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COLOFON 
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leerkrachten klassieke talen te behartigen. 
 
Zetel van de vereniging 

VLOT vzw, p.a. Joeri Facq 
Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 
info@vlot-vzw.be | tel. 09 279 24 36 
 
Internet 

www.vlot-vzw.be 
www.facebook.com/vlot.vzw 
 
Raad van bestuur 

Kris Doffemont, voorzitter 
Dimi Van Hoof, ondervoorzitter 
Kathleen Schepens, secretaris 
Joeri Facq, penningmeester 
Roselien Maddens, bestuurder 
Anne Vermylen, bestuurder 
Franciska Wildenboer, bestuurder 
 
Lidmaatschap 

Tarieven per kalenderjaar: 
• gewone leden: € 15,- 
• steunende leden: min. € 25,- 
• studenten: € 5,- 

Rekening: BE29 0689 0464 5164 (GKCCBEBB). 

Een jaarabonnement op Prora (4 nummers) is 
inbegrepen in het lidmaatschap. 

Het lidmaatschap wordt automatisch met een 
jaar verlengd indien het ten laatste op 31 de-
cember van het lopende jaar niet wordt opge-
zegd (per e-mail naar leden@vlot-vzw.be). 

 Ledenadministratie 

Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 
leden@vlot-vzw.be | tel. 09 279 24 36 

Leden kunnen een wijziging van hun persoon-
lijke gegevens melden per e-mail of via de web-
site www.vlot-vzw.be/gegevens. 

 
PRORA 
 
Jaargang 23, nummer 3 
Juli, augustus, september 2018 
 
Hoofdredactie, eindredactie en lay-out 

Joeri Facq 
 
Redactie 

Oude-Bruglaan 2 bus 402, 9160 Lokeren 
prora@vlot-vzw.be | tel. 09 279 24 36 
 
Latijnse/Griekse teksten uit de artikelen zijn als 
Word-document beschikbaar op onze website: 
www.vlot-vzw.be/prora. 
 
© VLOT vzw 2018. Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd zonder de voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de redactie. 
 

Prora wordt gedrukt op milieuvriende-
lijk FSC-gecertificeerd papier. 

 



 3  

REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Misschien ben je, zo net na de zomer, nog niet 
helemaal van de reismicrobe verlost. Dan biedt 
dit nummer van Prora mogelijk de remedie, 
want ook tijdens het schooljaar kun je verre 
oorden gaan verkennen. Een doeltreffende en 
zelfs spectaculaire manier om je vak in het oog 
te laten springen en nog aantrekkelijker te ma-
ken, is de deelname aan een internationaal 
project. In deze Prora brengt Iris Speleers, leer-
kracht Latijn aan Athena campus Pottelberg in 
Kortrijk, verslag uit van haar deelname aan het 
Erasmus+ KA2-project Beauty is subjective. 
 
Zo’n KA2-project (KA staat voor ‘Key Activity’) 
houdt een zogenaamd ‘strategisch partner-
schap’ in: een internationaal samenwerkings-
verband dat bijdraagt tot innovatie en verbete-
ring van opleiding en onderwijs. Een van de ty-
pes is het ‘School Exchange’ partnerschap (KA 
229), dat voor scholen bedoeld is en o.a. leer-
lingenmobiliteit wil bevorderen – lees: met de 
financiële steun van Europa kun je met je leer-
lingen op uitwisseling gaan! Wil je zelf zo’n pro-
ject opstarten, hou dan de ‘General Call for 
Proposals’ in de gaten, het programmahand-
boek dat elk najaar verschijnt en de deadlines 
en prioriteiten bundelt. De eerstvolgende 
deadline is eind maart 2019. Uiteraard kan je 
school ook aansluiten bij een project van een 
andere (buitenlandse) school. Zo geniet je van 
de voordelen van een internationale ervaring, 
maar ontwijk je de zwaarste lasten ... Met al je 
vragen daarover kun je terecht bij Epos (www. 
epos-vlaanderen.be) of op de Europese web-
site (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus). 
Bovendien hebben de grote Vlaamse onderwijs-
netten een eigen dienst internationalisering. 
 
Verder vind je in deze Prora de aankondiging 
van onze nascholing over de taalversterkende 
en cultuurverruimende waarde van de klas-
sieke talen. Op deze studienamiddag gaan we 
na welke kansen (inderdaad!) de onderwijsher-
vorming biedt of kan bieden aan het klassieke-

talenonderwijs. Als je er bij wil zijn, is snel in-
schrijven (zoals steeds) de boodschap. 
 
Binnenklasdifferentiatie, het onderwerp van 
onze vorige nascholing, blijft voor inspiratie 
zorgen. Bestuurder Roselien Maddens licht 
een voorbeeld uit de klaspraktijk toe. 
 
Lectuur- en cultuurtips vind je, zoals elk kwar-
taal, achteraan in dit tijdschrift, bij de boekbe-
sprekingen en in de agenda. Graag wil ik twee 
persoonlijke tips toevoegen. Van An Odyssey. 
A father, a son and an epic (2017) van de Ame-
rikaanse classicus Daniel Mendelsohn ver-
scheen recent de Nederlandse vertaling. De 
auteur combineert in dit boek memoires (over 
de relatie met zijn vader) met literaire kritiek. 
De roman Home fire (2017) van de Brits-Pakis-
taanse Kamila Shamsie, ook in het Nederlands 
vertaald, is een moderne versie van Sophocles’ 
Antigone: een familie wordt verscheurd omdat 
een zoon zich door IS laat rekruteren. 
 
Dit schooljaar wordt bijzonder en een beetje 
spannend: de aanloop wordt immers genomen 
naar de vernieuwingsoperatie, die over een 
jaar van start gaat in het eerste jaar. Op 13 juli 
keurde de regering het voorontwerp van de-
creet goed betreffende de onderwijsdoelen 
voor de eerste graad (nog door het Vlaams Par-
lement te bekrachtigen). Dit decreet bevat de 
nieuwe eindtermen, die de basis zullen vormen 
van de nieuwe leerplannen voor de eerste 
graad, die vanaf september 2019 zullen gel-
den. In de loop van dit schooljaar zal dus dui-
delijk worden welke concrete gevolgen de ver-
nieuwing heeft voor de vakken Latijn en Grieks. 
 
Laten we de ontwikkelingen met argusogen 
volgen en er, ondanks de onzekerheid, een 
mooi schooljaar van maken. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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VERENIGING 
 

 
 
 

Nascholing De taalversterkende en cultuurverruimende 
waarde van de klassieke talen 

 
 
 
Latijn en Grieks staan onder druk. Het leerlingenaantal neemt al jaren af, in de media wordt het nut 
van de vakken geregeld in vraag gesteld en de onderwijsnetten programmeren liever wetenschap-
pen en techniek dan ‘dode’ talen. Hoe kun je als leerkracht dan nog je vak verantwoorden tegenover 
leerlingen, ouders, collega’s, directies en de hele buitenwereld? De jaarlijkse nascholing van de VLOT 
wil deze keer hulp aanreiken om die moeilijke kwestie het hoofd te bieden. 
 

Inhoud 
 
Christian Laes: Grieks-Latijnse: meer dan ooit. 
Een pleidooi voor een kroonjuweel 

In deze lezing worden de leerlingenaantallen 
van de studierichtingen met Grieks en Latijn 
van 1997 tot heden geanalyseerd. De dalende 
trend is onmiskenbaar. Men kan zich dan ook 
afvragen of deze oude richting nog toekomst 
heeft. Er zijn echter een hele reeks (tegen)ar-
gumenten te geven. Via een reflectie over on-
derwijsvernieuwing en de internationale con-
text wordt aangetoond hoe kansen ruim voor-
handen liggen. Classici hoeven vooral niet 
schroomvallig voor een verdediging van deze 
afdeling terug te deinzen. Mogelijk heeft het 
oude kroonjuweel van de Vlaamse humaniora 
een poetsbeurt nodig, maar het lijkt voorbarig 
het op te bergen als een museumstuk. 
 
Evelien Bracke: De versterkende rol van klas-
sieke talen: projecten uit het VK en de VS 

In deze lezing worden de projecten besproken 
die in de Verenigde Staten sinds de jaren 
1960 en in het Verenigd Koninkrijk sinds de ja-
ren 1980 zijn opgestart met het specifieke doel 
niet alleen de strikt taalkundige, maar ook de 
algemene cognitieve vaardigheden van leer-
lingen van het lager en secundair onderwijs te 
versterken door middel van klassieketalenon- 

derricht. Aan de hand van de kwantitatieve en 
kwalitatieve analyse van deze projecten wordt 
nagegaan hoe het klassieketalenonderricht in 
Vlaanderen specifiek kan worden aangepast 
om deze versterkende rol te benadrukken en 
hoe deze aanpassingen in de praktijk kunnen 
worden toegepast zonder de kwaliteit van het 
onderricht te verliezen. 

 
Sprekers 
 
Prof. Christian Laes doceert geschiedenis van 
de oudheid en Latijn aan Universiteit Antwer-
pen. Hij is tevens Senior Lecturer of Ancient 
History aan The University of Manchester 
(VK). Als voorzitter van Classica Vlaanderen be-
hartigt hij mee de belangen van oude talen en 
antieke cultuur in het Vlaams onderwijs. 
 
Dr. Evelien Bracke is Senior Lecturer in Classics 
aan Swansea University (VK). Zij doceert klas-
sieke talen en mythologie en doet onderzoek 
naar de impact van klassieketalenonderricht 
op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen 
van het lager en secundair onderwijs. 

 
Programma 
 
14.00 uur: onthaal met koffie/thee 

14.30 uur: verwelkoming 
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14.35 uur: lezing Christian Laes 

15.30 uur: koffiepauze 

16.00 uur: lezing Evelien Bracke 

16.55 uur: slotwoord 

17.00 uur: einde 
 

Praktische informatie 
 

Datum: woensdag 24 oktober 2018, van 14.30 
tot 17.00 uur 

Locatie: Torenzaal, Cultureel Centrum Lokeren, 
Torenstraat 1, 9160 Lokeren (route: 
www.vlot-vzw.be/nascholing) 

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

• 5 euro voor studenten (met stu-
dentenkaart) 

Inschrijving: uiterlijk op 30 september 2018, 
uitsluitend elektronisch via 
www.vlot-vzw.be/nascholing 

 
 
 

Folder Latijn: iets voor jou? 
 

 
 
De VLOT heeft een folder gemaakt waarin aan leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs 
wordt uitgelegd wat er van het vak Latijn precies mag worden verwacht. De folder kan worden ge-
bruikt tijdens kennismakingslessen, opendeurdagen en infoavonden. Hij telt 8 pagina’s (A5-for-
maat), werd professioneel vormgegeven en wordt volledig in kleur gedrukt. Je kunt de folder inkij-
ken op www.vlot-vzw.be/folder. 
 

Praktische informatie 
 
 prijs: 0,25 euro/folder 

 verzendkosten: inbegrepen 

 minimale bestelhoeveelheid: 25 folders 

 maximale bestelhoeveelheid: onbeperkt 

 uiterste besteldatum: 31 OKTOBER 2018 

 verzending: half december 2018 

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

Om organisatorische redenen wordt deze folder slechts eenmaal per schooljaar aangeboden. 
Op die manier kunnen we de bestelling, druk en verzending van alle folders bundelen en de 
kostprijs zo laag mogelijk houden. 

Wie folders wil om in de loop van het schooljaar 2018-2019 te gebruiken, moet die dus NU 
bestellen (uiterste besteldatum: 31 OKTOBER 2018). 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Binnenklasdifferentiatie in de lessen Latijn 
 

Roselien Maddens 
 
 
Het is een fabeltje dat wij, leerkrachten klassieke talen, alleen maar homogene groepen in de klas 
hebben. Dat beweren doet onrecht aan de verschillende talenten van onze leerlingen. Ook leer-
lingen Latijn en/of Grieks zijn erg verschillend: ze hebben een verschillende leerstijl, verschillende 
interesses en ook het niveau binnen de klas verschilt. Leerlingen anders behandelen betekent niet 
dat je de leerlingen onrecht aandoet, integendeel, het betekent dat je de talenten van iedere leer-
ling erkent en waardeert. 
 
Vorig schooljaar kreeg ik de kans om in mijn 
school, Spes Nostra Heule, aan te sluiten bij de 
werkgroep binnenklasdifferentiatie. Samen 
met collega’s en vakbegeleiders probeerden 
we doorheen het schooljaar in verschillende 
lessen gedifferentieerd aan de slag te gaan. 
Door deze werkgroep werd ik gestimuleerd om 
verschillende zaken in mijn lessen uit te testen. 
Grof geschetst zou je kunnen zeggen dat je op 
vier manieren kunt differentiëren: op het vlak 
van taken en opdrachten, materiaal en hulp-
middelen, feedback en remediëring, en evalu-
atie. Wanneer je jouw eigen lessen van nader-
bij bekijkt, zul je merken dat je eigenlijk al ge-
regeld differentieert in je lessen. 
 

Differentiatie in moeilijkheidsgraad 
 

In het vierde jaar las ik in het eerste semester 
Caesar. Al snel merkte ik dat de ene leerling 
sneller weg was met zijn manier van schrijven 
dan de andere. Ik besloot de leerlingen een lec-
tuuropdracht te geven (De bello Gallico 2, 17) 
met een verschillende moeilijkheidsgraad. 
Eerst verdeelde ik de leerlingen in drie groepen 
naargelang van hun niveau (differentiatie in 
groeperingsvorm). Hun niveau bepaalde ik op 
basis van het resultaat van hun laatste grote 
herhalingstoets. Eén deel van de opdracht was 
voor iedereen hetzelfde: een aantal grammati-
cale, inhoudelijke en stilistische vragen bij de 

tekst beantwoorden. Het tweede deel van de 
opdracht verschilde naargelang van de groep. 
De groep die het best had gescoord voor de 
herhalingstoets moest een literaire vertaling 
maken van het tekstfragment. De leerlingen 
die in de middelste groep van de klas zaten, 
moesten de tekst parafraseren aan de hand 
van een aantal opgegeven woordgroepen. De 
groep leerlingen die het zwakst had gescoord, 
ging met mij apart zitten. We behandelden de 
tekst, zoals we dat anders klassikaal doen, in 
een kleine groep. Die leerlingen werden inten-
sief begeleid in het begrijpen van de tekst. In 
de ‘zwakste’ groep zitten de leerlingen die vaak 
het minst aan bod komen in de les. Aangezien 
ik met een kleine groep aan de slag ging, kon-
den de leerlingen niet anders dan regelmatig 
antwoorden. Mijn ervaring is dat vooral de 
‘zwakste’ groep heel veel aan die les heeft ge-
had. Aangezien ze vrijwel verplicht werden om 
aan het woord te komen, moesten ze heel veel 
antwoorden geven. Daardoor kenden ze ook 
opvallend veel succeservaringen. Dit leidde er-
toe dat ze achteraf ook in de klassikale les meer 
aan het woord durfden te komen. Wat ik een 
volgende keer anders zou doen, is de indeling 
van de groepen. Nu heb ik zelf de groepen in-
gedeeld. Van collega’s leerde ik dat het goed 
zou zijn om de leerlingen zichzelf te laten in-
schatten en zelf een groep te laten kiezen. 
Wanneer een leerling te veel afwijkt van wat je 
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in gedachten had voor die leerling, kun je hem 
uiteraard wel bijsturen. Leerlingen zichzelf la-
ten inschatten versterkt daarenboven hun exe-
cutieve functies.  
 

Differentiatie in leermiddelen 
 
Cultuurlessen zijn erg dankbaar om gedifferen-
tieerd aan de slag te gaan. In de cultuurles over 
het Romeinse leger koos ik ervoor om de leer-
lingen aan de hand van verschillende leermid-
delen de leerstof te laten verwerken. De leer-
lingen kregen een werkbundel waarin ze ver-
schillende antwoorden moesten noteren. In 
een soort van hoekenwerk moesten de leer-
lingen verschillende aspecten van het Ro-
meinse leger op verschillende manieren ver-
werken. Dit zijn een aantal opdrachten die ik in 
die les heb gebruikt: 

• De leerlingen moesten een stuk leerstof in 
het leerboek doornemen over de bagage 
van een Romeinse soldaat. Aan de hand van 
deze tekst moesten ze een tekening maken 
van een Romeinse soldaat en ze moesten 
ervoor zorgen dat hij de verschillende delen 
van zijn bagage bij zich had.  

• De leerlingen namen vervolgens een stuk 
van de leerstof door over de kampplaats en 
bouwden met legoblokken een Romeins 
kamp na. Ze besteedden daarbij voldoende 
aandacht aan de verschillende onderdelen 
van de kampplaats. 

• Bij de legerleiding moesten ze een schema 
maken. Op die manier werk je ook in het 
vierde jaar aan ‘leren leren’.  

• Bij de samenstelling van het legioen moes-
ten ze hun werkbundel invullen aan de hand 
van een filmpje op YouTube.  

• Om de Latijnse namen van de Romeinse sol-
datenkledij in te oefenen, konden ze per 
twee een memoryspel spelen.  

 

Aangezien ik deze lessen gaf op vrijdag tijdens 
het laatste lesuur, was dit voor de leerlingen 
een aangename afsluiter van de week. Vierde-
jaars vinden het heerlijk om nog eens te mogen 
tekenen, een spelletje te mogen spelen of met 

legoblokken te mogen spelen. Als ik deze les-
sen klassikaal had gegeven met behulp van een 
PowerPoint, had ik wellicht een aantal leer-
lingen ‘verloren’ tegen het einde van de les. 
   

Differentiatie in groeperingsvorm  
 
Hierboven gaf ik al een voorbeeld van een les 
waarin ik bewust nadacht over de groeperings-
vorm. In het vijfde jaar koos ik ervoor om de 
leerlingen in te delen volgens interesse. Naar 
aanleiding van de nawerking rond het verhaal 
van Dido en Aeneas koos ik ervoor om de leer-
lingen zelf aan het werk te zetten en zelf te la-
ten ervaren hoe verschillende kunstenaars ge-
tracht hebben het verhaal van Dido en Aeneas 
te ‘hertalen’. Daarnaast mochten ze ook zelf 
een eigen nawerking maken van het verhaal. 
Op voorhand legde ik het doel van de les uit en 
gaf ik de leerlingen een overzicht van de ver-
schillende opdrachten. Zelf konden ze op basis 
van hun interesse beslissen aan welke op-
dracht ze de voorkeur gaven. Dit is een over-
zicht van de verschillende opdrachten: 

• Een eerste groep ging aan de slag met po-
ëzie. De leerlingen kregen twee gedichten 
van Hans Berghuis. Ik stelde hen daarbij een 
aantal vragen, zodat ze gericht nadachten 
over de tekst. Als slotopdracht gaf ik hen de 
taak zelf een gedicht te schrijven met woor-
den die ze uit de krant hadden geknipt. 
Daarbij moesten ze het rijmschema van 
Berghuis aanhouden.  

• Een andere groep koos voor een moderne 
bewerking van het verhaal in dialoogvorm. 
Opnieuw liet ik hen gericht nadenken over 
de tekst aan de hand van een aantal vragen. 
Aan hen werd gevraagd een brief van Ae-
neas aan Dido te schrijven met de structuur 
van een klassieke redevoering. 

• Een aantal leerlingen kozen ervoor om een 
informatieve tekst door te nemen over zelf-
moord in de oudheid. Na een aantal verdui-
delijkende vragen te hebben beantwoord, 
moesten zij voor hun medeleerlingen de be-
langrijkste informatie uit de tekst schema-
tisch voorstellen op een poster. 
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• Andere leerlingen kozen ervoor om het 
schilderij van Pierre-Narcisse Guérin van na-
derbij te bekijken. Aan hen werd gevraagd 
om het verhaal van Dido en Aeneas aan de 
klas te vertellen aan de hand van verschil-
lende schilderijen.  

• Een laatste groep kreeg een aantal fragmen-
ten uit de opera van Purcell. Opnieuw werd 
hun aandacht gevestigd op een aantal be-
langrijke zaken aan de hand van gerichte 
vragen. Zij kregen de opdracht om een flyer 
te ontwerpen voor de opera. Daarvoor 
moesten ze ook op zoek gaan naar het 
meest treffende citaat uit de opera.  

 
Ook deze les werd erg gesmaakt door de leer-
lingen. Door zelfstandig met de verschillende 
bronnen aan de slag te gaan, leerden de leer-
lingen waarop ze moeten focussen als ze een 
nawerking met de klassieke tekst willen verge-
lijken. Als toetsing gaf ik hen dan ook een 
nieuw gedicht met een aantal gerichte vragen.  
 

Differentiatie in product 
 
Leerlingen laten kiezen welk eindproduct ze 
willen afleveren, geeft hen meer autonomie in 
hun leerproces. Vaak valt op dat leerlingen ge-
motiveerder de opdracht aanpakken als ze zelf 
mogen kiezen hoe ze het willen uitwerken. Bij 
de inleiding op Ovidius moesten de leerlingen 
een aantal vragen beantwoorden. Daarbij kon-
den ze kiezen om die vragen te beantwoorden 
in een Word-document, waarmee ze een cor-
rectiesleutel maakten voor hun klasgenoten. 
Andere leerlingen kozen ervoor om de leerstof 
in een PowerPoint te gieten en te presenteren 
aan hun medeleerlingen. Ik merkte dat een 
aantal leerlingen bewust kozen voor de pre-
sentatie, omdat er geen evaluatie aan verbon-
den was. Ze zagen het als de ideale gelegen-
heid om zich te oefenen in iets waarin ze zich 
minder sterk voelen. 
 
In het derde trimester liet ik de leerlingen een 
cultuuropdracht maken rond Pompeii. De leer-
lingen kozen zelf het eindproduct. Ik deed een 

aantal voorstellen, maar ze mochten ook zelf 
met een voorstel komen. Ik kreeg heel wat fol-
ders en PowerPoint-presentaties, wat te ver-
wachten was. Ik kreeg echter ook een filmpje, 
dat de leerling had gemaakt met meerdere 
fragmenten van YouTube en vervolgens zelf 
had ingesproken. Een andere leerling maakte 
voor mij een quiz in Excel. Wanneer ik de quiz 
had doorlopen, had ik alle nodige informatie 
gekregen. Er zijn inderdaad maar twee leer-
lingen voor een uitdagend eindproduct ge-
gaan, maar als ik hen die kans niet had gege-
ven, dan hadden ze wellicht tegen hun zin een 
folder of PowerPoint gemaakt. 

 
Differentiatie bij toetsen    
 
Het moeilijkste is wellicht om te differentiëren 
tijdens toetsen. We hebben altijd het gevoel 
dat we leerlingen onrechtvaardig behandelen 
als we niet aan iedereen exact dezelfde toets 
geven. Ook zelf ben ik daarin nog erg zoe-
kende, maar dit jaar heb ik een klein stapje 
vooruit in de goede richting genomen. Het is 
een zeer eenvoudige ingreep, maar de leer-
lingen vinden het ontzettend fijn. In het vierde 
en vijfde jaar krijgen de leerlingen respectieve-
lijk om de week en om de drie weken een groot 
aantal woorden te verwerken. Eigenlijk is het 
zonde om leerlingen bijvoorbeeld 200 woor-
den te laten instuderen en daar dan tien woor-
den van te vragen. Als je het objectief bekijkt, 
is het een zware opdracht om van 200 woor-
den net die tien goed te kunnen beantwoor-
den. Daarom heb ik een deel van mijn ‘klas-
sieke’ toets ingewisseld voor een iets gediffe-
rentieerdere vorm van toetsing. Ik geef de leer-
ling een Latijnse tekst en daarin duid ik alle 
woorden aan die ze moesten studeren. Vervol-
gens kiezen ze er zelf vijf of tien uit, naargelang 
van de lengte van de tekst. Daarvan geven ze 
telkens het grondwoord, aanvullende gege-
vens en een vertaling. Ik doe dit uiteraard niet 
voor alle woorden. De leerlingen zouden dan 
uiteraard alleen de tien gekozen woorden kun-
nen instuderen. De leerlingen vinden deze ma-
nier van werken fijn. 
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Besluit 
 
Een jaar lang nadenken over differentiatie doet 
je anders kijken naar je lessen en je leerlingen. 
Je hebt het gevoel meer uit je lessen én uit je 
leerlingen te kunnen halen. Als we de lat hoog 
willen leggen voor alle leerlingen, dan moeten 
we inspelen op hun onderwijsnoden. Ik merk 
wel dat het voor de les veel energie van mij 
vraagt om alles tot in de details uit te werken. 
Tijdens de les zijn de leerlingen echter meestal 
vlot aan het werk en kun je zelf rondlopen in 
de klas en de leerlingen individueel of in hun 
groepje coachen. Ik heb ook het gevoel dat ik 

door zo te werken de leerlingen meer persoon-
lijke en gerichte feedback kan geven. Differen-
tiëren is de eigenheid van iedere leerling waar-
deren en iedere leerling stimuleren om zijn ta-
lenten te ontwikkelen. 
 
 
 

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. In juni 
2018 behaalde ze haar diploma van de banaba-
opleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren 
in VIVES te Brugge. Ze is ook bestuurder van de 
VLOT. 

 
 
 

Beauty is subjective. Een interculturele zoektocht 
naar schoonheidsidealen voor en door latinisten 

 

Iris Speleers 
 
 

Hoe het allemaal begon 
 
In het voorjaar van 2016 werd er via Smart-
school een oproep gelanceerd om deel te ne-
men aan het Erasmusproject Latijn en Grieks 
over de grenzen heen. Nieuwsgierig klikte ik op 
de bijlage en ik was onmiddellijk enthousiast 
over de inhoud en het doel van het project. 
Lincy Van Twembeke, toenmalig pedagogisch 
begeleider Latijn en Grieks, zocht een twintig-
tal Vlaamse leerkrachten klassieke talen om 
gedurende een week naar Amsterdam te gaan. 
 
In samenwerking met de Vrije Universiteit Am-
sterdam mochten we deelnemen aan boei-
ende workshops (strategieën bij het aanleren 
van vocabularium, structuren in Latijnse tek-
sten, nawerking van teksten enz.) en werden 
een aantal lesbezoeken georganiseerd in ver-
schillende gymnasia. Het werd een echte ver-
ademing: de ‘ivoren toren’-mentaliteit werd 
doorbroken. Iedereen wisselde ervaringen uit: 
de goede, maar helaas ook de teleurstellende 
en soms machteloze pogingen om te blijven  

vechten voor ons vak. Het deed ons deugd te 
horen dat we er niet alleen voor stonden en 
dat we moeten blijven vechten voor wat ons 
die week verbond: de passie voor de klassieke 
oudheid en de passie om wat wij zo koesteren, 
door te geven aan de volgende generatie. 
 

‘Het wagonnetje aan de trein’ 
 
Enkele weken na Amsterdam kreeg ik een e-
mail van onze directie  met de vraag of we eens 
samen konden zitten met Eddy Raepsaet, coör-
dinator van internationale schoolprojecten. 
Onze school zet sinds enkele jaren zeer sterk in 
op internationale projecten (met trots kan ik 
als voorbeeld Australië geven) en is overtuigd 
van de meerwaarde ervan, zowel voor de leer-
lingen als voor de school. Eddy luisterde naar 
wat we precies zochten (project voor Latijn, 
tweede en derde graad), nam notities en be-
loofde eens te zoeken in het internationale 
aanbod. ‘Ik ben hier met een missie: Athena als 
wagonnetje op de internationale trein zetten.’ 
Deze woorden zouden me lang bijblijven. 
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‘Zullen we de sprong wagen?’ 
 
Nog geen twee weken later kregen we nieuws 
van Eddy: een school in het Spaanse Bilbao (IES 
Urbi Basauri) zocht twee partnerscholen om in 
een nieuw Erasmus+-project te stappen, 
Beauty is subjective. Doelpubliek: latinisten 
tussen 15 en 18 jaar. Net wat we zochten dus. 
 
Door de minieme ervaring met Erasmus en alle 
voorbereidende administratieve taken, een 
wirwar van dossiers en budgetbeheer, zonk de 
moed me even in de schoenen. De twijfel sloeg 
toe: ben ik wel klaar om aan zoiets te beginnen 
en mij kandidaat te stellen als coördinator van 
de partnerschool? Ik had nog geen infomo-
ment bijgewoond bij Epos (het nationaal 
agentschap dat instaat voor de uitvoering van 
internationale projecten in Vlaanderen) en ik 
wist niet waar te beginnen. 
 
Ik stelde het voor aan mijn (enige) vakcollega, 
Seppe De Craemere, en ook hij zei dat we beter 
nog wat zouden wachten en ons eerst grondig 
zouden informeren voor we aan zo’n uitdaging 
begonnen. Ik stuurde een e-mail naar Eddy 
met de boodschap dat we ons er niet klaar 
voor voelden. Onmiddellijk kreeg ik antwoord: 
‘Ik zal je helpen.’ Deze bevrijdende woorden 
gaven me een boost: misschien moeten we 
toch al onze kans grijpen. 
 
Na wat heen en weer te mailen werd ik steeds 
meer gerustgesteld. De school in Bilbao was de 
hoofdcoördinator: zij stelden het dossier op 
dat door Erasmus goedgekeurd moest worden 
en zij werkten alle doelstellingen en praktische 
regelingen uit. Wij moesten ons alleen akkoord 
verklaren om als partnerschool in te stappen. 
Ondertussen had Bilbao al een tweede partner 
gevonden in het Italiaanse Milaan (Liceo Clas-
sico Statale Tito Livio). 
 

Eerste contact met de hoofdcoördina-
tor – Help! 
 
Via Eddy kreeg ik het e-mailadres van Maria 
Jésus Ramirez, de hoofdcoördinator van het 
project. Heel voorzichtig en formeel stuurde ik 

mijn eerste mailtje. Maria zat op dat moment 
in Athene voor een ander internationaal pro-
ject en schreef dat ze me een paar dagen later 
zou briefen. Ze kwam zeer professioneel over. 
Opnieuw dacht ik: ‘Ik ken hier niets van. Waar 
ben ik toch aan begonnen?’ 
 
Na een paar dagen kreeg ik antwoord. Er moes-
ten honderd en een vragen beantwoord wor-
den om het dossier te vervolledigen, en dan 
nog was er geen garantie dat het project zou 
doorgaan. Alleen al in Spanje hadden 217 scho-
len zich kandidaat gesteld om een budget in de 
wacht te slepen bij Erasmus+, waarbij er zo’n 
90 geselecteerd zouden worden. Maria legde 
mij het puntensysteem uit waarmee ons dos-
sier beoordeeld zou worden. Ik stelde alle ver-
trouwen in haar, ook al had ik slechts enkele 
keren met haar gemaild. Een van de laatste 
mailtjes voor het indienen van het project had 
als titel Alea iacta est. Nu was het afwachten ... 
 

‘Proiectum habemus!’ 
 
Op 25 juli 2017 kwam het verlossende mailtje 
van Maria: ‘Proiectum habemus!’ Ik kon het bij-
na niet geloven: ons project eindigde als vierde 
op de puntenlijst. Groen licht dus voor een 
budget van Erasmus+. Ik stelde onmiddellijk 
mijn collega Seppe op de hoogte en ook hij was 
zeer enthousiast. Vanaf die dag puilde mijn 
mailbox uit. Opnieuw sloeg de stress toe bij 
mij, want ik had wel het dossier goed ingeke-
ken en mijn akkoord verleend voor alles, maar 
ik had geen flauw benul van wat er van ons 
werd verwacht. 
 
Er werd een datum vastgelegd voor de eerste 
‘transnational meeting’ in Bilbao. Dit woord al-
leen al deed me huiveren: wat zouden we daar 
moeten doen, hoe kon ik mij optimaal voorbe-
reiden, moesten we al actie ondernemen ...? 
 

‘Wat zijn de Belgen jong!’ 
 
Op 5 oktober 2017 was het eindelijk zover: na 
enige vertraging kwamen we aan op de lucht-
haven van Bilbao. Eindelijk konden we kennis-
maken met iedereen. We spraken ’s avonds af 
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om ‘pintxos’ te eten (niet de laatste keer trou-
wens in Bilbao) en het gesprek verliep tot grote 
opluchting vrij vlot. ‘Wat zijn jullie jong!’, klonk 
het zowel van Spaanse als Italiaanse zijde. Toen 
we vertelden dat we allebei jonge kinderen 
hadden, vonden ze het ‘really brave to start 
this project’. 
 

Basauri 
 
De volgende dag stonden we aan de ingang van 
IES Urbi Basauri. Met het lijvige dossier in mijn 
handen en met duizend en een vragen gingen 
we in een lokaal zitten. Het was een leuk lokaal 
Latijn, ingericht met vele prenten en gramma-
ticale geheugensteuntjes. Het dossier werd 
overlopen. Ik stelde mijn vragen zo gericht mo-
gelijk, en hoe verder in het dossier, hoe duide-
lijker alles werd. Ik keek mijn collega met een 
blik van opluchting aan. De meeste puzzelstuk-
jes kwamen op zijn plaats en ik kreeg steeds 
meer het gevoel dat ik de werkelijke opzet van 
het project en de doelstellingen begreep, al 
leek het toch een heel grote uitdaging. 
 

 
 

De eerste ontmoeting: (van links naar rechts) 
2 Belgen, 2 Italianen en 2 Spanjaarden 

 

Epos 
 
Eind oktober was er de jaarlijkse ‘kick-off’ van 
Epos, waarbij alle praktische zaken rond Eras-
mus+-projecten, zoals budgetbeheer en con-
tracten, werden uitgelegd. In de voormiddag 
was er in de aula een algemene uitleg en in de 
namiddag werden we in groepjes van tien ver-
deeld om te spreken over onze ervaringen. Het 

was verbazingwekkend om te horen waarvoor 
Vlaamse scholen zich allemaal engageren. Zeer 
interessante internationale projecten, zelfs in 
basisscholen! Het werd nog een boeiende na-
middag en er werden contacten gelegd. Ook 
qua budgetbeheer werd het een en ander dui-
delijk, want als coördinator van de partner-
school in België moet ik alles bijhouden in de 
zogenaamde ‘mobility tool’. Niet evident, want 
alle betalingen moeten via onze secretariaats-
medewerker gaan, ikzelf heb geen toegang tot 
het budget. Elke eurocent moet gerechtvaar-
digd worden, elk ticketje moet afgegeven wor-
den. Het is soms zenuwslopend om te zorgen 
dat je binnen het budget blijft, maar dankzij 
het goede contact met onze secretariaatsme-
dewerker verloopt dit bijzonder vlot. 
 

Voorbereidende taakjes 
 
Alle latinisten moesten zich in oktober aanmel-
den op eTwinning, een internationaal platform 
waarbij je kunt communiceren, delen en sa-
menwerken (www.etwinning.be/vlaanderen). 
Iedereen moest zichzelf kort voorstellen in het 
Engels en in het Latijn of Grieks via een avatar 
(met Voki). Ze moesten ook een beginanalyse 
van hun kennis Engels maken (via European 
Language Portfolio), want op het einde van het 
project zouden de leerlingen een B2-level En-
gels moeten halen. Ten slotte kregen ze ook 
nog twee enquêtes over hun ervaring met 
‘multilinguïsme’ en ‘multiculturaliteit’. 
 

Selectieprocedure voor de uitwisselin-
gen? 
 
Zouden we ze een essay laten schrijven over 
het belang van internationale projecten en dan 
de beste twintig uitkiezen? Waarop baseer je 
je dan als leerkracht? Op spelling en zinsbouw? 
Op dt-fouten? Wat met de leerling die mis-
schien niet zo sterk is in schrijven, maar dankzij 
dit internationaal avontuur het beste uit zich-
zelf weet te halen? We hebben beslist om deze 
kans open te laten voor iedereen. Indien er 
meer dan 20 leerlingen zouden zijn (van de 28), 
dan zouden we loten. Tenslotte heeft iedereen 
recht op deze internationale ervaring. 
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Ouders en collega’s ingelicht 
 

Tot onze grote vreugde was de oudervergade-
ring, die een week na de ‘transnational mee-
ting’ plaatsvond, een groot succes: bijna alle 
ouders kwamen luisteren en we vonden exact 
twintig ouders bereid om hun kind een week 
naar Bilbao of Milaan te laten gaan en zelf een 
gast te ontvangen in januari. Er werd geloot 
wie naar Bilbao of Milaan ging en iedereen was 
dolenthousiast. 
 
Ook de andere collega’s werden via een perso-
neelsvergadering ingelicht over het project en 
eind november vertrokken we met tien leer-
lingen naar Bilbao. We hadden ons zorgen ge-
maakt over wie bij wie zou logeren. We hadden 
zelfs persoonlijke fiches via eTwinning ge-
maakt, zodat Belgen en Spanjaarden elkaar 
konden leren kennen. Via Facebook en Whats-
App hadden ze het echter allemaal al zelf gere-
geld. Wij zijn er nooit in moeten tussenkomen. 
Leve de sociale media, zou ik in dit geval jui-
chen. 
 

Op naar Bilbao! 
 

Op maandag 27 november 2017 werd iedereen 
op school in Basauri verwacht. De eerste ken-
nismaking tussen onze leerlingen en hun 
Spaanse gastgezinnen zat er intussen op en al-
les was vlot verlopen. Onze leerlingen zagen er 
tevreden uit: deze week kon niet meer stuk. 
 
Na een kennismaking tussen Belgen, Spanjaar-
den en Italianen startten we met de padlets, te 
vergelijken met digitale prikborden. We had-
den op voorhand internationale groepjes ge-
maakt en per groepje moesten ze vier of vijf 
termen opzoeken die te maken hebben met 
kledij en schoonheidsproducten uit de Griekse 
of Romeinse periode: een chiton, caligae, een 
aryballos enz. Er staan 72 termen ter beschik-
king, waar we gedurende twee schooljaren aan 
zullen werken. Op de padlet schrijven ze de uit-
leg in de verschillende landstalen, d.w.z. in het 
Baskisch, Spaans, Italiaans, Nederlands, Frans 
en natuurlijk ook in de doeltaal van dit project, 
het Engels. 

Zeker voor tieners is het niet evident om zo 
maar ‘geforceerd’ een taak te moeten doen 
met mensen die je nauwelijks kent. Daarnaast 
was het Engels van de Spaanse leerlingen 
zwak. Het was regelrechte chaos in het begin: 
leerlingen snapten niet wat ze moesten doen, 
wij wisten het ook niet zeker en de Spaanse 
leerkrachten moesten lesgeven (?!). Drie voor-
middagen hielden de leerlingen zich daarmee 
bezig, maar er raakte niet veel af: padlets wer-
den gewist omdat ze (onbewust) inlogden met 
andere accounts en er was te weinig commu-
nicatie. 
 

‘Latijn spreken, dat kunnen wij niet!’ 
 
De leerlingen waren benieuwd om daar een les 
Latijn of Grieks mee te volgen. We hadden ze 
al op voorhand verteld over het ‘levend Latijn’ 
van Ørberg en volgens hen leek het ‘onmoge-
lijk’ om Latijn te spreken. In alle drukte en na-
dat we de Spaanse leerkrachten kwijt waren, 
hebben onze leerlingen welgeteld dertig minu-
ten een zeer basic les Latijn mee gevolgd. Ver-
der dan Lucius est frater Marci ging het niet. 
Dat vonden wij als leerkracht en ook de leer-
lingen zelf een tegenvaller. 
 
Verder in de week deden we in het Museo de 
Bellas Artes een workshop rond ‘beauty ca-
non’. Er werden op voorhand door alle leer-
krachten een tiental werken gekozen uit drie 
verschillende musea: Museo de Bellas Artes in 
Bilbao, Pinacoteca di Brera in Milaan en Musée 
Royal de Mariemont in Morlanwelz. Dit sprak 
de leerlingen meer aan dan het werken aan de 
padlets. Ze werden in groepjes verdeeld en de 
uitleg bij de kunstwerken werd gegeven door 
de twee Spaanse leerkrachten zelf. Zo stelden 
ze de leerlingen vragen bij het schilderij The 
rape of Europe van Maerten de Vos en je zag 
de trots bij de leerlingen omdat ze toch al iets 
kenden uit de klassieke mythologie. Ze moes-
ten notities nemen, want het is de bedoeling 
dat ze een digitale minibrochure (via Smore, la-
ter overgeschakeld naar Thinglink) opstellen. 
Per kunstwerk komt een korte analyse: kunste-
naar, periode, materiaal, kleuren ... Daarna 
volgt specifiek een onderdeel over de ‘beauty 
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canon’: wat was voor de betreffende periode 
van het kunstwerk het ‘ideale schoonheids-
beeld’, hoe werden de vrouwen en mannen 
weergegeven, welke lichaamsbouw vind je te-
rug, hoe is het kapsel, de klederdracht enz. 
Kortom: een volledige analyse van het kunst-
werk, opnieuw in de verschillende landstalen. 
 
Naast deze workshops gingen we naar Guerni-
ca (het oudste parlement), het Guggenheim en 
San Sebastián, waar een goedbedoelde foto-
zoektocht, opnieuw in gemengde internatio-
nale groepjes, letterlijk in het water viel door 
de vele stortbuien die dag. Verder waren de 
uitstap naar ‘El Capricho’ van Gaudí nabij Co-
millas en het bezoek aan het Museo Balenciaga 
in Getaria voltreffers bij onze leerlingen. Ze ge-
noten met volle teugen. 
 

 
 

Vlaamse en Spaanse leerlingen bij ‘El Capricho’ 
 

Workshop against aesthetic discrimi-
nation 
 
Nog een van de paradepaardjes van het pro-
ject. Het klinkt mooi in het Engels, maar we 
moesten toch enige moeite doen om te begrij-
pen wat ze bedoelden ... Op een bepaald mo-
ment moesten we ons klaarmaken voor deze 
workshop en werden we naar de bibliotheek 
gestuurd. Daar lagen grote blanco bladen, tijd-
schriften en scharen. Na een korte uiteenzet-
ting over de kunstenaar Arcimboldo (kunste-
naar die werken maakt op basis van stukken 
fruit of bloemen) mochten de leerlingen aan de 
slag: ze moesten hun (internationale) partner 
‘schetsen’ aan de hand van fruit of bloemen die 

ze konden terugvinden in de tijdschriften. De 
leerlingen keken ons met open mond aan. Dit 
is toch iets voor de kleuterklas? We deden te-
ken dat ze het gewoon moesten doen en na 
een paar minuten ‘knutselen’ hadden ze er 
toch plezier in. 

 

Terug in België 
 
Onze leerlingen waren tevreden: ze hadden 
hechte vriendschappen gesloten en ook na de 
Spaanse schooluren dolle avonturen beleefd. 
We werden als begeleidende leerkrachten uit-
gebreid bedankt voor de kans die ze hadden 
gekregen. 
 
Nu was het aan ons om ook de leerlingen die 
waren thuisgebleven de nodige uitleg te geven 
over de padlets en smores. Want het is de be-
doeling dat alle latinisten betrokken worden bij 
het project. Geen gemakkelijke opdracht: zij 
moesten via e-mail, in hun groepje, met een 
Spanjaard en een Italiaan, een paar padlets op-
stellen. Dit was een ware beproeving: commu-
nicatie bleef uit, wachtwoorden werden gewij-
zigd, gemaakte taken werden per ongeluk ge-
wist enz. Het heeft maanden geduurd tot ie-
dereen klaar was. 
 
Ik besef dat het voor de leerlingen niet eenvou-
dig is geweest: ze kregen deadlines en taken, 
enquêtes die ze moesten invullen, en soms 
wisten we zelf niet goed hoe het moest. Intus-
sen moesten we dringend van start gaan met 
de voorbereidingen van januari, want dan kwa-
men ze naar België! 

 

Zo trots op ons Belgenland 
 
We waren vastbesloten om onze internatio-
nale vrienden op een week tijd het beste van 
België te laten zien. Op zondag namen we de 
leerkrachten mee naar Damme en Brugge, kui-
erden wat rond, lieten ze de stad ontdekken 
zonder de ‘tot op de puntjes voorbereide gids’ 
uit te hangen. We lieten ze typisch Belgische 
gerechten proeven en we hadden een zeer 
aangename dag, ondanks het bitterkoude 
weer. 
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Tijdens de week in Kortrijk hadden we drie 
voormiddagen gepland in het computerlokaal 
om te werken aan de padlets en de smores. 
Onze acht leerlingen die niet meegingen naar 
Bilbao of Milaan werden deze week ingescha-
keld. 
 
Naast een stadswandeling en een ontvangst in 
het stadhuis van Kortrijk (belangrijk voor de 
‘dissimination of the project’) stonden het 
SMAK en het MSK in Gent op het programma. 
De gidsen werden op voorhand ingelicht over 
het doelpubliek en de inhoud van ons project 
en hebben daar zeer goed op ingespeeld: er 
werden gericht vragen gesteld en de leerlingen 
vonden het fijn. 
 
Ook de expo over Pompeii in Brussel konden 
we niet voorbij laten gaan. Op weg naar het 
station nog een Brusselse wafel, een blik op 
Manneken Pis en een wandeling tot aan het 
Paleis: ook deze stad zal lang in het geheugen 
gegrift staan. 
 
Op school hebben we ook een lesmoment in-
geschakeld: mijn collega gaf een les over ‘ho-
moseksualiteit in de oudheid’ en ikzelf gaf een 
(eenvoudige) workshop rond Petronius’ Saty-
ricon met een Latijnse passage waarin de 
schoonheid van een vrouw wordt beschreven 
(Encolpius vertelt over zijn ontmoeting met de 
wondermooie Circe). Aangezien we met ver-
schillende niveaus van Latijn zaten, had ik de 
Engelse vertaling eronder gezet en moesten ze 
aan de hand van een paar voorstellen de ‘gaat-
jestekst’ vervolledigen in het Engels: 
 
Nulla vox est quae formam eius possit compre-
hendere, nam quicquid dixero, minus erit. Cri-
nes ingenio suo flexi per totos se umeros effu-
derant, frons minima et quae radices capillo-
rum retro flexerat, supercilia usque ad mala-
rum scripturam currentia et rursus confinio lu-
minum paene permixta, oculi clariores stellis 
extra lunam fulgentibus, nares paululum in-
flexae et osculum quale Praxiteles habere Dia-

                                                      
1 www.youtube.com/watch?v=WJlzzoxj4v8&feature=youtu.be 

nam credidit. Iam mentum, iam cervix, iam ma-
nus, iam pedum candor intra auri gracile vincu-
lum positus: Parium marmor exstinxerat. (Pe-
tronius, Satyricon 126) 
 
Ook het Musée Royal de Mariemont stond op 
het programma. Echt een parel van een mu-
seum en onterecht ongekend bij de meeste 
Vlamingen. Het was trouwens op aanraden van 
onze directeur, de heer Vinck, dat we op dit 
idee gekomen zijn. Dit museum biedt niet zulke 
grandioze schilderijen als in het Museo de Bel-
las Artes of de Pinacoteca di Brera, maar wel 
een aantal klassieke collectiestukken om u te-
gen te zeggen. 
 
In samenwerking met de pedagogische dienst 
hadden we in oktober al tien werken uitgeko-
zen die perfect pasten in het thema ‘beauty is 
subjective’. Vooral de ‘Venus van Kortrijk’ en 
de ‘Arès Somzée’ zijn echte blikvangers, zo 
bleek. 

 

 
 

Arès Somzée, Musée Royal de Mariemont 

 
In samenwerking met onze leerkracht kunst 
hadden ook wij een ‘workshop against aesthe-
tic discrimination’ voorzien. Hij is gespeciali-
seerd in ‘stop motion animation video’ en het 
leek hem een leuk idee om met de leerlingen 
ook zo’n video te maken naar het voorbeeld 
van Picasso: ‘constructing and deconstructing 
faces’1. De leerlingen vonden het geweldig. 
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De week in Kortrijk werd afgesloten met een 
‘plechtige’ ceremonie, waarbij vooral onze di-
recteur een zeer goede indruk heeft gemaakt. 
Een speech van ongeveer vijftien minuten, in 
onberispelijk Engels, over de waarde van inter-
nationalisering, viel bij de leerkrachten ten 
zeerste in de smaak. De leerlingen waren eer-
der gefixeerd op hun laatste avondje uit in Bel-
gië. 
 

 
 

Groepsfoto tijdens de afsluitende ceremonie 
in Athena campus Pottelberg in Kortrijk 

 

Milaan 
 
In april vertrokken we naar Milaan. Afspraak 
was deze keer het Liceo Classico Statale Tito 
Livio, op een steenworp van de bekende 
Duomo van Milaan. 
 
Op maandag kregen we een PowerPoint te zien 
met de presentatie van de school, gevolgd 
door een wervelende balletshow, want ze wil-
len ook uitblinken als Liceo Coreutico, een mu-
ziek- en dansschool. Een klassiekere combina-
tie zul je niet vinden. 
 
Niet minder dan 700 leerlingen studeren er 
Grieks en Latijn. De algemene lessen duren er 
tot 13.00 uur en worden gevolgd door talrijke 
optievakken, zoals drama, dans, geschiedenis 
van het theater tot zelfs Chinees toe. 
 
Deze school is zeer ervaren in internationale 
projecten. Zo gaan de leerlingen die Chinees 
volgen naar Peking, anderen naar Australië; ze 
zijn zelfs in onderhandeling met een school in 

Rusland (ballet). De school ademt authentici-
teit uit: geen hypermoderne lokalen, geen 
strakke gangen, wel overal kaders en posters 
over de klassieke oudheid. Overal. Heerlijk. 

 

 
 

IES Urbi en Athena Kortrijk 
aan de Duomo van Milaan 

 
Er werden verschillende lesmomenten georga-
niseerd, zowel voor de leerkrachten apart als 
voor de leerlingen. Ik woonde een les Grieks bij 
in het derde jaar. Een leerling scandeerde 
Griekse lyriek alsof het niets was. Hij vertaalde 
losjes in het Engels en zowel Maria als ik waren 
danig onder de indruk. We woonden ook een 
les Horatius bij in het vierde jaar Latijn. De leer-
kracht had een Engelse vertaling uitgekozen en 
trachtte de leerlingen mee te krijgen in haar 
analyse tussen de Latijnse en Engelse tekst. 
 
Naast de lesbezoeken deden we tal van andere 
zaken: we bezochten de Pinacoteca di Brera, 
met als paradepaardje de ‘Napoleone Bona-
parte come Marte pacificatore’, een van de 
kunstwerken die de leerlingen moesten be-
spreken. Ze hadden ook geregeld dat we, al 
was het maar vijftien minuutjes, binnen moch-
ten in de Santa Maria delle Grazie en Het Laat-
ste Avondmaal van Da Vinci mochten bezoe-
ken. Ook het allerlaatste werk van Michelan-
gelo vlak voor hij stierf, de Pietà Rondanini, in 
het Castello Sforzesco, mocht niet ontbreken. 
We deden een boottocht op het Comomeer en 
kregen een rondleiding in de Villa Carlotta. De 
leerlingen maakten kennis met de sculpturen 
van Canova en kregen een (basis)workshop 
restauratie. 
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Leerlingen aan het werk tijdens een workshop 
restauratie, Villa Carlotta, Comomeer 

 

Verwachtingen voor volgend schooljaar 
 
In oktober is er opnieuw een ‘transnational 
meeting’, deze keer in Milaan. We evalueren 
het eerste deel van het project: welke doelstel-
lingen werden nog niet volledig behaald, wat 
kan beter en hoe kunnen we de communicatie 
tussen de internationale groepjes bevorderen? 
Ik ben nog steeds vol lof over dit project inter 
nationes: van onbekend terrein naar een inter-
culturele succesvolle zoektocht naar ‘schoon-
heid’. En dit mag je in de ruimste zin van het 
woord interpreteren. 
 

Speciaal dankwoordje 
 
Tot slot wens ik een paar mensen uitdrukkelijk 
te bedanken. 
 
In de eerste plaats Eddy Raepsaet, om mij de 
kans te geven aan dit project deel te nemen. 

Dankzij zijn medewerking en hulp ben ik heel 
wat wijzer geworden. Zonder hem zou ik de 
sprong nooit gewaagd hebben. 
 
Ook een oprechte dankjewel aan mijn collega 
Seppe De Craemere om mee te werken aan dit 
project. De vele reizen wegen soms op het ge-
zinsleven, er wordt zeer vaak een beroep ge-
daan op de partner bij het opvangen van onze 
jonge kindjes en er wordt, naast het effectieve 
lesgeven en de lesvoorbereidingen, veel tijd 
geïnvesteerd in het project. 
 
Als laatste wil ik de directie van Athena campus 
Pottelberg bedanken, Franky Vinck en Silvie 
Cagnie. Zij hebben ons voor de volle honderd 
procent gesteund in alles wat we met dit pro-
ject willen bereiken. Zij stonden mee in voor de 
organisatie van de week in Kortrijk, hebben 
naast hun drukke agenda’s veel tijd gestopt in 
ons en zijn zelfs bereid om mee te gaan naar de 
tweede ‘transnational meeting’ in Milaan. 
 

Voor alle verdere info 
 
Voor wie verdere interesse heeft in ons pro-
ject: ik kan een bezoekersaccount aanmaken 
voor onze Twinspace. Daar kunnen jullie alles 
tot in de puntjes nalezen, de blog volgen, onze 
padlets en smores bekijken en tal van andere 
zaken ontdekken. 
 
 
 

Iris Speleers is leerkracht Latijn en Grieks aan 
Athena campus Pottelberg in Kortrijk. Je kunt 
haar contacteren via speleers.iris@gmail.com. 
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

De portiek van de buren 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Ter gelegenheid van de Week van de Klassie-
ken eerder dit jaar, die was opgebouwd rond 
het thema Wat is wijsheid? Denken in de klas-
sieke wereld, schreef David Rijser, docent aan 
de Universiteit van Amsterdam, het thema-
boekje De portiek van de buren. Daarin gaat hij 
op zoek naar manieren waarop denken in an-
tieke literatuur en beeldende kunst werd 
weergegeven. We associëren denken al te vaak 
met filosofie, en dan in het bijzonder de ‘klas-
sieke’ filosofie, maar de ‘grote denkers’ blijken 
niet alleen filosofen te zijn. In dit boekje komt 
weliswaar Socrates aan bod, maar ook andere 
‘denkers’ passeren in literatuur en in beeld de 

revue. De talrijke illustraties verluchten en ver-
duidelijken de inhoud. Kortom: een leuk heb-
beding dat de lezer aanspoort tot ... denken. 

 

 

David RIJSER, De portiek van de 
buren. Verbeeldingen van denken 
in de oudheid, Amsterdam Univer-
sity Press, Amsterdam, 2018, 96 
pp. 

ISBN 978 94 6298 845 3 

€ 2,99 

www.aup.nl 

 
 

De vereeuwigde stad 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Over Rome zijn al bibliotheken volgeschreven 
en met de regelmaat van een klok verschijnen 
er nieuwe boeken over de Eeuwige Stad. Het is 
dan ook niet eenvoudig om nog originele in-
valshoeken te vinden die de lezer kunnen ver-
rassen. De auteurs van het boekje De vereeu-
wigde stad zijn daar evenwel behoorlijk goed 
in geslaagd. 
 
Deze keer geen reisgids met restaurants waar 
je zeker gegeten moet hebben of informatie 
over het openbaar vervoer, maar de stad zoals 
ze door de Romeinen en Grieken in de oudheid 
zelf werd gezien. Twintig antieke monumenten 
worden immers beschreven aan de hand van 
Latijnse en Griekse citaten van onder meer Ci- 

cero, Vitruvius, Vergilius, Horatius, Livius, Ovi-
dius, Plinius, Plutarchus, Tacitus, Suetonius, 
Cassius Dio en vele anderen. Alle citaten zijn 
voorzien van de precieze referentie (dus ge-
makkelijk op te zoeken voor gebruik in de klas) 
en van een Nederlandse vertaling. 
 
De keuze van de monumenten viel niet alleen 
op klassiekers als het Forum Romanum, het Co-
losseum en het Capitool, maar ook op kleinere 
of minder evidente gebouwen als de Rostra, de 
tempel van Janus, de Mamertijnse gevangenis 
en de theaters van Pompeius en Marcellus. 
 
Kaderteksten tussendoor geven boeiende in-
formatie over allerlei aspecten van het leven in 
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het oude Rome. Als afbeeldingen werd niet ge-
kozen voor de traditionele foto’s, maar voor 
impressie- of reconstructietekeningen (waar-
van vele van G.B. Piranesi). Fik Meijer werd be-
reid gevonden een kort nawoord te schrijven. 
Twee plattegronden situeren alle monumen-
ten, een beknopte literatuurlijst geeft enkele 
leestips, een tijdlijn plaatst de belangrijkste 
historische gebeurtenissen in hun chronologie 
en een index van geciteerde auteurs geeft een 
woordje uitleg over ... de geciteerde auteurs. 
 
Beslist een pluspunt is de bijbehorende web-
site www.devereeuwigdestad.nl, waar je alle 

locaties, Latijnse teksten en vertalingen, perso-
nen (met een korte verklaring) en kunstwerken 
uit het boek kunt vinden, alsook drie thema-
wandelingen. 

 

 

Nathasja VAN LUIJN, Mark OL-
DENHAVE en Christoph PIEPER 
(red.), De vereeuwigde stad. Een 
literaire reisgids door het antieke 
Rome, Amsterdam University 
Press, Amsterdam, 2018, 192 pp. 

ISBN 978 94 6298 615 2 

€ 14,99 

www.aup.nl 

 
 

Het eiland van Pelops 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Nog meer literair toerisme in ons boekenaan-
bod, want bij Amsterdam University Press ver-
scheen recent ook een literaire reisgids van de 
Peloponnesus, het schiereiland in het zuiden 
van Griekenland. 
 
In het woord vooraf wordt eerst een korte en 
algemene historische inleiding gegeven op de 
Peloponnesus, een streek met een lange en 
rijke geschiedenis. Vervolgens worden memo-
rabele gebeurtenissen, figuren en bouwwer-
ken beschreven van de dertien meest gedenk-
waardige plaatsen (uiteraard onder meer Epi-
daurus, Mycene, Sparta en Olympia) aan de 
hand van authentieke bronnen, meestal date-
rend uit de oudheid (o.a. Homerus, Pindarus, 
Herodotus, Thucydides, Ovidius, Plutarchus en 
Pausanias), maar ook uit de middeleeuwen en 
de (vroeg)moderne tijd (o.a. Vondel, Goethe, 
Lord Byron, Victor Hugo, Heinrich Schliemann, 
Pierre de Coubertin, Louis Couperus en Mikis 
Theodorakis). Op die manier wordt als het 
ware een rondreis gemaakt door het schierei-
land, vertrekkend vanuit Korinthe en dan in 
wijzerzin langs alle geselecteerde locaties. 
 

Alle (in het Nederlands) geciteerde teksten zijn 
voorzien van de nodige achtergrondinformatie 
en van de exacte referentie (de originele tekst 
kun je zo gemakkelijk zelf opzoeken). Het boek 
is rijkelijk geïllustreerd (ook in kleur) en de af-
beeldingen zijn uitvoerig geannoteerd. Achter-
aan staan een index van alle auteurs met een 
korte uitleg, een tijdlijn met de belangrijkste 
historische gebeurtenissen per periode en net 
geen tweehonderd verklarende noten. 
 
De auteurs zelf betreuren in hun woord vooraf 
de onvolledigheid van het boek, maar dat is on-
terecht. Zowel de gekozen citaten als de uitleg 
erbij geven een heel uitgebreid en gevarieerd 
beeld van de prachtige Peloponnesus. 

 

 

Hugo KONING en Hans VERHEIJ, 
Het eiland van Pelops. Een lite-
raire reis door de Peloponnesos, 
Amsterdam University Press, Am-
sterdam, 2018, 364 pp. 

ISBN 978 94 6298 578 0 

€ 24,99 

www.aup.nl 
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Leven met de goden 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Religie speelde bij de Grieken en Romeinen 
een essentiële rol in het dagelijks leven. Offers 
aan de goden, religieuze festivals, voortekenen 
en orakels: niemand die het in zijn hoofd haal-
de om er geen belang aan te hechten. 
 
Dit boek over religie in de oudheid belicht de 
verschillende aspecten van godsdienst in de 
Griekse en Romeinse wereld. Het is geen over-
zicht van de relieuze geschiedenis, maar een 
thematische inleiding tot het onderwerp. 
 
Na een onderzoek naar het begrip ‘religie’ wor-
den de belangrijkste goden besproken, de 
praktijk en de betekenis van de religieuze ka-
lender en de rol van mythologische verhalen 
en religieuze ideeën. Vervolgens ligt de nadruk 
op de maatschappelijke context (wie onder-
hield de relatie met de goden?), de verschillen 

tussen polytheïsme en monotheïsme (onder 
meer het opkomende christendom), de veel-
heid en diversiteit van cultussen, en de tole-
rantie tegenover mensen die kritisch of zelfs 
afwijzend stonden tegenover de traditionele 
religieuze opvattingen en praktijken. 
 
Het laatste deel geeft massa’s suggesties om 
meer te lezen over het onderwerp, zowel alge-
meen als over de verschillende hoofdstukken. 

 

 

Inger N.I. KUIN, Leven met de go-
den. Religie in de oudheid, Am-
sterdam University Press, Amster-
dam, 2018, 172 pp. 

ISBN 978 94 6298 480 6 

€ 14,99 

www.aup.nl 

 
 

Catullus: complete gedichten 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Catullus is al eerder in het Nederlands vertaald, 
maar deze recente uitgave van Primavera Pers 
is wellicht de beste die in onze taal is versche-
nen. De vertaling geeft zo getrouw mogelijk 
het Latijn weer, zonder veel aan leesbaarheid 
in te boeten, maar bevat ook de Latijnse tekst 
(mét tekstkritische notaties en aanduiding van 
de versmaat). Na de vertaling van alle 116 car-
mina worden een aantal gedichten nog eens 
herhaald in zes thema’s: Lesbia, Juventius, 
dichters, Bithynië, vrienden en mispunten. 
 
Wat deze uitgave voor de doorsneelezer, maar 
zeker ook voor de classicus interessant maakt, 
zijn de negentig (!) pagina’s aantekeningen, 
waarin alle gedichten heel uitvoerig en gede- 

tailleerd worden becommentarieerd, zowel in-
houdelijk als stilistisch. 
 
Wanneer je ten slotte weet dat dit boek bijzon-
der verzorgd is uitgegeven, met harde kaft en 
leeslint, loont de aankoop zeker de moeite, 
zelfs als je al een Catullusvertaling bezit. 

 

 

CATULLUS, Complete gedichten, 
vertaald door Ype DE JONG, Pri-
mavera Pers, Leiden, 2018, 304 
pp. 

ISBN 978 90 5997 255 1 

€ 35,00 

www.primaverapers.nl 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 17.09.2018 
 De positionele leesmethode bij poëzie 
 Tenz 
 De Blauwput, Leuven 
 Kristien Hulstaert 
 Doelstellingen van deze nascholing: 1 de principes 

van woordvolgorde herkennen in poëtische tek-
sten; 2 woordgroepen herkennen en benoemen in 
poëzie; 3 werkvormen gebruiken om via de positio-
nele methode poëtische teksten te lezen in de klas; 
4 didactisch materiaal maken om poëtische teksten 
te lezen volgens de positionele methode. 

 www.tenz.be/vormingen 
 

 02.10.2018 
 Juifs et Romains: les Romains étaient-ils antisé-

mites? Liens avec le XXe siècle 
 CECAFOC 
 SeGEC, Bruxelles 
 Roland Marganne 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 04.10.2018 
 La démocratie athénienne: source de nos démo-

craties contemporaines 
 CECAFOC 
 SeGEC, Bruxelles 
 Roland Marganne 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 12.10.2018 
 La part des femmes dans l’art et la culture: équiva-

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

 
 13.10.2018 
 Dag van de klassieke talen 
 Eekhout Academy 
 KU Leuven KULAK, Kortrijk 
 Hoofdreferaat Metire ut scias en verschillende 

workshops. 
 www.eekhoutacademy.be 

 

 16.10.2018, 29.01 en 07.05.2019 
 Lerend netwerk Latijn (Grieks) eerste graad 
 Pedagogische Begeleiding Regio Limburg 
 Pedagogische Begeleidingsdienst Limburg, Hasselt 
 Nadia De Rose 
 Men bepaalt samen met de andere leerkrachten de 

inhoud en richting van dit lerend netwerk. Als leer-
kracht klassieke talen zal men onvermijdelijk wor-
den geconfronteerd met de modernisering van het 
secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieu-
we wetenschappelijke inzichten (denk aan de colo-
metrische leesmethode of levend Latijn) en de 
gewijzigde mentaliteit van de nieuwe eerstejaars. 
Verder kan men in het netwerk inhoudelijke noden 
bespreken en pedagogisch-didactische expertise 
delen om te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, 
constructieve feedback en zoveel meer. 

 www.nascholing.be/2018-2019/index.aspx?type= 
44&modID=2525808 

 
 24.10.2018 
 De taalversterkende en cultuurverruimende waar-

de van de klassieke talen 
 Vereniging van Leerkrachten Oude Talen 
 Torenzaal, Cultureel Centrum, Lokeren 
 Evelien Bracke en Christian Laes 
 Zie p. 4-5 in deze Prora. 
 www.vlot-vzw.be/nascholing 

 
 09.11.2018 
 Déconstruire l’image et le texte pour reconstruire 

du sens 
 CECAFOC 
 SeGEC, Bruxelles 
 Frédéric Dewez en Emmanuelle Detry 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 20.11.2018 
 De positionele leesmethode: ontwikkel didactisch 

materiaal 
 Tenz 
 New Zebra, Gent 
 Kristien Hulstaert 
 Deze nascholing is bedoeld voor leerkrachten die 

lesgeven in de eerste graad. In deze workshop be-
kijkt men concreet lesmateriaal om de positionele 
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leesmethode aan te leren en mogelijke werk- en 
evaluatievormen voor de lectuur in de klas te ont-
werpen. Daarna kan men zelf aan de slag om de me-
thode, in functie van zijn eigen lespraktijk, toe te 
passen op een tekst naar eigen keuze. 

 www.tenz.be/vormingen 
 

 21.11.2018 
 De positionele leesmethode bij poëtische teksten 

in de les Latijn 
 Centrum Nascholing Onderwijs (UA) 
 Universiteit Antwerpen, Antwerpen 
 Kristien Hulstaert 
 Zie 17.09.2018. 
 cno.uantwerpen.be 

 
 23.11.2018 
 La carte mentale augmentée comme moyen d’ap-

préhension 
 CECAFOC 
SeGEC, Bruxelles 
 Frédéric Dewez en Lisa Claus 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 
 

BUITENLAND 
 
 21.09 en 22.09.2018 
 Nazomerconferentie: Ovidius en Herodotus 
 GLTC van de UvA en VU 
 NH Hotel Sparrenhorst, Nunspeet (NL) 
 A problem child? Herodotus and the young Atheni-

an democracy (Christopher Pelling); Herodotus en 
topografie: de casus van de Perzische Koningsweg 
(Janric van Rookhuijzen); In het verleden onderge-

dompeld: een duik in Herodotus’ verteltechnieken 
(Rutger Allan); Herodotus’ Historiën als aanklacht 
tegen de alleenheerschappij (Mathieu de Bakker); 
Philemon en Baucismotief in Ovidius en andere lite-
ratuur (Pieter Van den Broek); De kunst van Publius 
Ovidius Naso: Ovidius in de beeldende kunst (David 
Rijser); De ring van Polycrates (Irene de Jong); Een 
vertaling redigeren tot een coherente tekst (Suzan-
ne Luger); De blauwe broer onthult zijn geheim: 
tekstbegrip bij GLTC (Kokkie van Oeveren); Frustra-
tie bij vertalen in de onderbouw: strategieën van 
leerlingen (Chelsea  O’Brien); Woordenboekgebruik 
(Daniël  Bartelds); Vocabulaireverwerving (Katja De 
Herdt); Taalverwerving in de bovenbouw: gericht 
grammatica herhalen bij een pensum – onderwer-
pen van grammaticaoefeningen bij het pensum 
Ovidius (Suzanne Adema); Foute mannen in een in-
stabiele wereld: de ontwrichtende poëzie van Ovidi-
us (Piet Gerbrandy); Ovidius’ ballingschap als elegi-
sche fictie (Mark Heerink). Muzikale vertelvoorstel-
ling met verhalen van Ovidius: Mythisch met mu-
ziek (Paul Groos, verteller; Heleen de Witte, dwars-
fluit, en Rob van Heck, piano). 

 www.vcnonline.nl 

 
 28.01.2019 
 Studiedag klassieke wereld 
 Labrys Reizen 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Nascholingsdag ter ondersteuning van de vakken 

Griekse  taal en cultuur, Latijnse  taal en cultuur  en 
geschiedenis. Ook is er aandacht voor de kunst en 
archeologische bezienswaardigheden. 

 www.labrysreizen.nl 

Cursussen en congressen 
 

 
 11.09, 18.09, 25.09, 01.10, 09.10, 16.10 en 23.10.2018 
 Latijnse kring 
 CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
 Marcel Cock 
 In de eerste plaats leest men de vierde ecloge uit 

de Eclogae van Vergilius. Daarnaast staat een ver-
kenning van de Moezelvallei tussen Trier en Ko-
blenz aan de hand van de Mosella van Decius 
Ausonius Magnus op het programma. 

 www.ccdewerf.be 
 

 Vanaf 11.09.2018 in principe elke tweede dinsdag 
van de maand 

 Latijnse leesclub: 18 eeuwen Latijn 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge 
 Marleen Lescroart 
 Beëindiging van de lectuur van Thomas Morus’ 

Utopia  liber secundus.  Lectuur van fragmenten uit:  

1 de Vulgaat (het scheppingsverhaal, de ark van No-
ach, de toren van Babel; fragmenten uit het Nieuwe 
Testament: de vier evangelisten); 2 Tertullianus,  
Apologia; 3 Hippolytus van Rome, Traditio apostoli-
ca; 4 Symmachus, Relationes; 5 laatklassieke lyriek: 
Copa Syrisca en een fragment uit Pervigilium Vene-
ris; 6 Hieronymus, brief aan Eustochius. 

 www.nkvwestvlaanderen.be 
marleen.lescroart@skynet.be 

 
 28.09, 05.10, 12.10 en 19.10.2018 
 Aristoteles, Macchiavelli, Hobbes en Tocqueville: 

politieke filosofie voor vandaag 
 Davidsfonds Academie en Vormingplus Waas en 

Dender 
 Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas 
 Fernand Tanghe 
 Vier essentiële denkers uit de geschiedenis van de 

filosofie. Zo past Aristoteles’ theorie over sociale 
rechtvaardigheid in een hedendaags plaatje. 
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 www.davidsfonds.be/academie 

 
 02.10, 09.10, 16.10 en 23.10.2018 
 Jong en oud, verliefd en getrouwd: het leven zoals 

het was bij de Romeinen 
 Davidsfonds Academie 
 GC Brecht, Brecht 
 Christian Laes 
 Hoe groeiden kinderen in die maatschappij van 

macht en politiek op tot volwaardige Romeinen? 
Bestond de puberteit? Wat waren de maatschap-
pelijke gebruiken en verwachtingen in verband met 
liefde, seksualiteit en huwelijk? Waren er veel be-
jaarden in de samenleving en hoe gingen de Romei-
nen om met de derde leeftijd? Hoe gingen ze om 
met mensen met een beperking? De lezing wordt 
geïllustreerd met fragmenten uit de tv-reeks Rome. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 02.10, 09.10, 06.11, 13.11, 04.12 en 11.12.2018, 
08.01, 15.01, 05.02, 09.02, 12.03, 19.03, 02.04, 
23.04 en 07.05.2019; verlenging in mei en juni is  
mogelijk 

 Leeskring Latijn 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Chris Fabry, Jan Van Reeth, Wim Devriendt en  

Marc Van den Sande 
 In samenspraak met de deelnemers worden de ba-

siselementen van taalkennis en vocabularium sum-
mier herhaald. Men leest Vergilius’ Ecloge 4, Sueto-
nius’ Keizerslevens, Romeins recht en Cicero’s Pro 
Milone. Men krijgt eerst een werkvertaling, die 
zeer nauw aansluit bij de gelezen tekst. Deze lessen 
zijn niet gericht op grondige taalkennis, maar op 
het contact met waardevolle elementen van de 
antieke cultuur en de receptie ervan. Ook aan de 
literaire kwaliteiten wordt aandacht geschonken. 

 www.nkv.nl 
 

 Vanaf 02.10.2018 
 Latijn opfrissen 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Chris Fabry 
 Teksten lezen zonder een minimum aan kennis van 

de Latijnse grammatica is een moeilijke opdracht. 
Deze cursus is dan ook bedoeld als een opstapje 
naar de lectuur van authentieke teksten. 

 www.nkv.nl 
 

 03.10, 10.10, 07.11, 14.11, 05.12 en 12.12.2018, 
09.01, 16.01, 06.02, 20.02, 13.03, 20.03, 03.04, 
24.04 en 08.05.2019 

 Leeskring Grieks: Oedipus Rex 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Chris Fabry 

 In dit werk brengt Sophocles twee fascinerende 
werelden tot leven: de mythologie en het theater. 
De mythen worden van generatie tot generatie 
doorverteld, zodat verschillende verhaallijnen ont-
stonden. Terwijl de hoofdfeiten bekend waren, ke-
ken de toeschouwers vol verwachting naar wat de 
dichter van het verhaal had gemaakt en vooral hoe 
hij de ontknoping had opgebouwd. Men begint de 
lectuur taalkundig en vertalend en gaat dan, gehol-
pen door degelijke commentaren, in op de histori-
sche en literaire context, om antwoorden te zoeken 
op vragen als: Hoe kwam deze tekst tot ons? Waar-
om werd hij bewaard? Betekent hij wat wij denken 
of verstond men hem toen anders? 

 www.nkv.nl 
 

 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 07.11, 14.11, 21.11, 
28.11, 05.12 en 12.12.2018 

 Rome: van dorp tot wereldstad 
Amarant 
 CC De Werf, Aalst 
 Sophie Dralans 
 Men belicht de uitzonderlijke  verdiensten  van de 

Romeinen vanaf het ontstaan tot de ondergang  van 
het West-Romeinse Rijk op het vlak van de architec-
tuur, beeld-, schilder- en mozaïekkunst, met bijzon-
dere aandacht voor de bouwwoede van de machti-
ge keizers, die niet alleen aan hun persoonlijk com-
fort dachten, maar ook het volk wilden plezieren 
met de aanleg van aquaducten en de constructie 
van reusachtige bouwwerken voor vertier en ont-
spanning. De invloed van de Etrusken op de Ro-
meinse kunst wordt nader toegelicht, evenals de 
invloed van de Romeinen op de Byzantijnse moza-
iekkunst in Ravenna. 

 www.amarant.be 
 

 04.10, 11.10, 18.10 en 25.10.2018 
 Eeuwige steen: van groeve tot beeld 
 Davidsfonds Academie 
 Technisch Instituut Sint-Jozef, Geraardsbergen 
 Marc Waelkens 
 Het Pantheon, de Akropolis, de Pont du Gard, de 

Venus van Milo ... Hoe slaagde men erin om soms 
kolossale blokken te ontginnen, te vervoeren en te 
plaatsen?  Hoe kon er massaproductie ontstaan van 
bepaalde stenen objecten? Marc Waelkens toont 
de vaak eenvoudige instrumenten die werden ge-
bruikt om harde steensoorten te ontginnen. Met 
rijkelijk beeldmateriaal illustreert hij hoe er op de 
bouwwerven en in de ateliers werd geassembleerd 
en afgewerkt. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 Vanaf 04.10.2018 
 Latijnse les 
 Fundatio Melissa 
 Erasmushuis, Anderlecht 
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 Twee jonge leerkrachten hervatten de cursus La-
tijn, die elke week in het Erasmushuis plaatsvindt. 
De gebruikte methode is deze van Hans Ørberg, 
Lingua Latina per se illustrata. 

 www.erasmushouse.museum 

 
 09.10, 16.10 en 23.10.2018 
 Decadentie in het oude Rome: met de veer in de 

keel 
 Amarant 
 Raadhuis, Lommel 
 Sophie Dralans 
 Onder meer de eetgewoonten, van het sobere 

ontbijt tot de extravagante diners, opgeluisterd 
met naakte dansers en muzikanten, en de villa’s en 
paleizen, versierd met exotische marmers en dure 
beelden, komen aan bod. Extreme gevallen, zoals 
de verhalen van de zeer wrede en berucht deca-
dente keizer Heliogabalus en de in ezelinnenmelk 
badende Poppaea, echtgenote van keizer Nero, 
worden kritisch benaderd. Dit alles wordt rijkelijk 
geïllustreerd met filmfragmenten. 

 www.ccdeadelberg.be 

 
 11.10, 18.10 en 25.10.2018 
 Paulus en Constantijn: het vroege christendom in 

het Westen 
 Davidsfonds Academie 
 Auditorium Klein-Seminarie, Hoogstraten 
 Antoon Naert 
 1 Apostels en kerkvaders, keizers en koningen; 2 

Het dagelijks leven van de vroegchristelijke mens; 3 
De microchristendommen van de vroege middel-
eeuwen. 

 www.davidsfonds.be/academie 

 
 19.10, 26.10, 09.11 en 16.11.2018 
 Het graf van Petrus: archeologie in de Sint-Pieters-

basiliek in Rome 
 Davidsfonds Academie 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Jos Janssens 
 www.davidsfonds.be/academie 

 
 20.10.2018 
 Kunstgeschiedenis: Griekse en Romeinse kunst 
 CC Scharpoord 
 CC Scharpoord, Knokke-Heist 
 Eveline Heylen 
 cultuur.knokke-heist.be 

 
 03.11.2018 
 Ovidius 2000 evenement: op zoek naar Ovidius, 

2000 jaar na zijn overlijden 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 Dienstencentrum, Ledeberg 
 Patrick De Rynck, Heleen Debruyne, Nadia Sels, 

Stefan Van den Broek, Yanick Maes, Anneleen De 

Causmaecker, Marianne Carlier, Patrick Bernauw, 
Felix Claus en Patrick Lateur 

 Opiniemakers brengen een inspirerende, intrige-
rende en/of amuserende vertelling, gericht op een 
groot publiek. Kunstenares Anneleen De Causmae-
ker laat zich inspireren door het leven en werk van 
Ovidius. Marianne Carlier brengt zowel eigen crea-
ties als (bewerkingen van) nummers van Patricia 
Barber (Mythologies) – over Bob Dylan tot Beyon-
cé. Patrick Bernauw brengt een performance, geti-
teld Heer Halewijn. Vertrekkend vanuit de middel-
eeuwse ballade, waarin een heel aparte soort ver-
leidingskunst aan bod komt, gaat hij op zoek naar 
de wortels van de mythe ... en komt uiteindelijk uit 
bij Orpheus en het orfisme, een duidelijke link met 
de klassieke wereld en de Ars amatoria. Er is ook 
een debat over de (on)zin van de mythologie voor 
de mens van vandaag. Leerlingen Latijn uit de scho-
len van Gent en daarbuiten buigen zich over een 
fragment van Ovidius. 

 www.nkvoostvlaanderen.be 
 

 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12 en 11.12.2018 
 Griekse kring: Pericles, de man van de eeuw 
 CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
 Jaak Peersman 
 Plutarchus schreef tijdens de regering van Traianus 

een serie biografieën van beroemde Grieken en Ro-
meinen. In de zes lessen van deze herfstcyclus leest 
men een selectie van hoofdstukken uit de Pericles-
biografie, die de opkomst van deze politicus en zijn 
bouwprogramma beschrijven tegen de achter-
grond van Athenes gouden eeuw. 

 www.ccdewerf.be 
 

 01.12.2018 
 Minoïsche mietjes en Myceense macho’s: waar-

heid en verdichting rond de oerknal van Europa 
 Centrum Nascholing Onderwijs (UA) 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Jan Vaes 
 Thema’s: 1 Wie waren de Myceners? (bronnen, 

herkomst en taal, chronologie en materiële cultuur, 
verhouding met de minoïsche cultuur); 2 De Myce-
ners en de Bronze Age Collapse; 3 The Dark Ages; 4 
De heropleving van de Egeïsche wereld (Homerus’ 
Myceners en de vorming van de Griekse identiteit, 
het homerische Troje: trigger van de Europese cul-
tuur); 5 De grondslagen van de Griekse en Europe-
se identiteit: versmelting en verdichting van de 
bronstijdculturen. 

 cno.uantwerpen.be 
 

 08.12.2018 
 Lichamelijkheid in de oudheid 
 NKV Vlaams-Brabant 
 MSI, Leuven 
 www.facebook.com/NKV-Vlaams-Brabant 
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Lezingen 
 

 
 25.09.2018 
 De stoa: een praktische gids voor mensen van de 

21e eeuw 
 Vormingplus Brugge 
 Vormingplus Regio Brugge, Brugge 
 Bert Gevaert 
 www.vormingplus-brugge.be 

 
 26.09.2018 
 Hoogtepunten uit de Latijnse literatuur 
 LDC Kruisbos, Kalmthout 
 LDC Kruisbos, Kalmthout 
 Gil Michaux 
 Men leest en becommentarieert fragmenten in Ne-

derlandse vertaling uit het oeuvre van belangrijke 
Latijnse prozaschrijvers en dichters. 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 26.09.2018 
 Klassieke katten: huisdieren in de oudheid 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 Dienstencentrum, Ledeberg 
 Andy Hilkens 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 16.10 en 18.10.2018 
 Desiderius Erasmus en Thomas More: een literaire 

vriendschap 
 NKV West-Vlaanderen 
 16.10.2018: Hof van Watervliet, Brugge 

18.10.2018: Centrale Bibliotheek, Kortrijk 
 Jeannine De Landtsheer 
 www.nkvwestvlaanderen.be 

 
 21.10.2018 
 Oudenburg en Brugge, centrum of periferie? 
 RAM Oudenburg 
 CC IpsoFacto, Oudenburg 

 Bieke Hillewaert 
 Aan de hand van de resultaten van recent archeolo-

gisch onderzoek wordt het verhaal van de ruimere 
regio in de Romeinse en vroegmiddeleeuwse perio-
de geschetst. 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 23.10.2018 
 Epicurisme: het nastreven van genot 
 Vormingplus Brugge 
 Vormingplus Regio Brugge, Brugge 
 Pieter d’Hoine 
 www.vormingplus-brugge.be 

 
 24.10.2018 
 Alexandrië, van Alexander tot Kavafis: van plaats 

tot topos 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Gunnar De Boel 
 www.nkv.nl 

 
 19.11 en 21.11.2018 
 De Griekse Boeddha: boeddhisme in de hellenisti-

sche wereld 
 NKV West-Vlaanderen 
 19.11.2018: Hof van Watervliet, Brugge 

21.11.2018: Centrale Bibliotheek, Kortrijk 
 Dries De Crom 
 www.nkvwestvlaanderen.be 

 
 28.11.2018 
 De herontdekking van de klassieken in de actuele 

kunst 
 NKV Antwerpen 
 UA-Stadscampus, Antwerpen 
 Felix Claus 
 www.nkv.nl 

Tentoonstellingen 
 

 
 Tot 09.09.2018 
 Luc Peire en de klassieke wereld 
 Atelier Luc Peire – Stichting Jenny en Luc Peire, 

Knokke-Heist 
 www.uitinvlaanderen.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 
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 Van 14.09.2018 tot 06.01.2019 
 Alex: de kunst van Jacques Martin 
 Jubelparkmuseum, Brussel 
 Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Alex  

organiseerden Uitgeverij Casterman, het internati-
onale stripfestival van Angoulème en de Cité Inter-
nationale  de  la  Bande  Dessinée et de l’Image  een 
tentoonstelling  gewijd  aan  het  werk van Jacques 
Martin. Er worden 150 originelen per thema sa-
mengebracht. 

 www.kmkg-mrah.be 
 

 Tot 17.03.2019 
 Dis manibus: tombes sous la loupe 
 Espace Gallo-Romain, Ath 
 www.espacegalloromain.be 

 

BUITENLAND 
 
 Tot 16.09.2018 
 Construire romain, construire malin: 7 matériaux 

pour un Empire 
 Site Archéologique de Gisacum, Le Vieil-Evreux (FR) 
 www.gisacum-normandie.fr 

 
 Tot 23.09.2018 
 Mythos, Macht & Menschlichkeit: Druckgraphik 

von Hendrick Goltzius aus der Anhaltischen Ge-
mäldegalerie Dessau 

 Schaezlerpalais, Augsburg (DE) 
 Er komen vele thema’s aan bod, zoals goden, hel-

den en antihelden, mythologische en Bijbelse ver-
halen, deugden en laster, macht en krijgsgewoel. 

 www.kunstsammlungen-museen.augsburg.de 
 

 Tot 24.09.2018 
 Gladiateurs: héros du Colisée 
 Musée de la Romanité, Nîmes (FR) 
 www.museedelaromanite.fr 

 
 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 

 
 Tot 14.10.2018 
 Open en bloot: het bruisende leven van het Ro-

meinse badhuis 
 Thermenmuseum, Heerlen (NL) 
 www.thermenmuseum.nl 

 
 Tot 15.10.2018 
 Torques: symboles et persistances en Gaule romaine 
 Musée Archéologique d’Argentomagus, Saint-Mar-

cel (FR) 

 www.argentomagus.fr 
 

 Tot 28.10.2018 
 Göttliche Ungerechtigkeit? Strafen und Glaubens 

prüfungen als Themen antiker und früh-christli-
cher Kunst 

 Akademisches Kunstmuseum, Bonn (DE) 
 Thema zijn de antieke mythen en de verhalen uit 

het Oude Testament, waarin de gruwelijke straffen  
van de antieke goden en de geloofsbeproevingen 
van de joodse God centraal staan. Dit komt onwe-
zenlijk over voor de moderne mens, maar voor de 
antieke mens had het zijn betekenis als uiting van 
goddelijke superioriteit, die de wereldorde verde-
digde die in gevaar kwam door twijfel aan de god-
delijke macht of door menselijke hybris. 

 www.antikensammlung.uni-bonn.de 
 

 Tot 28.10.2018 
 Le Trésor – Keltenschatz 
 Archäologisches Museum, Frauenfeld (CH) 
 www.archaeologisches-museum.tg.ch 

 
 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 ten-
toonstelling. Originele Romeinse vondsten of repli-
ca’s worden bij elke scène in hun originele context 
getoond. 

 www.saalburgmuseum.de 
 

 Tot 03.11.2018 
 Land van Latijn 
 Museum Martena, Franeker (NL) 
 Tresoar en Museum Martena hebben ervoor ge-

zorgd dat sinds bijna 200 jaar het boekenbezit van 
de universiteit terugkeert naar Franeker. In deze 
tentoonstelling wordt duidelijk dat Franeker de we-
tenschappelijke hoofdstad was van Noord-Neder-
land. Dit kenniscentrum kon alleen ontstaan door 
het gebruik van één wetenschappelijke taal: het  
Latijn. 

 www.museummartena.nl 
 

 Tot 04.11.2018 
 Angriff und Verteidigung: Waffen keltischer und 

römischer Zeit 
 Belginum-Archäologiepark, Morbach-Wederath (DE) 
 www.belginum.de 

 
 Tot 18.11.2018 
 Voyage en Méditerranée: la mosaïque aux îles / 

Levez l’ancre, hissez les voiles 
 Musée de l’Arles Antique, Arles (FR) 
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 Een afzonderlijk deel van de tentoonstelling is ge-
wijd aan een mozaïek die werd opgegraven in Haï-
dra in Tunesië. Het geeft een voorstelling van een 
visrijke zee met talrijke eilanden en steden, die 
meestal voorzien zijn van hun namen. Het overige 
deel van de tentoonstelling geeft aan de hand van 
een zeventigtal voorwerpen, afkomstig van opgra-
vingen in en rond de Rhône, een beeld van de uit-
rusting van de schepen die op de Rhône voeren. 

 www.arles-antique.cg13.fr 
 

 Tot 25.11.2018 
 Warenwege – Warenflüsse 
 LVR-RömerMuseum, Xanten (DE) 
 www.apx.lvr.de 

 
 Tot 29.11.2018 
 Les Sénons: archéologie et histoire d’un peuple 

gaulois 
 Musée des Beaux-Arts, Troyes (FR) / Palais Synodal, 

Sens (FR) 
 www.museestroyes.com 

 
 Tot 09.12.2018 
 Tod in Triest: auf den Spuren von Johann Joachim 

Winckelmann 
 Staatliche Antikensammlungen, München (DE) 
 www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de 

 
 Tot 23.12.2018 
 Der Basilisk, Zeus und die verschleppten Professo-

ren 
 Skulpturhalle, Basel (CH) 
 Beeldhouwwerken van Ferdinand Schlöth. 
 www.antikenmuseumbasel.ch 

 
 Tot 30.12.2018 
 Ils sont food, ces Romains 
 Musée et Sites Archéologiques, Vieux-la-Romaine (FR) 
 Eten en drinken bij de Romeinen. 
 www.vieuxlaromaine.fr 

 
 Tot 31.12.2018 
 Bodenschätze: Archäologie in Köln 
 Römisch-Germanisches Museum, Köln (DE) 
 www.roemisch-germanisches-museum.de 

 
 Tot 31.12.2018 
 Rouge ou noir: céramique antique et contempo- 

raine – confrontation 
 Musée Départemental de la Céramique, Lezoux (FR) 
 Hoe hebben  Grieks,  Romeins  en  Etruskisch aarde-

werk dat van werkplaatsen als Sèvres en Wedg-
wood beïnvloed?  Of het werk van kunstenaars als  
Picasso en Dufy? 

 www.musee-ceramique.puy-de-dome.fr 
 

 Tot 06.01.2019 
 Hightech Romeinen 

 Limburgs Museum, Venlo (NL) 
 Deze tentoonstelling is ingedeeld in 9 paviljoenen: 

reizen, militairen, communicatie, architectuur, kunst 
en nijverheid, rekenkunde, luxe, water en machines. 

 www.limburgsmuseum.nl 

 
 Tot 07.01.2019 
 La navigation lagunaire: 2000 ans de secrets révé-

lés par le musée d’archéologie de Catalogne 
 Musée Henri Prades, Lattes (FR) 
 www.museearcheo.montpellier3m.fr 

 
 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 neoclassicistische 
kunst. 

 www.hermitage.nl 

 
 Tot 20.01.2019 
 Le clou de l’exposition (et vice versa) 
 Musée Romain, Lausanne-Vidy (CH) 
 www.lausanne.ch/sous-sites/mrv 

 
 Tot 24.02.2019 
 Archäologie und Playmobil: Römisch Way of Life 
 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württem-

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

 
 Tot 24.02.2019 
 Des chiffres ou des lettres: compter, calculer, me-

surer à l’époque romaine 
 Musée Romain, Vallon (CH) 
 www.museevallon.ch 

 
 Van 13.10.2018 tot 28.04.2019 
 Faszination Schwert 
 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württem-

berg, Altes Schloss, Stuttgart (DE) 
 In deze tentoonstelling worden niet alleen zwaar-

den getoond vanaf de bronstijd tot het begin van 
de moderne tijd, maar aan de hand van kunstwer-
ken, handschriften, filmaffiches en merchandising-
producten probeert men de fascinatie voor zwaar-
den te verklaren. 

 www.landesmuseum-stuttgart.de 
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 Van 26.10.2018 tot 28.04.2019 
 Nackt! Die Kunst der Blösse 
 Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, Ba-

sel (CH) 
 www.antikenmuseumbasel.ch 

 
 Tot juni 2019 
 Mykene: die sagenhafte Welt des Agamemnon 
 Badisches Landesmuseum, Karlsruhe (DE) 
 www.landesmuseum.de 

 

 Van 16.09.2018 tot 11.08.2019 
 Valentinian I und die Pfalz in der Spätantike 
 Historisches Museum der Pfalz, Speyer (DE) 
 www.museum.speyer.de 

 
 Tot 22.11.2020 
 Der Adler Roms: Carnuntum und die Armee der 

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

 

Toneel 
 

 
 Medusa 
 RITCS, Abattoir Fermé en KC Nona 
 18.09.2018: C-Mine, Genk 

17.11.2018: Theater Antigone, Kortrijk 
06.12.2018: Campo Nieuwpoort, Gent 

 www.c-minecultuurcentrum.be 
 

 Echo 
 Post uit Hesdalen & het gitaarkwartet Zwerm 
 Beide gezelschappen gaan samen op zoek naar de 

resonanties, associaties en herinneringen die ver-
scholen liggen in het eeuwenoude liefdesverhaal 
van Echo en Narcissus en vertalen die naar de 21e 
eeuw. Met live elektronische muziek, soundscape 
en een bijzondere videoscenografie. 

 10.10.2018: MaZ, Brugge 
 www.ccbrugge.be 

 
 Socrates 
 Bruno Vanden Broecke en Stefaan Van Brabandt 
 11.10.2018: Theater Malpertuis, Tielt 
 www.malpertuis.be 

 
 Ithaque – Notre Odyssée 1 (Christiane Jatahy) 
 Théâtre National 
 Vrij naar Homerus. De standpunten van Odysseus 

en Penelope wisselen af met verhalen van verban-
ning en migratie. 

 07.11, 08.11, 09.11, 10.11, 13.11, 14.11, 15.11, 
16.11 en 17.11.2018: Théâtre National, Bruxelles 

 www.theatrenational.be 
 

 Gloed 
 Eline George en jongeren 
 Bewerking van Imme Dros’ Trojaanse oorlog. Het 

verhaal wordt gespeeld door acht jongeren. Naast 

de eeuwenoude geschiedenis vertellen de jongens 
ook hun eigen story. Samen met de regisseurs heb-
ben ze gezocht naar wat jongens nu eigenlijk jon-
gens maakt. Daartegenover staat één meisje. Zij is 
het meest abstract aanwezig en representeert dan 
ook meerdere zaken: het orakel, Helena, de 
schoonheid tegenover de oorlog, het meisje tegen-
over de jongens. 

 13.11.2018: OC De Kriekelaar, Schaarbeek 
 elinegeorge@hotmail.com 

 
 Theatermonoloog Cicero (Daniel Gybels) 
 NKV Antwerpen 
 Bewerking van de catilinarische redevoeringen. De 

‘politiek correcte puritein’ Cicero krijgt hierin een 
menselijk gelaat, te midden van intriges en politie-
ke afrekeningen. Geregeld stapt hij uit zijn rol en 
denkt na over de mens die achter de vijand schuilt 
en over de mens die hij zelf is. Guido Vanderauwera 
geeft gestalte aan de figuur van Cicero. 

 19.11.2018: Zaal Elckerlyc, Antwerpen 
 www.nkv.nl 

 
 Tiresias 
 Theater A tot Z 
 Tiresias’ verhaal begint wanneer hij gepassioneerd 

staat te gluren naar de oogverblindende Athena, 
die naakt aan het baden is. Als straf maakt ze hem 
blind, maar in ruil geeft ze hem de gave in de toe-
komst te kunnen kijken. Deze theaterproductie 
draait om het verschil tussen blind zijn en niet zien. 
In de hedendaagse enscenering roept dit eeuwen-
oude verhaal ook vragen op over gelijke kansen. 
Tiresias zelf wordt gespeeld door een blinde acteur. 

 20.11.2018: Fakkeltheater, Antwerpen 
 www.fakkeltheater.be 

 
 
 
 
 



 29  

Muziek en ballet 
 

 
 Bacantes: Preludio para uma purga 
 Marlene Monteiro Freitas 
 Zij treedt op samen met twaalf dansers en muzi-

kanten. In Bacantes geeft zij haar eigen interpreta-
tie van De bacchanten, de antieke Griekse tragedie 
waarin Euripides zowel tomeloze wreedheid als het 
verlangen naar vrede en een eenvoudig bestaan 
beschrijft. Dans. 

 13.09 en 14.09.2018: deSingel, Antwerpen 
 www.desingel.be 

 
 El Prometeo (Antonio Draghi) 
 Choeur de Chambre de Namur – Cappella Medi-

terranea 
 Daarnaast staat de Messa a 5 voci concertata con 

instrumenti in es van Giovanni Paolo Colonna op 
het programma. 

 30.09.2018: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 La mort de Socrate (Eric Satie) 
 Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant 
 Deze uitvoering kadert in een programma Laatste 

woorden. Naast het werk van Satie staan Cheap 

imitation III van John Cage en de Via Crucis van 
Franz Liszt op het programma. 

 22.10.2018: 30CC, Leuven 
 www.festival2021.be 

 
 Héroïne magique 
 Eva Zaïcik & Taylor Consort 
 Op het programma staan o.a. uittreksels uit Léan-

dre et Héro, Médée en Orphée van Louis Nicolas 
Clérambault en La mort de Didon van Michel Pigno-
let de Montéclair. 

 29.11.2018: Amuz, Antwerpen 
 www.amuz.be 

 
 La belle Hélène (Jacques Offenbach) 
 Brussels Operette Theater 
 In drie aktes vertelt Offenbach hoe de Griekse He-

lena wordt geschaakt door Paris, aan de vooravond 
van de Trojaanse oorlog. Voor Offenbach waren de 
homerische figuren een dankbaar alibi om een 
komische parodie op te voeren, ondersteund door 
briljante en heerlijk geraffineerde muziek. 

 08.12.2018: 30CC, Leuven 
 www.30cc.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
 09.09.2018 
 Bezoek aan de verzameling Griekenland in het Ju-

belparkmuseum 
 Amarant 
 www.amarant.be 

 
 29.09.2018 
 Brussel ten tijde van Erasmus 
 Erasmushuis 
 Wandeling van de Kleine Zavelsquare naar de tuin 

van het Erasmushuis. Rondleiding in het Frans. 
 www.erasmushouse.museum 

 
BUITENLAND 

 
 Van 14.09 tot 20.09.2018 
 Roemrijk Etrurië 
 Labrys Reizen – Niels Steensma 
 Zie Prora, jg. 23, nr. 2. 
 www.labrysreizen.nl 

 
 Van 18.09 tot 24.09.2018 
 

 De jonge jaren van Alexander de Grote 
 Labrys Reizen – Hein L. van Dolen 
 Zie Prora, jg. 23, nr. 2. 
 www.labrysreizen.nl 

 
 Van 02.10 tot 07.10.2018 
 Naar het paleis van Zeus 
 Labrys Reizen – Hein L. van Dolen 
 Vanuit een hotel op de flank van de Olympus wor-

den dagelijks tochten ondernomen, terwijl in de 
namiddag een onderwerp uit de rijke Griekse my-
thologische literatuur aan bod komt (o.a. de Argo-
nautentocht). Eén lezing is gereserveerd voor 
Alexander de Grote. Men bezoekt zijn geboorte-
plaats en het veronderstelde mausoleum van zijn 
vader Philippus. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 Van 17.10 tot 24.10.2018 
 Macedonië: rijkdom, macht en identiteit 
 Labrys Reizen 
 Zie Prora, jg. 23, nr. 2. 
 www.labrysreizen.nl 
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Evenementen 
 

 
 21.10.2018 
 Parfums et médecine: atelier olfactif 
 Musée Mariemont 
 Musée Royal de Mariemont, Morlanwelz 
 Er wordt eerst een bezoek gebracht aan de ten-

toonstelling over Galenus. Daarna is er een reuk-
atelier. Men had al in de oudheid vastgesteld dat 
plantextracten die werden gebruikt in de parfume-
rie vaak ook een genezende werking hadden. 

 www.musee-mariemont.be 

 
BUITENLAND 

 
 15.09 en 16.09.2018 
 Hippika gymnasia: aux origines du tournoi 
 

 Terre de Lys 
 Musée Archéologique Départemental, Jublains (FR) 
 Ruiterijdemonstraties uitgevoerd door de alae, de 

elitekorpsen van het Romeinse leger, met de be-
doeling hun vaardigheden aan te scherpen, maar 
ook om indruk te maken op de onderworpen vol-
keren. 

 www.museedejublains.fr 
 

 30.09.2018 
 Vinalia 
 Musée Gallo-Romain 
 Musée  Gallo-Romain, Saint-Romain-en-Gal / Vien-

ne (FR) 
 Feest van de wijn en van de antieke keuken. 
 musee-site.rhone.fr/evenements 
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INHOUDSOPGAVE 
 

 
 
 
 3 REDACTIONEEL 

   KRIS DOFFEMONT 
 

  VERENIGING 
 

 4 Nascholing De taalversterkende en cultuurverruimende waarde van de klassieke talen 
 

 5 Folder Latijn: iets voor jou? 
 

  DIDACTIEK 
 

 6 Binnenklasdifferentiatie in de lessen Latijn 
   ROSELIEN MADDENS 
 

 9 Beauty is subjective. Een interculturele zoektocht naar schoonheidsidealen voor en door lati-
nisten 

   IRIS SPELEERS 
 

 18 BOEKENWIJZER 

   JOERI FACQ 
 

 21 KLASSIEKE AGENDA 

   ANDRÉ VANCUTSEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora moeten de redactie ten laatste bereiken op 31 oktober 2018. 
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DRUK 

AB Copy 

Lamstraat 153 bus 1 
9100 Sint-Niklaas 

tel. 03 776 97 35 

abcopy@telenet.be 


