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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Ook in jouw school draait de leerlingenwerving 
nu wellicht op volle toeren. Inleefstages, info-
sessies en opendeurdagen moeten de leer-
lingen van de basisschool informeren over het 
secundair onderwijs en hen naar jouw school 
en – bij voorkeur in voldoende groten getale – 
naar het lokaal Latijn lokken. Het kan de 
moeite lonen om potentiële leerlingen te vol-
gen via een serie contactmomenten. Een van 
die momenten kun je invullen met een uitge-
breide workshop in de basisschool. Materiaal 
voor zo’n workshop werd aangeboden in de 
vorige Prora. Een andere mogelijkheid bestaat 
erin om gedurende een langere periode een 
heuse lessenreeks aan te bieden, waarin de 
zesdejaars spelenderwijs worden voorbereid 
op het eerste jaar Latijn. Stefan van den Broeck 
doet in deze Prora uit de doeken hoe hij dat 
aanpakt en wat zijn ervaringen zijn. 
 
Als je verlegen zit om argumenten of extra 
sterk in de schoenen wil staan tijdens gesprek-
ken met (ouders van) toekomstige leerlingen, 
kun je in deze Prora de tekst lezen van Anne 
Vermylen en Michael De Cock, of kun je terecht 
op de Facebookpagina van de afdeling Grieks 
van de Universiteit Gent. In het album Greek at 
work worden geregeld getuigenissen gepost 
van alumni over de waarde van hun opleiding. 
In eerste instantie zijn die bijdragen bedoeld 
om toekomstige studenten te motiveren, maar 
ze zijn zonder twijfel ook voor scholieren waar-
devol. Mooi materiaal levert daarnaast de 
website klassieken.nu van de Vereniging Clas-
sici Nederland (VCN). De VCN wil met rubrie-
ken als Testimonials en Dagelijks klassiek op 
een toegankelijke en aantrekkelijke manier 
duidelijk maken welke rol de klassieken spelen 
in onze samenleving. Waarom Latijn leren 
geen tijdverspilling is, vernam je al van prof. 
Christian Laes in het filmpje van Universiteit 
van Vlaanderen (te vinden op YouTube), en 
waarom Grieks leren een must is, komen leer-
krachten én leerlingen te weten op de groots 

opgezette en netoverschrijdende Dag van het 
Grieks op 2 mei in Gent. 
 
Wie zich na onze studienamiddag van 8 no-
vember 2017 aan het differentiëren heeft ge-
zet, kan daarvoor in dit nummer nog meer in-
spiratie opdoen. Roselien Maddens beschrijft 
hoe ze differentieerde tijdens een lectuurles 
poëzie, met een werkvorm die eenvoudig in-
zetbaar is en inspeelt op verschillen in niveau 
en interesse bij leerlingen. 
 
Ten gevolge van de onderwijshervorming in 
het secundair onderwijs lijken de verschillen 
tussen de netten te zullen toenemen, ook wat 
het aanbod van de klassieke talen betreft. In 
een aantal GO!-scholengroepen is het overleg 
nog aan de gang, maar nu al is duidelijk dat 
heel wat GO!-scholen kiezen voor 2 uur Latijn 
in het eerste jaar. Sommige GO!-scholen zullen 
de leerlingen een optionele uitbreiding aanbie-
den, waarvan de inhoud dan niet door het toe-
komstige leerplan zal worden bepaald. Als eer-
stejaars die voor de basis kiezen, samen met de 
‘uitbreiders’ in dezelfde klasgroep worden ge-
plaatst, wordt stevig differentiëren uiteraard 
onvermijdelijk. 
 
Ten slotte nog dit. Technopolis Group evalu-
eert momenteel in opdracht van het Departe-
ment Economie, Wetenschap en Innovatie van 
de Vlaamse Overheid de Vlaamse Olympiades, 
waaronder die van Latijn en Grieks. Misschien 
werd je gevraagd om hieraan mee te werken. 
Naar aanleiding van deze evaluatie stelde ik mij 
de vraag of de olympiades klassieke talen niet 
aan vernieuwing toe zijn. De vertaalopdracht is 
zeker waardevol, maar eenzijdig en niet langer 
representatief voor wat in veel klassen ge-
beurt. 
 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Gedifferentieerd lezen. Lezen met basis- en expertgroepen 
 

Roselien Maddens 
 
 
Vorig schooljaar stapte ik in mijn school, Spes Nostra, in een project rond binnenklasdifferentiatie. 
Een jaar lang werden we uitgedaagd op zoek te gaan naar gedifferentieerde werkvormen. Een aantal 
keer kwamen we in dat schooljaar samen met de werkgroep en vakbegeleiders om te reflecteren 
over onze experimenten. Dit schooljaar wijdde de directie de pedagogische studiedag aan het 
thema ‘binnenklasdifferentiatie’. Kort daarna besloten we ook met het bestuur van de VLOT een 
studiedag te organiseren rond dat thema. Gebeten door de meerwaarde van binnenklasdifferenti-
atie ging ik op zoek naar een aanpak om gedifferentieerd te lezen.    
 

Een kleine opstap 
 
Met de vakgroep Latijn besloten we op de pe-
dagogische studiedag te investeren in gediffe-
rentieerde lectuurlessen. Eén mogelijkheid be-
staat eruit om te differentiëren naar interesse. 
In mijn vierde jaar Latijn zou ik de leerlingen 
kunnen laten kiezen uit verschillende Meta-
morphoses van Ovidius. Vervolgens zou ik ver-
schillende lectuurbundels kunnen uitwerken 
en de leerlingen grotendeels zelfstandig aan de 
slag laten gaan met hun gekozen verhaal. Het 
leek mij een leuk idee, maar ik besloot het toch 
niet te doen. Ik realiseerde mij dat de keuze uit 
verschillende Metamorphoses ook leidde tot 
verschillende toetsen en examens op maat van 
de leerling en het gekozen verhaal. Daarenbo-
ven zou ik dan iedere les opnieuw gedifferenti-
eerd moeten lesgeven. Op zich vond ik het een 
nobel idee, dat ik graag had uitgewerkt. Ik zag 
echter nog te veel hiaten in mijn ‘project’ en 
besloot het niet te doen. Een ander sterk argu-
ment om het niet te doen, was het feit dat de 
leerlingen in het vierde jaar tot nu toe nog 
nooit poëzie hadden gelezen. Het lijkt mij dan 
ook niet ideaal om hen onmiddellijk ‘los’ te la-
ten op poëzie. Het leek mij beter om in kleine 
stapjes te experimenteren met differentiatie in 
de lectuurlessen, zowel voor de leerlingen als 
voor mezelf. 

Opsplitsing in basisgroepen  
 
In het tweede semester begon ik na een aantal 
inleidende lessen met het verhaal van Daeda-
lus en Icarus. Ik probeer klassikale lectuurles-
sen af te wisselen met zelfstandig werk of 
groepswerk. Nadat de leerlingen zich wat had-
den ingewerkt in het lezen van poëzie, koos ik 
voor een gedifferentieerde lectuurles. De ma-
nier van werken, die ik hieronder uit de doeken 
doe, heb ik allerminst zelf uitgevonden. Het 
was mijn vakbegeleidster, Mieke Lietaert, die 
op de pedagogische studiedag een mogelijke 
werkwijze voorstelde. Hieronder wil ik vooral 
beschrijven hoe ik het vervolgens zelf heb aan-
gepakt en hoe ik die manier van werken heb 
ervaren. Eerst verdeelde ik de leerlingen in zo-
genaamde basisgroepen. Deze groepen waren 
heterogene groepen gebaseerd op de resulta-
ten van de kerstexamens. Ik zorgde voor ge-
mengde groepen: sterke en minder sterke leer-
lingen vormden samen één basisgroep. Iedere 
basisgroep moest dezelfde zeven verzen door-
worstelen. Vervolgens duidde iedere basis-
groep binnen zijn groep vier verschillende ex-
perts aan: de vertaler, de grammaticus, de stijl-
goeroe en de metrische zanger. De leerlingen 
verdeelden de verschillende deeltaken zelf. 
Daarbij werd er gekeken naar elkaars talenten: 
bv. degene die graag scandeert, kreeg de taak 
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van metrische zanger. De vertaler kreeg van 
mij al een literaire vertaling waarop hij zich kon 
baseren om een werkvertaling te maken. Van 
de grammaticus verwachtte ik dat hij quasi ie-
der woord kon uitleggen. Daarvoor kreeg hij 
een lijst van verwachtingen: bv. bij een naam-
woord(groep) geef je naamval, genus en getal, 
functie en indien mogelijk ook de rol, en bij het 
voegwoord et geef je steeds aan wat het ver-
bindt. De stijlgoeroe kreeg de opdracht op zoek 
te gaan naar een aantal opgegeven stijlfiguren: 
bv. zoek in de tekst zeven hyperbata en zoek 
een voorbeeld van een anafoor. De metrische 
zanger kreeg de opdracht de volledige tekst te 
scanderen. Het was niet de bedoeling dat die 
leerlingen binnen de basisgroep individueel 
aan het werk gingen. Het was wel de bedoeling 
dat ze samenwerkten en dat ieder verantwoor-
delijkheid opnam voor zijn deeltaak. De metri-
sche zanger kan bv. de grammaticus informatie 
geven over de lengte van een eind-a. Dat was 
niet onmiddellijk duidelijk. Veel groepjes deel-
den de deeltaken uit en vervolgens ging ieder-
een met zijn deeltaak aan de slag zonder sa-
men te werken. Ik heb dus even de les moeten 
stilleggen om dat te verduidelijken. 
 

Overleg in expertgroepen 
 
Wanneer de leerlingen ongeveer 20 minuten in 
hun basisgroepen hadden gewerkt, wisselden 
ze van groep. In het volgende kwartier gingen 
de expertgroepen aan de slag. Dat wil zeggen 
dat alle zogenaamde vertalers, grammatici, 
stijlgoeroes en metrische zangers samen gin-
gen zitten. Zij vergeleken met elkaar hun voor-
lopige resultaten en gingen met elkaar in dis-
cussie: bv. basisgroep 1 dacht dat woord x een 
ablatief was, maar basisgroep 2 dacht dat dat 
woord een datief was. De verschillende ex-
perts gingen samen op zoek naar het juiste ant-
woord door de verschillende redeneringen af 
te wegen. Uiteraard konden ze mijn hulp in-
schakelen wanneer ze er echt niet uit geraak-
ten. Door te werken met expertgroepen had 
iedereen binnen zijn basisgroep een belang-
rijke verantwoordelijkheid. Op die manier 
werd de betrokkenheid van iedere leerling ver-
hoogd. Stel dat je jouw deelverantwoordelijk- 

heid niet serieus neemt, dan komt de rest van 
de basisgroep in de problemen. Ieder moet dus 
binnen de expertgroepen voldoende in discus-
sie treden om met de juiste antwoorden terug 
te kunnen naar de basisgroep.   
 

Terugkeer naar de basisgroep 
 

Na een kwartier van overleg binnen de expert-
groepen keerde iedere expert terug naar zijn 
basisgroep. Vooraleer de leerlingen verder gin-
gen met de tekst, werden eerst de resultaten 
van de expertgroepen besproken. De antwoor-
den van de verschillende expertgroepen werd 
uitgewisseld en aangepast, indien nodig. Op 
die manier kon iedereen met een juiste kijk op 
de tekst verdergaan. Vervolgens ging de basis-
groep verder met het vervolg van de tekst zoals 
hierboven beschreven, totdat de expertgroe-
pen opnieuw te samen werden geroepen. Als 
leerkracht hield ik voortdurend controle bij de 
verschillende groepen. Ik besteedde vooral 
aandacht aan de expertgroepen zodat zij zeker 
tot het juiste antwoord kwamen na een discus-
sie zodat er geen fouten werden gemaakt. Op 
die manier kon ik er mij van vergewissen dat 
iedereen met de juiste antwoorden terug-
keerde naar zijn basisgroep.  
 

Besluit 
 

Deze gedifferentieerde lectuurles was voor de 
leerlingen boeiend. Doordat iedereen zijn 
deelverantwoordelijkheid kreeg binnen de ba-
sisgroep was de betrokkenheid bij de les hoog. 
Een dergelijke betrokkenheid kan ik niet garan-
deren in een klassikale lectuurles. Ik moet wel 
toegeven dat ik voor een dergelijke lectuurles 
ook wel een goede groep leerlingen heb. Deze 
groep staat open voor discussie en argumen-
ten van anderen. Ze zijn ook niet te bang om 
hun eigen argumenten te staven met een 
woordenlijst of pagina’s uit hun grammatica-
boek. De leerlingen moeten over een zekere 
volwassenheid beschikken om deze lectuurles 
te laten slagen. Het feit dat de leerlingen zelf 
mogen kiezen welke expert ze zijn, verhoogt 
ook hun betrokkenheid. Ze worden uitgedaagd 
om hun eigen talenten in te zetten om de 



 6  

groep vooruit te helpen. Als leerkracht vraagt 
het wat meer voorbereidingstijd dan een klas-
sikale lectuurles, aangezien ik voor iedere leer-
ling een lectuurbundel heb uitgewerkt en dui-
delijk heb aangegeven welke vragen beant-
woord moesten worden door welke deelver-
antwoordelijke. Aangezien ik deze les voor 
slechts zeven verzen heb uitgewerkt, viel het 
werk al bij al mee. Volgens mij is dat het be-
langrijkste aan differentiatie: je moet niet ie-
dere les op die manier lesgeven, maar af en 
toe. Het doorbreekt voor een stuk de sleur van 

de klassikale lectuurlessen. Een goede afwisse-
ling binnen de verschillende lectuurlessen is 
voor mij pas echte binnenklasdifferentiatie.    

 
Roselien Maddens studeerde in 2012 af aan de 
KU Leuven als master Latijn en Grieks. Momen-
teel werkt ze als leerkracht Latijn en als leerlin-
genbegeleidster in Spes Nostra te Heule. Als leer-
kracht Grieks is ze aan de slag in RHIZO Lyceum 
OLV Vlaanderen te Kortrijk. Daarnaast volgt ze 
een banaba Zorgverbreding en Remediërend Le-
ren in VIVES te Brugge. Ze is ook bestuurder van 
de VLOT. 

 
 
 

Een Romeins spel binnen een vakoverschrijdend project 
 

Karolien Ickroth, Dimi Van Hoof en Franciska Wildenboer 
 
 
Elk schooljaar is er in onze school een project met als thema gezonde voeding en eerlijke handel. 
Onder het motto mens sana in corpore sano werd dat dit jaar uitgebreid tot een volledige gezond-
heidsweek voor alle leerlingen van het eerste jaar. Er werden een aantal klasoverschrijdende activi-
teiten georganiseerd, waaronder een film over emoties, een gezond cultuurbuffet (dat door de leer-
lingen zelf werd voorbereid) en relaxatiesessies waarbij ook tips werden gegeven voor een betere 
concentratie. Elke dag werd er twee keer gelopen om de conditie te verbeteren. Bovendien werd 
dit allemaal georganiseerd tijdens de Week tegen Pesten. Ook Dikketruiendag viel in deze week. 
Naast de klasoverschrijdende activiteiten werd ook aan de leerkrachten gevraagd om in deze ge-
zondheidsweek minstens één les te geven in het thema van gezonde voeding, milieu of mentale of 
fysieke gezondheid. Uiteraard gingen we daar met de vakgroep Latijn op in. 
 
We besloten om voor de drie klassen Latijn een 
Romeins gezondheidsganzenbord te maken. 
De leerlingen mochten na een korte instructie 
allemaal een kaartje trekken waarop een 
ziekte stond vermeld. Vervolgens zochten de 
leerlingen hun groepsgenootjes (leerlingen die 
dezelfde ziekte hadden). Zo kregen we groep-
jes leerlingen met rode hond, de Antonijnse 
plaag, griep, buikloop, loodvergiftiging en geel-
zucht. Elke groep kreeg zijn eigen kleur met bij-
behorende pion.  
 
Twee groepjes verzamelden bij één leerkracht, 
die de leerlingen een kaartje gaf met een stel-
ling of gebeurtenis erop. Naar analogie met het 
spel Black Stories van uitgever Story Factory 
mochten de groepjes om de beurt ja-/nee-vra- 

gen stellen om precies te achterhalen wat er 
was gebeurd. Ze kregen daarvoor vier minuten 
de tijd. De groep die exact achterhaalde wat er 
was gebeurd, kreeg door de gunst van de go-
den de kans om met twee dobbelstenen tege-
lijk te gooien op het gezondheidsganzenbord. 
De andere groep mocht met één dobbelsteen 
gooien. Wie het verst geraakte, won, maar na-
tuurlijk moesten de leerlingen oppassen voor 
de gevaren op het ganzenbord! 
 
De leerlingen waren achteraf zeer positief over 
het Romeins gezondheidsganzenbord. Vooral 
de afwisseling tussen het toepassen van ge-
kende leerstof en het leren van nieuwe dingen 
werd als positief ervaren. Voor herhaling vat-
baar! 
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Enkele voorbeelden van stellingen en de bijbe-
horende antwoorden staan hierna weergege-
ven. Er zitten stellingen bij die voor leerlingen 
van het eerste jaar wat pittiger zijn en enkele 
stellingen die zij al snel kunnen weten. 
 

 
 

1 Ik ga vannacht tussen de slangen slapen. 

→ Zieke mensen sliepen soms in de tem-
pel van Asclepius tussen de slangen, om-
dat zij dachten dat zij zo genezen zouden 
worden. De slang is ook het symbool van 
Asclepius. 

2 Ik laat een gipsen afbeelding van mijn voet 
maken. 

→ Zieke mensen lieten een afbeelding ma-
ken van een ziek ledemaat en begroeven 
dat bij de tempel als offer voor de goden.  

3 De Etrusken besloten het moeras tussen 
drie heuvels van Rome droog te leggen. 

→ Het moeras zorgde ervoor dat er veel 
insecten aanwezig waren. Die insecten 
brachten ziektes over. Door het moeras 
droog te leggen werd het aantal ziektege-
vallen minder, al legden de Romeinen zelf 
niet de link tussen de ziektes en de aanwe-
zigheid van insecten. 

4 Ik lig buiten de stadsmuren. 

→ Lichamen werden na de dood meestal 
buiten de stadsmuren begraven, omdat zij 
anders zorgden voor ziektes. 

5 Als soldaat word ik regelmatig naar een 
andere plaats in het Romeinse Rijk ge-
stuurd. 

→ De Romeinen geloofden dat soldaten 
sneller vatbaar waren voor lokale ziektes 
als zij lang op dezelfde plaats bleven. 

6 Ik laat mijn bloed aftappen. 

→ De Grieken en Romeinen geloofden dat 
onze gezondheid gevormd werd door de 
balans tussen de vier lichaamssappen. 
Sommige ziektes werden dus veroorzaakt 
door een teveel aan bloed, waardoor zij 
bloed lieten aftappen. 

7 Ik ben ziek na een bezoek aan een open-
baar gebouw. 

→ De thermen bijvoorbeeld waren een 
bron van bacteriën. De Romeinen baad-
den in hetzelfde water, en ook al werd dat 
water wel ververst, er waren geen chemi-
caliën voorhanden om de bacteriën te do-
den, zoals wij bijvoorbeeld chloor gebrui-
ken in het zwembad. 

8 Onze vissaus, garum, zorgt voor parasie-
ten. 

→ Aangezien de vis in de vissaus rot en 
vaak rauw was, zorgde dat voor parasieten 
in het lichaam, zoals lintwormen. 

9 Tijdens de oorlog tegen Sparta stierf een 
groot aantal Atheners zonder te vechten. 

→ Veel vluchtelingen waren naar de stad 
gegaan. Doordat zij zo dicht opeen leef-
den, vormden zij de perfecte broeihaard 
voor ziektes en epidemieën. 

10 Ik bid liever tot de goden dan dat ik naar 
de dokter ga. 

→ Zeker bij de eerste dokters was er heel 
weinig vertrouwen. De geneeskunde was 
nog niet zover ontwikkeld als vandaag de 
dag. Velen deden dus zomaar wat, waar-
door zij soms slachtoffers maakten, dik-
wijls zonder het te beseffen. 

 
Karolien Ickroth, Dimi Van Hoof en Franciska Wil-
denboer zijn leerkracht Latijn aan het Onze-Lie-
ve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode. Dimi 
en Franciska zijn tevens bestuurder van de VLOT.
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Latijn in de basisschool 
 

Stefan van den Broeck 
 
 
Al negen jaar geef ik Latijn in het zesde leerjaar van de basisschool Stene, buiten de reguliere les-
uren, omdat de inspectie het niet toeliet dat tijdens de lesuren te doen. De lestijd is beperkt tot 
zowat 40 minuten (van 11.35 tot 12.15 uur), omdat het op woensdagmiddag moet, vlak na de regu-
liere lessen, en veel leerlingen nog namiddagactiviteiten hebben. Deelname is vrijwillig en leerlingen 
kunnen op elk moment uitstappen. De cursus loopt doorgaans van half oktober tot begin mei. 
 
Voor deze lessen gebruik ik een eigen vertaling 
van het Engelse boek Minimus 1, een kennis-
making met de Romeinen en een kleine intro-
ductie van het Latijn, met als onderliggend 
doel de leerlingen de verschillende woordsoor-
ten (en hun eigenschappen in het Nederlands 
en het Latijn) bij te brengen, basiskennis die ze 
vandaag doorgaans niet meer hebben aan het 
eind van de basisschool. Naargelang de capaci-
teiten van de groep kom ik in Minimus 1 tot 
hoofdstuk 9, 10 of 11. 
 
De behandelde leerstof bestaat uit: eigenaar-
digheden van het Latijn (uitspraak, geen lid-
woord, woordorde ...); de indicatief presens 
van regelmatige werkwoorden en van esse; de 
imperatief; woordsoorten en hun kenmerken; 
de begrippen lijdend voorwerp en bijwoorde-
lijke bepaling; het begrip naamvallen en de link 
met de zinsdelen; de naamvallen nominatief, 
accusatief en ablatief van de eerste en de 
tweede verbuiging. Daarbij gebruik ik geen en-
kele technische term (accusatief = lijdendvoor-
werpsnaamval; indicatief presens = tegen-
woordige tijd); wel bied ik de termen ‘substan-
tief’ en ‘adjectief’ aan, naast ‘zelfstandig’ en 
‘bijvoeglijk naamwoord’. 
 
Praktisch krijgen de leerlingen enkele kleine 
vertaalopdrachtjes en oefeningetjes uit Mini-
mus 1 en een klein vocabulariumtoetsje als 
huiswerk; soms, als de groep sterk genoeg is en 
er tijd voor is, een tussentijdse kennistoets 
over de reeds behandelde woordsoorten en 
hun kenmerken. Na elke spraakkunstles krijgen 
ze een ‘wat hebben we geleerd’-blaadje, 
waarop de aangeboden leerstof staat samen- 

gevat. Op het eind van het jaar is er een optio-
nele eindtoets, gebaseerd op de inhoud van de 
‘wat hebben we geleerd’-blaadjes. 
 
Met een tweede lesuur zou het mogelijk zijn 
ook Minimus 2 te geven en de syntaxis van het 
Latijn al wat grondiger te behandelen, maar 
dat is mij (ons) tot nu toe niet gegund. 
 
De resultaten zijn een ‘mixed bag’. Het pri-
maire doel is leerlingen te laten kennismaken 
met het vak, zodat ze een verstandige keuze 
kunnen maken als ze naar het middelbaar on-
derwijs gaan, en het secundaire doel is dege-
nen die Latijn kiezen al een eerste voorberei-
ding aan te bieden. Ik leg de starters uit dat wie 
het goed doet in mijn cursusje niet noodzake-
lijk goede punten zal halen voor Latijn (daar-
voor is de gevraagde intellectuele inspanning 
te klein), maar dat wie nu al last heeft met mijn 
cursusje zeker geen Latijn moet kiezen in het 
middelbaar. Deze doelstelling wordt bereikt: ik 
heb al een hele hoop kinderen behoed voor 
een verloren jaar in de richting Latijn. Deze 
leerlingen haken vaak vroegtijdig af. 
 
Wat de leerlingen die blijven het meest boeit, 
zijn uiteraard de cultuurinhouden en de my-
thologische verhalen. Er ontstaan soms hef-
tige, enthousiaste discussies over slavernij, de 
status van vrouwen en kinderen, eetgewoon-
ten ... De cursus is daarom zeer geschikt om bij 
de leerlingen, die wel een zekere aanleg voor 
Latijn tonen, de interesse voor de wereld van 
de Romeinen en hun taal te wekken of de be-
staande interesse ervoor aan te wakkeren. Een 
ander voordeel is dat de leerlingen die in de 
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middenschool voor Latijn kiezen hun leer-
kracht al kennen en er al een band mee heb-
ben. De gecreëerde band komt hun inzet voor 
het vak in de middenschool zeker ten goede. 
 
Dat mijn cursus de slaagkansen van leerlingen 
in het eerste jaar Latijn significant vergroot, 
durf ik niet stellig te beweren. De erin behan-
delde leerstof is meestal al halverwege de 
tweede maand van het secundair onderwijs 
behandeld en dan houdt de voorsprong die ze 
hebben op, zeker ten opzichte van intrinsiek 
sterke leerlingen. Het zijn vooral de talenten en 
inzet van de leerling in kwestie die bepalen of 
hij het maakt in het middelbaar. Het slaagper-
centage van mijn basisschoolleerlingen in de 
middenschool zou ongetwijfeld vergroten als 
de eindtoets als een ingangsexamen voor de 
richting Latijn zou gelden, maar dat is uiteraard 
niet wettelijk en strookt ook niet met het vrij-
blijvende karakter. Niettemin hebben vele 
leerlingen uit mijn basisklasje de volle zes jaar 
Latijn met (soms veel) succes doorlopen. Wie 
zeer goed is in de basisschool, is dat meestal 
(maar niet altijd) ook in het eerste jaar, en wie 
matig of zwak is en toch Latijn doet, is niet 
merkbaar beter dan matige of zwakke leer-
lingen uit andere scholen. 
 
Misschien zouden met twee lesuren en de 
daaruit volgende grotere diepgang de slaag-
kansen groter zijn. Maar zoals het nu is, zou het 
herinvoeren van lessen woord- en zinsontle-
ding in de basisschool wellicht een minstens 
even grote impact hebben op de slaagkansen 
van leerlingen in de richting Latijn. Latijn in de 
basisschool is in deze vorm dus naast een se-
lectiemiddel en een interessewekker vooral 
een tibicen, die een ontbrekende pijler van een 
degelijke vooropleiding voor de lessen Latijn 
probeert te vervangen. 

Minimus is een Engelse 
initiatiecursus Latijn 
voor leerlingen van de 
basisschool, geschre-
ven door Barbara Bell. 
In Engeland is er een le-
vendige community 
rond de cursus ge-
groeid. Blijkbaar is het 
verschijnsel Latijn in de 
basisschool er wat 

meer ingeburgerd, al blijft alles relatief. Er be-
staat ook een website, waar extra teacher’s re-
sources worden aangeboden: www.minimus-
etc.co.uk. 
 
Minimus vertelt in eenvoudige Latijnse strip-
verhaaltjes het verhaal van de familie Flavius in 
het Romeinse legerkamp Vindolanda nabij de 
muur van Hadrianus. Het verhaal is gebaseerd 
op de archeologische vondsten in Vindolanda 
en de personages dragen namen van mensen 
die er echt hebben geleefd. We krijgen een 
zicht op het dagelijks leven in door Romeinen 
bezet Brittannië. Het boek is verdeeld in 11 
hoofdstukken met een gelijklopende opbouw. 
Het begint met een strip, gevolgd door de bij-
behorende woordenschat, een elementaire 
spraakkunstles, een tweede stripverhaal, een 
pagina met cultuurinhouden, een hoofdstukje 
over het voortleven van Latijnse woorden in 
het Engels en afsluitend een verhaal uit de 
Griekse mythologie. Ik heb het eerste boek in 
het Nederlands vertaald. Het hoofdstukje over 
het voortleven van het Latijn in het Engels kan 
gemakkelijk worden aangepast aan het Neder-
lands.  

 
Stefan van den Broeck is leraar Latijn aan het Ko-
ninklijk Atheneum Pegasus in Oostende-Stene. 
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Parijs met latinisten 
 

Kathleen Schepens 
 
 
Een reis naar Rome is niet altijd haalbaar. Toch is het van belang de deuren van het klaslokaal op 
tijd en stond open te gooien. Parijs is dichterbij en heeft ook heel wat te bieden voor latinisten. Een 
bezoek aan Parijs kan bovendien een gelegenheid zijn om de bezochte plaatsen, gebouwen of kunst-
werken naast hun Romeinse (of Griekse) tegenhanger te plaatsen om zo over beide iets op te ste-
ken. De Arc de Triomphe, het Champ de Mars, de Colonne Vendôme en de Colonne de Juillet, het 
Elysée, de Champs-Elysées, sculpturen in de Jardin des Tuileries, de musea: ik doe slechts een greep 
uit het aanbod en beperk me voorlopig tot het Parijse Panthéon. Ik breng het uiteraard in verband 
met het Pantheon in Rome. 
 

Het Pantheon in Rome 
 
Kort overzicht van de geschiedenis 
 
Het Pantheon werd opgericht door Marcus 
Agrippa, de rechterhand van Augustus, die 
door zijn huwelijk met Julia ook Augustus’ 
schoonzoon was en dus lid van de keizerlijke 
familie. Afgaande op de inscriptie op de fries 
van de zuilenhal (M·AGRIPPA·L·F·COS·TER-
TIUM·FECIT) dateert de tempel uit 27 v.C. In de 
zuilenhal van Agrippa’s Pantheon stonden 
standbeelden van hemzelf en van Augustus. De 
tempel werd waarschijnlijk gebouwd tot meer-
dere eer en glorie van de gens Julia en gewijd 
aan Mars en Venus, de belangrijkste voorou-
derlijke goden van die familie. De betekenis 
van de naam is onduidelijk. De term Pantheon 
kan verwijzen naar het aantal goden dat wordt 
vereerd, maar kan ook ‘hoogheilig’ betekenen. 
 
Agrippa’s oorspronkelijke vierkante tempel 
werd door brand verwoest in het jaar 80 en on-
der Domitianus heropgebouwd. Door bliksem 
getroffen brandde ook die constructie af. De 
door Hadrianus in de eerste helft van zijn re-
geerperiode uitgevoerde heropbouw1 leverde 
in feite een geheel nieuw Pantheon op, zoals 
we het nu nog kunnen zien. De reeds ge-
noemde inscriptie werd behouden. Wellicht 
waren er onder Antoninus Pius nog verdere 
verbeteringswerken. Ook onder Severus en Ca- 

                                                      
1 De bouw begon niet voor 117 en de tempel werd waarschijnlijk rond 126-128 gewijd. 

racalla in 202 zijn er werkzaamheden geattes-
teerd. 
 
Vervolgens blijft het grotendeels stil over de 
geschiedenis van het Pantheon tot 609, het 
jaar waarin Bonifatius IV het gebouw tot een 
christelijke kerk liet wijden. De tempel werd 
herdoopt tot Santa Maria ad Martyres, gewijd 
aan de Maagd en alle christelijke martelaren. 
Officieel is het Pantheon nu nog steeds een 
kerk. Het is trouwens die transformatie die ver-
klaart waarom het gebouw zo goed bewaard is. 

 

 
 
Beschrijving  
 
Hadrianus wordt verantwoordelijk geacht voor 
het huidige ontwerp: een Romeinse koepel op 
een ronde basis met de voorgevel van een 
Griekse tempel (zuilen onder een driehoekig 
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fronton). Tegenwoordig moeten we een aantal 
treden naar beneden om de enorme zuilenhal 
met zestien Korinthische zuilen van graniet 
binnen te gaan. Oorspronkelijk liep de toegang 
naar deze hal schuin omhoog. Een rechthoe-
kige toegangsruimte verbindt zuilenhal en koe-
pelgebouw. De twee grote bronzen deuren be-
horen tot de best bewaarde van het antieke 
Rome. 
 
Het koepelgebouw is een hoogtepunt van Ro-
meinse bouwkunst. De cilindervormige basis is 
uitgevoerd in metselwerk en ongewapend be-
ton. Het plafond van de koepel bestaat uit cas-
setten, gemaakt door het gieten van beton in 
mallen. Het meest opvallende aspect van de 
koepel is de oculus. Dit is een ronde opening 
met een diameter van ca. 9 meter die het inte-
rieur aan de elementen blootstelt. De diameter 
van de koepel is gelijk aan de hoogte van vloer 
tot oculus (ca. 43 meter). De wanden werden 
naar boven steeds dunner gebouwd, en hoe 
hoger in de koepel hoe lichter het materiaal 
dat men gebruikte. 
 
Het cassetteplafond was blauw geverfd met 
bronzen versieringen. De kosmische betekenis 
van het gebouw overvalt eenieder die binnen-
komt. In de zeven nissen – de achtste vormt de 
ingang – stonden godenbeelden, welke is on-
zeker. Het is mogelijk dat het de beelden van 
de belangrijkste goden waren. Een aantrekke-
lijke theorie stelt dat de zeven nissen werden 
ingenomen door de beelden van de goden van 
de toen bekende planeten. 
 
De vloer bestaat uit vierkante en cirkelvormige 
motieven in gekleurd graniet, marmer en por-
fier. Hij werd opnieuw gelegd in de 19e eeuw. 
De vloer loopt lichtjes af vanaf het midden. 
 
Betekenis  
 
Een vraag die zich opdringt, is de volgende: hoe 
verklaar je de verschuiving in functie van ener-
zijds het Pantheon in Rome, gewijd aan ‘alle 
goden’, en anderzijds die van het Panthéon in 
Parijs en bij uitbreiding van andere gebouwen 
met die naam: een plaats waar de grote namen 

uit de geschiedenis van een natie worden her-
dacht? 
 
Het Pantheon heeft vele kenmerken die op een 
tempel wijzen, maar het wat vreemde op-
schrift en de cilindervormige structuur achter 
de zuilenhal zijn daar niet bij. Normaal gezien 
deelden de goden immers geen gemeenschap-
pelijke ruimte waarin ze werden vereerd. De 
tempel van Jupiter Optimus Maximus was bv. 
wel gewijd aan de Capitolijnse Trias en dus aan 
drie goden, maar telde drie aparte cellae. De 
ronde vorm gaat dan weer terug op hellenisti-
sche voorbeelden. Hadrianus staat natuurlijk 
bekend als filhelleen en het benadrukken van 
de eenheid van het rijk door één ruimte die een 
veelheid aan materialen bevat, is een plausibel 
motief. 
 
De plaats die Agrippa uitkoos, is evenmin zon-
der belang. Het Pantheon werd gebouwd op 
het Marsveld en bevond zich niet in het hart 
van de stad. Het Marsveld was de plaats waar 
militaire oefeningen plaatsvonden en was 
moerassig gebied, omgeven door de Tiber. Het 
werd gedraineerd in de 1e eeuw v.C. en pas 
vanaf dan verschenen er gebouwen: vrij-
staande gebouwen met een duidelijk ontwerp 
dat vaak symmetrisch was, anders dan wat er 
elders in Rome werd gebouwd. 
 
Het Pantheon was gericht naar het mausoleum 
van Augustus, dat deze laatste liet bouwen in 
28 v.C., als eerste monument van een complex 
op het Marsveld, waar ook de Ara Pacis (het 
Vredesaltaar) deel van zou uitmaken. Wat het 
Pantheon feitelijk bewerkstelligde, was een as-
sociatie van de heerser en zijn familie met de 
goden. Men ging niet zover om onsterfelijkheid 
en goddelijke status op te eisen voor Augustus 
bij leven, maar goddelijk zou hij worden bij zijn 
dood. 
 
De plaats waar het Pantheon verscheen, kan 
ook geïdentificeerd worden met de Palus Ca-
prae (het Geitenmoeras), waar volgens sommi-
gen Romulus verdween en zijn apotheose 
kende. Dus via Agrippa werd Augustus met Ro-
mulus verbonden. 
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Was Hadrianus alleen bescheiden toen hij het 
opschrift van Agrippa behield? Wellicht wilde 
hij via de naam Agrippa ook geassocieerd wor-
den met de stichtingsmythe van de stad. Voor 
keizers na hem was het Pantheon dan meer al-
gemeen een symbool voor de legitimatie van 
hun macht, voor de alomvattendheid ervan en 
voor de grootte en eenheid van het rijk. De rijk-
dom van de materialen en de verre plaatsen 
waar ze vandaan kwamen (zo kwam het mate-
riaal voor de schachten van de zuilen in de zui-
lenhal uit Mons Claudianus in Egypte, de meest 
zuidelijke grens van het uitgestrekte Romeinse 
Rijk), tonen dit feilloos aan. 
 
In de 16e eeuw werd Rafaël, de schilder en ar-
chitect uit de hoog-renaissance, in het Pan-
theon begraven. De aanwezigheid van zijn 
graftombe daar was bepalend voor de daarop-
volgende functie van het Pantheon. Geleidelijk 
werd het de uitverkoren plaats om kunste-
naars, musici en schrijvers te eren en te her-
denken. Aanvankelijk gebeurde dat met graf-
monumenten, later ook door vrijstaande por-
tretbustes alleen. Er liggen ook twee Italiaanse 
koningen begraven. 
 

Het Panthéon in Parijs 
 
Kort overzicht van de geschiedenis 
 
In het begin van de 6e eeuw laat Clovis op de 
heuvel waar ook het huidige Panthéon zich 
bevindt de basiliek des Saints-Apôtres bou-
wen. Clovis is de eerste christelijke koning van 
de Franken en wil een plek voor de graftombe 
van de kort ervoor gestorven Sainte-Geneviè-
ve, die de Parijzenaars had beschermd tegen 
een aanval van de Hunnen. Zelf wil Clovis ook 
zijn laatste rustplaats in de basiliek onderbren-
gen. 
 
Vermoedelijk werd deze eerste houten con-
structie door een romaanse kerk vervangen, al 
is er slechts melding van een gotisch bouw-
werk dat in 1807 werd vernietigd. 
 
In 1744 legt Lodewijk XV de gelofte af dat hij bij 
herstel van een ernstige ziekte als dank een 

nieuwe kerk zal bouwen voor de heilige Gene-
viève. De koning geneest en vertrouwt het ont-
werp van de nieuwe basiliek toe aan de archi-
tect Soufflot. In 1764 volgt de eerste steen-
legging en in 1790 de voltooiing. Dit gebouw 
wordt nu Panthéon genoemd. 
 
Beschrijving 
 
Het Panthéon is toegankelijk via een monu-
mentale zuilenhal met Korinthische zuilen, 
waarin men gemakkelijk die van het Pantheon 
in Rome herkent. Het fronton van vandaag 
werd in 1837 gemaakt. In het ontwerp zijn o.a. 
Voltaire en Rousseau afgebeeld, al zittend. De 
fries draagt het opschrift AUX GRANDS HOM-
MES LA PATRIE RECONNAISSANTE. 

 

 
 
Het grondplan van het Panthéon heeft de vorm 
van een Grieks kruis. Dat is opvallend, want 
kerkgebouwen in het westen hebben over het 
algemeen de vorm van een Latijns kruis. De be-
nedenruimte is 110 meter lang, 82 meter 
breed en 83 meter hoog. Eronder bevindt zich 
een crypte. 
 
De architect Soufflot is een centrale figuur in 
het neoclassicisme van de tweede helft van de 
18e eeuw. Hij werd gevormd in Rome en on-
derging de invloed van de opgravingen in Pom-
peii. Voor de bouw van de nieuwe basiliek, het 
latere Panthéon, liet hij zich inspireren door de 
Romeinse en Griekse bouwkunst evenals door 
de gotiek: de koepel van het Panthéon wordt 
gedragen door een zuilengalerij, terwijl het ter-
ras van de koepel luchtbogen verbergt die de 
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muren van de kerk ondersteunen. In de reeds 
vermelde zuilenhal herkent men de pronaos 
van een Griekse tempel met driehoekig fron-
ton. 
 
De aanwezige schilderijen en beeldhouwwer-
ken zijn nauw verbonden met de bestemming 
van het Panthéon en worden hieronder be-
sproken. 
 
Betekenis 
 
De eerste basiliek, die dateert uit het begin van 
de 6e eeuw, had een grote funeraire functie 
die erop was gericht om de banden tussen het 
monument en de Merovingische monarchie in 
de verf te zetten. Anders dan in het Pantheon 
in Rome bevonden de graftombes van de 
machthebber en zijn familieleden (Clovis, zijn 
vrouw Clotilde en een van hun dochters) zich 
in de kerk. 
 
De neoclassicistische Sainte-Genevièvekerk 
van de architect Soufflot krijgt in 1791 een 
nieuwe functie. De Constituante – de nationale 
grondwetgevende vergadering, het eerste lei-
dende orgaan van de eerste fase van de Franse 
Revolutie – beslist er een Panthéon van te ma-
ken, een wereldlijke tempel dus, bestemd om 
er de graven van de belangrijke figuren van de 
natie in onder te brengen. 
 
In de 19e eeuw wisselt de bestemming van het 
Panthéon voortdurend, onder invloed van de 
wisselende politieke regimes in Frankrijk. In 
1806 laat Napoleon de twee bestemmingen 
naast elkaar bestaan, waarbij de herdenkings-
functie wordt beperkt tot de crypte. In 1830 
wordt het Panthéon opnieuw een wereldlijke 
tempel en in 1851, onder Louis Napoleon Bon-
aparte, wordt het Panthéon voor het laatst uit-
sluitend een kerk. In 1885, naar aanleiding van 
de dood van Victor Hugo, krijgt het Panthéon 
zijn definitieve bestemming: een plaats om be-
langrijke mensen te eren en te herdenken. 
 
Het picturale programma werd relatief laat 
toegevoegd. Een aantal schilderijen dateert uit 
de periode 1873, gekenmerkt door een poging 

tot herstel van de monarchie en van de macht 
van de katholieke kerk (Ordre Moral). De schil-
derijen hebben o.a. drie figuren als onderwerp 
die de natie incarneren op enig moment in 
haar geschiedenis (Clovis, Karel de Grote, 
Saint-Louis) alsook drie christelijke personages 
verbonden met de monarchie (Saint-Denis, 
Sainte-Geneviève, Jeanne d’Arc). De geschie-
denis wordt niet objectief weergegeven, maar 
in een ideologische interpretatie. In een peri-
ode waarin de impressionisten hun eerste ten-
toonstelling organiseren (1874), valt het con-
servatisme op in de stijl van de Panthéonschil-
ders. 
 
Een later werk uit 1885, La Mort de Sainte-Ge-
neviève van J.-P. Laurens, wordt dan weer ge-
kenmerkt door zijn humanisme en houdt zich 
ver van mystieke of religieuze verwijzingen, 
ondanks het onderwerp: geen kruis, geen kaar-
sen of priesters, maar wel naturalistische en 
geïndividualiseerde gezichten. De menigte die 
de heilige in haar laatste ogenblikken bijstaat, 
speelt de hoofdrol, staat op gelijke hoogte met 
haar en is ook divers. Dit wijkt af van de enge 
opvatting van de natie die de eerder ge-
noemde werken kenmerkt. 
 
Het fronton dateert zoals reeds gezegd uit 
1837, maar is steeds een politiek heet hangij-
zer geweest. Wat we nu zien, is het vierde in de 
rij en stelt een allegorie van de revolutie voor 
(vergelijk dit met de continuïteit in het op-
schrift van Agrippa). 
 
Van het interieur van Soufflot is quasi niets 
overgebleven. De aanwezige sculpturen date-
ren alle uit de Derde Republiek. Eerder be-
stelde werken werden weer weggehaald. 
 
Het beeldhouwwerk van Henri Bouchard met 
de naam Aux héros inconnus, aux martyrs igno-
rés morts pour la France (1924) is een van de 
slechts twee werken in het Panthéon dat geen 
hommage brengt aan grote historische figuren, 
maar aan onbekende helden (vgl. het graf van 
de onbekende soldaat aan de Arc de Tri-
omphe). Het is beïnvloed door de Griekse ar-
chaïsche beeldhouwkunst die Bouchard in 
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Griekenland had leren kennen (de starre ge-
laatsuitdrukking van de twee afgebeelde alle-
gorieën Herinnering en Overwinning en de 
recht naar beneden vallende plooien van hun 
kleed). 
 
Illustratief voor het spanningsveld tussen de 
wisselende functies van het Panthéon is ook de 
geschiedenis van de zogenaamde Slinger van 
Foucault. In 1851 ontdekte de fysicus Foucault 
de beroemde slingerproef, waarmee hij de ro-
tatie van de aarde om haar as kon bewijzen. Bij 
een nauwkeurige uitvoering van de slinger-
proef vindt men ook nog de breedtegraad waar 
de proef wordt uitgevoerd. Foucault kiest het 
Panthéon om zijn slinger aan het grote publiek 
voor te stellen. 
 
Voor hem hadden Copernicus en vervolgens 
Galilei reeds gesteld dat de aarde rond haar as 
draait en rond de zon (heliocentrisme). Hun 
theorieën bleven echter zonder bewijs. Boven-
dien was Foucault de eerste om dit te bewijzen 
door de aarde te observeren i.p.v. de hemelli-
chamen. 
 
De installatie van de Slinger in het Panthéon 
vond plaats in 1851 tijdens een periode waarin 
het Panthéon een wereldlijke functie had 
(Tweede Republiek, 1848-1852). Door zijn on-
dersteuning van het heliocentrisme ontsnapt 
de anticlericale Foucault niet aan de kritiek van 
de katholieken, die stellen dat de aarde, de 
plaats waar Jezus mens werd, het centrum is 
van het universum (geocentrisme). Aldus illu-
streert de Slinger, net zoals het gebouw dat 
hem onderdak biedt, de strijd tussen Rede en 
Geloof. De dag voor zijn staatsgreep in decem-
ber 1851 verordent Louis Napoleon Bonaparte 
de stopzetting van het experiment. Vervolgens 
geeft hij het monument terug aan het geloof. 
 
De tweede installatie (1902-1903) door Camille 
Flammarion gebeurt in een anticlericale stem-
ming van de regering aan de vooravond van de 
wet over de scheiding tussen kerk en staat 
(1905). Zij is ook te zien in het licht van een stij-
gende populariteit van het wetenschappelijk 
denken. Sinds 1995 bevindt de installatie zich  

weer in het Panthéon. 
 
Tot op heden bepaalt het fenomeen van de 
‘pantheonisering’ in hoge mate de betekenis 
van het Panthéon. Recent werd nog de politica 
en voorvechtster van vrouwenrechten Simone 
Veil bijgezet. Het Panthéon symboliseert op 
die manier de waarden van de Franse Repu-
bliek. Deze waarden zijn niet steeds dezelfde 
geweest en worden uitgedrukt door de perso-
nen die worden ‘gepantheoniseerd’. 
 
Kort na de Franse Revolutie werden die men-
sen in het Panthéon begraven die een actieve, 
al dan niet wegbereidende rol hadden ge-
speeld in de Revolutie (Mirabeau, Voltaire, 
Rousseau). Tijdens de zogenaamde Eerste Re-
publiek ging het om ‘martelaren van de vrij-
heid’ (bv. Marat in 1794). Onder het ‘Empire’ 
(1804-1815) betrof het dienaars van de staat, 
ambtenaren, militairen en religieuzen. Vanaf 
de Derde Republiek (sinds 1885) hecht men be-
lang aan waarden zoals uitzonderlijk talent, op-
offering en emancipatorische kracht van poli-
tieke figuren, zowel als van schrijvers, weten-
schappers en militairen (Hugo in 1885, Zola in 
1908, Braille in 1952 enz.). 
 
De laatste en huidige functie van dit ‘Panthéon 
van de natie’ omschrijven de Fransen zelf als 
volgt: ‘De erkentelijkheid van de natie wordt 
uitgedrukt via een herdenkingspolitiek. Deze 
brengt onsterfelijkheid binnen het bereik van 
elke burger die deze door zijn leven of door zijn 
dood verdient. Het gaat om een ritueel van op-
voeden in republikeinse waarden met als ul-
tiem doel het uitbreiden van de basis waarop 
nationale eenheid kan gedijen.’ 
 
Het Franse ideaal van belangrijke figuren en 
het verlangen om hun een rol te geven in een 
nationaal Pantheon, zoals dat ook in Westmin-
ster in Londen het geval is, is geen gedachte die 
aan de Revolutie is ontsproten, maar stamt uit 
de verlichting. Momenteel herbergt de crypte 
72 van die ‘grands hommes’. Naast vele ande-
ren, bv. ook de wetenschappers Paul en Marie 
Curie, zijn dat Voltaire en Rousseau, filosofen 
en voorlopers van de Revolutie. Op de tombe 
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van Voltaire staat opvallend Aux Manes de Vol-
taire, aan de schimmen van Voltaire. Vermel-
den we verder nog Hugo en Zola, geënga-
geerde schrijvers uit de 19e eeuw; Pierre en 
Marie Curie, wetenschappers; Jean Moulin en 
Félix Eboué, verzetslieden uit de Tweede We-
reldoorlog; Louis Braille en Victor Schoelcher, 
filantropen; Jean Jaurès, Jean Monnet en René 
Cassin, verdedigers van vrede en vriendschap 
tussen de volkeren. 
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Kathleen Schepens is leerkracht Latijn en Grieks 
aan het Stedelijk Atheneum Wispelberg in Gent. 
Ze is tevens bestuurder van de VLOT. 
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ACTUALITEIT 
 

 
 
 

Latijn en Grieks dienen voor niets 
 

Anne Vermylen en Michael De Cock2 
 
 
‘Latijn en Grieks dienen voor niets! Het is te 
specialistisch om er zoveel uren aan te slijten 
... Leren denken over wereldbeelden en be-
schavingen? Dat kun je ook in de lessen ge-
schiedenis ... Het stuurt aan op elitarisme. 
STEM is het nieuwe Latijn ...’ Het zijn maar en-
kele flarden uit artikels en opinies allerhande. 
 
Sinds de oprichting van STEM (Science, Tech-
nology, Engineering, Mathematics) in het se-
cundair onderwijs zijn er tal van discussies los-
gebroken over het nut van Latijn en Grieks. 
Nieuw zijn deze discussies overigens niet. Er 
worden wel nieuwe argumenten ingezet om de 
onzinnigheid van de klassieke talen te beargu-
menteren. 
 
Niet dat er iets verkeerd is met STEM, maar 
waarom moet er in die discussies met getrok-
ken messen tegenover elkaar worden gestaan? 
Waarom kunnen of mogen oude talen in het 
onderwijs niet gewoon naast wetenschappen 
en technologie voortleven? 
 
De algemene tendens in de huidige maat-
schappij is dat alles om praktisch nut moet 
draaien. Een oppervlakkige efficiëntietest als 
ultieme lakmoesproef voor de zinnigheid van 
ons onderwijs. Oude talen hebben dat soort 
praktisch nut inderdaad niet als eerste streef-
doel. 
 
Als die oude talen dan al enige praktische in-
slag zouden hebben, is het – in de volksmond – 
meestal om hun woordenschat die terugkomt 
in moderne talen als Frans, Italiaans, Spaans, 

                                                      
2 De tekst werd geschreven door Anne Vermylen en vervolgens bewerkt door Michael De Cock. 

Portugees, Engels, Duits ... of in de terminolo-
gieën van geneeskunde, farmaceutica, plant-
kunde, recht ... Juist, maar het gaat om zoveel 
meer dan om een aantal transparante woor-
den en de ontcijfering van het begrip ‘hydro-
therapie’. Woorden studeren doe je immers 
met een doel: inzicht krijgen in taal, tijd en 
ruimte. 
 
Alles begint bij tekstanalyse, in zo veel mogelijk 
verschillende genres: historische, filosofische, 
poëtische, retorische ... noem maar op. Die 
genres noodzaken je om alle registers in je 
brein open te trekken. Bovendien zijn niet al-
leen de genres verschillend, maar ook de histo-
rische context van die oude teksten. Ze behan-
delen situaties van duizenden jaren geleden. 
 
Ook in ruimte is die oude beschaving niet be-
perkt tot ons rationele Westen. De Latijnse tek-
sten rond de eeuwwisseling bv. vertonen niet 
alleen Grieks-Macedonische, maar ook in grote 
mate Oosterse invloeden. Klassieke teksten 
noodzaken je om buiten de gekende grenzen 
van tijd en ruimte te denken, doorheen een 
traag en diepgravend ontcijferwerk. Op zich 
vrij exotisch in een tijd waarin meestal eerder 
bliksemsnel gezapt wordt. 
 
Anderzijds zijn de auteurs van die oude teksten 
en hun personages niet zo verschillend van 
ons. Onze hersenstructuur is sindsdien niet 
fundamenteel veranderd. Biologen kunnen dit 
bevestigen. De diepmenselijke kern, hoe an-
ders het referentiekader ook, leert ons met an-
dere woorden erg veel over vandaag en biedt 
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inzichten in politiek, retoriek, ethiek en ga zo 
maar door. 
 
Eris, de godin van de twist, wandelt ook nu nog 
geregeld een familiefeest binnen en zet alles in 
rep en roer. Medea met haar magische of op 
zijn minst duistere krachten drijft ons ook nu 
nog tot irrationele daden, al hoeven die niet zo 
extreem te zijn als die van Medea, die uit wraak 
haar eigen kinderen doodde. Keizer Nero die 
zijn publiek dwong om aanwezig te zijn en te 
applaudisseren bij zijn artistieke performances 
en die continu zijn aanhang wilde voelen, duikt 
jammer genoeg ook nu nog op in de wereldpo-
litiek. Idem voor de volgelingen van Caesar, die 
na de moord op hun leider de vreselijkste pro-
scriptielijsten opstelden. Geen commentaar 
hierbij. 
 
De oude teksten gaan over ons, zijn het geheu-
gen van ons mens-zijn zelf. 
 
De bestaansreden van de studie van Latijnse 
en Griekse teksten is vooral dat ze je verplicht 
tot ‘out of the box thinking’. Zonder dat krijg je 

die teksten nooit vertaald. Ze werkt in op je 
denk- en persoonlijkheidsstructuur zelf, en dit 
in de verruimende betekenis. Je kijk op de we-
reld is, na een opleiding klassieke talen, nooit 
meer dezelfde. 
 
Latijn en Grieks zijn geen pleidooi voor prak-
tisch nut. Maar is het niet uiterst nuttig dat we 
in de toekomst wereldburgers krijgen die het 
even evident als noodzakelijk vinden om zich-
zelf en de hen omringende wereld in vraag te 
stellen? Het is alvast een attitude die men zich 
bij het vertalen van Latijnse en Griekse litera-
tuur woord na woord, zin na zin, tekst na tekst 
moet toe-eigenen om tot enig succes te ko-
men. 

 
Anne Vermylen is leerkracht Latijn aan het Onze-
Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode en 
aan het Sint-Victorinstituut in Alsemberg. Ze is te-
vens bestuurder van de VLOT. 
Michael De Cock is acteur, schrijver, vertaler, re-
gisseur en theatermaker. Sinds 2016 is hij hoofd 
van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brus-
sel. Hij heeft een uitgesproken belangstelling 
voor de klassieke oudheid.
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Taalverwerving en taalbeschouwing Grieks en Latijn 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Als leerkrachten Latijn en Grieks kennen we de 
fonologische, morfologische en syntactische 
verschijnselen van de klassieke talen die we 
onderwijzen. Hoe die talen grammaticaal in el-
kaar zitten, vinden we in de vele grammatica-
boeken die er bestaan. Daarover gaat dit boek 
van Amsterdams universitair docent Suzanne 
Adema niet. 
 
Voor leerkrachten komt het erop aan hun ei-
gen grammaticale kennis over te brengen aan 
leerlingen, van wie de taalkundige kennis veel 
beperkter is en voor wie Latijn en Grieks heel 
andere eigenheden hebben dan de moderne 
talen die ze kennen. Dit boek wil een handrei-
king zijn voor leerkrachten die systematisch 
willen nadenken over hun vakdidactische ken-
nis op het gebied van taalverwerving en de rol 
van grammatica daarbinnen. 
 
Het grammaticaonderwijs wordt telkens bena-
derd vanuit het curriculum, het taalverwer-
vingsonderwijs gericht op leesvaardigheid, het 
taalbeschouwingsonderwijs gericht op taalbe-
wustzijn en didactische overwegingen. Deze 

vier onderdelen komen ook terug in een vakdi-
dactische checklist, aan de hand waarvan leer-
krachten hun vakdidactische kennis kunnen 
formuleren en het gepaste onderwijs ontwer-
pen waarin taalverwerving en taalbeschou-
wing samen aan bod komen. Deze checklist 
wordt vervolgens concreet en heel uitgebreid 
toegepast op de Latijnse conjunctief. 
 
Het boek is een afwisseling van wetenschappe-
lijke achtergronden en praktijkgerichte toepas-
singen. Het werd samengesteld in nauwe sa-
menwerking met leerkrachten in het secundair 
onderwijs. Een uitgebreide bibliografie geeft 
de geïnteresseerde lezer veel mogelijkheden 
voor verdere lectuur. 

 

 

Suzanne ADEMA, Taalverwerving 
en taalbeschouwing Grieks en La-
tijn. Vakdidactische kennis, Am-
sterdam University Press, Amster-
dam, 2017, 116 pp. 

ISBN 978 94 6298 686 2 

€ 18,95 

www.aup.nl 

 
 

De Grieken 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
De drie grote Griekse tragedieschrijvers – 
Aeschylus, Sophocles en Euripides – behoren 
zonder twijfel tot de fundamenten van onze 
westerse literatuur en cultuur. Zij hebben met 

hun tragedies de oud-Griekse levensopvattin-
gen op magistrale wijze in beeld gebracht en 
het Europese theater mee vorm gegeven. Een 
van de bekendste vertalers van die grote 
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Griekse tragici is Johan Boonen, die met een 
onvolprezen poëtische helderheid en theatrale 
slagkracht die tragedies in het Nederlands 
heeft vertaald. Zijn eigentijdse formuleringen 
zorgen ervoor dat zijn vertalingen van Griekse 
klassiekers nog steeds worden opgevoerd. On-
der de titel De Grieken brengt uitgeverij Bebu-
quin alle vertalingen van Boonen samen in drie 
boekvolumes. 
 
Het eerste deel, Oorlog, bundelt vier tragedies 
die zich afspelen tegen de achtergrond van de 
Trojaanse oorlog: Ajax en Philoctetes van So-
phocles, Trojaanse vrouwen van Euripides en 
Agamemnon van Aeschylus. Redacteur Karel 
Vanhaesebrouck schreef een inleiding bij de 
vier stukken en bij de Griekse tragedie in het 
algemeen. Griekenlandkenner Bruno Tersago 
legt de link met het huidige Griekenland. 
 
Het tweede deel, Bestemming, bevat drie tra-
gedies van Sophocles: Oedipus, tiran van The-
be, Oedipus in Colonus en Antigone. Redacteur 
Karel Vanhaesebrouck leidt de drie stukken op-

nieuw in en heeft het verder over recente op-
voeringen van Griekse tragedies. Filosoof Sam 
IJsseling beschrijft in een nawoord wat het be-
tekende om Griek te zijn. 
 
Het derde deel, Bloed, verschijnt in 2018. 

 

 

De Grieken - Oorlog, vertaald door 
Johan BOONEN, Bebuquin, Ant-
werpen, 2016, 260 pp. 

ISBN 978 90 75175 59 2 

€ 24,99 

verdeeld via EPO 

www.epo.be 

 

 

De Grieken - Bestemming, ver-
taald door Johan BOONEN, Bebu-
quin, Antwerpen, 2017, 220 pp. 

ISBN 978 90 75175 65 3 

€ 25,00 

verdeeld via EPO 

www.epo.be 

 
 

Lampas revisited 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Lampas, het Nederlandse tijdschrift voor clas-
sici, bestaat vijftig jaar en zet die verjaardag in 
de kijker met een dik themanummer (Een halve 
eeuw klassieke vernieuwing), waarin wordt na-
gegaan in hoeverre de ambitieuze doelstellin-
gen van het tijdschrift zijn gerealiseerd. Classici 
uit verschillende disciplines staan niet alleen 
stil bij de vraag wat er sinds 1968 is veranderd 
en hoe dat in Lampas tot uiting is gekomen, 
maar spreken ook hun wensen en verwachtin-
gen uit voor de komende jaargangen. 
 
Vijftien vooraanstaande Nederlandse classici 
(onder wie Irene de Jong, Piet Gerbrandy, Jac-
queline Klooster, Hugo Koning, Frits Naerebout 
en Ineke Sluiter) zorgen voor een brede waaier 

aan onderwerpen. Sommige auteurs belichten 
de ontwikkelingen in een heel vakgebied (filo-
sofie, literatuurtheorie, retorica, taalkunde) of 
een specifieke theoretische benadering (narra-
tologie, intertekstualiteit), anderen behande-
len de verschillende antwoorden die in de loop 
der tijd op een bepaalde kwestie zijn gegeven 
(de behandeling van kennis, deugd en vrijheid, 
de moraal van de Ilias, de staatsvorm van Me-
den en Perzen). In andere bijdragen staat juist 
een genre of auteur centraal (lyriek, tragedie, 
Homerus, Epictetus) of een specifieke periode 
(hellenisme, late oudheid). In de meeste arti-
kelen wordt ook aandacht besteed aan de op-
vattingen en inbreng van belangrijke auteurs in 
vijftig jaar Lampas. 



 20  

Leerkrachten ondersteunen bij de ontwikke-
ling van nieuwe onderwijsvormen waarin de 
relevantie van de antieke beschaving voor de 
moderne tijd centraal staat, traditionele gren-
zen tussen disciplines en tussen universiteit en 
secundair onderwijs doorbreken, moderne we-
tenschappelijke inzichten op het gebied van 
taal- en letterkunde toetsen aan klassiek mate-
riaal en aandacht geven aan het voortleven van 
de klassieke oudheid: dat waren vijftig jaar ge-
leden de doelstellingen van Lampas, maar die 
hebben in het licht van het hedendaagse klas- 

sieketalenonderwijs ook een halve eeuw later 
nog niets aan relevantie en actualiteit inge-
boet. 

 

 

Lampas revisited. Een halve eeuw 
klassieke vernieuwing, thema-
nummer Lampas, jg. 50, nr. 3, Uit-
geverij Verloren, Hilversum, 2017, 
200 pp. 

ISBN 978 90 8704 692 7 

€ 15,00 

www.verloren.nl/lampas 

 
 

Luister naar mij 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Over de archaïsche Griekse dichter Theognis is 
weinig met zekerheid bekend. Hij was een aris-
tocratische inwoner van Megara, actief ca. 550 
v.C. Op zijn naam zijn bijna 1400 verzen ele-
gieën overgeleverd, maar die zijn geschreven 
tussen 640 en 480 v.C. en kunnen dus niet alle-
maal van zijn hand zijn. De bekende collectie is 
wellicht een compilatie van rond 900, waarbij 
de figuur van Theognis dan een synthese is van 
verschillende poëtische tradities. 
 
Het eerste boek van zijn elegieën bestaat uit 
liederen voor de polis. Theognis behoorde tot 
de oude aristocratie en zag de komst van de 
nieuwe rijken met lede ogen aan. Hij pro-
beerde vast te houden aan een sociale code die 
terugging op de tijd van de helden. In zijn ogen 
komen sociale status en morele waarde over-
een: alleen wie van adel is, is goed. Helaas was 
in zijn tijd geld en niet verdienste het belang-
rijkste criterium voor maatschappelijk succes 
geworden. Naast politieke opvattingen behan-
delt hij in het eerste boek ook traditionele 
thema’s van het symposium: vriendschap en 
liefde, armoede en dood, wijn en feesten ... 
 
Het tweede boek is veel korter dan het eerste 
en heeft maar één onderwerp: de liefde voor 

jongens. In sommige tijden was dit aanstootge-
vend, maar in archaïsche poëzie was het een 
gangbaar thema: een oudere ἐραστής pro-
beert de gunsten te winnen van een jongere 
ἐρώμενος. In het geval van Theognis zijn veel 
van die gedichten niet erotisch, maar eerder 
didactisch: hij geeft adviezen aan de jongen 
over zijn volwassen leven. De dichter klaagt 
ook over de stevige competitie en de grilligheid 
van zijn geliefde, wat we moeten lezen als een 
allegorie voor de teloorgang van de oude waar-
den in zijn tijd. 
 
Dit is de eerste integrale vertaling van Theognis 
in het Nederlands. De originele elegische disti-
cha zijn omgezet naar vijfvoetige jamben. Het 
boek bevat ook enkele pagina’s met aanteke-
ningen bij de vertaling. 

 

 

THEOGNIS van Megara, Luister 
naar mij. Elegieën over leven en 
liefde, vertaald en toegelicht door 
Hugo KONING, Uitgeverij DAMON, 
Eindhoven, 2017, 136 pp. 

ISBN 978 94 6340 120 3 

€ 14,90 

www.damon.nl 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 05.03 en 23.03.2018 
 Plussessie: de positionele methode 
 Tenz 
 Sint-Niklaas 
 Kristien Hulstaert 
 Op 05.03 is er een nascholing voor leerkrachten van 

de tweede graad, op 23.03 voor leerkrachten van 
de derde graad. 

 www.tenz.be 
 

 05.03 en 06.03.2018 
 Progression de l’apprentissage de la version et du 

commentaire aux cours de latin et de grec 
 IFC 
 Liège 
 Thomas Debrux 
 www.ifc.cfwb.be 

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

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

 
 07.03.2018 
 1000 jaar Kelten en de Lage Landen: drank en 

wagens 
 CNO Universiteit Antwerpen 
 UA-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: leerkrachten Latijn volgen in 
hun lessen de leerplanvereiste om de taalstudie 

maximaal af te stemmen op leesvaardigheid en om 
taal, lectuur en cultuur zo veel mogelijk te integre-
ren. 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 valkui-
len van het geïntegreerde evalueren, waarin (lees-) 
vaardigheid eerder dan kennisreproductie centraal 
staat. 

 www.arteveldehogeschool.be 
 

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

valente avec celle des hommes? 
 CECAFOC 
 SeDESS Namur-Luxembourg, Namur 
 Frédéric Dewez 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 21.03.2018 
 De positionele colometrische lectuurmethode in 

de klas 
 DPB-OND Mechelen-Brussel 
 Sint-Donatusinstituut, Merchtem 
 Kristien Hulstaert 
 Oefen- en verdiepingssessie op de positionele colo-

metrische lectuurmethode. 
 www.nascholing.be 

 
 16.04.2018 
 Latin: créons des activités complémentaires 
 CAF 
 CAF, Tihange 
 Simonne Thonon 
 www.lecaf.be 

 
 18.04 en 25.04.2018 
 Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onder-

wijs 
 Tenz 
 Brussel 
 Christian Laes 
 ‘Levend Latijn’ is in. In verschillende landen gaan 

enthousiaste leerkrachten aan de slag met didac-
tieken die aanleunen bij het modernevreemde-
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talenonderwijs. Draagt actieve kennis bij tot een 
beter tekstbegrip? En kun je hier iets mee in de 
context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascho-
ling biedt zowel kritische reflectie als praktische 
voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn. 

 www.tenz.be 

 
 24.04.2018 
 Introduisons la petite et la grande histoire dans le 

cours de latin 
 FCC 
 Espace Francisco Ferrer, Seraing 
 R. Michel 
 www.fccfwb.be 

 
 02.05.2018 
 Dag van het Grieks 
 Pedagogische Begeleiding Klassieke Talen i.s.m. 

PEDIC, KU Leuven en UGent 
 Sint-Baafshuis en Sint-Bavohumaniora, Gent 
 Met deze vierde Griekse Dag richt men zich tot de 

Vlaamse leerkrachten Grieks uit alle netten. Voor 
de eerste keer worden ook de leerlingen Grieks uit-
genodigd. Workshops alleen voor leerkrachten: An-
tieke en moderne filosofie (Veronique Dufour); Di-
dactische filmpjes maken – flipping the classroom 
(David Stienaers); Nieuwgrieks voor gevorderden 
(Katja De Herdt); Creatief met Griekse teksten (Ka-
trien Van Acker); De cycloop in de literatuur en de 
hedendaagse kunst (Bart Bernaert); Briefschrijven 
in de oudheid (Klaas Bentein). Workshops alleen 
voor leerlingen: Griekse mythologie (Marc George); 
Griekse maskers maken (Lieve Boucquez); Pentat-
lon (Ann Gielen); Computergames en Griekse my-
thologie (leerlingen Lucie Heymans); Grieks theater 
(leerlingen Lucie Heymans); Etymologie (leerlingen 
Lucie Heymans); Griekse gezelschapsspelen (San-
der en Thomas Kemzeke). Workshops voor leer-
krachten en leerlingen: Homerische versificatie: 

orale poëzie in de praktijk  (Mark Janse); Zelfdoding 
in de Griekse oudheid (Guy Claessens); Initiatie 
Nieuwgrieks (Wim Cool); Griekse dans (Tine 
Heylen); Griekse hapjes maken; Griekse liedjes (Jan 
De Marke); Rondleiding door de Gentse binnenstad 
rond mythologische figuren; De taal van de liefde: 
van Sappho tot Beyoncé (Patrick De Rynck). 

 www.classicavlaanderen.be 
 

 23.05.2018 
 Welke leerlingentypes stoppen na het tweede jaar 

Latijn en hoe kunnen we dat vermijden? 
 PB Regio Antwerpen 
 PB Regio Antwerpen, Antwerpen 
 Dietske Lehembre 
 Dit is de terugkomdag van een eerdere sessie, die 

draait rond de vragen: wat hebben we intussen 
uitgeprobeerd? Wat werkte? Wat werkte niet? 
Welke ondersteuning hebben we verder nodig? 

 www.nascholing.be/2017-2018 

 

BUITENLAND 
 
 09.03.2018 
 Res gestae divi Augusti: tekst in onderwijscontext 
 Vrije Universiteit Amsterdam 
 VU, Metropolitan Gebouw, Amsterdam (NL) 
 Cursusleider: S.M. Adema 
 Vakdidactische inleiding op de Res Gestae (Henri 

Stouthart); Cultuurhistorische context (David Rij-
ser); Epigrafie (Ton Derks); De structuur van de Res 
Gestae (Suzanne Adema); Genre (Jacqueline Kloos-
ter); De sobere stijl van Augustus: retorica, politiek 
en zelfrepresentie (Casper de Jonge); Kenmerken 
Griekse tekst, verschillen met Latijnse tekst (Rutger 
Allan); Oudhistorische context (Jaap-Jan Flinter-
man); Vakdidactische uitwerking: presentatie les-
materiaal (Henri Stouthart). 

 www.quamlibet.nl/nascholing 

Cursussen en congressen 
 

 
 06.03, 13.03, 20.03, 27.03, 17.04 en 24.04.2018 
 De portretkunst van Lysias 
 Griekse Kring 
 CC De Werf, Aalst 
 Jaak Peersman 
 Lysias, een jongere tijdgenoot van Socrates, kwam 

goed aan de kost als ghostwriter voor vermogende 
Atheners. Plato leerde van hem de kunst om le-
vensechte personages neer te zetten in zijn filoso-
fische dialogen. In Lysias’ verdedigingsrede voor 
Euphiletus zien we de meester aan het werk, niet 
alleen door zijn boeiende karakterschets van een 
gewone Athener in het alledaagse leven, maar ook 
door zijn onovertroffen taalgebruik, dat overtuiging 
nastreeft via eenvoud en natuurlijkheid. 

 www.ccdewerf.be 
 

 07.03, 14.03, 21.03 en 28.03.2018 
 Mythen: modellen van en voor het leven 
 Amarant 
 Zaal Stanislas, Berchem 
 Willie Van Peer 
 Wat is hun betekenis in de wereld van vandaag? 

Een wereld waarin goden en godinnen nog nauwe-
lijks een rol hebben en waarin de wetenschap alles 
pretendeert te verklaren. Ze verschijnen bij proces-
sen die buiten de horizon van de wetenschappen 
vallen: bij de duiding van belangrijke levensevene-
menten. Ze hebben te maken met onze plaats in de 
wereld, met zingeving. Ze leiden ons bij belangrijke 
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beslissingen, bieden ons modellen, sjablonen, 
blauwdrukken, die we gebruiken om vorm te geven 
aan de grondstructuur van ons leven. 

 www.amarant.be 
 

 08.03, 15.03 en 22.03.2018 
 Kleurrijk Sicilië: knooppunt in het Middellandse 

Zeegebied 
 Davidsfonds Academie 
 Het Wijnhuis, Geel 
 Marc Permeke 
 De cursus is opgebouwd rond drie thema’s: Griekse 

pracht en praal, middeleeuwse bloeitijd en barokke 
schoonheid. Het gaat hier van de Concordiatempel 
in Agrigento en de antieke theaters in Syracuse tot 
de Arabisch-Normandische Dom van Monreale. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 08.03, 15.03, 22.03 en 27.03.2018 
 De opkomst en ondergang van Picten en Scotti 
 Amarant 
 Raadhuis, Lommel 
 Erwin Claes 
 www.ccdeadelberg.be 

 
 23.04 en 30.04.2018 
 Les objets de parure étrusques 
 Roma asbl 
 Jardin de la Maison de l’Archevêché, Wavre 
 Gaëlle De Cupere 
 www.roma-asbl.be 

 
 28.04.2018 
 Romeinendag 
 KU Leuven – Agentschap Onroerend Erfgoed 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 www.boapas.be 

 
 28.04.2018 

 Europa in de ban van de Kelten: een geschiedenis 
van de klassieke Keltische wereld 

 Amarant 
 De Cirk, Gent 
 Erwin Claes 
 Wie waren deze Kelten? Kloppen de wrede verha-

len over mensenoffers? Waren de druïden echt zo 
machtig en invloedrijk als Caesar beweerde? Welke 
rol hadden de al even legendarische barden in hun 
maatschappij? Waren de Kelten inderdaad de halve 
wilden die Caesar er soms van maakte? Aan de 
hand van uitgebreid beeldmateriaal wordt een po-
ging ondernomen om de bijna mythische Keltische 
wereld weer tot leven te brengen. Na een histo-
risch overzicht en een verkenning van het clan- en 
stammensysteem worden de Keltische materiële 
cultuur en toegepaste kunst onder de loep geno-
men. Tot slot zal er dieper worden ingegaan op de 
Keltische natuurgodsdienst en de hiermee samen-
hangende mythen en sagen. 

 www.amarant.be 

 
 28.05, 04.06 en 11.06.2018 
 A la découverte de la civilisation cycladique et la 

ville minoenne 
 Roma asbl 
 Jardin de la Maison de l’Archevêché, Wavre 
 Gaëlle De Cupere 
 ww.roma-asbl.be 

 
BUITENLAND 

 
 Van 03.04 tot 07.04.2018 
 Polis Europa: Latein und Griechisch verbinden 
 Deutscher Altphilologenverband 
 Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
 Talrijke referaten, workshops en rondleidingen. 
 www.altphilologenverband.de 

Lezingen 
 

 
 06.03 (Brugge) en 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 

 
 06.03.2018 
 Joyaux de Pergame 
 Roma asbl 
 Maison Jonathas, Enghien 
 Sébastien Polet 
 www.roma-asbl.be 

 
 06.03.2018 
 Libië, Grieks-Romeinse ruïnenpracht en magie van 

de Sahara 
 VtbKultuur Peer 
 BICC-’t Poorthuis, Peer 
 Guido en Mia Vervoort 
 www.uitinvlaanderen.be 

 
 10.03.2018 
 L’homme sur la lune, dix-septs siècles avant Jules 

Verne 
 Roma asbl 
 Hôtel de Ville, Wavre 
 Sébastien Polet 
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 Over Lucianus van Samosate. 
 www.roma-asbl.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 

 
 16.03.2018 
 La Grèce antique au présent: regards croisés sur 

des enjeux actuels 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 F. de Callatay, 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 
 Passé, présent et avenir du débat social sur la 

distinction dans la question du latin (Philippe 
Cibois); Quo vadimus? L’enseignement des langues 
classiques en Flandre (Christian Laes) 

 www.frpgl.be 
 

 18.03.2018 
 Betalen in de Romeinse tijd: Romeins geld en 

muntvondsten uit Noord-Gallië 
 Dienst Cultuur Stad Oudenburg 
 Cultuurcomplex Ipso Facto, Oudenburg 
 Johan Van Heesch 
 www.ram-oudenburg.be 

 
 20.03.2018 

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

 
 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.facebook.com/NKV-Vlaams-Brabant 

 
 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 natuur-
filosoof Thales van Milete tot 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 richtlijnen hiervoor? 

 www.vormingplus-limburg.be 
 

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

 
 20.04.2018 
 L’alimentation en Grèce antique 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Karine Rivière 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 25.04.2018 
 De Romeinse tuin: het voorbeeld Pompeii 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 KANTL, Gent 
 Gemma Jansen 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

Tentoonstellingen 
 

 
 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 

fysieke en overrompelende ervaring. Daarna ont-
dekt men een honderdtal voorwerpen, die het 
verhaal van de stad met twee thema’s evoceren: 
natuur en technologie. 

 www.expo-pompeii.be 

http://www.expo-pompeii.be/
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 Vanaf juni 2018 
 Le monde funéraire galllo-romain 
 Espace Gallo-Romain, Ath 
 www.espacegalloromain.be 

 
 Tot 09.09.2018 
 Romeinen in legostenen 
 Archeocentrum, Velzeke 
 Er komen verschillende thema’s aan bod: een 

mythologisch deel met klassieke tempel, landelijke 
bewoning met Gallo-Romeinse tempel, militairen 
met fort in hout, haven met uitkijktoren, villa en 
grafveld, wonen en werken, militairen aan de 
grens, hoogtepunten van Romeinse samenleving. 

 www.pam-ov.be/velzeke 
 

 Van 26.05 tot 02.12.2018 
 Au temps de Galien: médecine et société sous 

l’empire romain 
 Musée Royal de Mariemont, Morlanwelz 
 www.musee-mariemont.be 
 

BUITENLAND 
 
 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 
 

 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 
gedaan op verschillende zintuigen om deze ten-
toonstelling te beleven. 

 saintraymond.toulouse.fr 
 

 Tot 06.05.2018 
 Aqua: l’invention des Romains 
 Musée Galllo-Romain, Lyon-Fourvière (FR) 
 www.museegalloromain.grandlyon.com/Lyon-

Fourviere 
 

 Tot 06.05.2018 
 Romeinse kust: het land van Nehalennia 
 Zeeuws Museum, Middelburg (NL) 
 Het kustgebied van Nederland is voor de Ro-

meinen extra belangrijk met het oog op han-
delsbelangen en militaire strategie. Men ziet in 
deze tentoonstelling hun wapens, kostbaarheden, 
huisraad en handelswaar. 

 www.zeeuwsmuseum.nl 

 
 Tot 03.06.2018 
 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 03.06.2018 
 Ça 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 

 
 Van 26.04 tot 29.07.2018 
 Rodin and the art of ancient Greece 
 British Museum, London (GB) 
 www.britishmuseum.org 

 
 Tot 31.08.2018 
 Vivre à Koenigshofen à l’époque romaine 
 Musée Archéologique, Palais Rohan, Strasbourg (FR) 
 www.musees.strasbourg.eu 

 
 Van 25.04 tot 02.09.2018 
 Voor Oudheden naar Leiden 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Een grote overzichtstentoonstelling van 200 jaar 

geschiedenis van het Rijksmuseum van Oudheden. 
In deze jubileumexpositie ziet men ruim 200 objec-
ten die afgelopen twee eeuwen een opvallende rol 
in de museumgeschiedenis speelden. 

 www.rmo.nl 

 
 Tot 16.09.2018 
 Torques et compagnie 
 Musée du Châtillonnais, Châtillon-sur-Seine (FR) 
 www.musee-vix.fr 

 
 Tot 30.09.2018 
 Derrière la Bourse: archéologie d’un quartier, 

1967-2017 
 Musée d’Histoire de Marseille, Marseille (FR) 
 Tijdens archeologische opgravingen werden de 

toegang tot de Griekse stad Massalia en een deel 
van de Romeinse haven blootgelegd. Deze tentoon-
stelling biedt een overzicht. 

 www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr 
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 Tot 07.10.2018 
 Menschenbilder: Wege zum Porträt von der Anti-

ke bis zur Gegenwart 
 Bode-Museum, Berlin (DE) 
 www.smb.museum/ausstellungen 

 
 Van 16.06.2018 tot 13.01.2019 
 Classic Beauties 
 Hermitage, Amsterdam (NL) 
 Vanaf het midden van de 18e eeuw streefden o.a. 

Canova, Thorvaldsen, Mengs, Kauffman en Batoni 

naar de ultieme perfectie van het menselijk 
lichaam: nog beter dan het esthetische ideaal van 
Grieken en Romeinen. Veel kunstenaars en welge-
stelde jongeren gingen naar Italië om de bronnen 
van inspiratie op te zoeken. 

 www.hermitage.nl 
 

 Tot 24.02.2019 
 Archäologie und Playmobil: Römisch way of life 
 Archäologisches Landesmuseum, Konstanz (DE) 
 www.konstanz.alm-bw.de 

Toneel 
 

 
 Socrate (Stefaan Van Brabandt) 
 Bruno Vanden Broecke 
 Franstalige versie van de monoloog die vorig werk-

jaar liep in de Vlaamse zalen. 
 Théâtre Les Tanneurs, Bruxelles: 13.03, 14.03, 

15.03, 16.03 en 17.03.2018 
 www.lestanneurs.be 

 
 Odyssee 
 Bronks – Nevski Prospekt – Junges Schauspielhaus 

Düsseldorf 
 Rockopera voor het eerste tot het zesde jaar SO. In 

deze bewerking van het verhaal van Homerus staat 
Odysseus symbool voor hen die na lange jaren 
oorlogsstrijd het vechten beu zijn en wier enige 
wens het is om terug thuis te komen. 

 Bronks Jeugdtheater, Brussel: 28.03 en 29.03.2018 
 www.bronks.be 

 
 Néron (Frédéric Dussenne) 
 Théâtre de la Vie 
 Deze voorstelling evolueert tussen oude muziek en 

rock, tussen sensualiteit en geweld, tussen bijna 
psychoanalytische intimiteit en politiek, tussen het 
mannelijke en het vrouwelijke. Er treden zes ac-
teurs, dansers, zangers en musici in op, die vlotjes 

 van het ene genre naar het andere overgaan. 
 Théâtre de la Vie, Bruxelles: van 17.04 tot 

28.04.2018 (behalve op 22.04 en 29.04) 
 www.theatredelavie.be   

 
 Mother Song (Ina Tartler) 
 Het Toneelhuis 
 De Trojaanse oorlog, ook wel ‘de moeder aller oor-

logen’ genoemd, levert een hallucinante reeks por-
tretten op van vrouwen die hun leven en liefde ver-
woest zien door de waanzin van de oorlog: Cly-
taemnestra, de Trojaanse Hecabe, Andromache, 
Cassandra ... Mokhallad Rasem liet zich inspireren 
door de aanklachten die deze vrouwen de wereld 
instuurden: lamentaties die zowel de zinloosheid 
van het geweld als de woede over de eigen machte-
loosheid bezingen. De gelijkenis met landen als 
Irak, Syrië en Libië – door oorlog, extemisme en 
sektarisch geweld verscheurd – hoeft niet ver ge-
zocht te worden. Hoe vrouwen in deze landen met 
geweld en zijn vele neveneffecten omgaan, cap-
teert Rasem in filmbeelden, die hij ter plekke gaat 
draaien en vervolgens confronteert met zijn perfor-
mers op de scène. Nederlandse boventiteling. 

 Bourlaschouwburg, Antwerpen: 24.04 en 25.04.2018 
 www.toneelhuis.be 

Muziek en ballet 
 

 
 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. 

 Amuz, Antwerpen: 04.03.2018 
 www.amuz.be 

 

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

Leonard Bernstein en de Symfonie nr. 7 van An-
tonín Dvořák op het programma. 

 Bozar, Brussel: 09.03.2018 
 www.bozar.be 

 
 Carmina Burana (Carl Orff) 
 B.T.B. 
Daarnaast staat ook het Requiem van Mozart op 
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 het programma. 
 Bozar, Brussel: 11.03.2018 
 www.bozar.be 

 
 Echo (wereldcreatie) 
 Video- en theatercollectief Post uit Hessdalen en 

gitaarkwartet Zwerm 
 Samen gaan deze twee ensembles op zoek naar de 

resonanties, associaties en herinneringen die ver-
scholen liggen in het mythologische liefdesverhaal 
van Echo en Narcissus. Gelijklopend aan hun eigen 
voorliefdes voor beeld en klank herenigen ze de 
twee geliefden op de scène. Hoe klinkt de mythe 
anno 2018? Kijkt Narcissus niet langer in een water-
plas, maar in de black mirror van zijn smartphone, 
en weerklinken de echo’s virtueel? In een muzikale 
en beeldende reis met live elekronische muziek, 
soundscape en een bijzondere videoscenografie 
wordt het publiek ondergedompeld in een intrige-
rende verzameling van aardse echo’s. 

 deSingel, Antwerpen: 14.03 en 15.03.2018 
 www.desingel.be 

 
 Antigone Sr.: twenty looks or Paris is burning at 

the Judson Church (Trajall Harrell) 
 In deze uitbundige voorstelling onderzoekt Trajall 

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

 Stuk, Leuven: 20.03.2018 
 www.stuk.be 

 
 Mozart goes royal: concert rond de opera La 

clemenza di Tito 
 Opera Ballet Vlaanderen 
 Semiscenisch concert met aria’s uit koningsopera’s 

van Mozart. Thema’s van macht, machtsmisbruik 
en leiderschap vindt men terug in tal van vroege 
opera’s van Mozart, zoals Mitridate, Ascanio in 
Alba, Lucio Silla en Il re pastore. 

 Vlaamse Opera, Gent: 15.04.2018 
Vlaamse Opera, Antwerpen: 13.05.2018 

 www.operaballet.be 
 

 Die Geschöpfe des Prometheus (Ludwig van Beet-
hoven) 

 Le Concert Olympique 
 Daarnaast staat nog ander werk van L. van Beet-

hoven op het programma. 
 Flagey, Elsene: 17.04.2018 

30CC, Leuven: 18.04.2018 
CC, Hasselt: 21.04.2018 

 www.leconcertolympique.eu 
 

 Hours of Hildegard – De Dendermonde Codex 

 Psallentes 
 De muziek van Hildegard van Bingen is ons slechts 

in twee bronnen overgeleverd. Een ervan is het ma-
nuscript dat de Duitse mystica naar de monniken 
van Villers liet sturen en dat nu in de abdij van Den-
dermonde wordt bewaard. Met een trage, brede, 
meditatieve lezing van Hildegards oeuvre brengt 
Psallentes een eigenzinnige interpretatie die geba-
seerd is op een gedetailleerde studie van de Den-
dermonde Codex. 

 30CC, Leuven: 22.04.2018 
 www.30cc.be 

 
 Zolang hij niet zichzelve kent ... 
 Muziektheater Lod 
 Koenraad  Tinel tekent levend en wel het verhaal 

van Narcissus. De tekeningen ontstaan – geprojec-
teerd op een groot scherm – voor de ogen van het 
publiek, begeleid en gekaderd door de nieuwe mu-
ziek die Frederik Neyrinck componeerde bij deze 
voorstelling, uitgevoerd door Spectra. Josse De 
Pauw vertelt het verhaal van Narcissus op het ritme 
van Tinels penseel en gedragen door de muziek. 

 Concertgebouw, Brugge: 27.04.2018 
 www.lod.be 

 
 Pan en Syrinx (Carl Nielsen) 
 Symfonieorkest Vlaanderen 
 Naast Pan en Syrinx staan Slavische dansen van 

Antonín Dvořák, het Concerto voor piano nr. 1 van 
Ludwig van Beethoven en Peer Gynt orkestsuites 
van Edvard Grieg op het programma. 

 CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg: 28.04.2018 
Casino Kursaal, Oostende: 29.04.2018 
Concertgebouw, Brugge: 03.05.2018 
CC De Factorij, Zaventem: 04.05.2018 
deSingel, Antwerpen: 06.05.2018 
De Bijloke, Gent: 12.05.2018 

 www.symfonieorkest.be 
 

 Coriolanus (Ludwig van Beethoven) 
 Antwerp Symphony Orchestra 
 Daarnaast staan Martland memorial en Three 

screaming popes van Turnage en Symphony in 
three movemements van Stravinsky op het 
programma. 

 Koningin Elisabethzaal, Antwerpen: 05.05.2018 
 www.antwerpsymphonyorchestra.be 

 
 La clemenza di Tito (Wolfgang Amadeus Mozart) 
 Opera Ballet Vlaanderen 
 Vlaamse Opera, Gent: 06.05, 08.05, 11.05 en 

13.05.2018 
Vlaamse Opera, Antwerpen: 23.05, 25.05, 27.05, 
30.05, 01.06 en 03.06.2018 

 www.operaballet.be 

 

http://www.lod.be/
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Uitstappen en reizen 
 

 
BUITENLAND 

 
 07.04 tot 15.04.2018 
 Hoogtepunten van Zuid-Italië en Sicilië 
 Labrys Reizen 
 Er zijn hoogtepunten als de tempels in Paestum, 

het Romeinse Herculaneum, de Cappella Palatina 
en Monreale uit de Normandische tijd, Caravaggio 
in het Museo di Capodimonte en in Messina, de 
levendigheid van het moderne Napels, de kunst-
schatten in Palermo. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 07.05 tot 15.05.2018 
 Met Herodotus op pad door Griekenland 
 Labrys Reizen 
 Dankzij deze ‘vader van de geschiedschrijving’ zijn 

we tot in details op de hoogte van wel en wee van 
de belangrijkste Griekse steden in de oudheid. Hij 
verstrekt een schat aan interessante gegevens en 
anekdotes. Het loont dus de moeite om aan de 
hand van zijn grootse geschiedwerk tal van plaat-
sen in Griekenland te bezoeken waaraan Herodotus 
uitvoerige aandacht heeft besteed. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 13.05 tot 20.05.2018 
 Etrurië 
 Labrys Reizen 
 Op deze reis door Toscane staat de intrigerende cul-

tuur van de Etrusken centraal. Daarnaast bezoekt 
men een aantal middeleeuwse stadjes zoals San 
Gimignano en Bolsena, om op het einde van de reis 
nog eventjes van de Eeuwige Stad te proeven. 

 www.labrysreizen.nl 

 
 21.05 tot 27.05.2018 
 Langs de grens van het Romeinse Rijk: de boven-

Germaanse limes 
 Labrys Reizen 
 In 2006 werd de boven-Germaans-Raetische limes 

op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Als gevolg daar-
van werd er de laatste jaren door diverse Duitse 
deelstaten in geïnvesteerd. Er wordt gerestau-
reerd, er verschijnen overal nieuwe informatie-
panelen, musea worden in snel tempo vernieuwd. 
Tijdens deze reis richt men zich op de oostgrens van 
Germania Superior tussen de Rijn en de Main. 

 www.labrysreizen.nl 

 
 24.05 tot 31.05.2018 
 Voorjaar op Rhodos en Kos 
 Labrys Reizen 
 Het is in feite een reis naar de Dodekanesos. Men 

verblijft op Rhodos en Kos. Rhodos bezit niet alleen 
antieke monumenten, maar was ook twee eeuwen 
lang de zetel van de johannieters. Op Kos is er een 
zeer goed bewaard Asklepieion. Ook Halicarnassus, 
de geboorteplaats van Herodotus, met een om-
vangrijk museum voor onderwaterarcheologie en 
overblijfselen van het Mausoleum, wordt bezocht. 

 www.labrysreizen.nl 

 
 16.06 tot 23.06.2018 
 Kreta: een filosofiereis 
 Davidsfonds 
 Begeleiding: Gerard Bodifée en Pieter Thyssen. 
 www.davidsfonds.be 

Evenementen 
 

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

denten om leerlingen  van het eerste tot het vierde 
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 
bosspel en nog zoveel meer. Gedurende vijf dagen 
staan spel en creativiteit centraal en dat alles bin-
nen een Romeins thema. 

 www.romalia.be 
 

 20.05 en 21.05.2018 

 Romeins Weekend 

 RAM Oudenburg 
 RAM, Oudenburg 
 Op het domein komt een uitgebreid kampement 

met een legioen soldaten met vrouwen en kinde-

ren. Maandag staat traditioneel in het teken van de 

kinderen met allerlei workshops. Men kan er proe-

ven van Romeinse hapjes en wijn, men kan er zijn 

haar laten optutten, een schoenlapper ontmoe-

ten, kennismaken met Romeins schrift, een schild, 

juweel of schoonheidsbalsem maken, potten 

draaien, touw vlechten, brood bakken. Een echt 

gladiatorengevecht met slotparade sluit het Ro-

meins Weekend in gepaste stijl af. 
 www.ram-oudenburg.be 
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BUITENLAND 
 
 09.06, 10.06, 16.06 en 17.06.2018 
 Römerfestival 2018 
 Carnuntum 
 Römisches Stadtviertel, Petronell-Carnuntum (AT) 
 Ongeveer 200 re-enactors nemen eraan deel: legi-

oensoldaten paraderen door de straten, ambachts-
lui demonstreren hun vaardigheden, handelaars 
brengen hun waar aan de man en Romeinse bur-
gers geven ons een idee van het leven van elke dag. 
In de arena treden gladiatoren op. In de tentoon-

stelling Der Adler Roms bieden authentieke voor-
werpen uit Carnuntum ons een blik op het militaire 
leven. Men maakt er ook kennis met de Romeinse 
geneeskunde en er zijn ook modeshows, dansen en 
proeverijen uit de Romeinse keuken. 

 www.carnuntum.at 

 
 23.06 en 24.06.2018 
 Schwerter, Brot und Spiele 
 LVR-Archäologischer Park Xanten 
 Archäologischer Park, Xanten (DE) 
 www.apx.lvr.de 
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 3 REDACTIONEEL 

   KRIS DOFFEMONT 
 

  DIDACTIEK 
 

 4 Gedifferentieerd lezen. Lezen met basis- en expertgroepen 
   ROSELIEN MADDENS 
 

 6 Een Romeins spel binnen een vakoverschrijdend project 
   KAROLIEN ICKROTH, DIMI VAN HOOF EN FRANCISKA WILDENBOER 
 

 8 Latijn in de basisschool 
   STEFAN VAN DEN BROECK 
 

 10 Parijs met latinisten 
   KATHLEEN SCHEPENS 
 

  ACTUALITEIT 
 

 16 Latijn en Grieks dienen voor niets 
   ANNE VERMYLEN EN MICHAEL DE COCK 
 

 18 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 30 april 2018. 
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