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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
De Dag van het Grieks in Gent, een tweejaar-
lijks evenement waarop dit jaar (op 2 mei) voor 
het eerst ook leerlingen werden uitgenodigd, 
was in alle opzichten een succes. Deze editie 
kwam tot stand door een samenwerking van 
de nascholingsdienst PEDIC, het Vicariaat On-
derwijs bisdom Gent, de pedagogische begelei-
dingsdiensten, UGent en KU Leuven. De inte-
resse van leerlingen en leerkrachten overtrof 
alle verwachtingen en de organisatoren slaag-
den erin om meer dan 1000 leerlingen te laten 
deelnemen aan allerlei workshops. Het evene-
ment werd via vele kanalen aangekondigd, wat 
voor een behoorlijke belangstelling in de me-
dia zorgde. Ondanks de tendentieuze vragen 
van sommige journalisten kreeg de discussie 
over de zin en onzin en het recht van bestaan 
van het vak Grieks naar mijn gevoel eens niet 
de bovenhand: dit was een positieve actie, 
waarbij ter plaatse in Gent en in televisie- en 
radiostudio’s (oud-)leerlingen, studenten, leer-
krachten en docenten Grieks hun enthousi-
asme voor het vak Grieks kenbaar maakten. 
 
Ter gelegenheid van de Week van de Klassie-
ken, van 5 tot 15 april jongstleden, verscheen 
een themanummer van Filosofie Magazine on-
der de titel Het begin van de filosofie. In dat 
nummer worden een aantal eerder versche-
nen artikels gebundeld over filosofie bij de 
Grieken en Romeinen. In zowat elke tekst 
wordt ingegaan op de actuele waarde van de 
oude filosofische theorieën. Naast twee inter-
views met filosofen-auteurs die hun levens-
houding laten bepalen door respectievelijk het 
stoïcisme en het epicurisme, bevat het tijd-
schrift essays over de natuurfilosofen en over 
Socrates’ visie op democratie. Daarnaast lees 
je historische profielschetsen van Socrates, 
Aristoteles en Epictetus. Hoewel de meeste 
teksten verschenen lijken te zijn naar aanlei-
ding van de publicatie van een boek, overstij-
gen ze de boekbespreking en zijn ze door hun 
toegankelijkheid bovendien zeer bruikbaar in 

de klas. De Klassieke oudheid special van Filo-
sofie Magazine is momenteel nog te bestellen 
via de website www.filosofie.nl aan een zeer 
voordelige prijs. 
 
Misschien in afwachting van die filosofische 
lectuur lees je in deze Prora over de positie van 
het vak Latijn in Spanje, meer bepaald Catalo-
nië. Uit de getuigenis van een leerkracht Latijn 
in Barcelona blijkt hoe gunstig de situatie van 
de klassieke talen in het Vlaamse onderwijs is: 
een echte studierichting Latijn kun je in Spanje 
pas vanaf de derde graad kiezen. Niet onver-
wacht heeft ook in Catalonië het utilitaire den-
ken het onderwijs in zijn greep. Verder onder-
streept het Catalaanse leerplan zeer nadrukke-
lijk het belang van het Romeinse verleden voor 
de Catalaanse identiteit: op het eindexamen 
primeert kennis van het Romeins archeolo-
gisch patrimonium op kennis van grammatica, 
wat de indruk geeft dat de lessen Latijn ook 
enigszins ten dienste lijken te staan van het na-
tionalistisch gedachtegoed. 
 
Van Tarraconensis brengt deze Prora je naar 
Gallia en Germania, meer bepaald naar de uit 
deze gebieden afkomstige Latijnse inscripties 
in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschie-
denis in Brussel. Graf- en andere inscripties 
brengen ons zeer dicht bij het persoonlijke le-
ven van de gewone Romein en bieden ook leer-
lingen een interessante want andere kijk op de 
wereld die ze in de les Latijn bestuderen. Het 
lesmateriaal dat in dit nummer is opgenomen, 
maakt het mogelijk om een actief museumbe-
zoek in de klas voor te bereiden. 
 
Wie leerlingen opgedane kennis eens op een 
andere manier wil laten presenteren, kan met 
hen ThingLink uitproberen. Een korte handlei-
ding in dit nummer maakt je duidelijk hoe je 
met ThingLink afbeeldingen interactief maakt. 
 
Tot slot in deze Prora nog een woord over een  
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andere materie, die niets met de doelstellin-
gen, maar wel met de organisatie van onze ver-
eniging te maken heeft. Op 25 mei trad de Eu-
ropese verordening betreffende de bescher-
ming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens in wer-
king. Ook verenigingen, hoe klein ook, zijn hier-
aan onderworpen. Naar aanleiding van deze 
verordening stelde de VLOT een privacyverkla-
ring op, waarover je hieronder meer leest. 
 
Het bestuur van de VLOT bereidt momenteel 
een nascholing voor over de taal- en cultuur-
versterkende, emanciperende rol die klassieke 
talen in het secundair onderwijs (kunnen) spe- 

len. Op deze studiedag willen we onder de loep 
nemen op welke manier we kunnen ‘verster-
ken, verkennen en verdiepen’ in de lessen La-
tijn en Grieks – drie acties die volgens het re-
cente masterplan centraal moeten staan in de 
eerste graad van het secundair onderwijs. Over 
deze nascholing verneem je meer in het vol-
gende nummer van ons tijdschrift. 
 
Namens alle bestuurders van de VLOT wens ik 
je een zomervakantie toe die veel rust en inspi-
ratie brengt. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 

 
 
 

 
 
 

Privacybeleid 

 
 
 
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese priva-
cywetgeving in werking getreden. Deze Gene-
ral Data Protection Regulation (GDPR) of Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) moet de persoonlijke gegevens van Eu-
ropese burgers beter beschermen. Alle bedrij-
ven en organisaties – hoe groot of hoe klein 
ook – die persoonlijke gegevens van individu-
ele personen verzamelen en verwerken, moe-
ten aan deze wetgeving voldoen. Ook de VLOT 
is daar dus aan onderworpen. 
 
Het is altijd al ons beleid geweest om uiterst 
discreet om te springen met de persoonlijke 
gegevens van onze leden en sympathisanten. 
Ze werden en worden nooit aan partnerorga-
nisaties of andere externen doorgegeven, en al 

zeker niet voor commerciële doeleinden. De 
gegevens kunnen alleen worden gebruikt door 
onze raad van bestuur, en dan nog wordt de 
toegang beperkt tot wat nodig is om voor een 
vlotte werking van onze vereniging te zorgen. 
 
In overeenstemming met de eisen van de 
GDPR/AVG hebben we ons privacybeleid gede-
tailleerd uitgeschreven. Je vindt de volledige 
tekst op onze website: www.vlot-vzw.be/ver-
eniging/privacy. Je kunt er onder meer lezen 
van wie we welke gegevens verzamelen, 
waarom we dat doen, hoelang we ze bijhouden 
en hoe we ze beschermen. Ook ons beleid bij 
het gebruik van onze website en Facebookpa-
gina wordt er beschreven, alsook welke rech-
ten betrokken personen hebben. 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Griekse mythen presenteren met ThingLink 
 

Kris Doffemont 
 
 
Er zijn heel wat manieren om leerlingen opgezochte informatie te laten verwerken en presenteren. 
Voor het keuzevak mythologie liet ik leerlingen van de tweede graad een mythologisch verhaal ach-
ter een sterrenbeeld opzoeken. Vervolgens kozen ze een kunstwerk uit waarin dit verhaal wordt 
voorgesteld. Daarna maakten ze met ThingLink, online vrij beschikbaar, de afbeelding van het schil-
derij of beeldhouwwerk interactief: achter ‘buttons’ op de afbeelding stopten ze allerlei informatie 
die zichtbaar wordt wanneer je erop klikt. Uiteraard kan deze opdracht ook gegeven worden in de 
les Latijn of Grieks. Je kan er bijvoorbeeld na een lectuurles het tekstbegrip mee toetsen, door de 
leerlingen Latijnse zinnen of fragmenten uit een tekst achter de buttons te laten plaatsen. 
 
De oude Grieken – en ook de culturen voor en 
na hen – waren gefascineerd door de sterren. 
Een correcte verklaring voor dit verschijnsel 
hadden ze nog niet. Wel ontdekten ze dat ze 
zich met behulp van de sterren en andere he-
mellichamen konden oriënteren in tijd en 
ruimte. In de combinaties van sterren ontdek-
ten de mensen figuren (dieren, voorwerpen, 
personen) en de verklaring voor het ontstaan 
van die figuren goten ze in mythologische ver-
halen. 
 
De Griekse geograaf, astronoom en astroloog 
Ptolemaeus (85-165) nam in zijn wetenschap-
pelijk werk 48 sterrenbeelden op die toen ge-
kend waren. Een aantal werd wellicht al vast-
gelegd vóór de Grieken, bijvoorbeeld de tekens 
van de dierenriem. Aan heel wat van die ster-
renbeelden zijn mythologische verhalen ver-
bonden. Later werden nog sterrenbeelden 
vastgelegd: de Internationale Astronomische 
Unie heeft de sterrenhemel ingedeeld in 88 
sterrenbeelden. 
 
Een overzicht van (alle) sterrenbeelden vind je 
bijvoorbeeld op deze websites: 

• www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/
sterrenbeeld.html 

• www.kuuke.nl/alle-sterrenbeelden 

Ook voor de bijbehorende verhalen kunnen de 
leerlingen hier terecht, al zijn er daarvoor ui-
teraard betere bronnen te raadplegen. Met 
jongere leerlingen kun je werken met het 
jeugdboek Van Grote Beer en Orion. Het ver-
haal achter de sterren van Simone Kramer. 
 
Voor de opdracht maakten de leerlingen een 
individueel account aan op de website 
www.thinglink.com. Ik liet hen opteren voor 
een account als teacher, dat leek het eenvou-
digst. Ze werkten niet onder hun eigen naam: 
zo blijven ze anoniem wanneer ze de link naar 
hun werk verspreiden. De naam van de maker 
wordt namelijk steeds vermeld wanneer je 
zo’n link opent. 
 
Vervolgens gingen ze op zoek naar een sterren-
beeld waaraan een mythologisch verhaal ver-
bonden is (zie websites hierboven) en naar een 
kunstwerk (beeld, schilderij) dat dit verhaal 
voorstelt. Hun interactieve kunstwerk moest 
ten minste de volgende elementen bevatten: 

• de belangrijkste verhaalelementen (uitge-
schreven tekst) 

• één andere afbeelding (kunstwerk) 
• een foto van het sterrenbeeld 
• de naam van de kunstenaar en datering van 

het kunstwerk 
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Als voorbeeld toonde ik mijn (eenvoudige) be-
werkte versie van Rubens’ Diana en Callisto 
(1637-1638), te bekijken via de weblink www. 
thinglink.com/scene/1028032120972378113. 
 
Werken met ThingLink leverde voor geen en-
kele leerling problemen op. Alles wijst eigenlijk 
zichzelf uit. Om een idee te geven van hoe het 
werkt, beschrijf ik hier kort de werkwijze. 
 
Eenmaal ingelogd klik je op create (rechtsbo-
ven). Met de knop upload image of import 
from url importeer je de afbeelding waarmee 
je wil werken. Vervolgens geef je je creatie een 
titel en klik je op je afbeelding. Telkens als je 
ergens klikt, verschijnt er een (verplaatsbare) 
button. Met de tools links van de afbeelding 
kun je de inhoud achter de button bepalen. Je 
kunt het ‘ballonnetje’ bij de button vullen via 
een internetlink (link or image address), een 
zelfgetypte tekst of een bestand van je compu-
ter (upload image/upload audio). Ook de vorm 
van je buttons kun je zelf bepalen (icon image). 
 

 
 

 

Wanneer je schepping klaar is, druk je op save 
image. Je kunt ze delen (share this media: 
tweede knop van links, bovenaan) via de soci-
ale media (social) of door de link door te sturen 
(copy). 
 

 
 
Als je de links verzamelt en beschikbaar stelt 
aan de klas, bijvoorbeeld via het communica-
tieplatform van de school, kunnen de leer-
lingen elkaars werk bewonderen. Je kunt hen 
vragen om de afbeeldingen – die immers ano-
niem blijven, aangezien je de leerlingen hebt 
gevraagd om met een schuilnaam in te loggen 
– te beoordelen en te quoteren volgens afge-
sproken criteria en/of alles te bestuderen, 
waarna een evaluatiemoment volgt. Zo maken 
ze bovendien snel kennis met een aantal my-
thologische verhalen. 
 
 

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

Kris Doffemont 
 
 
Het Jubelparkmuseum (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel) is voor vele leer-
krachten Latijn en Grieks de plaats bij uitstek om hun leerlingen te laten kennismaken met materiële 
resten van de Grieken en Romeinen. Het educatieve aanbod van dit museum voor scholen beperkt 
zich – toch wat dit onderdeel van de collectie betreft – vooral tot gegidste rondleidingen. Wie iets 
anders wil, moet zelf aan de slag. 
 
Ter voorbereiding van een bezoek aan het mu-
seum met het eerste, tweede en derde jaar La-
tijn liet ik de leerlingen van het derde jaar zelf-
standig enkele epigrammen lezen uit de muse-
umcollectie. Ter plaatse in het museum leid-
den ze dan als deskundige gidsen de leerlingen 
van de eerste graad rond: ze lazen de tekst 
luidop en lichtten hem toe. De opdracht is, met 
wat extra ondersteuning, ook geschikt voor 
leerlingen van het tweede jaar. 
 
In de collectie van het Jubelparkmuseum be-
vinden zich overigens ook heel wat Griekse op-
schriften. Een deel van de verzameling is na-
melijk afkomstig uit het oostelijke deel van het 
Middellandse Zeegebied. 
 

De inscripties 
 
Vlakbij de zogenaamde portrettengalerij (zaal 
117, tweede verdieping van de afdeling Rome) 
bevinden zich de grafstenen van Quarta en M. 
Numerius Liberalis Postumus. 
 
Het marmeren monumentje voor Quarta is een 
funerair altaar met de vorm van een cippus. 
Het dateert uit het begin van de 2e eeuw n.C. 
en is afkomstig uit Rome. Op de top van de 
cippus worden kronen en sierlinten afgebeeld, 
op de zijden een urceus (libatiekruik) en een 
plengschaal. De tekst van de inscriptie is: 
 

D(IS) M(ANIBUS) / QUARTAE / CONIUGI / OPTI-
MAE / TYCHICUS 

 

‘Aan de goddelijke schimmen. Voor Quarta, 
zijn voortreffelijke echtgenote, (richtte) Tychi-
cus (deze gedenksteen op)’ 

 
De vrouw en lotgenote van de slaaf Tychicus 
draagt een naam die mogelijk naar de orde van 
geboorte (‘de vierde’) binnen het gezin van 
haar ouders verwijst of, eerder nog, naar de 
volgorde van aankoop door haar meester. 
 
Het monumentje voor Marcus Numerius Libe-
ralis Postumus is eveneens uit marmer en 
heeft de vorm van een asurn. Op de voorzijde 
houden twee gevleugelde genii een tablet met 
een wij-inschrift vast. Op de zijden zijn griffioe-
nen afgebeeld met een poot rustend op het 
wiel van Nemesis. De tekst van de inscriptie is: 
 

D(IS) M(ANIBUS) / M(ARCI) NUMERI / M(ARCI) 
F(ILII) / LIBERALIS POS / TUMI V(IXIT) A(NNOS) 
XLII 

‘Aan de goddelijke schimmen van Marcus Nu-
merius Liberalis Postumus, zoon van Marcus, 
hij leefde 42 jaar’ 

 
Naast deze monumenten bevindt zich een fu-
nerair beeld van een Romeinse matrona, dat 
de gelegenheid biedt wat uitleg te geven over 
de typische kledij van Romeinse dames. Het 
marmeren beeld uit de 1e eeuw v.C. bekroonde 
een graf op een van de uitvalswegen van Rome 
(hoewel de herkomst niet helemaal zeker is). 
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In zaal 119 (op de eerste verdieping van de af-
deling Rome, voorbij de maquette van Rome) 
worden enkele grafstèles getoond in een vi-
trine. 
 
Op de grafsteen voor Marcus Quintillius 
Epaphroditus (midden 1e eeuw n.C.) lezen we: 
 

D(IS) M(ANIBUS) / M(ARCO) QUINTILLIO / 
EPAPHRODITO / PATRONO BENE MERENTI / 
QUINTILLIALAEA LIB(ERTA) / FECIT ET SIBI / 
POSTERISQUE SUIS 

‘Aan de goddelijke schimmen. Voor Marcus 
Quintillius Epaphroditus, beschermheer die 
het wel verdiende, heeft Quintillialaea, vrijge-
latene, (deze grafsteen) laten maken en voor 
zichzelf en hun nakomelingen’ 

 
 
 
 
 
 

De steen voor Titus Pactumeius Romanus (2e 
eeuw n.C.) draagt de volgende tekst: 

 

T(ITO) PACTUMEIO ROMANO ALUM / NO DUL-
CISSIMO QUI VIXIT ANN(IS) / VIII MENSIBUS 
SEX DIEBUS / XXVII BENE MERENTI / FECIT / 
T(ITUS) PACTUMEIUS PISTUS 

‘Voor Titus Pactumeius Romanus, (zijn) zeer 
lieve zoon, die 8 jaar, 6 maanden en 27 dagen 
heeft geleefd (en die het) wel verdiende, heeft 
Titus Pactumeius Pistus (deze grafsteen) laten 
maken’ 

 
Ook in de afdeling over de Gallo-Romeinen be-
vinden zich stenen met inscripties. 
 
In zaal 5 werd een grafveld gereconstrueerd 
met diverse types graven. Daar bevindt zich 
het funerair altaar voor Gaius Julius Maximinus 
(1e helft van de 3e eeuw n.C.), een facsimile 
van een monument dat in Aarlen werd gevon-
den. Het bevat deze tekst: 

 

D(IS) M(ANIBUS) / GAI IULI MAX(I) / MINI EME-
RITI LE / GIONIS VIII B(E)NEFI / CIARIUS PROCU-
RATO / RIS ONESTA MISSIO / NE MISSUS ISTA 
ME / MORIAM PROCURA / VIT SIMILINIA PATE 
/ RNA CONIUX CO / NIUGI K(A)RISSIMO / 
MAX(I)MINUS IC Q / UIESQUIT AVE VIA / TOR 
VALE VIATOR 

‘Aan de goddelijke schimmen van Gaius Julius 
Maximinus, oudgediende van het 8e legioen, 
bevoorrechte soldaat van de procurator, na 
eervol ontslag weggestuurd. Dit gedenkteken 
richtte Similinia Paterna op, zijn echtgenote, 
voor haar zeer dierbare echtgenoot. Maximi-
nus rust hier. Gegroet reiziger, vaarwel reizi-
ger’ 
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Het materiaal voor de leerlingen 
 
Funerair altaar van Quarta (2e eeuw n.C.) 
 

 
 
Een Romeins graf kon allerlei vormen aanne-
men. Sommige zagen eruit als een tempel of 
een woning. Op meer bescheiden graven werd 
rechtop een stenen plaat geplaatst met inscrip-
ties en afbeeldingen. De steen kon ook de 
vorm hebben van een altaar (= de offerplek 
voor een tempel). Soms stond op het graf een 
beeld van de overledene. De urne kon ook wor-
den geplaatst in een columbarium, een graf-
monument met vakjes die plaats bieden aan 
vele urnen. 
 
Dit grafmonument heeft de vorm van een Ro-
meins altaar, maar het is bovenaan niet vlak 
maar spits. Zo’n vierhoekige spitse zuil noemen 
we een cippus. De steen is afkomstig uit Rome. 

 
 
D.M. is de afkorting van Dis Manibus: ‘voor de 
goddelijke schimmen’. De meeste grafteksten 
beginnen met deze toewijding. Bedoeld wor-
den de schimmen van overleden familieleden. 
Zij werden vereerd en vergoddelijkt en be-
schermden het huis en de familie. 
 
Quarta is de naam van de overledene. Tychicus 
heeft de grafsteen laten maken. Telkens wordt 
maar één naam vermeld. Het gaat dus niet 
over Romeinse burgers, maar mogelijk over 
slaven. 
 
Wat weet je over de naamgeving van Ro-
meinse burgers? 
 
Wat betekent de naam Quarta? Waarom zou 
de vrouw die naam hebben gekregen? 
 
Vertaal nu het grafschrift. 
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Asurne van M. Numerius Liberalis Postumus 
(1e helft 3e eeuw n.C.) 
 

 
 
In een asurne werden de verbrande stoffelijke 
resten van de dode bewaard. Op deze asurne, 
afkomstig uit Rome, staat een tekst te lezen 
met informatie over de overledene. 
 
Numerius is een (zeldzame) voornaam, maar in 
dit geval een familienaam: de gens Numeria 
was een minder belangrijke plebejische familie 
in Rome. De dode had dezelfde voornaam als 
zijn vader: Marcus. Marcus Numerius had een 
dubbel cognomen (bijnaam): Liberalis Postu-
mus. Wat is de betekenis van deze bijnamen? 
 
Let op: ook bijnamen werden gewoon overge-
erfd. Ze duidden gewoon aan over welke tak 
van de familie Numerius het ging. 
 
Vertaal de inscriptie. In de laatste regel lees je 
hoe oud Marcus werd. 
 
De tekst wordt vastgehouden door twee ge-
vleugelde figuren. Zo’n figuurtje noemt men 
een genius (beschermgeest). In het christen-
dom worden engelen zo afgebeeld. 
 
Grafstèle van M. Quintillius Epaphroditus 
(midden 1e eeuw n.C.) 
 
Een grafstèle is een rechtopstaande grafsteen. 
Deze is afkomstig uit Rome. 
 

 
 
Op de steen worden twee namen vermeld: M. 
Quintillius Epaphroditus en Quintillialaea. Van 
welke voornaam is M. de afkorting? 
 
Schrijf de tekst over en splits de woorden van 
elkaar. Tussen een aantal woorden is een punt 
gebeiteld: dat maakt het lezen eenvoudiger! 
 
Leeshulp: 
• Let op de naamval van M. Quintillio 

Epaphrodito. 
• patronus: ‘beschermheer’. 
• lib(erta): ‘vrijgelaten slavin’. Quintillialaea 

was een vrijgelatene van M. Quintillius en 
droeg zijn naam (in dit geval een afgeleide/ 
verkleinwoord ervan); zij bleef onder de 
bescherming van haar vroegere meester. 

• merēre: ‘verdienen, waard zijn’. Welke vorm 
is merenti? Naamval? Congrueert met? 

• posteri (mv.): ‘nakomelingen’. 
 
Grafstèle van T. Pactumeius Romanus (eind 2e 
eeuw n.C.) 
 
Deze grafstèle is afkomstig uit Rome. 
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Op de steen worden twee namen vermeld: T. 
Pactumeius Romanus (eerste regel) en T. 
Pactumeius Pistus (laatste regel). Van welke 
voornaam is T. de afkorting? 
 
Schrijf de tekst over en splits de woorden van 
elkaar. 
 
Leeshulp: 
• Let op de naamval van T. Pactumeio Romano. 
• alumnus: ‘(pleeg)zoon’. 
• ann(is): deze tijdsaanduiding (en ook de 

volgende) hoort eigenlijk in de accusatief te 
staan (uitdrukking van tijdsduur). 

• mensis: ‘maand’. 
• merēre: ‘verdienen, waard zijn’. Welke vorm 

is merenti? Naamval? Congrueert met? 
 
Funerair altaar voor Gaius Julius Maximinus 
(1e helft 3e eeuw n.C.) 
 
Dit is een facsimile (getrouwe kopie) van een 
grafsteen die in Aarlen werd gevonden. 
 

 
 
Schrijf de tekst over en splits de woorden van 
elkaar. 
 
 

Leeshulp: 
• emeritus: ‘oudgediende’. 
• beneficiarius: ‘bevoorrechte soldaat’. Een 

beneficiarius was vrijgesteld van zware ta-
ken en werd in de keizertijd toegewezen aan 
hogere officieren voor administratieve taken. 

• procurator: ‘bestuurder’ (nl. ter vervanging 
van de keizer). 

• honestus: ‘eervol’. 
• missio: ‘ontslag’; onesta missione: naamval? 
• memoria: ‘gedenkteken’. 
• procurare: ‘verzorgen, oprichten’. 
• Wie was Similinia Paterna? 
• carus: ‘dierbaar, lief’. 
• ic: welke letter viel hier weg? 
• quiescĕre: ‘rusten’. 
• viator: ‘reiziger’. 
 
Welke spelfouten ontdek je? 
 
De begroeting onderaan vertelt iets over de 
plaats waar Romeinse graven zich bevonden. 
Leg uit. 
 

Uitbreiding: meer inscripties 
 
In zaal 7 en 8 kun je met de leerlingen ook en-
kele inscripties lezen op niet-funeraire monu-
menten. Hierbij maakte ik geen opdrachten, 
maar uiteraard kunnen de teksten op dezelfde 
manier in de klas voorbereid worden. 
 
In zaal 8, die gewijd is aan het Romeinse leger, 
staan twee votiefaltaren opgesteld. 
 

   
 



 12  

Een ervan dateert uit de tijd van de Flavische 
keizers. Het werd gevonden in Norroy (Frank-
rijk) en is gewijd aan Hercules Saxanus: 
 

HERCULI SAXSANO ET / IMP(ERATORI) VISPASI-
ANO / AUG(USTO) ET TITO IMP(ERATORI) ET / 
DOMITIANO CAESARI / M(ARCUS) VIBIUS MAR-
TIALIS / (CENTURIO) LIG(IONIS) X GEM(INAE) ET 
COMMILI / TONES VEXILLI LEG(IONIS) EIUS-
D(EM) / QUI SUNT SUB CURA EIUS / V(OTUM) 
L(IBENTES) M(ERITO) 

 ‘Aan Hercules Saxanus en keizer Vespasianus 
Augustus en keizer Titus en Domitianus Caesar 
hebben Marcus Vibius Martialis, centurio van 
het 10e legioen Gemina en de soldaten van het 
detachement van hetzelfde legioen, die onder 
zijn bevelhebberschap stonden, hun gelofte in-
gelost, graag en met reden’ 

 
 

 
 
Het tweede votiefaltaar werd gevonden in 
Vinxtbach (Duitsland), op de toenmalige grens 

tussen de Romeinse provincies Germania Infe-
rior en Germania Superior. Een datum wordt in 
het museum niet vermeld. Het is gewijd aan de 
godheid van de grenzen: 
 

FINIBUS ET / GENIO LOCI / ET I(OVI) O(PTIMO) 
M(AXIMO) MILIT(ES) / LEG(IONIS) XXX U(LPIAE) 
V(ICTRICIS) / M(ARCUS) MASSIAENI / US SE-
CUNDUS / ET T(ITUS) AURELIUS / DOSSO / 
V(OTUM) L(IBENS) M(ERITO) 

‘Aan (de godheid van) de grenzen en aan de ge-
nius van deze plaats en aan Jupiter die heel 
goed en heel groot is, de soldaten van het ze-
gevierende 30e legioen Ulpianus, M(arcus) 
Massiaenius Secundus en T(itus) Aurelius 
Dosso hebben hun gelofte ingelost, graag en 
met reden’ 

 
 

 

 
Een deel van zaal 7 is gewijd aan het Romeinse 
wegennet op Gallisch grondgebied. Hier bevin-
den zich de mijlpalen van Buzenol en Ton-
geren, twee van de drie mijlpalen die op Bel-
gisch grondgebied werden teruggevonden. 
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De mijlpaal van Tongeren, in feite geen milia-
rium maar een itinerarium of routebeschrij-
ving, is maar voor een deel bewaard en de in-
scriptie is, zeker voor leerlingen, moeilijk te le-
zen en te begrijpen. Voor afbeeldingen en 
meer informatie verwijs ik naar het artikel van 
R. Nouwen (zie onder). 
 
De informatie op het miliarium van Buzenol is 
eenvoudiger, hoewel de tekst op de steen 
sterk gehavend en slecht leesbaar is: 
 

[TI(BERIUS) CL]A[UDI]US / CAES[AR] AUG(US-
TUS) GER(MANICUS) / PON[T(IFEX) MA]X(IMUS) 
TRIB(UNICIA) P[OT(ESTATE)] III[I IMP(ERATOR) 
VIII / C[O(N)S(UL)] DE[S]IG(NATUS) I[I]II P(ATER) 
P(ATRIAE) AB AUG(USTA) M(ILIA) P(ASSUUM) / 
LIII 

‘Tiberius Claudius Caesar Augustus Germani-
cus, opperpriester, bekleed met de tribunici-
sche macht voor de 4e maal, voor de 8e maal 
uitgeroepen tot zegevierend generaal, voor de 
4e maal consul, vader des vaderlands. Vanaf 
Trier, 53 mijlen’ 

 
 

 

De mijlpaal stond op de weg van Reims naar 
Trier. Keizer Claudius (41-54) wordt vermeld 
als opdrachtgever voor de aanleg van de weg. 
De werken aan de wegeninfrastructuur in Gal-
lië worden in verband gebracht met de verove-
ring van Britannia door Claudius. 
 

Bronnen en verder lezen 
 
De informatie over de monumenten en de inscripties 
nam ik over van de verklarende bordjes in het museum. 
 
De foto van het funerair altaar voor Gaius Julius Maximi-
nus is afkomstig van de website Ludus Latinus: ludusla-
tinus.wordpress.com/2010/09/06/pour-les-explora-
teurs-depitaphes-des-photos-plus-larges-de-vos-textes. 
Deze webpagina bevat ook goede foto’s van de grafstè-
les van Marcus Quintillius Epaphroditus en Titus Pactu-
meius Romanus. 
 
Over mijlpalen vind je in de Digitale bibliotheek voor de 
Nederlandse letteren dit artikel: NOUWEN, R., Over de 
wegen van de keizer. Mijlpalen en de imperiale commu-
nicatiepolitiek in de Gallische en Germaanse provincies, 
Kunsttijdschrift Vlaanderen, nr. 299, 2004, pp. 158-164 
(www.dbnl.org/tekst/_vla016200401_01/_vla016200
401_01_0035.php). 

 
 
De teksten van alle inscripties en het materiaal 
voor de leerlingen kan worden gedownload 
van onze website: www.vlot-vzw.be/prora (ru-
briek ‘Lesmateriaal’). 
 
 
Met dank aan Kristien De Henau, gidsencoördinator in 
de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, voor 
het ter beschikking stellen van afbeeldingen bij dit arti-
kel. 

 
 

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

 

https://luduslatinus.wordpress.com/2010/09/06/pour-les-explorateurs-depitaphes-des-photos-plus-larges-de-vos-textes/
https://luduslatinus.wordpress.com/2010/09/06/pour-les-explorateurs-depitaphes-des-photos-plus-larges-de-vos-textes/
https://luduslatinus.wordpress.com/2010/09/06/pour-les-explorateurs-depitaphes-des-photos-plus-larges-de-vos-textes/
http://www.dbnl.org/tekst/_vla016200401_01/_vla016200401_01_0035.php
http://www.dbnl.org/tekst/_vla016200401_01/_vla016200401_01_0035.php
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ACTUALITEIT 
 

 
 
 

Latijn op de Spaanse secundaire school 
 

Kris Doffemont 
 
 
De positie, het programma en het niveau van het klassieketalenonderwijs verschilt in Europa van 
land tot land. Dit interview met een (Vlaamse) leerkracht Latijn in Barcelona werpt een licht op de 
situatie in Spanje, meer bepaald Catalonië. 
 
Welke onderwijsvormen en studierichtingen 
bestaan er in het Spaanse secundair onder-
wijs en op welke leeftijd worden er keuzes ge-
maakt? 
De eerste vier jaar van hun secundaire oplei-
ding volgen Spaanse jongeren la ESO, Enseñan-
za Secundaria Obligatoria, verplicht secundair 
onderwijs. Er bestaat echter geen onderscheid 
tussen ASO, TSO, BSO of kunstonderwijs; ieder-
een, onafhankelijk zijn niveau, zit samen. Vanaf 
het vijfde middelbaar kunnen de leerlingen die 
van plan zijn om naar de universiteit te gaan, 
ervoor kiezen om Bachillerato te volgen, waar-
bij je kunt kiezen tussen drie richtingen: Artes 
(kunstonderwijs), Ciencias y Tecnología (we-
tenschappen en technologie) en Humanidades 
y Ciencias Sociales (menswetenschappen en 
sociale wetenschappen). Wie voor Humani-
dades kiest, heeft de mogelijkheid om Latijn te 
volgen. Jongeren die liever een praktische weg 
inslaan, kunnen Ciclos Formativos volgen, 
waarbij ze een officieel diploma Formación 
Profesional kunnen behalen in verschillende 
vakgebieden. Omdat het onderwijs slechts ver-
plicht is tot 16 jaar, zijn er ook leerlingen die 
ermee ophouden na het vierde middelbaar. 
 
Worden de verschillende onderwijsvormen 
doorgaans op dezelfde school aangeboden of 
is er een strikte scheiding, met bijvoorbeeld 
scholen die alleen studierichtingen aanbieden 
voor doorstroming naar het hoger onderwijs 
(type ASO-school) of zelfs scholen die alleen 
studierichtingen met Latijn (en Grieks) aan- 

bieden, zoals de Nederlandse gymnasia? 
Afhankelijk van de grootte van de school en de 
infrastructuur bieden scholen vanaf het vijfde 
middelbaar een of meer onderwijsvormen aan. 
Dit hangt van de school af: sommige zijn alleen 
gespecialiseerd in Bachillerato en andere in Ci-
clos Formativos. Scholen die alleen studierich-
tingen aanbieden met Latijn (en Grieks) be-
staan jammer genoeg niet: daarvoor zijn er te 
weinig leerlingen die voor deze vakken kiezen. 
 
Bestaan er in Spanje verschillende onderwijs-
netten? Is er een kwaliteitsverschil of wordt 
er een kwaliteitsverschil ervaren in de pu-
blieke opinie tussen de verschillende onder-
wijsnetten of onderwijsverstrekkers? 
Ouders in Spanje kunnen kiezen tussen drie 
soorten scholen. 
Ten eerste zijn er de colegios públicos, de pu-
blieke scholen. Dit type school is gratis, zoals in 
België, en er zijn scholen met een goede en 
minder goede reputatie, net als in België. Je 
kunt als ouder niet zelf de school kiezen: je 
geeft je voorkeur op, maar de toewijzing ge-
beurt via loterij. 
De tweede optie zijn de colegios concertados, 
het best te vertalen als ‘halve privéscholen’. 
Hier betaal je als ouder per kind tussen de 250 
en 450 euro per maand, middagmaal inbegre-
pen. Deze scholen worden deels gefinancierd 
door de overheid. Op het gebied van onderwijs 
zijn ze strenger en veeleisender dan publieke 
scholen. Omdat ze betalend zijn, weet je als 
ouder dat je kind op een school belandt met 
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weinig migranten, bij kinderen uit ongeveer 
dezelfde sociaal-economische bevolkingslaag. 
Dit zijn de scholen met de beste reputatie, 
waar iedereen die het zich kan permitteren het 
liefst zijn kinderen heen stuurt. Ook in deze 
scholen geraak je alleen binnen via loterij. 
Ten slotte zijn er de colegios privados, privé-
scholen. Dit is de duurste optie, want je betaalt 
gemiddeld 800 tot 1000 euro per maand, mid-
dagmaal inbegrepen. Men kiest voor dit soort 
school om verschillende redenen. De gebou-
wen en sportinstallaties zijn over het algemeen 
heel goed en luxueus. Zelf geef ik les op zo’n 
colegio privado. De school beschikt over een 
immens voetbalterrein, een basketbalterrein 
en een eigen zwembad en ze ligt midden in de 
natuur. Een andere belangrijke reden waarom 
ouders bereid zijn deze prijs te betalen, heeft 
te maken met hun grote obsessie voor de En-
gelse taal. De meeste dertigers en veertigers 
zijn erg gefrustreerd omwille van hun laag ni-
veau en slechte uitspraak van het Engels en 
willen absoluut dat hun kinderen vloeiend En-
gels praten. Privéscholen werken altijd met na-
tive leerkrachten, een voordeel dat je in de 
concertados en públicos niet vindt. In het ba-
sisonderwijs krijgen kinderen in deze scholen 
zelfs uitsluitend les in het Engels, behalve tij-
dens de lessen Spaans, Catalaans en Frans. En 
nog een belangrijk detail: in de klassen van de 
colegios privados zitten vaak minder leer-
lingen, terwijl in de públicos en concertados de 
klassen gemiddeld zo’n 30 leerlingen tellen. 
 
Kun je de school beschrijven waar jij lesgeeft? 
Mijn school is een privéschool. Er is een afde-
ling infantil (1-3 jaar), primaria (6-12 jaar), se-
cundaria (12-16 jaar) en bachillerato (16-18 
jaar). De school is klein en telt in totaal 400 
leerlingen. In secundaria en bachillerato zitten 
in totaal 120 leerlingen. In bachillerato zijn de 
groepjes erg klein, tot 8 leerlingen, die dan tij-
dens bepaalde lesuren ook nog verdeeld wor-
den over verschillende vakken. 
 
Hoeveel lesuren (van hoeveel minuten) telt 
een lesweek op school (voor een leerling die 
algemeen vormend onderwijs krijgt)? Hoe-
veel lesweken zijn er en wanneer start en ein- 

digt het schooljaar? 
Een schooldag telt 7 lesuren van 50 minuten, 
een schoolweek 35 lesuren. Op mijn school is 
er elke dag les van 8 of 9 uur tot 16.45 uur. Op 
woensdagnamiddag hebben de leerlingen 
geen vrijaf. In de meeste publieke scholen is er 
in bachillerato les van 8 tot 14 uur en de leer-
lingen zijn dan vrij in de namiddag, maar dat is 
niet het geval in de privéscholen. Het school-
jaar begint rond 12 september en eindigt op 21 
juni. Er zijn 37 lesweken. Er is geen herfst- of 
krokusvakantie en de paasvakantie duurt maar 
één week. 
 
Hoeveel lesuren telt een volledige opdracht 
van een leerkracht Latijn? 
Een leerkracht in het middelbaar werkt in een 
colegio público 20 lesuren, in een colegio con-
certado maximaal 25 lesuren en in een colegio 
privado 30 lesuren om een voltijdse opdracht 
te hebben. Het best betaald zijn de leerkrach-
ten in de publieke scholen, die rond de 2000 
euro netto verdienen; het slechtst betaald zijn 
de privéscholen, waar je voor een voltijdse op-
dracht rond de 1500 euro netto verdient. 
 
Met welke vakken combineert een leerkracht 
Latijn zijn opdracht meestal, of geeft zo ie-
mand doorgaans alleen Latijn? 
De leerkracht Latijn combineert zijn werk met 
vakken als filosofie, Catalaans, Spaans of Frans. 
Er zijn ook leerkrachten die alleen Latijn geven, 
maar zo zijn er weinig. Het is zo dat je in Spanje 
als leerkracht een vak mag geven zelfs als je 
daar niet de geschikte studies voor hebt ge-
daan. Het is voldoende om tijdens je opleiding 
één klein vak gehad te hebben over de mate-
rie. Zelf studeerde ik Romaanse talen: het vak 
Latijn dat ik tijdens deze opleiding volgde, is 
voldoende om hier Latijn te mogen geven. Veel 
leerkrachten Latijn zijn hier bijvoorbeeld leer-
krachten Catalaans, die ook één vak Latijn als 
onderdeel van hun studierichting volgden. 
 
Vanaf welke leeftijd volgen leerlingen Latijn in 
Spanje? Wordt er ook Grieks aangeboden? 
Leerlingen kunnen in het vierde middelbaar 
het keuzevak Latijn volgen. Op mijn school kie-
zen ze tussen fysica/chemie, Latijn of Engelse 
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conversatie. Grieks wordt op sommige scholen 
aangeboden, maar dat is niet frequent. 
 
Hoeveel lesuren Latijn per week worden er 
voorzien? Is er verschil tussen de scholen? 
Mijn school biedt in het vierde middelbaar 4 
uur Latijn per week aan. In eerste en tweede 
bachillerato is dat 5 uur per week. Het kunnen 
ook minder uren zijn per week, de scholen be-
slissen daarover. 
 
Op basis waarvan kiezen jouw leerlingen voor 
Latijn? Is dat doorgaans een positieve of ne-
gatieve keuze? 
Leerlingen kiezen doorgaans op basis van het 
belang dat Latijn volgens hen heeft voor hun 
verdere studies, bijvoorbeeld als ze rechten 
willen studeren. Soms beginnen ze met Latijn 
om iets nieuws te kunnen studeren waarbij ze 
van nul beginnen, of omdat ze de leerkracht 
kennen of weten dat ze in een klein groepje 
gaan zitten. Het is dus een positieve keuze, die 
echter niet altijd met de inhoud van het vak te 
maken heeft. Ze beseffen echter wel dat ze 
meer zullen moeten werken voor het vak Latijn 
dan voor het vak Engelse conversatie. 
 
Welke leerlingen krijgen de raad om Latijn te 
volgen, wat wordt aangezien als het profiel 
van een leerling Latijn? 
Leerlingen die goed zijn in talen en minder 
goed in wetenschappen krijgen de raad om La-
tijn te volgen. Ook leerlingen die later een hu-
mane studierichting willen volgen, worden 
aangemoedigd om Latijn te volgen. Maar er 
zijn ook leerlingen die niet zo goed zijn in talen, 
die voor Latijn kiezen. Het vak Latijn kan hen 
helpen een beter inzicht te krijgen in het Cata-
laans en Spaans. 
 
Wordt Latijn studeren als zinvol ervaren vol-
gens de publieke opinie en volgens de leer-
lingen die het effectief volgen? 
Jammer genoeg hebben ouders liever dat hun 
kinderen ‘nuttige’ vakken volgen en dat ze bij-
voorbeeld voor economie kiezen in eerste 
bachillerato in plaats van voor Latijn. De leer-
lingen die Latijn kozen, vinden het deel cultuur 
van het vak heel boeiend, maar voor de taal 

zelf moeten ze voortdurend aangemoedigd 
worden. Het is erg moeilijk om leerlingen te 
motiveren om woordenlijsten of grammatica 
te studeren. Er is weinig interesse voor de 
grammatica, hoe gelijkend de structuren ook 
zijn met die van het Spaans en Catalaans. Over 
percentages van leerlingenaantallen beschik ik 
niet, maar Latijn geniet hier zeker niet het-
zelfde prestige als in België, Nederland, Enge-
land of Duitsland. 
 
Is er een opgelegd programma en, zo ja, welke 
doelstellingen bevat dit en welke leerinhou-
den schrijft dit voor? 
In het vierde middelbaar is de invulling van het 
vak redelijk vrij: naast de basis van de gramma-
tica is er ruimte om veel cultuur te geven. Maar 
als leerlingen beslissen verder te gaan in 
bachillerato, dan moeten ze alle inhouden le-
ren die nodig zijn om het officieel examen van 
la selectividad af te leggen. Dit is een geschre-
ven examen dat studenten moeten afleggen 
om toegang te krijgen tot de universiteit. Ze 
leggen een examen af voor verschillende vak-
ken en het beste cijfer is beslissend voor de 
studierichting waarin ze mogen starten. In Ca-
talonië is het examen Latijn als volgt ingedeeld: 
5 punten voor de vertaling van een 5 regels 
lange niet-geziene tekst, 1 punt voor een gram-
maticale vraag over de tekst, 2 punten voor 
een vraag over Latijnse uitdrukkingen en 2 
punten voor een vraag over literatuur, ver-
plichte lectuur of cultuur. De inhoud en pun-
tenverdeling kunnen verschillen per comuni-
dad autónoma (autonome regio). 
 
Worden er authentieke teksten gelezen en, zo 
ja, vanaf welk jaar? Welke auteurs worden er 
in de klas gelezen? 
Vanaf eerste bachillerato worden authentieke 
teksten gelezen. De meest gelezen auteur is 
Caesar, omwille van de eenvoud en ook omdat 
vaak van hem een tekst gegeven wordt op het 
examen de la selectividad. Wat de vertaalop-
dracht op dit examen betreft: het programma 
schrijft voor dat de leerlingen elke (authen-
tieke) tekst uit gelijk welke periode moeten 
kunnen vertalen, behalve ‘teksten die te com-
plex zijn’. Er zijn dus geen specifieke auteurs 
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opgelegd. In de leerboeken verschillen de op-
genomen auteurs. Er wordt ook veel met niet-
originele teksten gewerkt en met losse zinnen 
om de leerlingen voor te bereiden op een aan-
tal typische grammaticale examenvragen. 
Een opleiding van twee jaar (niet alle scholen 
en leerlingen beginnen al met Latijn in het 
vierde jaar) is eigenlijk te kort om leerlingen op 
een goed niveau te krijgen om vlot teksten te 
vertalen. 
Voor leerlingen die zich willen voorbereiden op 
het International Baccalaureate, is het pro-
gramma veeleisender en strikter wat de te le-
zen auteurs en hoeveelheid authentieke tekst 
betreft. Deze leerlingen moeten een vastge-
legde hoeveelheid tekst van opgelegde auteurs 
doornemen. Dit International Baccalaureate is 
populair in veel landen met privéscholen. Het 
is interessant voor leerlingen die vanuit Spanje 
in het buitenland willen gaan studeren, want 
het garandeert in een aantal landen een ge-
makkelijkere toegang tot bepaalde universitei-
ten (die dat IB erkennen). De voorbereiding 
daarop wordt alleen in privéscholen begeleid. 
 
Welke grammaticale kennis wordt er op het 
eindexamen verwacht? 
Wat leerlingen moeten kennen en kunnen op 
het vlak van grammatica, wordt precies om-
schreven in het programma: de verbuiging van 
adjectieven, substantieven en voornaamwoor-
den en de vervoeging van de werkwoorden 
(actief en passief, presens en verleden tijden 
van indicatief, conjunctief, infinitief en partici-
pium). Uitzonderingen moeten ze kunnen her-
kennen als die in een beschikbare frequentie-
lijst voorkomen. Wat de syntaxis van de zin be-
treft, moeten ze de typische constructies ken-
nen met infinitief en participium. Daarnaast 
moeten ze de betrekkelijke bijzin kennen en de 
verschillende bijzinnen ingeleid door ut en cum 
kunnen onderscheiden. Ook de meest voorko-
mende voorzetsels en voegwoorden moeten 
gekend zijn. De leerlingen kunnen op het eind-
examen een aantal typische vragen verwach-
ten, waar dan ook naartoe gewerkt wordt in de 

lessen. Typische grammaticavragen in la selec-
tividad zijn: toelichting geven bij een losse ab-
latief, betrekkelijke bijzin, infinitiefzin of bijzin 
met ut of cum, naamvallen verklaren. 
 
Wordt er een bepaalde lectuurmethode opge-
legd? 
Nee. 
 
Hoe belangrijk is antieke cultuur in de lessen? 
Aan antieke cultuur wordt in het opgelegde 
programma en in de lessen veel aandacht be-
steed. Er wordt veel nadruk gelegd op de Ro-
meinse overblijfselen in Spanje. Het is mis-
schien interessant om hier weer te geven over 
welke aspecten van de cultuur ondervraagd 
wordt op het officiële examen: de onderdelen 
die bestudeerd moeten worden zijn ‘Romeinse 
beschaving’ (urbanisme, wonen, vrijetijdsbe-
steding en tempels), ‘archeologisch patrimo-
nium’ (met in Catalonië vooral aandacht voor 
Barcelona, Ampurias, Lérida en Tarragona) en 
‘literatuur’. De volgende literaire genres en au-
teurs moeten (in vertaling) bestudeerd wor-
den: dramatiek (Plautus en Terentius), epiek 
(Vergilius, Metamorphoses van Ovidius), lyriek 
(Horatius), elegische poëzie (Ovidius), historio-
grafie (Livius), retoriek (Cicero). Dit deel van li-
teratuur wordt volledig in het Spaans bestu-
deerd, er worden niet noodzakelijk teksten in 
het Latijn gelezen van deze auteurs. 
 
 
Een voorbeeld van het Catalaanse eindexamen 
Latijn (twee reeksen, waaruit de leerling zelf 
mag kiezen) met de oplossingen is te vinden op 
onze website: www.vlot-vzw.be/prora (rubriek 
‘Lesmateriaal’). 
 
 

De Vlaamse Katrien woont in Barcelona en is leer-
kracht Latijn en Frans in de Agora International 
School Barcelona. Van opleiding is zij vertaler-
tolk Frans, Spaans en Nederlands en kandidaat in 
de Romaanse filologie. Zij behaalde aan de Uni-
versidad de Barcelona een Master de Lengua Es-
pañola y Literaturas Hispánicas. 
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Homerische miniaturen 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Dat de Griekse dichter Homerus bekend staat 
om zijn vaak zeer ver uitgewerkte vergelijkin-
gen, hoef ik aan classici niet uit te leggen. Het 
begrip ‘homerische vergelijking’ is zelfs in Van 
Dale opgenomen. Naast vele kleinere vergelij-
kingen staan er in de Ilias en de Odyssee zo’n 
240 van die homerische vergelijkingen. Hoewel 
die steeds in een bepaalde context voorko-
men, zijn het ook als zelfstandige eenheden 
mooie stukjes poëtische literatuur. 
 
Patrick Lateur, een van Vlaanderens bekendste 
classici, die voor zijn vertalingen van de Ilias en 
de Odyssee (voor deze publicatie lichtjes her-
zien) werd bekroond, heeft voor het boek Ho-
merische miniaturen 150 van die uitgewerkte 
homerische vergelijkingen geselecteerd, 
waarin gebeurtenissen uit het verhaal worden 
vergeleken met natuurlijke fenomenen of 
menselijke gedragingen. 
 
De vergelijkingen zijn ondergebracht in vier 
thema’s: (1) Van goden en mensen, van leven 
en dood; (2) Van leeuwen, wilde dieren aller-
hande; (3) Van vogels, vee en vissen; (4) Van 
vuur en water, wind en wolken. Telkens wordt 

de Griekse tekst en de vertaling van Lateur 
weergegeven, net als de referentie naar de 
epen van Homerus. 
 
Waar nodig staat er een korte verklaring bij de 
tekst. Kristoffel Demoen, hoogleraar Griekse 
letterkunde aan de Universiteit Gent, schreef 
het nawoord De hele wereld in het klein: verge-
lijkingen in en uit de homerische epen. Een re-
gister bevat een systematisch overzicht van 
alle opgenomen vergelijkingen. 
 
Zoals we dat van Uitgeverij P gewoon zijn, is 
Homerische miniaturen een heel verzorgde pu-
blicatie, die Homerusliefhebbers zeker zal kun-
nen bekoren. 
 
 

 

Homerische miniaturen. 150 ver-
gelijkingen uit Ilias & Odyssee, 
vertaald door Patrick LATEUR, Uit-
geverij P, Leuven, 2017, 176 pp. 

ISBN 978 94 92339 47 8 

€ 19,50 

www.uitgeverijp.be 

 
 

In het spoor van Vergilius 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Vergilius is zonder twijfel de meest invloedrijke 
dichter uit de hele Latijnse literatuur en voor 
velen ook de absolute nummer één. Het hoeft 
dan ook niet te verbazen dat hij in de eeuwen 

na zijn dood altijd een inspiratiebron is geble-
ven voor ontelbare dichters. Dat tonen Stijn 
Praet en Wim Verbaal mooi aan in hun boek In 
het spoor van Vergilius. 
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Uit de hele postvergiliaanse Latijnse literatuur 
kozen ze uit verschillende perioden drie ge-
dichten, die elk op hun manier creatief omgaan 
met Vergilius’ teksten. Het ene is erdoor geïn-
spireerd, het andere is een reactie erop, het 
derde is een vrije herwerking. Bovendien illus-
treren ze elk de doorwerking van een van de 
drie gedichten van Vergilius: Bucolica, Geor-
gica en Aeneis. 
 
In De besloten tuin vertelt Walafried Strabo, 
een 9e-eeuwse abt, hoe hij zelf zijn tuintje 
heeft aangelegd, omgespit, beplant en ver-
zorgd; centraal staat een catalogus van 24 
planten. Het gedicht is een verwijzing naar het 
vierde boek van Vergilius’ Georgica, maar in te-
genstelling met de conventies van het leer-
dicht geeft het blijk van een grotere persoon-
lijke betrokkenheid. 
 
Het verhaal van de ezel, geschreven ca. 1200 
door een onbekende dichter, doet op het eer-
ste gezicht denken aan een epische hoofse ro-
man, met dat verschil dat het hoofdpersonage 
geen ridderlijke edelman is, maar een ezel. Op 
die manier is het een parodie op Vergilius’ Ae-
neis, waarmee de anonieme dichter zich van 
de zwaarwichtige toon van Vergilius afwendt, 
maar toch geregeld verwijzingen naar het La-
tijnse epos gebruikt. 

De Engelse dichter John Milton (1608-1674) is 
vooral bekend om zijn epische gedicht Para-
dise lost, maar schreef ook Latijnse gedichten, 
waarvan Klaaglied om Damon uit 1645 een 
voorbeeld is. Het werd geschreven naar aanlei-
ding van de dood van Miltons jeugdvriend en 
doet daarmee denken aan de klassieke ele-
gieën. De pastorale vorm is ontleend aan Ver-
gilius’ Bucolica en diens Griekse voorgangers, 
in het bijzonder de beschrijving van de dood 
van Daphnis in Theocritus’ eerste idylle of Ver-
gilius’ vijfde ecloge. 
 
Bij de drie gedichten staan de Latijnse tekst en 
de Nederlandse vertaling naast elkaar. Een uit-
voerig notenapparaat moet de soms mysteri-
euze tekst verduidelijken. In het nawoord wor-
den de drie teksten historisch en literair gesi-
tueerd en toegelicht. In lijn met de andere pu-
blicaties in deze reeks van Uitgeverij P is veel 
zorg besteed aan de vormgeving. 

 

 

STRABO - Anonymus - MILTON, In 
het spoor van Vergilius, vertaald 
door Stijn PRAET en Wim VER-
BAAL, Uitgeverij P, Leuven, 2017, 
112 pp. 

ISBN 978 90 79433 77 3 

€ 20,00 

www.uitgeverijp.be 

 
 

Cicero 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Geregeld verschijnt er van Lampas, het Neder-
landse tijdschrift voor classici, een themanum-
mer. Deze keer is het centrale onderwerp Ci-
cero’s Pro Sexto Roscio Amerino, de redevoe-
ring ter verdediging van Sextus Roscius uit 
Ameria, die wordt beschuldigd van moord op 
zijn vader. In zeven bijdragen van evenveel au-
teurs wordt de politieke en juridische context 
van het proces geschetst, alsook Cicero’s ge-
bruik van retorische en narratieve technieken 
en van literaire citaten in deze redevoering. 

Olga Tellegen-Couperus legt uit dat het proces 
tegen Roscius niet alleen een moordzaak be-
trof, maar dat de postume proscriptie van Ros-
cius’ vader en de confiscatie van diens bezittin-
gen de kwestie compliceerde, maar Cicero te-
gelijk ook de mogelijkheid gaf om de aandacht 
van de eigenlijke aanklacht af te leiden. 
 
Jakob Wisse beschrijft in zijn artikel Cicero’s re-
torisch gebruik van karaktertekeningen en de 
samenhang waarmee hij die overredingstech- 
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niek gebruikt doorheen de redevoering. Zo 
wordt de beklaagde voorgesteld als slachtoffer 
en wordt er met een beschuldigende vinger ge-
wezen naar de andere betrokkenen om de jury 
te manipuleren. 
 
Lidewij van Gils toont aan welke voordelen de 
narratio heeft in het overtuigingsproces. Het 
perspectief van de outsider kan bijvoorbeeld 
gemakkelijker worden gehanteerd in de vorm 
van een verhaal dan als deel van de argumen-
tatie, een uitzonderlijke situatie kan toch als 
aanvaardbaar worden voorgesteld en stereo-
types kunnen een overtuigende rol spelen in 
het verhaal. 
 
In het artikel Cicero auctor et actor heeft Chris-
toph Pieper het over de theatrale aspecten in 
Cicero’s pleidooi. Ondanks de moeilijke om-
standigheden waarin het proces plaatsvond, 
maakte Cicero van zijn actio een grote show, 
waarin hij zijn eigen persona vestigde en zich-
zelf presenteerde als de grote verdediger van 
de Romeinse republiek. 
 
Dat laatste komt ook aan bod in de bijdrage 
van Catherine Steel. In Roscius’ verdediging 
moest Cicero het ook hebben over recente po-
litieke gebeurtenissen, in het bijzonder de pro-

scripties en Sulla’s positie als dictator, aange-
zien Roscius’ vader door proscriptie zijn bezit-
tingen was kwijtgeraakt en ze door een gunste-
ling van Sulla waren ingelijfd. 
 
Piet Gerbrandy maakt duidelijk dat Cicero in 
zijn pleidooi voor Roscius geregeld verwijst 
naar literaire teksten en traditionele Romeinse 
verhalen. Op die manier plaatst hij de ellende 
van zijn cliënt en zijn eigen optreden in de con-
text van grote literatuur en hangt hij een ver-
haal op van een hulpeloos slachtoffer en diens 
onverschrokken advocaat. 
 
Tot slot stelt Richard Haasen het project Cicero 
gaat verder voor. Specialisten uit verschillende 
disciplines hebben een commentaar bij de re-
devoering voor Roscius online gezet met histo-
rische, retorische en literaire achtergronden 
(www.cicerogaatverder.nl) . 

 

 

Cicero, themanummer Lampas, jg. 
50, nr. 4, Uitgeverij Verloren, Hil-
versum, 2017, 80 pp. 

ISBN 978 90 8704 693 4 

€ 15,00 

www.verloren.nl/lampas 

 
 

Het verhaal van Apollonius 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Als vijfde deel in de Zenobiareeks van Uitgeve-
rij Verloren is Het verhaal van Apollonius ver-
schenen, een vertaling door Vincent Hunink 
van Historia Apollonii regis Tyri. Deze ‘Geschie-
denis van Apollonius, koning van Tyrus’ is een 
in het Latijn overgeleverde roman (die mogelijk 
teruggaat op een Grieks origineel), waarvan de 
auteur en de datering onbekend zijn (schattin-
gen lopen uiteen van de tweede tot de vijfde 
eeuw). Het fictieve verhaal speelt zich af in een 
samensmelting van de klassieke en de christe-
lijke traditie tegen een oostelijk-mediterrane  

achtergrond. Het is geschreven in een eenvou- 
dige taal, maar bevat niettemin een veelheid 
van invloeden uit de hele klassieke literatuur. 
 
Het verhaal is ingewikkeld door de verschil-
lende personages en hun onderlinge verhou-
dingen, door de wisselende plaatsen waar de 
gebeurtenissen zich afspelen (wel alle in de 
Griekstalige wereld) en door onnavolgbare 
verwikkelingen. Het hoofdpersonage is Apollo-
nius, de koning van Tyrus, die net als zijn vrouw 
en dochter de meest ongeloofwaardige en 
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waanzinnige avonturen beleeft op zijn zwerf-
tochten door het oostelijke Middellandse Zee-
gebied, van Egypte tot Klein-Azië. 
 
Afwisseling is er ook in de vertelstijlen, waar-
van er vele door elkaar worden gebruikt. De 
verhaallijnen en zelfs de formulering doen vaak 
denken aan Homerus’ Odyssee, Vergilius’ Ae-
neis of Ovidius’ Metamorphoses. Het verhaal 
bevat passages die episch of tragisch van aard 
zijn, wat eigen is aan de hellenistische en laat-
antieke roman. Het taalgebruik en de spelling 
bevatten kenmerken van het Laatlatijn. In de 
middeleeuwen, de renaissance en het huma-
nisme was het werk bijzonder populair, zoals 
blijkt uit de vele navertellingen. 
 
Een omstandige inleiding van Diederik Burgers-
dijk maakt de lezer wegwijs in de historische en 
literaire achtergrond van het verhaal: het ro-

mangenre in de oudheid, het verhaal, de plaat-
sen en personages, de scènes en modellen, de 
taal en tekst en tot slot de receptie. Vervolgens 
wordt de roman over Apollonius gepresen-
teerd in een nieuwe, eigentijdse vertaling, 
waarnaast ook de originele Latijnse tekst is op-
genomen. De verschillende vertelstijlen wor-
den duidelijk gemaakt door middel van de ty-
pografie. Een twintigtal noten verduidelijken 
de inhoud. Achteraan is er ook een bibliografie 
toegevoegd. 
 
 

 

Het verhaal van Apollonius, ver-
taald door Vincent HUNINK, Uitge-
verij Verloren, Hilversum, 2018, 
128 pp. 

ISBN 978 90 8704 714 6 

€ 15,00 

www.verloren.nl 

 
 

Het bestaan van de goden 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
De goden hadden een alomtegenwoordige 
plaats in de Grieks-Romeinse samenleving. Ze 
werden vereerd met tempels, beelden en of-
fers. De mythologische verhalen over goden 
waren een wezenlijk onderdeel van de antieke 
literatuur en cultuur. Toch was niet iedere 
Griek of Romein ervan overtuigd dat de goden 
ook echt bestonden. Zelfs als dat werd aange-
nomen, waren er verschillende opvattingen 
over de aard en de functie van de goden. De 
kwestie leverde in elk geval genoeg stof tot dis-
cussie voor de filosofen. 
 
Marcus Tullius Cicero is vooral bekend als 
staatsman en redenaar, maar hield zich in een 
aantal geschriften ook bezig met filosofische 
onderwerpen. In de zomer van 45 v.C. schreef 
hij De natura deorum, een boek waarin de ver-
schillende ideeën over goden bij elkaar worden 
gebracht. In de inleiding ervan schrijft hij dat 
het zijn doel is om de Griekse filosofie in het 

Latijn weer te geven, de jeugd op te voeden en 
te strijden tegen het morele verval. 
 
In de traditie van de filosofische dialoog zoals 
die bekend is van Plato, laat Cicero drie histori-
sche figuren (Velleius, Balbus en Cotta) samen 
een gesprek voeren over de goden; zelf neemt 
hij inhoudelijk niet deel aan het gesprek. In de 
drie boeken komen achtereenvolgens het epi-
curisme, het stoïcisme en de Academie aan 
bod. De drie heren zijn het niet met elkaar eens 
en weerleggen elkaars standpunten en argu-
menten. Hoewel hij wordt beschouwd als een 
sceptisch academicus, drukt Cicero op het 
einde voorzichtig zijn voorkeur uit. 
 
De natura deorum is niet Cicero’s populairste 
werk, maar het is wel belangrijk omdat hij 
daarin Griekse filosofische termen heeft voor-
zien van een Latijns equivalent. Het boek had 
ook invloed in de late oudheid, toen de kerkva- 
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ders er gebruik van maakten om de heidense 
religie te bestrijden, en vond later navolging. 
Het onderwerp heeft ook niets aan actualiteit 
ingeboet, want de plaats van religie in de sa-
menleving is nog steeds een hot topic. 
 
De vertaling van Vincent Hunink wordt ingeleid 
door Rogier van der Wal. De talrijke verkla-
rende noten geven achtergrondinformatie om 
de tekst te kunnen volgen, alsook de bronver-
meldingen van Cicero’s citaten. Het alfabetisch 
register bevat alle belangrijke namen en be- 

grippen met een verwijzing naar de plaats(en) 
waar ze voorkomen in de tekst en sommige 
met een korte toelichting. 

 

 

CICERO, Het bestaan van de go-
den, vertaald door Vincent HU-
NINK, Uitgeverij DAMON, Eindho-
ven, 2018, 208 pp. 

ISBN 978 94 6340 133 3 

€ 24,90 

www.damon.nl 

 
 

Cicero 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
In de serie Elementaire deeltjes van Amster-
dam University Press, waarvan we reeds eer-
der enkele boekjes bespraken, is het onlangs 
verschenen nummer 57 gewijd aan Cicero. 
Deze veelzijdige Romein – politicus, advocaat, 
redenaar en filosoof – was een van de belang-
rijkste en invloedrijkste figuren uit de oudheid. 
Om dat duidelijk te maken geven vier auteurs, 
ieder vanuit hun eigen specialisatie, een over-
zicht van het leven en de werken van Cicero. 
 
Vier hoofdstukken van het boek zijn gewijd aan 
Cicero als politicus, waarbij telkens zijn vijan-
dige positie tegenover een collega-policitus als 
uitgangspunt wordt genomen: zijn strijd tegen 
de samenzweerder Catilina, tegen de volkstri-
buun Clodius en tegen de drieman Marcus An-
tonius, maar ook zijn positie tussen Caesar en 
Pompeius. Die politieke hoofdstukken worden 
afgewisseld met drie thematische hoofdstuk-
ken, waarin de overige activiteiten van Cicero 
worden besproken: Cicero als schrijver, als ad-
vocaat en als filosoof. Hoewel hij vooral 
daarom bekendheid geniet, is er geen afzon-

derlijk hoofdstuk over Cicero als redenaar, om-
dat zijn retorische activiteiten en kwaliteiten 
als een rode draad doorheen zijn andere bezig-
heden lopen. Het laatste hoofdstuk gaat over 
het voortleven van Cicero. 
 
Naast de genoemde onderwerpen bevat het 
boekje ook een tijdlijn met de belangrijkste ge-
beurtenissen in Cicero’s leven (chronologisch), 
een volledig overzicht van al zijn werken (inge-
deeld per categorie), een korte verklarende 
woordenlijst, aanbevolen werken van Cicero 
om (in vertaling) te lezen, een literatuurlijst en 
een alfabetische index. 

 

 

Lidewij VAN GILS, Christoph PIE-
PER, Olga TELLEGEN-COUPERUS 
en Rogier VAN DER WAL, Cicero, 
Amsterdam University Press, Am-
sterdam, 2018, 192 pp. 

ISBN 978 94 6298 377 9 

€ 9,99 

www.elementairedeeltjes.nl 
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WEBWIJZER 
 

 
 
 

Digital Atlas of the Roman Empire 
 

Bespreking door Dimi Van Hoof 
 
 
Sinds 2012 werkt de Zweedse Lund University 
aan een zeer uitgebreide digitale atlas van het 
Romeinse Rijk. Deze atlas, die door iedereen 
vrij te raadplegen is, dient bovendien niet al-
leen maar om plaatsen op te zoeken of om de 
wegen tussen de verschillende Romeinse ste-
den en dorpen te bekijken. Een muisklik op een 
van de duizenden steden of dorpen geeft ons 
namelijk allerlei informatie over die plaats. Zo 
krijgen we te zien welke naam/namen de stad 
in de loop van de Romeinse tijd heeft gehad, 
wat de huidige naam is, in welk land ze ligt en 
in welke periode de stad heeft bestaan: vanaf 
de eerste vermelding tot de ondergang van de 
stad (momenteel lijkt het laatste jaartal 640 
n.C. te zijn, ook voor steden die pas later of 
zelfs helemaal niet verdwenen). Ook vermeldt 
de site de aanwezigheid van theaters, bruggen, 
aquaducten ... in de geselecteerde stad. Vele 
van deze gebouwen staan bovendien met een 
eigen symbool aangegeven in de atlas wanneer 
ze zich niet in een stad bevonden. Ten slotte 
toont de website ook steeds links naar andere 
referentiewerken. Deze zijn echter niet alle-
maal gratis te gebruiken en bieden voor velen 
dus weinig meerwaarde. 
 
De zijbalk van de digitale atlas biedt naast de 
extra informatie over de steden, dorpen en ge-
bouwen ook enkele andere interessante func-
ties aan. De belangrijkste hiervan is uiteraard 
de zoekfunctie, die in beide richtingen werkt: 
er kan worden gezocht op moderne plaatsna-
men, maar ook op de namen uit de Romeinse 
tijd. Het is zelfs niet nodig om de volledige 
naam in te voeren tijdens het zoeken. Wan-
neer een deel van de naam wordt ingevoerd, 
toont de site alle plaatsnamen die in aanmer- 

king komen. Een handige manier om toch nog 
de plaatsnamen te vinden waarvan je de naam 
niet meer volledig weet. Hierbij wel een cave-
at: alleen de plaatsen waarvan een Romeinse 
naam gekend is, kunnen worden gezocht. Zo 
wordt de Romeinse villa van Erps-Kwerps wel 
getoond op de kaart, maar kan ze niet worden 
opgezocht. Wervik (ofwel Viroviacum) kan 
daarentegen wel worden gevonden door de 
zoekfunctie. Ook kan men op de atlas bepaalde 
gebouwen, wegen, grenzen, provincies ... laten 
aanduiden via de optie ‘Layer’. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld alle vaste forten van de Romeinse 
legioenen op de kaart doen verschijnen. Hierbij 
krijgen we zelfs de namen van de legioenen die 
waren gestationeerd in deze forten en de peri-
ode waarin zij er verbleven. In Bonn bijvoor-
beeld waren achtereenvolgens Legio I Germa-
nica, Legio XXI Rapax en Legio I Minervia gesta-
tioneerd. De kaart maakt zelfs een onderscheid 
tussen vaste forten, tijdelijke legerkampen en 
signalisatietorens. Ten slotte kan ook de hui-
dige kaart van de geselecteerde regio worden 
getoond. 
  
Omdat de website beoogt een atlas te zijn, ziet 
de kaart van het Romeinse Rijk er ook uit alsof 
ze recht uit een fysieke atlas kon komen: de 
hoogte van het terrein en de begroeiing wor-
den aangegeven door een kleurverschil en wie 
ver genoeg inzoomt, ontdekt zelfs hoogtelij-
nen. De Etna is bijvoorbeeld meer dan 3200 
meter hoog. 
 
Dit alles maakt van deze site niet alleen een 
handig opzoekmiddel, maar misschien zelfs 
een nuttige toevoeging aan de lessen Latijn. 
Elke plaats op de kaart heeft namelijk haar ei- 
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gen URL. Het is dus zeer gemakkelijk om tijdens 
de lesvoorbereiding deze URL’s te verzamelen, 
zodat tijdens de les enkele plaatsen op de kaart 
(en hun informatie) snel na elkaar getoond 
kunnen worden zonder al te veel opzoekwerk. 
Wie bijvoorbeeld Misenum wil zien op de 
kaart, kan gewoon surfen naar dare.ht.lu.se/ 
places/16720. Geïnteresseerden kunnen de 
hele atlas vinden op dare.ht.lu.se. 

 

 
 

Deel het nieuws over deze atlas ook met de 
leerkrachten (katholieke) godsdienst. De atlas 
bevat namelijk niet alleen een overzicht van 
Romeinse plaatsnamen, maar men kan ook alle 
plaatsen laten aanduiden die in de Bijbel wor-
den genoemd. Zelfs dorpen die tijdens het Ro-
meinse Rijk niet meer bestonden, kunnen op 
deze manier worden aangeduid, hoewel ze 
verder niet op de kaart worden getoond. Elk 
van deze Bijbelse plaatsen kan ook worden 
aangeklikt, waarna je collega godsdienst te 
zien krijgt in welke passages van de Bijbel deze 
plaats wordt genoemd en waarbij hij zelfs kan 
doorklikken naar een Engelse versie van deze 
passage. Omdat er van deze plaatsen vaak 
geen Romeinse naam bestaat, kunnen de 
meeste Bijbelse plaatsen jammer genoeg niet 
via de zoekfunctie worden opgezocht. 
 

http://dare.ht.lu.se 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
BUITENLAND 

 
 Van 28.07 tot 04.08.2018 
 30. Amöneburger Lateinwoche 
 Septimana Latina 
 Haus Höhenblick, Braunfels (DE) 
 W. Bohmhammel, H. Fliedner, D. Harbort, H.-C. 

Schröter, T. Gölzhäuser 
 De bedoeling van deze Latijnse week is het spreken 

van Latijn te bevorderen. Het programma is hoofd-
zakelijk gericht op jongeren, maar ook leerkrachten 
zijn welkom. Op het programma staan Latijnse 
oefeningen, Latijnse conversaties, een excursie, 

koken, een Romeinse maaltijd, een Latijnse voor-
dracht ... Daarnaast komen ook theater en muziek-
beoefening aan bod. 

 www.septimanalatina.org 

 
 Van 03.09 tot 09.09.2018 
 7. Freisinger Lateinwoche 
 Septimana Latina 
 Pallotti Haus, Freising (DE) 
 R. Maier, M. Hofmann, U. Fonticola 
 Bedoeling en programma zijn gelijklopend met de 

30. Amöneburger Lateinwoche. 
 www.septimanalatina.org 

 
Cursussen en congressen 

 
 
BUITENLAND 

 
 24.08 en 25.08.2018 
 Congrès annuel 

 Euroclassica 
 London (GB) 
 Verschillende sprekers 
 Onderwerpen van de lezingen: Primary Latin; Re-

viving Classics in schools with no existing courses; 
Online and multilingual resources; Latin through 
the medium of Latin language based courses; Non-
linguistic courses: classical civilization; What do we 
mean by ‘Latin’ on the curriculum? (discussion); 
bezoek aan het British Museum en de National 
Gallery. 

 www.euroclassica.eu 

 
 01.09.2018 
 Macedonië: rijkdom, macht en identiteit 
 Labrys Reizen 
 Amsterdam (NL) 
 Vladimir Stissi en Christine de Haan-Oudshoorn 
 Deze cursus is bedoeld als voorbereiding op een 

achtdaagse studiereis naar Noord-Griekenland van 
17.10 tot 24.10.2018. Het centrale thema van de 
cursus vormt de opkomende macht van het ko-
ningshuis der Archeaden, o.a. ten gevolge van de 
goud- en zilverwinning in het Macedonische ge-
bied, de grootschalige uitbreiding van het gebied 
door Philippus II en zijn zoon Alexander de Grote en 
de vermenging van Macedonisch-Griekse en Oos-
terse culturen ten gevolge hiervan. 

 www.labrysreizen.nl 

Lezingen 
 

 
 03.06.2018 
 Ils sont fous ... ces Gaulois 
 Ptah-hotep asbl 
 Bibliothèque Publique Locale, Nivelles 

 M. Droumart 
 www.ptah-hotep.be/evenement/ils-sont-fous-ces-

gaulois 
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Tentoonstellingen 
 

 
 Tot 17.06.2018 
 Pompeii, the immortal city 
 Beursgebouw, Brussel 
 Eerst maakt men de uitbarsting van de Vesuvius 

mee, die de stad in 79 verwoestte. Daarna ontdekt 
men een honderdtal voorwerpen, die het verhaal 
van de stad in twee thema’s evoceren: natuur en 
technologie. 

 www.expo-pompeii.be 
 

 Vanaf 22.06.2018 
 Dis Manibus: tombes sous la loupe 
 Espace Gallo-Romain, Ath 
 www.espacegalloromain.be 

 
 Tot 20.09.2018 
 Romeinen in legostenen 
 Archeocentrum, Velzeke 
 Er komen verschillende thema’s aan bod: een my-

thologisch deel met klassieke tempel, landelijke be-
woning met Gallo-Romeinse tempel, militairen met 
fort in hout, haven met uitkijktoren, villa en graf-
veld, wonen en werken, militairen aan de grens, 
hoogtepunten van de Romeinse samenleving. 

 www.pam-ov.be/velzeke 
 

 Tot 02.12.2018 
 Au temps de Galien: un médecin grec dans l’em-

pire romain 
 Musée Royal de Mariemont, Morlanwelz 
 www.musee-mariemont.be 

 
BUITENLAND 

 
 Van 06.2018 tot 09.2018 
 La BD exposée: les ombres du Styx 
 Musée Gallo-Romain, Saint-Romain-en-Gal/Vienne 

(FR) 
 Het gaat om een strip van Isabelle Dethan, die zich 

in 205 afspeelt in Leptis Magna. Daar is een serie-
moordenaar aan het werk. Marcus Selius Dento 
leidt het onderzoek. 

 musee-site.rhone.fr/wp-content/uploads/2017/ 
08/Plaquette-SAISON-POUR-TOUS-Feuilletable-
Copie-min.pdf 

 
 Tot 10.06.2018 
 Sirenen, saters en sfinxen 
 Teylers Museum, Haarlem (NL) 
 Deze tentoonstelling presenteert een selectie van 

prenten en tekeningen uit de verzameling van het 
Teylers Museum waarin mythische dieren de 
hoofdrol spelen. 

 www.teylersmuseum.nl 
 

 Tot 17.06.2018 
 Die Etrusker: Weltkultur im antiken Italien 
 Badisches Landesmuseum, Karlsruhe (DE) 
 Grootschalige tentoonstelling gewijd aan de Etrus-

ken. 
 www.landesmuseum.de 

 
 Tot 02.07.2018 
 Théâtre du pouvoir 
 Musée du Louvre, Paris (FR) 
 De belangstelling in deze tentoonstelling gaat uit 

naar de codes die gangbaar zijn in de voorstelling 
van de macht vanaf de oudheid tot nu. 

 www.louvre.fr 
 

 Vanaf 06.07.2018 
 Die Bilderwelt der Kelten 
 Kelten Römer Museum, Manching (DE) 
 www.archaeologie-bayern.de/de/zweigmuseen 

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

 
 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 voorwerpen van 
de 1e tot de 4e eeuw n.C. 

 www.musees-strasbourg.eu 
 

 Tot 02.09.2018 
 Into the heart of a sacred place: the archaeological 

excavations of Campo della fiera di Orvieto 
 Musée National d’Histoire et d’Art, Luxembourg (LU) 
 Het gaat vooral om de opgravingen van een Etrus-

kisch heiligdom, maar er werden ook sporen van 
bewoning uit de 15e eeuw gevonden. 

 www.mnha.lu 
 

 Tot 02.09.2018 
 Römer oder so 
 Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz (AT) 
 Tentoonstelling over een grafveld dat ontdekt werd 

in Brigantium. 
 www.vorarlbergmuseum.at 

 
 Tot 16.09.2018 
 Licht! Lampen und Leuchter der Antike 
 Burg Grünwald, München (DE) 
 www.archaeologie-bayern.de 

 
 Tot 16.09.2018 
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 Torques et compagnie: cent ans d’archéologie des 
Gaulois dans les collections du Musée d’Epernay 

 Musée du Pays du Châtillonnais, Châtillon-sur-
Seine (FR) 

 www.musee-vix.fr 
 

 Tot 07.10.2018 
 De terre et de couleur: itinérance archéologique 

et artistique dans les Alpes Maritimes 
 Musée d’Archéologie, Antibes (FR) 
 Aquarellen van Bernard Alunni en Marie-Christine 

Alunni-Lemayeur worden geconfronteerd met ar-
cheologische voorwerpen vanaf de prehistorie tot 
heden. 

 en.calameo.com/read/0020745048e27ffbe2024 
 

 Tot 07.10.2018 
 Menschenbilder: Wege zum Porträt von der Anti-

ke bis zur Gegenwart 
 Bode-Museum, Berlin (DE) 
 Het menselijk portret zoals het tot uiting komt op 

munten en medailles. 
 www.smb.museum 

 
 Van 15.09 tot 11.10.2018 
 Pas des deux: Römisch-Germanisches Kolumba 
 Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Köln (DE) 
 Hierin wordt de vraag gesteld naar de existentiële, 

veelvoudige condities van het menselijk bestaan. 
Thema’s als tijd en stilstand, identiteit en schep-
ping, macht en familie, schoonheid en levensvreug-
de, doodsverwachting en doodsverlangen hebben 
een fundamentele betekenis in verband met de ac-
tuele situatie in onze wereld. Deze thema’s worden 
geïllustreerd aan de hand van 500 000 jaar kunst en 
cultuur in Keulen. 

 www.roemisch-germanisches-museum.de 
 

 Tot 28.10.2018 
 Rom lebt ... und wir mittendrin! 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 Grote olieverfschilderijen met 3D-effecten verras-

sen de bezoeker. Scènes uit het alledaagse leven 
van de Romein nodigen de bezoeker uit om binnen 
te treden in deze fascinerende wereld. Zo wordt 
men van gewone bezoeker tot een deel van de 
tentoonstelling. Originele Romeinse vondsten of 
replica’s worden bij iedere scène in hun originele 
context getoond. 

 www.saalburgmuseum.de 
 

 Tot 28.10.2018 
 Wachters  van het Noorden: Romeinen in Wijchen 
 Museum Kasteel Wijchen, Wijchen (NL) 
 www.museumwijchen.nl 

 
 Tot 04.11.2018 
 Waffen keltischer und römischer Zeit im Treverer-

gebiet 

 Archäologiepark Belginum, Morbach-Wederath (DE) 
 Zowel originele wapens als reconstructies. 
 www.belginum.de 

 
 Tot 11.11.2018 
 Monnaie, monnaies! 
 Bibracte, Musée de la Civilisation Celtique, Glux-en-

Glenne (FR) 
 Deze expo is vooral gewijd aan de Keltische munten. 
 www.bibracte.fr 

 
 Tot 30.11.2018 
 Ménagerie antique 
 Centre d’Interprétation, Alise-Sainte-Reine (FR) 
 Openluchttentoonstelling gewijd aan de uitgebrei-

de fauna waarnaar de belangstelling van de antieke 
kunstenaars en hun opdrachtgevers uitging, maar 
ook aan de rol die dieren speelden in de Gallo-
Romeinse maatschappij. 

 www.alesia.com 
 

 Tot 31.12.2018 
 Rouge ou noir: céramique antique et contempo-

raine – confrontation 
 Musée Départemental de la Céramique, Lezoux (FR) 
 www.musee-ceramique.puy-de-dome.fr 

 
 Van 16.06.2018 tot 06.01.2019 
 Hightech Romeinen 
 Limburgs Museum, Venlo (NL) 
 Deze tentoonstelling liep eerder al in Technopolis 

(Mechelen). Ze is ingedeeld in 9 paviljoenen: rei-
zen, militairen, communicatie, architectuur, kunst  
en nijverheid, rekenkunde, luxe, water en machines. 

 www.limburgsmuseum.nl 
 

 Van 16.06.2018 tot 13.01.2019 
 Classic Beauties: kunstenaars, Italië en de schoon-

heidsidealen van de 18e eeuw 
 Hermitage, Amsterdam (NL) 
 Het menselijk lichaam heeft de kunstenaars door 

de eeuwen heen gefascineerd. In het midden van 
de 18e eeuw kreeg dit onderwerp in de kunst  een 
nieuwe dimensie door de spectaculaire opgravin-
gen in Italië. Onder meer Canova, Thorvaldsen, 
Mengs, Kauffman en Batoni streefden naar de ul-
tieme perfectie: nog beter dan het esthetische ide-
aal van Grieken en Romeinen. Veel kunstenaars en 
welgestelde jongeren gingen naar Italië om de 
bronnen van inspiratie op te zoeken. De tentoon-
stelling is een Grand Tour langs de neoclassicisti-
sche kunst. 

 www.hermitage.nl 
 

 Tot 24.02.2019 
 Römisch way of life: Archäologie und Playmobil 
 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württem-

berg, Konstanz (DE) 
 www.konstanz.alm-bw.de 
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 Van 16.09.2018 tot 11.08.2019 
 Valentinian und die Pfalz in der Spätantike 
 Historisches Museum der Pfalz, Speyer (DE) 
 www.museum.speyer.de 

 

 Tot 22.11.2019 
 Der Adler Roms: Carnuntum und die Armee der 

Cäsaren 
 Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg (AT) 
 www.carnuntum.at 

 

Muziek en ballet 
 

 
 La clemenza di Tito (Wolfgang Amadeus Mozart) 
 Opera Ballet Vlaanderen 
 01.06 en 03.06.2018: Vlaamse Opera, Antwerpen 
 www.operaballet.be 

 
 Cantates françaises (Louis-Nicolas Clérambault) 
 Festival Musiq’3 2018 
 Programma: Apollon, Le jaloux en Pirame et Tisbé. 
 29.06.2018: Flagey, Brussel 
 www.flagey.be 

 
 Ego sum homo: musical visions of Hildegard von 

Bingen 
 Amuz – Tiburtina Ensemble 
 Men presenteert een bloemlezing van Hildegards 

visionaire muziek uit de Riesencodex. Men zingt 
hypnotiserende, melismatische gezangen ter ere 
van de Heilige Geest, de Maagd Maria en heiligen 

uit het Rijnland, afgewisseld met enkele polyfone 
en instrumentale werken. 

 18.08.2018: Sint-Andrieskerk, Antwerpen 
 www.amuz.be 

 
 L’Orfeo (Claudio Monteverdi) 
 Amuz – I Fagiolini & The English Cornett and Sack-

butt Ensemble 
 26.08.2018: Bourlaschouwburg, Antwerpen 
 www.amuz.be 

 
 Ouverture zu Coriolan (Ludwig van Beethoven) 
 De Munt 
 Bovendien: Konzert as-mol für zwei Klaviere und 

Orchester van Max Bruch en Tableaux d’une exposi-
tion van Modest Moesorgski en Maurice Ravel. 

 02.09.2018: Bozar, Brussel 
 www.demunt.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
 09.09.2018 
 Verzameling Griekenland Jubelpark 
 Amarant 
 Gids: Klaas Vansteenhuyse – Koninklijke Musea 

voor Kunst en Geschiedenis, Brussel 
 www.amarant.be 

 
BUITENLAND 

 
 Van 14.09 tot 20.09.2018 
 Roemrijk Etrurië 
 Labrys Reizen – Niels Steensma 
 De cultuur van de Etrusken (Midden-Italië, laatste 

millennium v.C.) staat niet voor niets te boek als de 
eerste grote beschaving van Italië. Dankzij hun han-
delsgeest, hun kundigheid ter zee en de vruchtbare 
en mineraalrijke gronden in hun leefgebied waren 
de Etrusken tijdenlang een belangrijke speler op 
het mediterrane toneel. Zij vielen op door hun 
unieke en raadselachtige taal, bijzondere mentali-
teit en leefgewoonten, een hoge stand van tech-
niek en talloze kunstzinnige voortbrengselen van 
ongekende schoonheid en kwaliteit. Men bezoekt 
eveneens schitterende middeleeuwse steden als 
San Gimignano en Siena. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 Van 18.09 tot 24.09.2018 
 De jonge jaren van Alexander de Grote 
 Labrys Reizen – Hein L. van Dolen 
 In de zomer van 356 v.C. werd Alexander de Grote 

in Macedonië geboren. Algauw deden verhalen de 
ronde over zijn ouders, hun verliefdheid en ruzies, 
de vroegste levensjaren van hun zoon, diens oplei-
ding en eerste optreden als koning. Tijdens deze 
reis worden plaatsen bezocht die met de kinder-
tijd, scholing en troonsbestijging van Alexander in 
verband staan. Bovendien worden enkele lezingen 
gegeven over de geschiedenis van Macedonië, het 
latere leven van Alexander, zijn leermeester Aristo-
teles en de bronnen die over zijn leven en daden 
zijn geschreven. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 Van 17.10 tot 24.10.2018 
 Macedonië: rijkdom, macht en identiteit 
 Labrys Reizen 
 Zie de gelijknamige cursus (01.09.2018). 
 www.labrysreizen.nl 
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Evenementen 
 

 
 10.06.2018 
 Romeinse dag 
 Raakvlak (Onroerend Erfgoed Brugge en Omme-

land) en Stad Torhout 
 Kasteel van Wijnendale, Torhout 
 Men kan er een heuse Romeinse markt bezoeken. 

Men ziet er Gallo-Romeinen in volle actie aan het 
werk: houtbewerkers, smeden, wevers, vlechters. 
Soldaten tonen hun uitrusting. Men kan er ook 
proeven van Romeinse delicatessen. Alle deelne-
mers geven uitleg over hun activiteiten, beroep en 
handelswaren. Men kan er zelf vlechten, munten 
slaan en Romeinse spelletjes spelen. 

 www.raakvlak.be 
 

 14.07 en 15.07.2018 
 Le rendez-vous gallo-romain 
 Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort 
 Er zijn kampen, gevechten en ambachtslieden uit 

alle tijdperken. 
 www.malagne.be 

 
 12.08.2018 
 Fête des jardins gallo-romains 
 Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort 
 www.malagne.be 

 
 19.08.2018 
 XXXIes Fêtes Romaines et 3ème marché romain 
 Statio Romana 
 Musée Gallo-Romain, Waudrez 
 Bezoek aan het museum en zijn tentoonstellingen;  

Romeinse markt; optreden van de pretoriaanse 
wacht; voorstelling van het leven van de Romeinse 
burgers, Romeinse en Gallo-Romeinse kledij; sla-
venverkoop; Romeinse spelen; ateliers; voorstel-
ling van diverse ambachten: weven, muntslag, ver-
vaardigen van cosmetica. 

 www.statioromana.org 
 

 25.08 en 26.08.2018 
 Week-end d’archéologie expérimentale 
 Archéosite, Aubechies 
 Tijdens dit weekend vinden er verschillende optre-

dens door re-enactmentgroepen, animaties en de-
monstraties van experimentele archeologie plaats. 

 www.archeosite.be 

 
BUITENLAND 

 
 02.06 en 03.06.2018 

 Journées gallo-romaines 2018: des journées impé-
riales 

 Musée Gallo-Romain, Saint-Romain-en-Gal/Vienne 
(FR) 

 In het centrum van de belangstelling van deze fees-
ten staat keizer Hadrianus, die in 121 in doortocht 
was in Vienne om er eer te brengen aan zijn legi-
oenen en hun officieren. Men kan aanwezig zijn bij 
deze ceremonie, maar ook kennismaken met het 
dagelijkse leven en de knowhow van verschillende 
volkeren uit de oudheid. Men kan ook kennismaken 
met de parades en het kampleven van Romeinse 
legioensoldaten en gladiatorengevechten mee-
maken. 

 musee-site.rhone.fr/wp-content/uploads/2017/ 
08/Plaquette-SAISON-POUR-TOUS-Feuilletable-
Copie-min.pdf 

 
 09.06, 10.06, 16.06 en 17.06.2018 
 Römerfestival 
 Carnuntum 
 Bad Deutsch-Altenburg (AT) 
 Romeinse legionairs, barbaren, ambachtslieden, 

handelaars en Romeinse burgers brengen de antie-
ke wereld weer tot leven. In het amfitheater treden 
gladiatoren op. Ook Romeinse geneeskunde, een 
Romeinse modeshow, Romeinse gastronomie en 
dans komen aan bod. 

 www.carnuntum.at 
 

 09.06 en 10.06.2018 
 Römertage: Brot und Spiele 
 LWL-Römermuseum, Haltern am See (DE) 
 Re-enactment met Romeinse militairen en am-

bachtslieden. Hoe ging het eraan toe in een Ro-
meins kamp? Welke werktuigen gebruikten kinde-
ren? Wat aten Romeinse soldaten? 

 www.lwl.org 
 

 11.08 en 12.08.2018 
 Vita Romana! 
 Parc Archéologique Européen, Bliesbruck-Rein-

heim (FR) 
 Kennismaking met het dagelijkse leven van de Ro-

meinen. 
 www.archeo57.com 

 
 26.08.2018 
 Thementag: Pferd und Reiter in der Antike 
 Römerkastell Saalburg, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de 
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