bij de andere interessante titels. Een overzicht van alle beschikbare Elementaire deeltjes vind 
je op de website www.elementairedeeltjes.nl. 
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Rome 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
In 2013 schreef Guido Cuyt namens de Ant-
werpse Vereniging voor Romeinse Archeologie 
(AVRA) een boek over de archeologische as-
pecten van Rome. Vier jaar later is een volledig 
herziene en uitgebreide versie verschenen. 
 
Na een inleiding, waarin de geschiedenis van 
de stad Rome (van de stichting tot vandaag) 
uitvoerig wordt geschetst, worden de archeo-
logische bezienswaardigheden van de stad per 
regio besproken, beginnend op het Forum Ro-
manum en eindigend met enkele excursies in 
Latium. Het boek bevat een schat aan gedetail-
leerde informatie, niet alleen over de sites en 
gebouwen, maar ook over de historische ach-
tergronden. Het is heel verzorgd uitgegeven en 
rijkelijk geïllustreerd met kleurenafbeeldingen, 

grondplannen en reconstructies. Het biedt te-
vens een aantal praktische tips en een lijst met 
interessante bezienswaardigheden die in het 
boek niet worden besproken. Tot slot bevat 
het een uitvoerige en gevarieerde bibliografie. 

 

 

Guido CUYT, Rome. Eeuwig jacht-
veld van de archeoloog, 2e druk, 
Antwerpse Vereniging voor Ro-
meinse Archeologie, Deurne, 
2017, 134 pp. 

€ 25,00 (verzending + € 7,00) 

storting van € 32,00 op rekening 
BE28 1030 3611 8020 (NICABEBB) 
van AVRA met als mededeling 
‘Mono 1 Rome’ en volledig adres; 
het boek wordt na ontvangst van 
de betaling opgestuurd 

 
 

Een nacht in Pompeii 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
In de novelle Arria Marcella uit 1859 beschrijft 
de Franse auteur Théophile Gautier hoe een 
jonge toerist op bezoek in Pompeii zo opgaat 
in wat hij daar ziet dat hij op een nacht als het 
ware wordt verplaatst naar het jaar 79, waarin 
de stad door een uitbarsting van de Vesuvius 
werd bedolven, om er in een Pompejaanse villa 
de liefde van zijn leven te ontmoeten: Arria 
Marcella. 
 
Het is de eerste keer dat deze novelle in het 
Nederlands wordt gepubliceerd, naast de ori-
ginele Franse tekst. De vertaling is voorzien van 
uitgebreide aantekeningen, andere relevante 
teksten en talrijke illustraties van allerlei aard. 

Op de laatste pagina’s van de uitgave wordt 
ook aandacht besteed aan enkele andere pu-
blicaties van Théophile Gautier. Wie meer wil 
weten over Pompeii en de herontdekking van 
de stad vindt op het eind van het boek een be-
scheiden leeslijst. 

 

 

Christiaan CASPERS en Frits NAE-
REBOUT, Een nacht in Pompeii. 
Théophile Gautier’s Arria Mar-
cella, Primavera Pers, Leiden, 
2017, 112 pp. 

ISBN 978 90 5997 237 1 

€ 19,50 

www.primaverapers.nl 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 17.01.2018 (Mechelen) 

21.03.2018 (Merchtem) 
 De positionele colometrische lectuurmethode in 

de klas 
 DPB Mechelen-Brussel 
 Sint-Romboutscollege, Mechelen 

Sint-Donatusinstituut-Middenschool, Merchtem 
 Kristien Hulstaert 
 Oefen- en verdiepingssessie op de positionele colo-

metrische lectuurmethode. 
 www.nascholing.be/2017-2018 

 
 22.01 en 23.01.2018 (Liège) 

19.02 en 20.02.2018 (Namur) 
05.03 en 06.03.2018 (Liège) 

 Progression de l’apprentissage de la version et 
commentaire aux cours de latin et de grec 

 Institut de la Formation en Cours de Carrière 
 Thomas Debrux 
 www.ifc.cfwb.be 

 
 01.02 en 02.02.2018 
 L’Antiquité imaginaire: les textes à la lumière du 

roman, du cinéma et la bande dessinée 
 CECAFOC 
 F. Dewez en C. Aziza 
 www.enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 20.02.2018 
 Minimus maximus! Latijn als hefboom voor (an-

derstalige) leerlingen met taalachterstand 
 Arteveldehogeschool 
 Campus Kattenberg, Gent 
 Ann Gielen 
 Onderzoek wijst uit dat Latijn heel wat voordelen 

biedt voor leerlingen met taalachterstand. Toch 
kiezen deze leerlingen maar zelden voor Latijn of 
haken ze snel af. In deze nascholing verneem je 
meer over de voordelen van Latijn voor deze doel-
groep en krijg je uitgebreid de kans om problemen, 
oplossingen en ervaringen te delen met collega’s. 

 www.arteveldehogeschool.be 
 

 21.02.2018 
 ICT-toepassingen en apps voor de lessen Latijn en 

Grieks 
 DPB Mechelen-Brussel 

 Sint-Romboutscollege, Mechelen 
 Miek Thielemans 
 www.nascholing.be/2017-2018 

 
 06.03.2018 
 Le portfolio d’évaluation: une perspective à envi-

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

 
 07.03.2018 
 1000 jaar Kelten en de Lage Landen: drank en wa-

gens 
 CNO Universiteit Antwerpen 
 Stadscampus, Antwerpen 
 Herman Clerinx 
 1 Wat noemen we Kelten en wanneer noemen we 

iets Keltisch?; 2 Enkele elementen van de Keltische 
taal; 3 Cultuur van de Keltisch-sprekenden. 

 cno.uantwerpen.be/nl/opleiding 
 

 07.03.2018 
 Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het 

1e jaar 
 Arteveldehogeschool 
 Campus Kattenberg, Gent 
 Katja De Herdt 
 De evaluatie volgt minder snel dan de klaspraktijk 

de vernieuwingen op. Zo stelt de doorlichting anno 
2016. Anders gezegd: leraren Latijn volgen in hun 
lessen de leerplanvereiste om de taalstudie maxi-
maal af te stemmen op leesvaardigheid en om taal, 
lectuur en cultuur zo veel mogelijk te integreren. 
Maar op toetsen en proefwerken neigen ze nog 
naar een meer traditionele aanpak, zeker in de 1e 
graad. In deze nascholing laat men aan de hand van 
goede praktijkvoorbeelden zien dat het ook anders 
kan. Voor de verschillende componenten van het 
vak overloopt men de voordelen en valkuilen van 
het geïntegreerde evalueren, waarin (lees)vaardig-
heid eerder dan kennisreproductie centraal staat. 

 www.arteveldehogeschool.be 
 

 20.03.2018 
 La part des femmes dans l’art et la culture: équiva- 

http://www.ifc.cfwb.be/
http://www.enseignement.catholique.be/cecafoc
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 lente de celle des hommes 
 CECAFOC 
 SeDESS Namur-Luxembourg, Namur 
 Frédéric Dewez 
 www.enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
BUITENLAND 

 
 29.01.2018 
 Studiedag klassieke wereld 
 Labrys Reizen i.s.m. Rijksmuseum van Oudheden 
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Patrick Lateur, Hein L. van Dolen, Vladimir Stissi, 

Diederik Burgersdijk, Vincent Hunink, Niels Steens-
ma, Janric van Rookhuijzen en Wim Weijland 

 Nascholingsdag ter ondersteuning van de vakken 
Grieks, Latijn en heschiedenis. Op deze dag komen 
diverse onderwerpen uit de antieke wereld aan de 
orde. Ook is er aandacht voor de kunst en de arche-
ologische bezienswaardigheden die we al reizend 
door de wereld van de Grieken en de Romeinen te-
genkomen. 

 www.labrysreizen.nl/opmaat/studiedagklassieke 
wereld 

 
 07.02.2018 
 De Romereis 
 Uitgeverij Eisma Edumedia 
 Centrum voor de Kunsten, Utrecht (NL) 
 verschillende sprekers 
 edumedia.eisma.nl/romereis 

Cursussen en congressen 
 

 
 17.01, 24.01, 31.01 en 07.02.2018 (Gent) 

07.03, 14.03, 21.03 en 28.03.2018 (Berchem) 
 Mythen: modellen van en voor het leven 
 Amarant 
 De Cirk, Gent 

Zaal Stanislas, Berchem 
 Willie Van Peer 
 Of het nu om Star Wars of Götterdämmerung gaat, 

mythen zijn nog steeds actueel. En niet slechts de 
Grieks-Latijnse, maar evenzeer de oud-Germaanse, 
Afrikaanse, Babylonische, Egyptische en Indische. 
Maar wat is hun betekenis in de wereld van van-
daag? Een wereld waarin goden en godinnen nog 
nauwelijks een rol spelen en waarin de wetenschap 
pretendeert alles te verklaren. Ze verschijnen bij 
processen die buiten de horizon van de weten-
schappen vallen: bij de duiding van belangrijke ‘le-
venselementen’. Ze hebben te maken met onze 
plaats in de wereld, met zingeving. 

 www.amarant.be 
 

 22.01, 29.01 en 05.02.2018 
 Ephèse et Pergame, deux joyaux de l’Antiquité 
 Roma asbl 
 Jardin de la Maison de l’Archevêché, Wavre 
 Sébastien Polet 
 www.roma-asbl.be 

 
 19.02, 26.02 en 05.03.2018 
 Grandeur et décadence des Julio-Claudiens 
 Roma asbl 
 Jardin de la Maison de l’Archevêché, Wavre 
 Charlotte Vantieghem 
 www.roma-asbl.be 

 
 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03 en 30.03.2018 
 Hoe kan wijsbegeerte actueel zijn? Een systemati-

sche inleiding in het wijsgerig denken – deel 2 

 Amarant 
 Zaal Stanislas, Berchem 
 Luc Braeckmans 
 Plato is de eerste grote filosoof die op een enigszins 

systematische manier aan filosofie doet. Boven de 
werkelijkheid die wij vanuit onze ervaring kennen, 
poneert hij een hogere wereld die hij als echt be-
schouwt. Aristoteles, de belangrijkste leerling van 
Plato, is voor een aanzienlijk deel aan Plato schat-
plichtig, maar hij keert zich tegelijk van hem af. Hij 
heeft met name een grote waardering voor erva-
ringsgegevens, een waardering die hij concretiseert 
in een aandacht voor welomschreven weten-
schapsdomeinen. Met Plato en Aristoteles krijgt de 
filosofie er een merkwaardige discipline bij: meta-
fysica. Tevens ontstond ook de tendens om filosofie 
als een bron van levenswijsheid te hanteren. Be-
langrijke impulsen daartoe werden geleverd door 
de hedonistische en stoïcijnse tradities. Van bij de 
aanvang van de filosofie waren er ook belangrijke 
religieuze componenten aanwezig. 

 www.amarant.be 
 

 26.02, 05.03 en 12.03.2018 
 Filosofie van het geluk 
 Vormingplus 
 GC ’t Groenendal, Merelbeke 
 Eva Rousselle 
 Wat betekent gelukkig zijn? Welke dilemma’s gaan 

ermee gepaard? Bestaan er (denk)oefeningen om 
te groeien in geluk? Nietzsche, Aristoteles, Spinoza, 
Epicurus, de stoïcijnen en Rousseau wijzen wegen 
aan. 

 www.vormingplusgent-eeklo.be 
 

 28.02, 07.03 en 14.03.2018 
 Pétra et les Nabatéens 
 Roma asbl 

http://www.amarant.be/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.amarant.be/
http://www.vormingplusgent-eeklo.be/
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 Bibliothèque Communale, Auvelais 
 Sébastien Polet 

 www.roma-asbl.be 

 

Lezingen 
 

 
 20.12.2017 
 Romeinen en Galliërs, soldaten, boeren en stads-

bewoners: het verhaal van Romeins Limburg en 
van Coriovallum en haar thermen 

 AVRA 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 K. Jeneson 
 www.avra.be 

 
 21.12.2017 
 Ontstaan, verspreiding en impact van de huiskat, 

een van onze oudste gezelschapsdieren 
 Spraakwater 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Wim Van Neer 
 www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/ 

lezingen/spraakwater 
 

 05.01.2018 
 Griekenland 
 vtbKultuur Knokke-Heist 
 CC Scharpoord, Knokke-Heist 
 Jan en Rita Thienpont 
 In deze toeristische reisvoorstelling komen vooral de 

klassieke locaties aan bod, maar ook de kloosters 
van de Athosberg en de Meteora ontbreken niet. 

 www.cultuur.knokke-heist.be 
 

 23.01.2018 
 De uitbarsting van de Vesuvius: teksten over en in 

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

 
 31.01.2018 
 Hoe de Germanen de Romeinse wereld overnamen 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Pierre Trouillez 
 www.nkv.nl 

 
 07.02.2018 
 De Franken: boksballen van het laat-Romeinse Rijk 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 KANTL, Gent 
 Jeroen Wijnendaele 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 20.02.2018 
 Waren soldaten ongeschikte huwelijkskandidaten?  

 Over vrouwen en hun leven in de schaduw van het 
Romeinse leger 

 NKV Vlaams-Brabant 
 Mgr. Sencie-Instituut, Leuven 
 Sofie Waebens 
 www.classicavlaanderen.be 

 
 21.02.2018 
 Boscoreale. Woonde Cleopatra in Pompeii? 
 AVRA 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Francis Van Elst 
 www.avra.be 

 
 21.02.2018 
 Heraklion in de ‘renaissance’: candida alias civitas 

Venetiarum apud Levantem 
 Griekenlandcentrum 
 Auditorium 1 Jan Broeckx (campus Blandijn), Gent 
 Tatiana Markaki 
 www.latijnengrieks.ugent.be/GC 

 
 23.02.2018 
 Sissi (en Crète), à l’Âge du Bronze, l’essor d’une 

communauté: des vestiges archéologiques aux 
mécanismes de cohésion sociale 

 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Jan Driessen 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 28.02.2018 
 Griekse mythen en sagen 
 NKV West-Vlaanderen i.s.m. de Pedagogische Be-

geleidingsdienst bisdom Brugge 
 Boekhandel Theoria, Kortrijk 
 Jo Claes 
 www.nkvwestvlaanderen.be 

 
 28.02.2018 
 Wat vrouwen willen: sprekende namen, pratende 

vogels en andere obscure obsceniteiten in Aristo-
phanes’ Lysistrata 

 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Mark Janse 
 ww.nkv.nl 

 
 06.03.2018 
 Joyaux de Pergame 
 Roma asbl 
 Maison Jonathas, Enghien 

http://www.roma-asbl.be/
http://www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/lezingen/spraakwater
http://www.cultuur.knokke-heist.be/
http://www.classicavlaanderen.be/
http://www.latijnengrieks.ugent.be/GC
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 Sébastien Polet 
 www.roma-asbl.be 

 
 06.03.2018 (Brugge) 

08.03.2018 (Kortrijk) 
 Katharsis bij Iannis Xenakis, Mikis Theodorakis en 

Karaïndrou 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge 

Centrale Bibliotheek, Kortrijk 
 Marleen Lescroart 
 www.nkvwestvlaanderen.be 

 
 14.03.2018 
 Lachen met de goden: humor en antieke religie 

van Homerus tot Lucianus 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 KANTL, Gent 
 Inger Kuin 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 15.03.2018 
 Van Romeinse stadswoning tot gotische kerk: de 

opgravingen onder de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek 
van Tongeren 

 Spraakwater 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Alain Vanderhoeven 
 www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/ 

lezingen/spaakwater 
 

 16.03.2018 
 La Grèce antique au présent: regards croisés sur 

des enjeux actuels 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 F. de Callataÿ, P. Marchetti, V. Pirenne en D. Viviers 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 17.03.2018 
 Les langues anciennes aujourd’hui … et demain? 
 ACFLA en FRPGL 

 Université de Liège, Salle Académique, Liège 
 Augustin d’Humières, Philippe Cibois en Christian 

Laes 
 www.fpgl.be 

 
 20.03.2018 
 Het christendom in het Romeinse Rijk 
 Davidsfonds Kapellen 
 ’t Kerkske, Kapellen 
 Christian Laes 
 www.davidsfonds.be/activity/division 

 
 20.03.2018 
 Taal, cultuur en onderwijs in het laatantieke en 

vroegmiddeleeuwse Westen: wat we uit Latijnse 
taalhandboeken kunnen leren 

 NKV Vlaams-Brabant 
 Mgr. Sencie-Instituut, Leuven 
 Tim Denecker 
 www.classicavlaanderen.be 

 
 22.03.2018 
 De natuurfilosofen 
 Vormingplus Limburg 
 Openbare Bibliotheek, Houthalen-Helchteren 
 Jean-Pierre Demoustiez 
 In deze lezing overloopt men de geschiedenis van 

de natuurfilosofie vanaf de oud-Griekse natuurfilo-
soof Thales van Milete tot en met de hedendaagse 
natuurfilosoof Peter Singer. Hierbij bespreekt men 
onze verhouding tot de natuur. Is er een (be)heers-
verhouding? Welke verantwoordelijkheid dragen 
we? Bieden de natuurfilosofen ons richtlijnen hier-
voor? 

 www.vormingplus-limburg.be 
 

 28.03.2018 
 Monsters en andere rare dingen bij de Romeinen 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Bert Gevaert 
 www.nkv.nl 

Tentoonstellingen 
 

 
 Tot 07.01.2018 
 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 

 
 Tot 18.01.2018 
 Erasmus’ dream: Collegium Trilingue 
 Universiteitsbibliotheek, Leuven 
 De KU Leuven zal de 500e verjaardag van de stich-

ting van het Collegium Trilingue vieren met een dy-
namische tentoonstelling. In 1517 stichtte Hiërony-
mus van Busleyden, geïnspireerd door Erasmus, 
het Collegium Trilingue. Naast de tentoonstelling is 
er een bijbehorende catalogus, een nieuwe publi-

http://www.roma-asbl.be/
http://www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/lezingen/spaakwater
http://www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/lezingen/spaakwater
http://www.alexandrelegrand.be/
http://www.classicavlaanderen.be/
http://www.vormingplus-limburg.be/
http://www.erasmushouse.museum/
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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 
 

 Tot 15.04.2018 
 Pompeii, the immortal city 
 Beursgebouw, Brussel 
 Eerst maakt men de uitbarsting van de Vesuvius 

mee, die de stad in 79 verwoestte, tijdens een fy-
sieke en overrompelende ervaring. Daarna ontdekt 
men een honderdtal voorwerpen die het verhaal 
van de stad met twee thema’s evoceren: natuur en 
technologie. 

 www.expo-pompeii.be 

 
BUITENLAND 

 
 Tot onbepaalde datum 
 Stadt, Land, Fluss: im Zeichen der Via Claudia 
 Römisches Museum, Augsburg (DE) 
 www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de 

 
 Tot 31.12.2017 
 Antieke munten 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Munten uit alle windstreken van de oudheid: Kelti-

sche, Romeinse, Griekse en Byzantijnse munten en 
munten uit het Zwarte Zeegebied, Parthië en het 
Hindu-Kushgebergte. 

 www.rmo.nl 
 

 Tot 07.01.2018 
 BD et gladiateurs – Dans la série Arelate 
 Musée Gallo-Romain, Saint-Romain-en-Gal (FR) 
 www.musee-site.rhone.fr 

 
 Tot 07.01.2018 
 Trop c’est trop 
 Musée Romain, Lausanne-Vidy (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 ou-
de mythen worden geconfronteerd met de chaos 
die de mens in onze wereld van vandaag heeft ge-
creëerd. 

 www.lausanne.ch 
 

 Tot 15.01.2018 
 Musiques! Echos de l’Antiquité 
 Musée du Louvre, Lens (FR) 
 www.louvrelens.fr 

 
 Tot 21.01.2018 
 Culturescapes: the decline of heroes 
 Antikenmuseum und Sammlung Ludwig, Basel (CH) 

 Deze tentoonstelling stelt hedendaagse artistieke 
visies op de rol van helden tegenover die uit de 
oudheid. 

 www.antikenmuseumbasel.ch 
 

 Tot 21.01.2018 
 Gefährliche Perfektion: antike Grabvasen aus 

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

 
 Tot 21.01.2018 
 Le luxe dans l’Antiquité: trésors de la BNF 
 Musée Départemental Arles Antique, Arles (FR) 
 Thema’s: goud, rijkdom en macht; luxe dragen; 

pracht in het huis; een votiefschat: de schat van 
Berthouville. 

 www.arles-antique.cg13.fr 
 

 Tot 04.02.2018 
 Götter der Etrusker: zwischen Himmel und Unter-

welt 
 Museum für Vor- und Frühgeschichte, Frankfurt 

am Main (DE) 
 www.archaeologisches-museum.frankfurt.de 

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

travaux entre Nîmes et Montpellier 
 Musée Archéologique Henri Prades, Lattes (FR) 
 museearcheo.montpellier3m.fr 

 
 Tot 18.02.2018 
 Stadt, Land, Fluss: die Römer am Bodensee 
 Museum für Archäologie, Frauenfeld (CH) 
 www.archaeologisches-museum.tg.ch 

 
 Tot 25.02.2018 
 C’est du propre! Hygiène et cosmétique à l’épo-

que romaine 
 Musée Romain, Vallon (CH) 
 www.museevallon.ch 

 
 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 Noormannen. 

 www.landesmuseum-bonn.lvr.de 
 

 Tot 25.03.2018 
 Rituels grecs: une expérience sensible 
 Musée Saint-Raymond, Toulouse (FR) 
 Vier aspecten van Griekse rituelen komen aan bod: 

het huwelijk, de offers ter ere van de goden, het 
banket en de begrafenis. Er wordt een beroep 

http://www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de/
http://www.musee-site.rhone.fr/
http://www.lausanne.ch/
http://www.louvre.lens/
http://www.antikenmuseumbasel.ch/
http://www.smb.museum/
http://www.museevallon.ch/
http://www.landesmuseum-bonn.lvr.de/
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gedaan op verschillende zintuigen om deze ten-
toonstelling te beleven. 

 www.saintraymond.toulouse.fr 
 

 Tot 06.05.2018 
 Aqua: l’invention des Romains 
 Musée de la Civilisation Gallo-Romaine, Lyon-Four-

vière (FR) 
 www.museegalloromain.grandlyon.com 

 
 Tot 06.05.2018 
 Romeinse kust 
 Zeeuws Museum, Middelburg (NL) 
 Het kustgebied van Nederland is voor de Romei-

nen extra belangrijk met het oog op hun handels-
belangen en militaire strategie. Men ziet in deze 
tentoonstelling hun wapens, kostbaarheden, huis-
raad en handelswaar. 

 www.zeeuwsmuseum.nl    
 

 Tot 03.06.2018 
 Fibula’s 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Naast fibulae 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 03.06.2018 
 Ca coule de source! Aqueduc et histoires d’eau 

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

 
 Tot 17.06.2018 
 Die Etrusker: Weltkultur im antiken Italien 
 Badisches Landesmuseum, Karlsruhe (DE) 
 www.landesmuseum.de 

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

wijk van Strasbourg/Argentorate met voorwer-
pen van de 1e tot de 4e eeuw n.C. 

 www.musees.strasbourg.eu 
 

 Tot 24.02.2019 
 Archäologie und Playmobil 
 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württem-

berg, Konstanz (DE) 
 www.konstanz.alm-bw.de 

Toneel 
 

 
 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 zij hem blind, maar in ruil 
geeft ze hem de gave in de toekomst te kunnen 
kijken. Deze theaterproductie draait om het ver-
schil tussen blind zijn en niet zien. Tiresias zelf 
wordt gespeeld door een blinde acteur. 

 22.12.2017: Asse 
11.01.2018: Gijzegem 
31.01.2018: Zaal Vayamundo, Oostende 
01.02.2018: Sint-Truiden 
02.02.2018: Houthalen-Helchteren 
06.02 en 07.02.2018: Brussel 
05.02, 09.02 en 10.02.2018: Fakkeltheater, Zwarte 
Zaal, Antwerpen 

 www.fast-forward.be/Theater/tiresias.html 
 

 Métamorphoses: fables d’hier pour aujourd’hui 
(Pascal Crochet, d’après Ovide) 

 Actualisering van de Metamorphoses van Ovidius. 
 10.01, 11.01, 12.01, 13.01, 16.01, 17.01, 18.01, 

19.01, 20.01, 21.01, 23.01, 24.01, 25.01, 26.01, 
27.01, 30.01, 31.01, 01.02, 02.02, 03.02, 04.02, 
06.02, 09.02 en 10.02.2018: Théâtre de la Place des 
Martyrs, Bruxelles 

 www.theatre-martyrs.be 
 

 Socrate (Stefaan Van Brabandt) 
 Bruno Vanden Broecke 
 Franstalige première van de bekende monoloog 

waarmee Bruno Vanden Broecke succesvol in 
Vlaanderen optrad. 

 13.03, 14.03, 15.03, 16.03 en 17.03.2018: Théâtre 
les Tanneurs, Bruxelles 

 www.lestanneurs.be 

 

Muziek en ballet 
 

 
 Carmina Burana (Carl Orff) 
 Ballet, orkest en koor van de Nationale Opera van 

Rusland 

 06.01.2018: Vorst-Nationaal, Vorst 
07.01.2018: Lotto-Arena, Merksem 
31.01.2018: Concertgebouw, Brugge 

http://www.saintraymond.toulouse.fr/
http://www.museegalloromain.grandlyon.com/
http://www.zeeuwsmuseum.nl/
http://www.rmo.nl/
http://www.mrn.ch/
http://www.landesmuseum.de/
http://www.musees.strasbourg.eu/
http://www.konstanz.alm-bw.de/
http://www.theatre-martyrs.be/
http://www.lestanneurs.be/
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 www.vorst-nationaal.be 
www.concertgebouw.be 

 
 Vive 
 Eléonor 
 De voertaal in Vive is vooral het Latijn, ook al zijn er 

nummers in het Spaans en het Portugees terug te 
vinden. Met dit programma wil Elly Aerden het 
leven in al zijn facetten belichten. Zo gaat Cras, een 
gedicht uit de 1e eeuw, over iemand die alles 
steeds weer uitstelt en dus vergeet te leven. Vive, 
met een intro op een diatonische accordeon, zou je 
kunnen samenvatten als Carpe diem, en De Vere 
gaat dan weer over de lente en de kringloop van 
het leven. Fado, jazz, oriëntaals en klassiek met 
eeuwenoude teksten. 

 11.01.2018: Amuz, Antwerpen 
02.02.2018: Steenhuffel 

 www.eleonor.be 
 

 Acis and Galathea (Georg Friedrich Händel) 
 Le Banquet Céleste 
 27.01.2018: De Bijloke, Gent 
 www.bijloke.be 

 
 Polyeucte (Paul Dukas) 
Brussels Philharmonic 
 Daarnaast staan het Concerto pour piano nr. 2 van 

Camille Saint-Saëns en de Symfonie Nr. 7 van Lud-
wig van Beethoven op het programma. 

 03.02.2018: Flagey, Brussel 
 www.brusselsphilharmonic.be 

 
 Trois visages d’Hécate (Nicolas Bernier) 
 Ensemble Apotheosis 
 Drie cantaten van de Franse barokcomponist Nico-

las Bernier vormen de basis van dit concert. Ze ver-
tellen elk een kort en typerend verhaal over een 
van de gedaanten van de Griekse mythologische 
godin met de drie gezichten, Hecate: Diane, L’enlè-
vement de Proserpine en Médée. 

 04.03.2018: Amuz, Antwerpen 
 www.amuz.be 

 
 Plato’s Symposion (Leonard Bernstein) 
 Houston Symphony 
 Daarnaast staan de West Side Story Ouverture, 

eveneens van Leonard Bernstein, en de Symfonie 
nr. 7 van Antonín Dvořak op het programma. 

 09.03.2018: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 Antigone Sr. (Trajal Harrell) 
 In deze uitbundige voorstelling onderzoekt Trajal 

Harrell, via het verhaal van Antigone, de relatie 
tussen het klassieke Griekse theater (waar mannen 
zowel mannen- als vrouwenrollen speelden) en de 
voguing scene. 

 20.03.2018: Stuk, Leuven 
 www.stuk.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
BUITENLAND 

 

 11.02 tot 18.02.2018 
 Themareis Rome en omgeving 

 NKV Antwerpen 
 Begeleiding: Guido Cuyt. De nadruk zal vooral lig-

gen op het archeologische aspect. 
 www.nkv.nl 

Evenementen 
 

 
 09.04 tot 13.04.2018 
 Romalia 
 Specifieke Lerarenopleiding Latijn, KU Leuven 
 Jeugdverblijf Isara, Nieuwpoort 
 Romalia is een initiatief van studenten en oud-

studenten om leerlingen van het eerste tot het vier-
de middelbaar op een speelse manier de oudheid 

te laten ontdekken. Men richt zich op verschillende 
aspecten van de cultuur: het dagelijks leven, zingen 
in het Latijn, eens echt mogen ‘vechten’ in een bos-
spel en nog zoveel meer. Gedurende vijf dagen 
staan spel en creativiteit centraal en dat alles bin-
nen een Romeins thema. 

 www.romalia.be 

 

http://www.concertgebouw.be/
http://www.eleonor.be/
http://www.bijloke.be/
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