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COLOFON 
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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Stilaan wordt voor leerkrachten duidelijk wat de 
onderwijshervorming concreet betekent. Enke-
le weken geleden deelde het GO! aan de direc-
ties en de pers mee hoe het de vernieuwing 
vorm wil geven. Katholiek Onderwijs Vlaande-
ren maakte zijn plannen al eerder kenbaar. 
 
De klassieke talen in de eerste graad worden, 
zoals voorheen, door de wetgever onderge-
bracht in het keuzegedeelte (5 uur in het eer-
ste jaar en 7 uur in het tweede jaar, waarvan 5 
uur voor de vastgelegde basisopties). Alleen 
voor de algemene vorming, en niet voor het 
keuzegedeelte, stelde de overheid specifieke 
eindtermen vast, wat betekent dat er ook bin-
nen het hervormde onderwijs geen eindter-
men zijn voor Latijn en Grieks in de eerste 
graad. De netten bepaalden zelf de doelen van 
de optie klassieke studies en op basis van die 
doelen en een aantal transversale eindtermen 
werden de leerplannen opgesteld. 
 
Op de inhoud van die leerplannen is het in het 
GO! nog even wachten, maar het aantal les-
uren dat bij voorkeur binnen het keuzege-
deelte aan klassieke talen wordt besteed, werd 
intussen door beide grote onderwijsnetten 
meegedeeld: het GO! gaat uit van 7 uur klas-
sieke talen in de eerste graad: 2 uur (Latijn) in 
het eerste jaar en 5 uur (Latijn en 30 uur 
Griekse taal en/of cultuur gespreid over het 
schooljaar) in de basisoptie klassieke studies in 
het tweede jaar. Het katholieke net stelt een 
leerplan op dat uitgaat van 4 uur Latijn in het 
eerste jaar. Het aandeel Grieks in de optie klas-
sieke studies van het tweede jaar werd in het 
katholieke net niet vastgelegd. Binnen het keu-
zegedeelte is er echter ruimte voor een uitbrei-
ding van het aantal uren klassieke talen. Zo kan 
in het GO! aan de 2 uur in het eerste jaar nog 1 
of 2 uur worden toegevoegd. Ook in het 
tweede jaar kan er van de 2 uur naast de basis-
optie nog een deel besteed worden aan klas-
sieke talen (i.c. Grieks). De volledige opvulling 

van het keuzegedeelte met klassieke talen (dus 
5 uur Latijn in het eerste jaar en 4 uur Latijn 
met 3 uur Grieks, waarvan één uur in de basis-
optie) levert mogelijk problemen op: de wet-
gever heeft immers vastgelegd dat de differen-
tiatie-uren van het keuzegedeelte besteed 
moeten worden aan oriëntering, verdieping en 
remediëring. Klassieke talen worden gezien als 
verdieping, maar remediëring van onderdelen 
van de basisvorming (bv. wiskunde of Frans) 
moet verplicht mogelijk zijn binnen het keuze-
gedeelte. 
 
De uiteindelijke beslissing over het aantal uren 
klassieke talen is aan de schoolbesturen. Voor 
leerkrachten Latijn en Grieks is het dus belang-
rijk om assertief te zijn en aan te sturen op 
overleg met de directie. 
 
Hoewel de onderwijshervorming eigenlijk niet 
het onderwerp was, kwam ze onvermijdelijk 
aan bod tijdens de discussies op onze nascho-
ling in oktober. Op deze nascholing werden 
door de sprekers Christian Laes en Evelien 
Bracke heel wat argumenten aangereikt waar-
mee leerkrachten Latijn en Grieks hun vak kun-
nen verdedigen, bijvoorbeeld in een gesprek 
met het schoolbestuur over het aantal uren La-
tijn dat volgend jaar op school wordt aangebo-
den. De tekst van de lezing van Christian Laes 
namen we op in deze Prora. Van Evelien Bracke 
publiceerden we al eerder een artikel in Prora 
nummer 2 van 2017. 
 
Wie de onderwijsvernieuwing even wil losla-
ten, kan via deze Prora in gedachten ontsnap-
pen naar het LVR-LandesMuseum in Bonn: in 
een bijdrage wordt toegelicht wat het aan lati-
nisten te bieden heeft. Verder lees je in dit 
nummer over een historische Facebookpagina 
(De leerling als tijdreiziger). Zo biedt ook de vir-
tuele werkelijkheid een vluchtweg. 
 
Kris Doffemont, voorzitter
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VERENIGING 
 

 
 
 

Betaling van het lidgeld 
 

 
 
2018 loopt stilaan ten einde, wat betekent dat 
ook je lidmaatschap van de VLOT aan hernieu-
wing toe is. 
 
Het lidgeld van onze vereniging is sinds jaar en 
dag onveranderd gebleven: het bedraagt nog 
steeds slechts 15 euro per kalenderjaar en om-
vat tevens een jaarabonnement (4 nummers) 
op ons tijdschrift Prora. 
 
We willen je dan ook vriendelijk vragen om je 
lidgeld voor 2019 over te schrijven op rekening 
BE29 0689 0464 5164 van VLOT vzw met als 

mededeling ‘Lidgeld 2019’ en je naam. Je be-
spaart ons veel tijdrovend werk door je lidgeld 
te betalen voor 1 februari 2019. 
 
De VLOT is de enige vereniging in Vlaanderen 
die zich inzet voor het onderwijs in de klassieke 
talen en die leerkrachten Latijn en Grieks con-
crete ondersteuning wil bieden. We twijfelen 
er dan ook niet aan dat je overtuigd bent van 
het belang van een vereniging als de VLOT en 
dat je, al was het alleen uit solidariteit met je 
collega-classici, lid wilt blijven. Alvast onze har-
telijke dank voor je blijvende steun! 

 
 
 

Algemene vergadering 
 

 
 
De VLOT organiseert op zaterdag 26 januari 
2019 haar jaarlijkse algemene vergadering. De 
traditionele agendapunten zijn het inhoudelijk 
en financieel jaarverslag en de goedkeuring 
van de financiën en de begroting, maar uiter-
aard willen we ook tijd maken om te luisteren 
naar de opmerkingen en suggesties van onze 
leden, die we hierbij van harte uitnodigen. 
 

Programma 
 

10.00 uur: onthaal met een drankje 

10.30 uur: algemene vergadering: 
• inhoudelijk jaarverslag 2018 
• financieel jaarverslag 2018 
• goedkeuring van de jaarreke-

ning 2018 en kwijting aan de be-
stuurders 

• goedkeuring van de begroting 
2019 

• gedachtewisseling over het be-
leid van de vereniging 

11.30 uur: aperitief aangeboden door de VLOT 

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

 

Praktische informatie 
 

Datum:  zaterdag 26 januari 2019 van 
10.30 tot 12.00 uur 

Locatie:  De Postiljon, Markt 14, Lokeren 

Kostprijs: gratis (behalve eventueel de 
maaltijd) 

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

 
 
 

De leerling als tijdreiziger 
 

Gilles De Schuyter 
 
 
Een tijdreiziger is iemand die zich kan verplaatsen in het universum en tussen verschillende periodes 
in de geschiedenis kan reizen. Ik ben van mening dat iedere leerkracht geschiedenis, Latijn of Grieks 
van de leerlingen tijdreizigers moet maken, al is het maar voor 50 minuten. Het verleden moet her-
beleefd worden, want de geschiedenis leeft meer in de leefwereld van de leerlingen dan ze vaak 
zelf beseffen. 
 

Hoe word je een tijdreiziger? 
 
Hoe doe je dat dan? Hoe maak je van deze di-
gitale generatie jongeren echte tijdreizigers? 
Hoe maak je een generatie warm voor het ver-
re verleden? Hoe ga je het gevecht aan met de 
vaak negatieve houding die veel jongeren heb-
ben tegenover vakken zoals geschiedenis, La-
tijn en Grieks? Het antwoord ligt voor de hand 
en is tweeledig. 

 

 
 
Verdiep jezelf enerzijds in de leefwereld van 
jongeren en gebruik dat in je voordeel als leer-
kracht. Bewijs hen dat geschiedenis niet dood 
is. Toon aan dat het verleden dichterbij is dan 
ze vaak denken. Trigger hen anderzijds met de 
voordelen van het digitale tijdperk. Het is im-
mers de toekomst en niet af te wenden. Com-
bineer die twee zaken en je krijgt De Tijdreizi-
ger, een Facebookpagina voor leerkrachten, 
leerlingen en andere geschiedenisliefhebbers, 
waar het verleden gekoppeld wordt aan de 
leefwereld van de leerlingen en in een digitaal 
jasje aan hen wordt aangeboden. 

 
 

Wat is het nut van deze pagina? 
 
Het doel van deze Facebookpagina, maar ook 
van mezelf als leerkracht, is om leerlingen vast 
te grijpen en mee te sleuren in het verleden. Ze 
moeten de spanning en complexiteit ervaren 
die bij een mammoetjacht komt kijken. Ze 
moeten het zand in hun mond proeven wan-
neer ze voor de piramides van Gizeh staan. Ze 
moeten de Griekse zon voelen branden op hun 
huid wanneer ze in Athene over de marktplaats 
wandelen en over het ontstaan van de demo-
cratie mijmeren. Ze moeten de ontreddering 
en wanhoop in de ogen van een stervende gla-
diator zien, wanneer de duim van de keizer 
naar beneden gaat. Dit alles en nog zoveel 
meer probeer ik (onder andere) via De Tijdrei-
ziger mogelijk te maken. 
 

 
Far Cry Primal 
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Bepaalde elementen uit de leefwereld van de 
leerlingen, zoals videogames, gezelschapsspe-
len, series, films, jeugdromans ... koppel ik zo 
veel mogelijk aan de leerinhouden van het vak 
geschiedenis. Het blijft steeds de bedoeling om 
hiermee op een ludieke manier aan de slag te 
gaan. Ik wijs hen er ook op dat niet alles altijd 
even historisch correct is, maar wanneer ze 
zich kunnen voorstellen hoe het geweest zou 
kunnen zijn, dan ben ik al in mijn opzet ge-
slaagd. Kritisch omgaan met bronnen en me-
diawijsheid sluiten hier overigens nauw bij aan. 
 

 
Assassin’s Creed Origins 

 
Daarnaast is het ook mijn bedoeling om andere 
leerkrachten en liefhebbers te inspireren. De 
voordelen en mogelijkheden van het digitale 
tijdperk worden vaak nog te weinig ingezet, 
terwijl dat net de toekomst is. Alles op mijn pa-
gina kan en mag daarom door iedereen ge-
bruikt worden in de lessen of daarbuiten. 
 

 
 

Wat te verwachten? 
 
Naar de toekomst toe is het zeker de bedoeling 
om de trouwe volgers van mijn pagina te blij-
ven inspireren met gemiddeld vier berichten 
per week. De inhoud van deze berichten wis- 

selt af. Games, gezelschapspelen, boeken, se-
ries en films komen allemaal aan de beurt. Alle 
tijdvakken zijn vertegenwoordigd. 
 

 
 
Wil je snel een duidelijk overzicht van alles wat 
er op de pagina te vinden is? Ga dan naar 
Foto’s. Daar zie je verschillende albums (één 
voor elk tijdvak) waarin de reeds behandelde 
onderwerpen gebundeld staan. In de beschrij-
ving staat vaak een link naar het bijbehorende 
YouTube-fragment op mijn YouTube-kanaal. 
Op dit kanaal staan overigens alle filmfragmen-
ten netjes per tijdvak gegroepeerd. Via de vol-
gende link kom je daar terecht: 

www.youtube.com/DeTijdreiziger 
 

 

Assassin’s Creed Odyssey 

 
 
 

Gilles de Schuyter is leraar geschiedenis en Ne-
derlands in Gent. Zijn passie voor geschiedenis 
heeft hij met de paplepel meegekregen. Voor een 
historische serie, film, game of gezelschapsspel is 
hij steeds te vinden. Met zijn Facebookpagina 
combineert hij zijn hobby’s, zijn job en zijn passie. 
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Keltische vorsten en vroege christenen 
in het LVR-LandesMuseum in Bonn 

 

Kris Doffemont 
 
 
Het LVR-LandesMuseum in Bonn – LVR staat voor Landschaftsverband Rheinland – is een van de 
oudste musea van Duitsland. De laatste decennia werd het ingrijpend verbouwd en gemoderni-
seerd. De moderne gevel wordt ingenomen door een glazen voorhal, waar een gereconstrueerde 
Romeinse zuilengalerij, afkomstig uit Aken, meteen in het oog springt. Het museum bezit een veel 
bescheidener collectie Romeinse artefacten dan het Römisch-Germanisches Museum in het nabij-
gelegen Keulen. Naast de mooi gepresenteerde Romeinse verzameling bevat het overigens ook 
kunstvoorwerpen uit andere periodes, vooral de middeleeuwen. Bijzonder is de thematische op-
stelling van de permanente collectie, waarin soms oude en moderne voorwerpen met elkaar gecon-
fronteerd worden. 
 

Keltische vorsten 
 
Wat het museum volgens mij vooral een be-
zoekje waard maakt, is de kleine maar indruk-
wekkende vaste tentoonstelling Kelten im 
Rheinland, met rijke grafvondsten uit de La 
Tène-periode: Keltische zwaarden, prachtig 
versierde ketels, vaatwerk en halsringen (tor-
ques). Een indrukwekkend stuk is de zoge-
naamde Pfalzfelder Säule (5e/4e eeuw v.C.), 
een (deel van een) Keltische grafstèle met de 
gestileerde afbeelding van het hoofd van een 
vorst of krijger. Het hoofd is bekroond met een 
mysterieuze maar typische hoofdbedekking 
(helm of muts?). De gelijkenis met de Glau-
berg-Mann, een beroemd Keltisch krijgers-
beeld uit de 5e eeuw v.C., is treffend. 
 

 

de Pfalzfelder Säule 
(foto: Wikimedia) 

 

 

het krijgersbeeld uit 
Glauberg, bewaard in 
het Landesmuseum van 
Darmstadt 
(foto: Wikimedia) 

 
Het Keltisch materiaal in het museum getuigt 
van een aantal aspecten van de Keltische cul-
tuur waarover Caesar niet rept in het verbloe-
mend verslag over zijn oorlogsdaden. 
 

Vroege christenen 
 
In de afdeling Von den Göttern zu Gott trekken 
enkele 5e-eeuwse grafstenen de aandacht, die 
getuigen van de romanisering en het vroege 
christendom in de streek, op een moment dat 
de heerschappij niet meer in Romeinse handen 
was. 
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Grafsteen van Desideratus 
(marmer, gevonden in een vroegmiddeleeuws grafveld in Kobern-Gondorf)

(foto: Wikimedia) 

 

DVRA QVIDEM FRANGIT PARVORUM MORTE PARENTES 
CONDICIO RAPIDO PR<V>AECIPITATA GRADV 
SPES AETERNA TAMEM TREBVET SOLACIA LVCTVS 
AETATES TENERAS QV(o)D PARADISVS ABET N[VM 
SEX SVPER ADIECTIS AD NONVM MENSEBVS A[N 
CONDITVS HOC TVMOLO DESSIDERATE IACES 

Met de harde dood van de kleintjes worden de ouders weliswaar gebroken 
door het onverwachte lot in snelle pas. 
De eeuwige hoop verschaft toch troost in de rouw 
omdat het paradijs een jeugdige leeftijd behoudt. 
Zes maanden werden toegevoegd aan je negen jaar. 
Geborgen in dit graf lig jij, Desideratus. 

 
De tekst bevat heel wat spelfouten (pruaecipi-
tata, tamem, trebuet, abet, mensebus, dessi-
derate) en de uitgang van luctus lijkt niet cor-
rect. De randen van de grafsteen zijn zwaar ge-
havend. Op de voorlaatste regel moeten we als 
laatste woord wellicht annos lezen, daarboven 

misschien numero. De tekst (het vooruitzicht 
op het paradijs), maar vooral de afbeeldingen 
(christogram, vogels) onderaan op de graf-
steen verwijzen naar het christelijk geloof. De 
vogels staan symbool voor de christelijke heils-
boodschap. 
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Grafsteen van Meteriola 
(trachiet, gevonden in Remagen) 

 

(foto: Kris Doffemont) 

 

HIC IACET METERIOLA MIHI DVL 
CISSIMA CONIVX QVI MECVM 
LABORABIT MVLTIS ET PL(V)RIBUS A 
NNIS QVE MIhI FVIT ANNVS XXIII 
CONIVX ET ANNVS VIII ET MESES 
SEPTE ET DIES XVIII SOROR IN DOMIN 
O D(e)O NOS(t)RO H(ie)SV XR(ist)O QVI MIhI TAN 
TI ABEAT OSTENDERE VIAS SVAS QAS 
EGO SEQERE POSSEM 

Hier ligt Meteriola, mijn aller- 
liefste echtgenote die met mij 
werkte gedurende veel en meer jaren 
en die drieëntwintig jaar mijn vrouw was 
en acht jaar en zeven maanden 
en achttien dagen zuster in onze 
God Jezus Christus, die zich er hopelijk slechts toe verwaardigt mij 
zijn wegen te tonen, die 
ik dan kan volgen. 

 
Het (scharnier)gat in de steen verraadt dat hij 
oorspronkelijk dienst deed als drempel van een 
gebouw en later werd hergebruikt voor een 
graf. De steenhouwer of opdrachtgever wor-
stelde met de vervoegingen (laborabit, 
seqere). Bij laborabit kan het echter ook om 
een spelfout gaan, want zo vinden we er wel 

meer in deze tekst. De spelling van que (als je 
hier quae mag lezen), meses en seqere vertelt 
ons wellicht iets over de uitspraak van het La-
tijn. Op Livius.org meent men dat de tekst in 
hexameters is opgesteld. Tot duodeviginti lijkt 
dit te kloppen (als je de regels herschikt). 
Daarna is het metrum toch zoek, ook als je esto 
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(‘laat het zo zijn’) leest in plaats van ego en de 
spelling van enkele woorden aanpast. Uit de 
tekst blijkt dat Meteriola zich pas acht jaar voor 
haar dood liet dopen. De grafsteen getuigt dus 
van een periode waarin de bekering tot het 
christendom in volle gang was. 

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

 
 
 

Grieks-Latijnse: meer dan ooit. Een pleidooi voor een kroonjuweel1 
 

Christian Laes 
 
 

1 Inleiding 
 
Alleen al de titel van deze bijdrage kan de no-
dige verwondering wekken, ja zelfs wenkbrau-
wen doen fronsen. Klinkt in de term ‘kroonju-
weel’ geen onverholen trots door – een gemis 
aan nederigheid en bescheidenheid die wij als 
classici in het huidige onderwijsdiscours toch 
zo vaak betrachten? Is een pleidooi voor de 
Grieks-Latijnse niet bij voorbaat gedoemd om 
als utopie of vrome wensdroom door te gaan? 
De evolutie van de leerlingaantallen, zeker 
voor het GO! en over het algemeen voor de 
derde graad, laten vermoeden dat het alleen 
nog maar om een gevecht in de marge kan 
gaan. Als leerkracht doe je alle moeite van de 
wereld om je leerlingen, tegen de stroom van 
het huidige nutsdenken in, toch maar in een 
klassieke richting met Grieks of Latijn te hou-
den. Hopen dat ze daarbij dan nog het volle 
pond kiezen, met twee oude talen als hoofd-
vakken, lijkt te veel gevraagd. Bovendien zijn 
de argumenten die worden aangehaald om de 
intensieve studie van het Oudgrieks te verde-
digen opvallend parallel aan de redenen die 
steeds weer worden bovengehaald om de keu-
ze voor Latijn te rechtvaardigen. Zoiets kan na-
tuurlijk contraproductief werken: als je ouders 
en leerlingen al overtuigt van het zinvolle van 
de keuze voor één klassieke taal, waarom dan 
nog een tweede erbij die ‘meer van hetzelfde’ 
biedt? 
 
In deze bijdrage behandel ik eerst de harde re-
aliteit van de cijfers en de evolutie van de leer-
lingenaantallen voor de Grieks-Latijnse afde- 

                                                      
1 Tekst van mijn referaat op de nascholing over de waarde van de klassieke talen (VLOT, 24 oktober 2018). 

ling in de laatste twintig jaar. Vervolgens ga ik 
de praktische toer op, met argumenten waar-
mee je het organiseren van een Grieks-Latijnse 
afdeling in jouw school kan verdedigen tegen-
over leerlingen en ouders, maar vooral ook te-
genover directies en raden van bestuur. Een 
volgende sectie is eerder voor ‘de interne keu-
ken’ bedoeld en laat zien hoe wij als classici 
voortdurend bereid moeten zijn om onze eigen 
visies en lesinhouden te bevragen. Ten slotte 
wil ik de discussie opentrekken. Het gaat na-
melijk om zoveel meer dan alleen het redden 
van een studierichting en de eerder particu-
liere belangen van de klassieke talen. De vraag 
stellen naar de zinvolheid van een Grieks-La-
tijnse afdeling opent de discussie naar waar we 
met ons onderwijs heen willen – naar de reik-
wijdte van algemeen secundair onderwijs, ja 
zelfs van het begrip humaniora. In die zin is al-
leen al de vraag stellen minstens even belang-
rijk als een pasklaar antwoord bieden. 
 

2 De realiteit van de cijfers 
 
De bijgevoegde tabel biedt de evolutie van de 
leerlingenaantallen voor de Grieks-Latijnse af-
deling per graad: vanaf de optie Grieks-Latijn in 
het tweede leerjaar van de eerste graad tot en 
met de Grieks-Latijnse afdeling in de derde 
graad. Per graad wordt het aantal leerlingen af-
gezet tegen de volledige schoolbevolking voor 
die graad in het secundair onderwijs (aso, tso, 
kso en bso): het percentage van leerlingen in 
de Grieks-Latijnse afdeling voor de desbetref-
fende graad. Voor afrondingen na de komma 
heb ik me als een milde docent gedragen, 
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waarbij de afronding naar boven vanaf 0,05 de 
regel was. 
 
De tabel start met het schooljaar 1997-1998, 
een mogelijk scharniermoment, omdat vanaf 
dan de toelatingsproef voor geneeskunde aan 
de Vlaamse universiteiten werd ingevoerd (of 
zulks een gevolg had voor de Grieks-Latijnse, 
traditioneel een afstudeerrichting van toekom-
stige dokters, is een hypothese die ik hier ver-
der zal onderzoeken). 
 
Uiteraard kan deze tabel verder worden ver-
fijnd. Ze vertelt niets over de totale aantallen 
voor het vak Grieks, omdat studierichtingen als 
Grieks in de tweede graad en Grieks-wiskunde 
of Grieks-wetenschappen in de derde graad 
niet worden meegeteld. Maar ook voor dit to-
tale cijfer is de dalende tendens duidelijk.2 De 
tabel zegt ook niets over de verhoudingen tus-
sen de netten en maskeert dus hoe de Grieks-
Latijnse afdeling in het GO! haast volledig is 
verdwenen.3 Maar de voornaamste bedenking 
moet toch zijn dat deze cijfers in onderwijsdis-
cussies en publieke debatten in de pers weinig 
worden gebruikt. Ze zijn nochtans vrij en ge-
makkelijk beschikbaar en ze nuanceren op zijn 
minst bepaalde doemscenario’s.4 Zou het dan 
toch waar zijn dat classici bang zijn van cijfers 
en de media vooral uit op snel en hapklaar fake 
news? 
 
Graag formuleer ik bij de tabel de volgende 
drie bedenkingen: 

                                                      
2 Een snelle blik op de cijfers laat zien dat ook hier het schoentje vooral nijpt in de derde graad. In 1997-1998 telde de 
tweede graad 2247 leerlingen die Grieks volgden, naast 1721 leerlingen in de derde graad. In de voorlopige telling van 
2017-2018 bedragen de cijfers 1954 leerlingen in de tweede graad en 996 in de derde graad. 
3 Opnieuw een steekproef. In 2017-2018 bedraagt het aantal leerlingen voor Grieks-Latijn in de tweede graad 1635 voor 
het vrije net tegen 69 voor het GO!. In de derde graad is de verhouding 347 tegenover 41. In 2002-2003 waren de 
verhoudingen 1614 tegen 103 voor de tweede graad en 732 tegenover 99 voor de derde graad. Het aantal starters toont 
hetzelfde stramien: voor 2017-2018 tellen we 1630 leerlingen voor de tweede Grieks-Latijnse in het vrije net tegenover 
268 in het GO!. In 2002-2003 waren de verhoudingen 2243 tegen 432. De andere netten, POV en OVSG, bieden geen 
Grieks-Latijnse afdeling aan. 
4 De statistische jaarboeken van het Vlaamse onderwijs zijn online beschikbaar vanaf het schooljaar 2002-2003 (onder-
wijs.vlaanderen.be/nl/statistisch-jaarboek). Vroegere jaargangen zijn op aanvraag beschikbaar. Ik dank Geert Vermeu-
len (Stafdiensten Onderwijs en Vorming) voor de bijzonder behulpzame service. Classica Vlaanderen biedt handzame 
en gedetailleerde tabellen, waarmee je bijvoorbeeld ook verhoudingen binnen het aantal leerlingen aso kan bestuderen 
(www.classicavlaanderen.be/informatie/cijfermateriaal). Reeds jaren is Joeri Facq de stille en drijvende kracht achter 
zoveel cijferwerk. Een welgemeend woord van dank en waardering is hier dan ook van toepassing. 
5 Zie hierover C. LAES, Waarom STEM het nieuwe Latijn niet is (en dat ook niet hoeft te zijn), Prora, 2016, jg. 21, nr. 4, 
pp. 14-17, en C. LAES, Kiezen voor STEM: repliek, Prora, 2017, jg. 22, nr. 1, p. 18. 

(1) De toelatingsproef voor geneeskunde lijkt 
nauwelijks invloed te hebben gehad op de 
keuze voor 2 Grieks-Latijn. Integendeel, in 
2005-2006 was het leerlingenaantal voor deze 
optie zelfs hoger dan in 1997-1998. Vanaf 
2006-2007 lopen de aantallen meestal terug – 
licht dalend per jaar, met een occasionele stij-
ging. Opvallend is de negatieve knik in het af-
gelopen schooljaar, waar onmiskenbaar de in-
vloed van de STEM-optie speelt.5 In een peri-
ode van twintig jaar betekent dit een terugval 
van circa dertig percent (een verlies van 834 
leerlingen), maar globaal blijft het leerlingen-
aantal heel behoorlijk. De optie Grieks-Latijn in 
de eerste graad, ook geprogrammeerd in de 
onderwijshervorming, kan zelfs met een gelijk-
soortige dalende trend nog vele decennia 
voortleven – wat natuurlijk niet impliceert dat 
we met dit stramien vrede hoeven te nemen. 
(2) Tegen het doemdenken in durf ik te stellen 
dat de evolutie voor de tweede graad helemaal 
niet zo negatief is. Op twintig jaar is er welis-
waar een afname van iets minder dan twintig 
percent (een verlies van 363 leerlingen), maar 
de daling verloopt langzaam en het percentage 
voor de totale schoolpopulatie van de tweede 
graad is tamelijk stabiel. Hetzelfde lijkt te gel-
den voor de retentiviteit van de eerste naar de 
tweede graad, hoewel een meer fijnmazige 
analyse hier aangewezen is. 
(3) Voor de derde graad is de situatie zonder 
meer dramatisch. De terugval op twintig jaar 
bedraagt meer dan zeventig percent, ofwel 
een verlies van 1037 leerlingen. De trend zette 
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zich meteen in vanaf 1998-1999 en de onmid-
dellijke invloed van de toelatingsproef speelt 
hier onmiskenbaar. De laatste jaren gaat het 
opnieuw snel bergaf. Het behoeft weinig ma-
thematisch inzicht om te begrijpen dat met 
een dergelijk tempo het einde in zicht lijkt voor 
de aloude retorica, ooit beschouwd als de 
kroon op het werk van de humaniora. Ander-
zijds werd in de context van klassieke talen al 
zo vaak ‘het einde’ aangekondigd6 en zijn clas-
sici creatief in het vinden van oplossingen. Zou 
een dergelijke reddingsoperatie mogelijk zijn 
voor de Grieks-Latijnse in de derde graad? In 
de volgende secties hoop ik aan te tonen dat 
alles niet reddeloos verloren hoeft te zijn. Ik 
steun me vooral op het betrekkelijke succes 
van de tweede graad. Als we onze leerlingen in 
die graad van de zinvolheid van hun keuze kun-
nen overtuigen, waarom dan niet in de derde? 
Vanwaar toch die plotse, abrupte en drastische 
uitval? 
 

3 De discussie op schoolniveau 
 

Laten we er vooral geen doekjes om winden: 
met de optie van de tweede Grieks-Latijnse 
mikt een school op ‘sterke’ en taalcreatieve 
leerlingen, die na hun keuze voor Latijn in het 
eerste jaar een extra uitdaging willen aangaan. 
Het zou nefast zijn dit ‘uitmuntende’ karakter 
van de richting te willen verbloemen, ook al 
gaat die tegen de roep naar een brede eerste 
graad in. Zelfs zo’n brede eerste graad laat 
ruimte voor verdieping en uitdaging. Nogal wat 
onderwijsdenkers, cognitieve en ontwikke-
lingspsychologen durven overigens het main-
stream discours en het ideaal van de midden-
school in vraag stellen – het kan dan ook geen 
kwaad de discussie zonder schroom, met open 
vizier en in alle redelijkheid te voeren.7  

                                                      
6 Een recent voorbeeld: ‘Zijn Latijn en Grieks straks geschiedenis?’ (De Standaard, 4 augustus 2018), waar de daling van 
bijna 3000 leerlingen op vier jaar tijd niet procentueel gekaderd wordt. 
7 Nieuwsgierige en kritische collega’s vinden argumenten in overvloed in talloze opiniestukken en artikels van Wouter 
Duyck, Rik Torfs en Wim Van den Broeck. Veel inspiratie is ook te vinden op websites als Het Oog van de Meester 
(www.oogvandemeester.be) en Onderwijskrant (www.onderwijskrant.be). Uitstekend is ook G. VAN COILLIE, P. THOEN 
en J. STROBBE (red), Vorming door onderwijs. Humaniora tussen verleden en toekomst, Acco, Leuven, 251 pp., met vele 
eigenzinnige bijdragen. Zie verder ook het collectief C. LAES, H. DE DIJN, A. DOOMS, W. DUYCK, R. TORFS, W. VAN DEN 
BROECK, T. VAN HAL, S. VAN HAMME en G. VANHEESWIJCK, ‘9 academici pleiten: “Geef de klas terug aan de leraar”’ 
(De Morgen, 30 augustus 2017, p. 14). 

Wat op de achtergrond bij ouders – en onge-
twijfeld ook leerlingen – meespeelt is de idee 
dat men na de tweede Grieks-Latijnse ‘nog alle 
kanten op kan’. De tweede Grieks-Latijnse 
biedt inderdaad doorstroommogelijkheden 
naar alle afdelingen van de tweede graad aso. 
Van ‘minder wiskunde’ – de eeuwige vrees van 
ouders en leerlingen – is immers geen sprake. 
Welnu, ook voor de tweede graad Grieks-La-
tijnse geldt dit onverkort. Hier moeten school-
besturen, directies en collega’s wiskunde kleur 
bekennen en de discussie aangaan op basis van 
de documenten. Hoewel nogal wat aso-scho-
len graag spelen met benamingen als Latijn-
wiskunde, Latijn-moderne talen of zelfs Grieks-
wiskunde voor de tweede graad, dient hier uit-
drukkelijk gezegd dat er voor de tweede graad 
aso slechts één leerplan wiskunde bestaat – 
weliswaar met onderscheid tussen een cursus 
van vier uur en een leergang van vijf lestijden – 
dat voor de derde graad nog elke overgang mo-
gelijk maakt. Met andere woorden: wie in de 
vierde Grieks-Latijnse aanleg heeft voor en zin 
in wiskunde, kan ook in de derde graad door-
stromen naar een richting met een sterke com-
ponent wetenschappen en/of wiskunde. Het 
volstaat om doorlichtingsverslagen van de in-
spectie te lezen om te weten dat scholen vaak 
op de vingers worden getikt voor een sluiks en 
uitsluitend invoeren van een ‘wiskundeafde-
ling’ in de tweede graad. Overigens is er, vice 
versa, niets op tegen een tweede graad Grieks-
Latijnse aan te bieden met een cursus van vijf 
uur wiskunde, zolang de doorstroming van de 
leerlingen niet op voorhand wordt gehypothe-
keerd door hun keuze voor het supplementaire 
uur wiskunde. 
 
Maar wat dan met de derde graad Grieks-La-
tijn? De eerder wiskundig georiënteerde leer- 

https://repository.uantwerpen.be/link/irua/145045
https://repository.uantwerpen.be/link/irua/145045
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lingen die je mogelijk en met grote inzet van 
argumenten toch meekreeg tot in het vierde 
jaar, zullen nu een andere weg inslaan. Daar is 
overigens niets op tegen: zoals elke gezonde 
liefde kan ook passie voor de klassieke talen 
niet worden afgedwongen, en voor wie zich ge-
roepen voelt tot een meer wetenschappelijke 
oriëntering zijn er in de derde graad van het 
aso gelukkig heel wat kansen en mogelijkhe-
den. Alleen zou het jammer zijn mocht het 
vooruitzicht van slaagkansen in het hoger on-
derwijs allesoverheersend worden. Leerlingen 
houden dan wel van hun studie Latijn en 
Grieks, maar ze zijn ervoor beducht te veel mo-
gelijkheden uit te sluiten voor hun keuze in ho-
gere studies. Hoe met een dergelijke objectie 
omgaan? Je kunt uiteraard wijzen op de rijke 
resem van mogelijkheden in de humane we-
tenschappen in de ruime zin van het woord: 
studies waar bovendien voor het latere be-
roepsleven een brede waaier van opties open-
ligt.8 Je kunt de vinger leggen op de vreemde 
argumentatie die niet zelden wordt gehan-
teerd. Men laat het voorkomen dat je voor we-
tenschappen en wiskunde de nodige bagage in 
het secundair onderwijs moet hebben opge-
daan om in de eerste maanden van het hoger 
onderwijs te kunnen overleven. Omgekeerd 
lijkt het argument niet te gelden: Duits of eco-
nomie zonder voorkennis of Frans vanuit een 
niet-modernetalenrichting zijn plots niet pro-
blematisch. In werkelijkheid verlangen univer-
siteiten studenten die in het secundair onder-
wijs een degelijke basis hebben opgebouwd – 
de vakspecifieke kennis haal je mits interesse 
in de eerste maanden van je opleiding in. ‘For-
mules en definities leerde ik in de eerste fase 
van mijn studies kennen, maar omgaan met 
teksten, taal, argumentatie en inhoud is een 
vorm van slow learning die ik in mijn jaren 
Grieks-Latijnse opbouwde’, getuigde een leer-
ling ooit. Alain Verschoren, voormalig rector 
van de Universiteit Antwerpen en een wiskun-
dige met wereldfaam, gaf geregeld te kennen 
dat hij als professor liever een gemotiveerde 

                                                      
8 Overigens zijn de slaagkansen van leerlingen uit de Grieks-Latijnse in het hoger onderwijs zonder meer uitstekend, 
zelfs voor een richting als biomedische wetenschappen. Zie de gegevens op Onderwijskiezer (www.onderwijskiezer. 
be/v2/secundair/sec_detail.php?detail=161&var=3GASO). 

student met beperktere voorkennis van wis-
kunde voor zich had dan iemand aan wie een 
grote portie wiskunde was opgedrongen, zon-
der dat dit leidde tot meer inzicht in of liefde 
voor de materie. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat directies en school-
besturen, in samenspraak met het leraren-
korps, tot boeiende initiatieven kunnen over-
gaan, die de school en haar Grieks-Latijnse een 
eigen karakter kunnen geven. Waarom niet 
spelen met de twee uren in de vrije ruimte van 
de derde graad? Kan men hier geen dubbele 
mogelijkheid bieden, waarbij sommigen uit de 
Grieks-Latijnse de facto een pakket van vijf uur 
wiskunde volgen of een versterking weten-
schappen? Reglementair is hier geen enkel be-
letsel, zolang men bij deliberaties de finaliteit 
van het basisleerplan voor ogen houdt. Ver-
schillende Vlaamse universiteiten organiseren 
een Honoursaanbod, waarbij je als leerling van 
het secundair onderwijs al een opleidingson-
derdeel van een universitair programma kunt 
volgen. Een verdiepend seminarie of sessies op 
woensdagnamiddag ter voorbereiding van de 
toelatingsproef zijn een andere mogelijkheid. 
 
Met wat goede wil kunnen er dus weinig obsta-
kels zijn. Met uitzondering van een in neolibe-
rale tijden vaak doorslaggevend argument: 
geld en efficiënte besteding van lestijden. Als 
classicus schaamt u zich dood om aan enkele 
leerlingen les te geven, waarbij men dan graag 
wijst naar de overvolle klas van een collega van 
een ander vak? Ook hier is een redelijke en 
open discussie aangewezen. Zo kunt u een ‘vin-
gerwijzend’ schoolbestuur vragen om volledig 
open kaart te spelen. Het aantal lerarenuren 
laten tellen die worden besteed aan coördine-
rende en ondersteunende functies. Aan nieuw 
gecreëerde scholengroepen en gemeenschap-
pen met eigen administratieve en directiefunc-
ties. De uren die worden afgedragen aan peda-
gogische begeleiding, steeds weer nieuwe pro-
jecten en ondersteuning vanwege de koepels.  
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De problematiek van de levensbeschouwelijke 
vakken in het GO!. De vele kleine technische of 
beroepsafdelingen die een grote inzet van ma-
teriaal en lokalen vereisen. Zonder populistisch 
te willen klinken en zonder afbreuk te willen 
doen aan het zinvolle van vele van deze initia-
tieven, is het niet overdreven te stellen dat de 
investering in enkele lestijden Grieks niet meer 
is dan een klein druppeltje op een grote en 
hete plaats. Een financieel verwaarloosbare in-
spanning, die in andere opzichten bijzonder 
rendeert. En waarvoor u zich hoegenaamd niet 
hoeft te schamen. 
 

4 Verandering behoedt voor zelfge-
noegzaamheid 

 

Al te vaak hebben leerkrachten de tendens om 
een daling in leerlingenaantallen voor een stu-
dierichting vooral aan zichzelf te wijten. Dat is 
bijzonder pijnlijk in het geval van klassieke ta-
len, waar collega’s haast dagelijks in de weer 
zijn om zin en relevantie van hun vakken aan te 
tonen. Als leraar, academicus en ook tijdens 
één jaar als onderwijsinspecteur heb ik steeds 
de enorme inzet van mensen in het veld mogen 
ervaren, waarbij basisvertrouwen mijn uit-
gangspunt was en is. Ik hoop dan ook dat mijn 
volgende opmerkingen niet als een terechtwij-
zing, maar wel als een vorm van oprecht be-
kommerde kritiek worden beschouwd. 
 
Te vaak zijn onze programma’s en klaspraktij-
ken voor Oudgrieks een doorslag van wat we al 
voor Latijn doen. Het Griekse taalsysteem is in 
vele opzichten verschillend van het Latijnse, en 
toch bekijken we die eigenheid heel vaak van-
uit een Latijnse bril (daar zijn cultuurhistori-
sche redenen voor die in andere studies uitste-
kend aan bod komen).9 Anderzijds is taalverge-
lijking (wie kan dit nog doen met de huidige on-
derwijsprogramma’s voor moderne vreemde 
talen) een zinvolle activiteit – dus daar knelt 
het schoentje niet echt. Wel moeten we volop 

                                                      
9 R. VAN ROOY en T. VAN HAL, De colleges Grieks aan de Oude Leuvense Universiteit: een schets vanuit Europees per-
spectief, pp. 131-157. In: J. PAPY (red.), Het Leuvense Collegium Trilingue 1517-1797. Erasmus, humanistische onder-
wijspraktijk en het nieuwe taleninstituut Latijn-Grieks-Hebreeuws, Peeters, Leuven & Parijs, Bristol CT, 2017, 230 pp. 
10 J. LENDERING, Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Am-
sterdam, 2009, 195 pp. 

uitkomen voor het gedurfde en specifieke cul-
tuurhistorische karakter van onze program-
ma’s Grieks. Een ontmoeting met de oosterse 
wereld die samen met de Grieks-Romeinse be-
schaving onze huidige wereld vorm gaf?10 Met 
Xenophon, Herodotus en Lucianus – een Syriër 
nota bene die in het multiculturele Romeinse 
rijk een virtuoos Grieks hanteerde – zijn we 
met de traditioneel gelezen auteurs van de 
tweede graad al een heel eind op weg. En ook 
in de derde graad mag het eigen Griekse ka-
rakter sterk in de verf worden gezet. Homerus 
is niet zomaar een vorm van epiek – Vergilius 
was zonder hem niet denkbaar. In de Griekse 
tragedies zie je personages steeds weer wor-
stelen met indringende eeuwige levensvragen, 
met een literair raffinement dat vele latere li-
teratuur overtreft. Kennismaking met de pre-
socratici, met denkers als Socrates, Plato en 
Aristoteles in de eigen taal is zonder meer de 
beste inleiding op het westerse wijsgerig den-
ken die men zich kan inbeelden. Goedgekozen 
fragmenten uit Attische redenaars confronte-
ren ons steeds weer met die eigenzinnige de-
mocratische bestuursvorm van Athene, die 
zich helemaal niet leent tot goedkope en ge-
makkelijke parallellen met onze westerse de-
mocratieën. Ik kan zo nog een tijdje doorgaan, 
maar ben er zeker van dat iedere classicus ge-
lijksoortige argumenten kan vinden. Maar er is 
meer. Hoe vaak blijft ons onderwijs over de 
Griekse wereld beperkt tot de vijfde en vierde 
eeuw v.C., meestal dan nog alleen in Athene? 
Wat met de epische traditie, die via het helle-
nisme, de Romeinse en de laatantieke periode 
naadloos doorloopt tot in de Byzantijnse tijd en 
later? Zijn dichters als Konstantinos Kavafis en 
Odysseas Elytis geen uitlopers van Oudgriekse 
lyriek en weergave van gevoelens? Wat met de 
hymnetradities van de Grieks-orthodoxe kerk, 
de vaak amusant vertellende hagiografische 
verhalen, het interessante genre van de Oud-
griekse roman? Mijn pleidooi is geenszins om 
wat bestaat in onze programma’s weg te 
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gooien: wel om te verruimen en sterker te be-
klemtonen waarom wat we doen waardevol is. 
Op die manier wordt de studie van het Grieks 
ook een toegang om het huidige Griekenland, 
ja zelfs Oost-Europa beter te begrijpen. Een be-
langrijke troef, die leerlingen in latere fasen 
van hun opleiding niet vaak krijgen aangebo-
den. 
 

5 Conclusie 
 
In mijn titel en inleiding refereerde ik aan de 
term ‘kroonjuweel’, waarbij ik bewust afstand 
neem van een eigentijds bescheiden en 
schroomvallig discours. Het woord impliceert 
geenszins dat de aloude Grieks-Latijnse afde-
ling ‘beter’ zou zijn dan om het even welke an-
dere studierichting, net zomin als je levens-
partner ‘mijn allerliefste’ noemen zou beteke-
nen dat iedere medemens inferieur aan 
hem/haar is. ‘Kroonjuweel’ verwijst integen-
deel naar gepaste trots en fierheid om wat 
mooi en schitterend is. 
 
Zonder overdrijving kun je stellen dat een 
keuze voor klassieke talen in het secundair on-
derwijs al twee eeuwen lang wordt bevraagd. 
Daarbij gaat het in wezen steeds om dezelfde 
discussie. Willen wij jongeren tijd en kansen 
geven om zich breed en ruim te vormen voor 
ze de confrontatie met een wetenschappelijk-
gespecialiseerde opleiding en de arbeidsmarkt 
aangaan? Mag hierbij ruimte bestaan voor taal 
en cultuur in de breedste zin van het woord: 
van systematisch en nauwkeurig taaldenken 
over sprankelende (ver)taalactiviteit tot (in)-
spannende ontmoeting en dialoog met be-
vreemdende teksten en auteurs die in vele op-
zichten onze huidige wereld mee bepaalden?11 
 

In Nederland wedijveren scholen om het label 
categoriaal gymnasium te mogen dragen. Klas-
sieke talen horen niet bij de vier profielen van 
het Nederlandse onderwijs, maar elk van deze 
profielen kan worden aangevuld en versterkt 
door een keuze voor Grieks en Latijn. Britse 
grammar schools kunnen nog steeds steunen 
op een uitstekende reputatie met dito resulta-
ten in het hoger onderwijs. 
 
Reeds heel lang kan Vlaanderen op een gelijk-
soortige traditie prat gaan, waarbij de toegang 
voor leerlingen tot Grieks-Latijn democrati-
scher is dan het Engelse equivalent, het pakket 
moderne vreemde talen in een Grieks-Latijnse 
afdeling zoveel uitgebreider is dan bij de Ne-
derlandse of Engelse tegenhangers, én waarbij 
mits wat creativiteit mogelijkheden openliggen 
voor wetenschappen en/of wiskunde. Vlaan-
deren heeft een minister van onderwijs die 
zich in een opiniestuk openlijk uitsprak voor de 
studie van het Latijn en het Grieks.12 De onder-
wijshervorming laat de mogelijkheid bestaan 
om tot in het zesde jaar een Grieks-Latijnse 
richting te organiseren. Een poetsbeurt is wel-
licht nodig om het kroonjuweel in zijn oude 
glans te herstellen – en zo’n operatie kan er al-
leen komen mits veel overtuigingskracht, lob-
bying en gedreven inzet om directies en 
schoolbesturen te bereiken.13 Maar het karwei 
is beslist de moeite waard. De kennis van de 
Griekse wereld is en blijft namelijk een kost-
baar iets – een κτῆμα εἰς ἀεί. 
 
 

Christian Laes doceert geschiedenis van de oud-
heid en Latijn aan de Universiteit Antwerpen. Hij 
is tevens Professor of Ancient History aan The 
University of Manchester (VK). Als voorzitter van 
Classica Vlaanderen behartigt hij mee de belan-
gen van oude talen en antieke cultuur in het 
Vlaamse onderwijs. 

 

                                                      
11 Recente liefdesverklaringen omtrent de elegantie van de klassieke talen vind je bij A. MARCOLONGO, La lingua geni-
ale. 9 ragioni per amare il Greco, Laterza, Rome, 2016, of N. GARDINI, Viva il Latino. Storie di una bellezza di una lingua 
inutile, Garzanti, Milaan, 2017. Zie ook T. VAN HOUDT, Elegant nauwkeurig, Kleio. Tijdschrift voor oude talen en antieke 
cultuur, 2018, jg. 47, nr. 4, pp. 146-148. 
12 H. CREVITS, ‘Mag ik mezelf (en de klassieke oudheid) even verdedigen?’ (De Standaard, 11 juli 2016).  
13 Een staaltje van bijzonder geslaagde public relations vanwege de Vereniging Nederlandse Classici is de website Klas-
sieken Nu (www.klassieken.nu). 
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Bijlage: leerlingenaantallen Grieks-Latijn 
 
 

 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 

2 GL 
2 732 2 453 2 721 2 661 2 571 2 675 2 707 2 882 2 769 2 560 2 344 

4,9 % 4,5 % 4,9 % 4,8 % 4,6 % 4,7 % 3,7 % 3,9 % 3,8 % 3,5 % 3,4 % 

3/4 GL 
2 067 1 923 1 663 1 527 1 663 1 717 1 847 2 124 2 251 2 154 1 962 

1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 

5/6 GL 
1 425 1 244 1 072 1 000 886 831 857 826 862 958 903 

1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

 

 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

2 GL  
2 416 2 247 2 351 2 309 2 129 2 129 2 048 2 070 2 068 1 898 

3,5 % 3,2 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 3,2 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 2,8 % 

3/4 GL 
1 762 1 808 1 866 1 793 1 755 1 746 1 750 1 758 1 724 1 704 

1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 

5/6 GL 
802 738 620 585 587 544 495 458 413 388 

0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 
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BOEKENWIJZER 
 

 
 
 

Bucolica - Buitenleven 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Rond 39/38 v.C. publiceerde Vergilius zijn eer-
ste werk, Bucolica, waardoor de Romeinse 
dichter zich liet opmerken en werd opgeno-
men in de literaire kring van Maecenas, de cul-
turele rechterhand van de latere keizer Augus-
tus. Het leverde hem een huis in Rome en een 
landgoed in de buurt van Napels op, waardoor 
hij zich voortaan in alle rust en vrij van materi-
ële zorgen kon wijden aan de dichtkunst. 
 
Bucolica bestaat uit tien eclogen (‘uitgekozen 
gedichten’) over de dagelijkse bezigheden van 
herders (hoofdzakelijk hun dieren hoeden, mu-
ziek spelen en vrijen), maar verwijst tussen de 
regels ook naar actuele problemen, zoals (in de 
beroemde eerste ecloge) de onteigeningen die 
het gevolg waren van de burgeroorlog na de 
moord op Caesar en waarvan ook Vergilius het 
slachtoffer is geworden. 
 
Na een korte inleiding over het oeuvre van Ver-
gilius bevat deze uitgave de Latijnse tekst van 
Bucolica met daarnaast telkens de vertaling 
van de geprezen hoogleraar Latijnse taal- en 

letterkunde Piet Schrijvers, die ook Georgica 
en Aeneis van dezelfde dichter heeft vertaald. 
Schrijvers slaagt erin om de originele inhoud en 
de poëtische zeggingskracht van het Latijn 
weer te geven, zonder afbreuk te doen aan de 
vlotte leesbaarheid van het Nederlands. 
 
Door middel van voetnoten worden eigenna-
men of minder voor de hand liggende passages 
verklaard. Voorts bevat het boek twee essays 
van de vertaler: Hollandse herderszangen (ver-
schillende aspecten van de bucolische traditie 
in de Nederlandse literatuur) en Gouden tijden 
keren terug (over de vierde ecloge en het Huis 
van Oranje), telkens met een bibliografie. 
 
 

 

VERGILIUS, Bucolica. Buitenleven, 
vertaald door Piet SCHRIJVERS, 
Historische Uitgeverij, Groningen, 
2018, 152 pp. 

ISBN 978 90 6554 046 1 

€ 24,95 

www.historischeuitgeverij.nl 

 
 

De held van het verhaal 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Achilles, de beroemde zoon van de Thessali-
sche koning Peleus en de zeenimf Thetis, was 
de belangrijkste Griekse held in de Trojaanse 
oorlog en het hoofdpersonage in de Ilias van 
Homerus. In het boek De held van het verhaal  

wordt de receptie van het Achillespersonage in 
de literatuur van de oudheid en de middeleeu-
wen belicht aan de hand van twee klassiek-La-
tijnse teksten en enkele fragmenten van een 
Middelhoogduitse tekst. 
 



 19  

De eerste klassieke tekst is carmen 64, een 
epyllion (klein epos) in dactylische hexameters 
van Gaius Valerius Catullus (ca. 84-54 v.C.), 
waarin de bruiloft van Peleus en Thetis wordt 
beschreven. Het is op dit huwelijk dat de ‘twist-
appel’ van Eris heeft gezorgd voor de ruzie die 
uiteindelijk tot de Trojaanse oorlog zou leiden. 
De Nederlandse vertaling van Rob Brouwer is 
geflankeerd door de Latijnse tekst en ruim ge-
annoteerd. 
 
Het onvoltooide epos Achilleis van Publius Pa-
pinius Statius (ca. 40-96 n.C.), eveneens in dac-
tylische hexameters, is een soort biografie van 
Achilles. Door de vroegtijdige dood van de 
dichter is het verhaal beperkt tot de jeugdjaren 
van de held. Ook in dit geval staan de Latijnse 
tekst en de (allereerste) Nederlandse vertaling 
van Rob Brouwer naast elkaar en is de tekst uit-
voerig van aantekeningen en commentaar 
voorzien. 
 

In het derde deel staan een aantal fragmenten 
(in een vertaling van Erika Langbroek en Fran-
cis Brands) uit de roman Trojanerkrieg van 
Konrad von Würzburg (1225-1287), die het 
verhaal van de Trojaanse oorlog vertelt (nog 
onvoltooid door de dood van de auteur). Een 
aantal in de vertaling weggelaten stukken wor-
den door de vertalers samengevat. Met een 
beknopte bibliografie en een alfabetisch regis-
ter wordt het werk afgesloten. 
 
 

 

De held van het verhaal. Achilles in 
oudheid en middeleeuwen. Sta-
tius’ Achilleïs & Konrad von Würz-
burgs Trojanerkrieg, vertaald door 
Rob BROUWER, Erika LANGBROEK 
en Francis BRANDS, Primavera 
Pers, Leiden, 2017, 162 pp. 

ISBN 978 90 5997 241 4 

€ 24,50 

www.primaverapers.nl 

 
 

Kussen uit Brugge 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Carmen 5 van de Romeinse liefdesdichter Ca-
tullus is ongetwijfeld het bekendste kusgedicht 
uit de geschiedenis van de literatuur: hij wisselt 
zoveel kussen uit met zijn geliefde dat ze de tel 
kwijtraken. Toch was Catullus niet de eerste 
die schreef over kussen, en ook eeuwen na 
hem zou hij een inspiratiebron zijn voor (Neo-
latijnse) dichters. 
 
Een van die vurige bewonderaars van Catullus 
is de Brugse dichter Jan Lernout (1545-1619), 
die geheel in de traditie van de renaissance zijn 
naam verlatijnste tot Janus Lernutius. Hij 
schreef Basia, een verzameling van 29 zoenge-
dichten die zijn opgedragen aan de humanist 
Maximiliaan De Vriendt en die werden gepre-
zen door niemand minder dan de grote Justus 
Lipsius. Enkele decennia na de dood van Janus 
Lernutius raakten zijn Basia in de vergetelheid, 

maar ze zijn nu weer van onder het stof ge-
haald en voor het allereerst – en heel geslaagd 
– in het Nederlands vertaald. Deze uitgave be-
vat ook de Latijnse teksten, heel wat verkla-
rende noten en een nawoord over het kusge-
dicht als literair genre en over Janus Lernutius 
in het bijzonder. Uitgeverij P staat bekend om 
de grote zorg die aan elke publicatie wordt be-
steed en doet haar naam ook met deze Kussen 
uit Brugge alle eer aan. 
 

 

 

Janus LERNUTIUS, Kussen uit 
Brugge, vertaald door Tom INGEL-
BRECHT, Uitgeverij P, Leuven, 
2018, 96 pp. 

ISBN 978 94 92339 58 4 

€ 18,50 

www.uitgeverijp.be 
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Zenobia van Palmyra 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
In de Zenobiareeks van de Nederlandse Uitge-
verij Verloren is ter gelegenheid van de tiende 
verjaardag van de Stichting Zenobia nu ook een 
nummer over haar naamgeefster verschenen. 
Zenobia (3e eeuw n.C.) was koningin van het 
machtige rijk van Palmyra in Syrië. Ze leidde 
veldtochten in het oosten, dat ze onder haar 
heerschappij verenigde. Na een aanvankelijk 
bondgenootschap kwam ze in conflict met de 
Romeinen, die ze eerst wist te verslaan, maar 
tegen wie ze uiteindelijk de duimen moest leg-
gen, waarna ze in gevangenschap naar Rome 
werd gevoerd. 
 
In dit boekje worden kenners uit verschillende 
disciplines aan het woord gelaten over deze in-
trigerende vorstin. Onderwerpen die aan bod 
komen, zijn onder meer Zenobia en de vrou-
wen van Palmyra in archeologisch perspectief, 

Zenobia in de tiende-eeuwse wereldkroniek De 
geschiedenis van profeten en koningen van de 
Arabische historicus Tabari, Zenobia in de His-
toria Augusta (een verzameling – onbetrouw-
bare – biografieën van rond 400 n.C.), Zenobia 
in de Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer 
(1340-1400), Zenobia in de beeldende kunst, 
Zenobia als operaheldin en moderne Arabische 
bewerkingen van de Zenobiageschiedenis. 
 
 

 

Raphael HUNSUCKER, Evelien 
ROELS en Martje DE VRIES (red.), 
Zenobia van Palmyra. Vorstin tus-
sen Europese en Arabische tradi-
tie, Uitgeverij Verloren, Hilver-
sum, 2018, 88 pp. 

ISBN 978 90 8704 715 3 

€ 13,00 

www.verloren.nl 

 
 

De Grieken 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Na Oorlog (2016) en Bestemming (2017) is nu 
ook Bloed verschenen, het derde en laatste 
deel in de serie De Grieken, waarin alle verta-
lingen door Johan Boonen van de grote Griekse 
tragedieschrijvers Aeschylus, Sophocles en Eu-
ripides worden samengebracht. 
 
Dit volume bevat Sophocles’ Electra en Alcestis 
en Euripides’ Medea en Bacchanten. De verta-
lingen van Bacchanten en Alcestis werden 
nooit eerder gepubliceerd. In het woord vooraf 
worden de vier tragedies gesitueerd door re-
dacteur Karel Vanhaesebrouck. Vervolgens 
licht Johan Boonen zijn vertalingen toe. Classi-

cus Maarten De Pourcq onderzoekt in zijn na-
woord waarom voor Griekse tragische heldin-
nen bloed en politiek steevast innig verweven 
zijn. 
 
 

 

De Grieken - Bloed, vertaald door 
Johan BOONEN, Bebuquin, Ant-
werpen, 2018, 260 pp. 

ISBN 978 90 75175 69 1 

€ 25,00 

verdeeld via EPO 

www.epo.be 
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Woordenboek Grieks-Nederlands 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
Het woordenboek Grieks-Nederlands van 
Charles Hupperts is inmiddels aan zijn vierde 
druk toe. Het is niet allesomvattend, maar toe-
gespitst op de huidige praktijk van het onder-
wijs Grieks. Zo heeft het betrekking op het fre-
quente vocabularium van Homerus, Herodo-
tus, Euripides, Plato, Lysias en Sophocles. 
 
Het opzet is voor leerlingen heel gebruiksvrien-
delijk. De informatie staat in twee kolommen: 
in de linkerkolom vind je alles van het Grieks, 
in de rechterkolom de betekenis(sen). De tref-
woorden staan in kleur. Daarbij zijn de nodige 
grammaticale gegevens opgenomen (zoals de 
stamtijden van werkwoorden). De betekenis-
sen zijn beperkt tot de meest voorkomende, 
verschillende vertalingen worden genummerd 
en ze staan overzichtelijk onder elkaar. Waar 
mogelijk worden vaste woordverbindingen, 

uitdrukkingen of voorbeeldzinnen vermeld. 
Stamtijden van werkwoorden zijn ook als af-
zonderlijke trefwoorden opgenomen, zodat ze 
gemakkelijk kunnen worden herkend. 
 
Na het eigenlijke woordenboek is er een volle-
dig overzicht van de Griekse morfologie en een 
bijdrage over het taaleigen van Homerus en 
Herodotus. 
 

 

 

Charles HUPPERTS, Woordenboek 
Grieks-Nederlands, 4e druk, Eisma 
Edumedia, Leeuwarden, 2018, 640 
pp. 

ISBN 978 90 8771 999 9 

€ 52,30 

edumedia.eisma.nl 

 
 

Ovidius 
 

Bespreking door Joeri Facq 
 
 
2000 jaar geleden overleed de Romeinse dich-
ter Ovidius, voor Michiel Verweij de aanleiding 
om er een boek over te schrijven. Daarin be-
steedt hij aandacht aan de tijd waarin de dich-
ter leefde (volledig gedomineerd door keizer 
Augustus), het leven van de dichter (zoals we 
dat kennen uit zijn Tristia), de elegische liefdes-
werken van Ovidius (Amores, Heroides, Ars 
amatoria en Remedia amoris), de omvangrijke 
werken Metamorphoses en Fasti en ten slotte 
de periode van Ovidius’ verbanning (met Tris-
tia en Epistulae ex Ponto). Alle werken worden 
uitvoerig geanalyseerd en talrijke Latijnse frag-
menten met vertaling zijn opgenomen. Het 
boek is rijkelijk geïllustreerd, hoofdzakelijk met 

afbeeldingen die afkomstig zijn uit de Konin-
klijke Bibliotheek van België (waar Verweij 
werkt als adjunct-conservator). Voorts zijn er 
een uitgebreide bibliografie, een uitvoerig no-
tenapparaat en enkele alfabetische registers 
(namen, werken en handschriften). 
 

 

 

Michiel VERWEIJ, Ovidius. Het ver-
haal van een dichter, Amsterdam 
University Press, Amsterdam, 
2018, 260 pp. 

ISBN 978 94 6298 782 1 

€ 39,99 

www.aup.nl 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

 
 16.01, 23.01, 06.02 en 13.02.2019 
 Voorstelling nieuw leerplan 
 Pedagogische Begeleiding Antwerpen 
 16.01.2019: KOGEKA, Geel 

23.01.2019: DSKO, Antwerpen 
06.02.2019: Malle 
13.02.2019: Lier 

 Dietske Lehembre 
 www.dsko.be 

 
 29.01.2019 
 Netwerk Latijn (Grieks) eerste graad 
 DINAC 
 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 gecon-
fronteerd worden met de modernisering van het 
secundair onderwijs en een nieuw leerplan, nieuwe 
wetenschappelijke inzichten (denk aan de colome-
trische leesmethode of levend Latijn) en de gewij-
zigde mentaliteit van de nieuwe eerstejaars. Verder 
kan men in het netwerk inhoudelijke noden bespre-
ken en pedagogisch-didactische expertise delen om 
te komen tot inspiratie, nieuwe inzichten, construc-
tieve feedback en zoveel meer. 

 www.nascholing.be/2018-2019 
 

 31.01.2019 
 De positionele leesmethode: ontwikkel didac-

tisch materiaal 
 Tenz 
 New Zebra, Gent 
 Kristien Hulstaert 
 Een gelijksoortige sessie werd tijdens het eerste tri-

mester reeds aangeboden voor de eerste graad; 
deze nascholing is bestemd voor de  tweede  graad. 

 www.tenz.be 
 

 31.01 en 01.02.2019 
 Ludere, ridere, occest vivere: jeux de société du 

monde gréco-romain, une approche originale du 
monde antique 

 CECAFOC 
 Namur 
 

 Frédéric Dewez en Catherine Breyer 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 20.02.2019 
 Voorstelling en toelichting van het nieuwe leer-

plan Latijn (Grieks) eerste graad 
 Pedagogische Begeleiding Mechelen-Brussel 
 Diocesaan Pastoraal Centrum, Mechelen 
 Nadia De Rose 
 Via informatie, activerende en interactieve werk-

vormen kennismaken met de visie en leerplandoe-
len van het nieuwe leerplan. 

 www.nascholing.be/2018-2019 
 

 28.02.2019 
 Construire des unités d’apprentissage sur base de 

l’acquisition des savoirs disciplinaires 
 CECAFOC 
 CoDiEC Namur-Luxembourg, Namur 
 Frédéric Dewez 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 12.03.2019 
 Mieux comprendre pour mieux mémoriser 
 CECAFOC 
 CoDiEC Namur-Luxembourg, Namur 
 Frédéric Dewez 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 20.03.2019 
 Tussen droom en daad: levend Latijn en Oudgrieks 

in het Vlaamse onderwijs 
 Tenz 
 New Zebra, Gent 
 Christian Laes 
 In heel verschillende landen gaan enthousiaste 

leerkrachten aan de slag met didactieken die aan-
leunen bij het moderne vreemdetalenonderwijs. 
Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs 
van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een 
beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in  
de context van het Vlaamse onderwijs? Deze na-
scholing biedt zowel kritische reflectie als prakti-
sche voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn 
en Oudgrieks. 

 www.tenz.be 

 

http://www.dsko.be/
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BUITENLAND 
 

 08.02.2019 
 Delphi binnenstebuiten gekeerd 
Universiteit van Amsterdam 
 Amsterdam 
 Delphi is in elke Griekenlandreis een van de hoogte-

punten. In deze cursus plaatst men Delphi in een 
nieuw perspectief met behulp van het meest recen-
te wetenschappelijk onderzoek. Hij is uitstekend ge-
schikt als voorbereiding van een Griekenlandreis, 

maar ook ter ondersteuning van de lessen Grieks. 
Thema’s: 1 De oorsprong van Delphi: een Myceense 
cultus? (Gert Jan van Wijngaarden); 2 Inscripties in 
Delphi (Mathieu de Bakker); 3 Het orakel en archai-
sche en klassieke votiefpraktijken in Delphi (Vladi-
mir Stissi); 4 Orakels als vertelmotief in Herodotus’ 
Historiën (Irene de Jong); 5 Archeologie in Delphi: 
1675-2018 (Gert Jan van Wijngaarden en Vladimir 
Sissi). 

 is.uva.nl/content/evenementen/cursussen/naschol
ing/2018-2019 

Cursussen en congressen 
 

 
 13.12 en 20.12.2018 
 Kunstontmoeting: in de ban van beelden in de 

Grieks-Romeinse wereld 
GC ’t Blikveld 
 Kunstencentrum ’t Kranske, Bonheiden 
 Emmy Vermeulen 
 Duizenden beelden en beeltenissen van goden, ko-

ningen, keizers en hun vrouwelijke tegenhangers  
stonden in tempels en op marktpleinen en waren 
ook te vinden op muntstukken en reliëfs. Midden 
daarin situeren zich het beeldverbod in het joden-
dom en de eigen zoektocht van het christendom. 
We stellen ons de vraag: wat doen beelden met ons 
en wat doen wij met beelden? 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 13.12.2018 
 Griekenland: antiek, byzantijns, modern 
 VTBKultuur Sint-Niklaas 
 Dienstencentrum De Aftrap, Sint-Niklaas 
 www.vtbkultuur.be/sintniklaas 

 
 10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 14.03 en 28.03.2019 
 Van een dorp naar een wereldrijk: cultuurgeschie-

denis van Etrusken en Romeinen 
Davidsfonds Academie 
 Bibliotheek De Priool, Bocholt 
 Jan Vaes 
 Rome begon als een kleine nederzetting, die zich 

geleidelijk uitbreidde tot een stad gespreid over ze-
ven  heuvels. Rome groeide in relatief korte tijd uit 
tot een grootmacht. De Romeinse cultuur combi-
neerde Etruskische en hellenistische elementen 
met eigen Italische verworvenheden. Ze inspireer-
de eeuwenlang onderworpen en gefedereerde vol-
keren. Een succesformule, die vooral te danken was 
aan de Romeinse instellingen. Hoe dit imperium 
uiteindelijk implodeerde, blijft een boeiend epos. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 15.01, 22.01, 29.01 en 05.02.2019 
 Mythen: modellen van en voor het leven 
 Amarant 

 Raadhuis, Lommel 
 Willie van Peer 
 Deze cursus behandelt mythen, niet slechts uit de 

Grieks-Latijnse wereld, maar evenzeer uit de Oud-
Germaanse, Afrikaanse, Babylonische, Egyptische 
en Indische culturen. Verscheidene soorten mythen 
passeren de revue. In onze tijden zijn mythen gro-
tendeels verdrongen door wetenschap. Dit roept 
de vraag op wat mythen nog (kunnen) betekenen 
in een wereld als de onze. Niettemin komen my-
then weer op de voorgrond in het leven van men-
sen, vooral dan wanneer het gaat om processen die 
de wetenschappen (nog) niet kunnen verklaren of 
die gewoon buiten de horizon van de wetenschap-
pen vallen. Het zal dan blijken dat mythen vaak 
gaan om duiding van onze plaats in de wereld, met 
zingeving dus. Ook ziet men dat kunstenaars probe-
ren om steeds weer mythen tot leven te brengen of 
individuele mythen in het leven te roepen. 

 www.ccdeadelberg.be 
 

 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 12.03, 
19.03, 26.03 en 02.04.2019 

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

 Amarant 
 Geuzenhuis, Gent 

Zaal Stanislas, Berchem 
 Klaas Vansteenhuyse 
 Een overzicht van de alleroudste nederzettingen in 

deze regio tot aan de komst van de Romeinen. Zo 
behandelt men de eerste landbouwnederzettingen, 
de Cycladische cultuur, de Myceense en minoïsche 
culturen, het ontstaan van de stadstaat, de Griekse 
kolonisatie van de Middellandse  Zee en het conflict 
met de Feniciërs, de gouden eeuw van Athene en 
de groeiende rol van de ‘natie’ Griekenland. 

 www.amarant.be 
 

 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02 en 26.02.2019 
 Latijnse kring 
 CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
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 Marcel Cock 
 Lectuur van het gedicht Mosella van Decius Ausoni-

us Magnus. Nadat hij 30 jaar lang leraar was in Bor-
deaux, werd hij de leermeester van de toekomstige 
keizer Gratianus, die hem tot prefect van Gallië be-
noemde. Tijdens zijn verblijf in Trier vond Ausonius 
de nodige inspiratie om zijn loflied op de Moezel te 
schrijven. Hij schreef 483 hexameters naar vergili-
aans model. De inhoud van zijn gedicht is het ver-
slag van een ooggetuige, die het als romanticus avant 
la lettre met enthousiasme heeft over de natuur en 
de lieflijke schoonheid van het Moezeldal. 

 www.ccdewerf.be 
 

 11.02, 18.02, 25.02 en 11.03.2019 
 Mythologie in woord en beeld: mythos in de oud-

heid en in de westerse cultuur 
Davidsfonds Academie 
 GC WERF 44, Schilde 
 Anton J.L. van Hooff 
 In elk museum voor schone kunsten komt men ze 

tegen: taferelen die verwijzen naar de antieke my-
thologie. Ook buiten de kunst leven mythische mo-
tieven, zoals het oedipuscomplex. Het woord my-
the is afgeleid van het Griekse mythos, dat ‘verhaal’ 
of ‘woord’ betekent. Aloude verhalen werden 
voortdurend doorverteld en aangepast aan de be-
hoeften van de vertellers en toehoorders. In de 
loop der tijd probeerden sommigen de oude my-
then zelfs te rationaliseren. Europa was misschien 
gewoon door Griekse zeevaarders ontvoerd. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 25.02, 11.03, 18.03, 25.03 en 01.04.2019 
 Geesten en goden uit de oudheid: inleiding tot de 

religie van de Romeinen 
Davidsfonds Academie 
 ’t Centrum, Breendonk 
 Hans Hauben 
 Geheel onterecht wordt de Romeinse godsdienst 

vaak voorgesteld als een kopie van de Griekse. In 
deze cursus beklemtoont Hans Hauben de eigen-
heid van de Romeinse rituelen en feesten, cultus en 
clerus. Hij vertelt hoe een primitieve boerengods-
dienst uitgroeide tot de religie van een wereldrijk, 
die ook beïnvloed werd door oosterse stromingen. 
Hij legt ook uit tegen welke culturele achtergrond 
het christendom zich ontplooide en welke fenome-
nen uit onze tijd teruggaan op religieuze verschijn-
selen uit de Romeinse oudheid. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 11.03 en 25.03.2019 
 Zilver voor Athene: Thorikos, een boeiend archeo-

logisch verhaal 
Davidsfonds Academie 
 CC De Schakel, Waregem 
 Roald Docter 
 www.davidsfonds.be/academie 

 
 12.03, 19.03, 26.03 en 02.04.2019 
 Keizers aan de Nijl: Egypte na de farao’s 
Davidsfonds Academie 
 CC ’t Aambeeld, Aartselaar 
 Willy Clarysse 
 De geschiedenis van Egypte is veel meer dan die 

van de farao’s en de piramiden. Na Ramses II ne-
men buitenlandse dynastieën de macht over. Eerst 
de Assyrische en Perzische, maar vooral de Griekse  
en Romeinse dynastieën laten hun sporen achter. 
Willy Clarysse legt uit hoe de Egyptische samenle-
ving omgaat met de vreemde invloeden en hoe de 
Egyptische goden vermengd worden met de Griek-
se en Romeinse. Verder verduidelijkt hij de ver-
spreiding van het christendom en de vele econo-
mische veranderingen in het land van de Nijl. 

 www.davidsfonds.be/academie 
 

 12.03 en 19.03.2019 
 La musique et la danse chez les Etrusques 
 Roma asbl 
 Jardin de la Maison de l’Archevêchée, Wavre 
 Gaëlle De Cupere 
 www.roma-asbl.be 

 
 12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 23.04 en 30.04.2019 
 Griekse kring: Pericles en Aspasia 
 CC De Werf 
 CC De Werf, Aalst 
 Jaak Peersman 
 Plutarchus van Chaeronea schreef tijdens de rege-

ring van Trajanus een serie biografieën van be-
roemde Grieken en Romeinen. Eén daarvan is ge-
wijd aan de Atheense politicus Pericles. Men leest 
vooral de hoofdstukken die ingaan op de relatie 
tussen de Atheense staatsman en Aspasia, een ont-
wikkelde dame uit Milete, die heel veel indruk ge-
maakt heeft op haar tijdgenoten en tot op heden 
omstreden bleef. 

 www.ccdewerf.be 

Lezingen 
 

 
 08.12.2018 
 Let’s get physical: lichamelijkheid in de oudheid 
 NKV Vlaams-Brabant 
 Mgr. Sencie-Instituut, Leuven 

 Gemma Jansen, Erika Gielen, Valerie Wyns, Sofie 
Remijsen, Bram Demulder en Herbert Verreth 

 www.facebook.com/NKV-Vlaams-Brabant 
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 12.12.2018 
 Kopiëren, lezen en leren: filologie en boekproduc-

tie in Byzantium 
Griekenlandcentrum 
 Universiteit Gent 
 Rachele Riccieri 
 www.latijnengrieks.ugent.be/GC/programma 

 
 12.12.2018 
 Xerxes in Babylon: van Herodotus tot de film 300 
 Ex Oriente Lux 
 Mgr. Sencie-Instituut, Leuven 
 Caroline Waerzeggers 
 www.exorientelux.be 

 
 13.12.2018 
 Romeinen in Gingelom 
 Erfgoed Haspengouw 
 Gemeentelijke Bibliotheek CLIM, Gingelom 
 Tim Vanderbeken 
 www.erfgoedhaspengouw.be 

 
 17.01.2019 
 La cité des Tongres: peuples, territoires et déve-

loppement 
 Spraakwater 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Raymond Brulet 
 www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/  

lezingen/spraakwater 
 

 20.01.2019 
 Francesco Petrarca en de combinatie van engage-

ment en reflectie 
Het Zoekend Hert 
 Het Zoekend Hert, Berchem 
 Jan Papy 
 www.hetzoekendhert.be 

 
 26.01.2019 
 Alexandrie, capitale lagide et comptoir du monde 

antique 
 Roma asbl 
 Hôtel de Ville, Wavre 
 Charlotte Van Tieghem 
 www.roma-asbl.be 

 
 06.02.2019 
 De slangenzuil in de Hippodroom van Constanti-

nopel 
 NKV Oost-Vlaanderen i.s.m. Griekenlandcentrum 
 Dienstencentrum, Ledeberg 
 Rolf Strootman 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 15.02.2019 
 Help, een Romein in mijn hof! 
CC Binder 
 CC Binder-Klapper, Puurs 

 verscheidene sprekers 
 Over de bewoning in Puurs-Sint-Amands tijdens de 

brons- en ijzertijd, de Romeinse en de vroegmiddel-
eeuwse periode. Men geeft de resultaten van re-
cente archeologische opgravingen. 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 19.02.2019 
 Unius aestimemus assis: een tocht door de Ro-

meinse numismatiek 
NKV Vlaams-Brabant 
 Mgr. Sencie-Instituut, Leuven 
 Nick Van Eerdewegh 
 www.facebook.com/NKV-Vlaams-Brabant 

 
 21.02.2019 
 Onder onze voeten: luxueuze stadswoningen op 

het museumterrein 
 Spraakwater 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Petra Driesen 
 www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/  

lezingen/spraakwater 
 

 22.02.2019 
 Le mythe d’Alexandre aux pieds du Vésuve: une 

étude historico-critique sur la mosaïque de Gauga-
mèle retrouvée dans la Maison du Faune à Pompéi 

Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Marco Cavalieri 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 27.02.2019 
 Weapon of mass seduction: retorica in de antieke 

klas 
Griekenlandcentrum 
 Universiteit Gent 
 Koen De Temmerman 
 www.latijnengrieks.ugent.be/GC/programma 

 
 19.03.2019 
 De taal van de Latijnse dichters 
NKV Vlaams-Brabant 
 Mgr. Sencie-Instituut, Leuven 
 Willy Evenepoel 
 www.facebook.com/NKV-Vlaams-Brabant 

 
 20.03.2019 
 Wonen in Romeinse insulae: de hoogbouw van 

Rome en Ostia 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 Dienstencentrum, Ledeberg 
 Saskia Stevens 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 21.03.2019 
 Massageweld in het verre noorden: Caesars ver-

overing van het noorden 
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 Spraakwater 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Nico Roymans 
 www.galloromeinsmuseum.be/nl/activiteiten/ 

lezingen/spraakwater 
 

 22.03.2019 
 L’âge d’or et ses territoires: de l’Antiquité à l’ère 

du tourisme mondialisé: permanences et 
transforma-tions du mythe hésiodique 

Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Monique Mund-Dopchie 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 23.03.2019 
 La cité étrusque de Cerveteri – Caere 
 Roma asbl 
 Hôtel de Ville, Wavre 
 Gaëlle De Cupere 
 www.roma-asbl.be 

 
 27.03.2019 
 De Talmoed in het Latijn: oorsprong en bedoeling 
 Ex Oriente Lux 
 Mgr. Sencie-Instituut, Leuven 
 Wout van Bekkum 
 www.exorientelux.be 

Tentoonstellingen 
 

 
 Vanaf 12.2018 
 Les Celtes entre Sambre et Meuse 
 Musée du Malgré-Tout, Treignes 
 www.museedumalgretout.be 

 
 Tot 23.12.2018 
 Un humanisme à réinventer: 500 ans d’études 

classiques à Louvain (1518-2018) 
 Musée L, Louvain-la-Neuve 
 Gewijd aan de 500e verjaardag van de stichting van 

het Collegium Trilingue in Leuven. 
 www.museel.be 

 
 Tot 30.12.2018 
 Mleiha: een Arabisch koninkrijk op de Karavaan-

routes 
 Museum Kunst & Geschiedenis, Brussel 
 Mleiha is een oase in het binnenland van het emi-

raat Sharjah en domineerde in de oudheid de  Zuid-
oost-Arabische karavaanhandel. Sinds een tiental 
jaren hebben de KMKG er archeologische opgravin-
gen uitgevoerd, die het belang van de site aanto-
nen voor de internationale netwerken van de helle-
nistische en Romeinse periode. Luxegoederen uit 
de mediterrane wereld, het Indische subcontinent 
en het Midden-Oosten kwamen er samen van de 
3e eeuw v.C. tot de 3e eeuw n.C. 

 www.kmkg.be 

 
 Tot 06.01.2019 
 Alex: de kunst van Jacques Martin 
 Museum Kunst & Geschiedenis, Brussel 
 Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Alex or-

ganiseerden Uitgeverij Casterman, het internatio-
nale 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, o.a. rond historische referenties en 
thema’s als ‘de vrouw’ en ‘de verbeelding’. 

 www.kmkg.be 
 

 Tot 17.03.2019 
 Dis Manibus: tombes sous la loupe 
 Espace Gallo-Romain, Ath 
 Over begrafenisopvattingen en -rituelen, zowel in 

het klassieke Rome als in onze streken. De expo 
toont heel wat voorwerpen afkomstig van opgra-
vingen in de streek van Ath. 

 www.espacegalloromain.be 
 

 Van 03.02 tot 31.03.2019 
 Gegroet, Marius & Stella 
 Erfgoedhuis Hof ter Welle, Beveren-Waas 
 Deze bevriende families uit de vicus Pontrave en de 

vicus Velzeke leefden eeuwen geleden aan de rand 
van het Romeinse Rijk. In deze tentoonstelling  kan 
men de archeologische vondsten waarmee de ar-
cheologen hun leven hebben gereconstrueerd, be-
wonderen. Tegelijk legt men de link met het Europa 
van vandaag. 

 www.uitinvlaanderen.be 
 

 Tot 31.05.2019 
 Romeinen in legostenen 
 Provinciaal 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 
 

BUITENLAND 
 
 Tot 09.12.2018 
 Tod in Triest: Auf den Spuren von Johann Joachim 

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

 Tot 23.12.2018 
 Der Basilisk, Zeus und die verschleppten Professo-

ren: mythische Wesen und Bildniskunst des Basler 
Bildhauer Ferdinand Schlöth (1818-1891) 

 Skulpturhalle, Basel (CH) 
 www.antikenmuseumbasel.ch 

 
 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 
 Musée de la Céramique, Lezoux (FR) 
 In deze tentoonstelling wordt nagegaan hoe het 

Griekse, Romeinse en Etruskische aardewerk de 
producten van de fabrieken van Sèvres en Wedg-
wood en de artistieke creaties van Picasso en Dufy 
beïnvloed hebben. 

 musee-ceramique.puy-de-dome.fr 
 

 Tot 31.12.2018 
 Vivre à Koenigshoffen à l’époque romaine 
 Musée Archéologique, Palais Rohan, Strasbourg (FR) 
 www.musees.strasbourg.eu 

 
 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 06.01.2019 
 Licht! Lampen und Leuchter der Antike 
 Burgmuseum, Grünwald (DE) 
 www.archaeologie-bayern.de/de/ausstellungen 

 
 Tot 06.01.2019 
 La BD s’expose: Les Ombres du Styx 
 Musée Gallo-Romain, Saint-Romain-en-Gal (FR) 
 De kern van de tentoonstelling wordt gevormd 

door een stripverhaal/thriller van Isabelle  Dethan, 
waarin een seriemoordenaar aan het werk is in 
Leptis Magna ten tijde van de regering van Septimi-
us Severus. Rondom de originele tekeningen van 
deze strip worden een aantal thema’s uitgewerkt: 
de plaats van de politie en de veiligheid in het Ro-
meinse Rijk; de organisatie van een Romeinse  stad; 
familie, slaven, echtgenoten en concubines; 
ooster-se riten; de schilderkunst en de versiering in 
het Ro-meinse huis. 

 musee-site.rhone.fr/expositions-temporaires 
 

 Tot 06.01.2019 

 Römer oder so 
 Vorarlberger Landesmuseum, Bregenz (AT) 
 Over een grafveld dat ontdekt werd in Brigantium. 
 www.vorarlbergmuseum.at 

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

lés par le musée d’archéologie de Catalogne 
 Site Archéologique Lattara – 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 neoclassistische  
kunst. 

 www.hermitage.nl 
 

 Tot 22.01.2019 
 Nouveaux regards sur le trésor des bronzes de 

Bavay 
 Forum Antique, Bavay (FR) 
 www.forumantique.lenord.fr 

 
 Tot 27.01.2019 
 Die Bilderwelt der Kelten 
 Kelten Römer Museum, Manching (DE) 
 www.museum-manching.de 

 
 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 

 
 Tot 24.02.2019 
 Sein und Schein: Schmuck im römischen Augsburg 
 Römisches Museum, Augsburg (DE) 
 kunstsammlungen-museen.augsburg.de 

 
 Tot 28.04.2019 
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 Nackt! Die Kunst der Blösse 
 Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, Ba-

sel (CH) 
 www.antikenmuseumbasel.ch 

 
 Tot 02.06.2019 
 Mykene: die sagenhafte Welt des Agamemnon 
 Badisches Landesmuseum, Karlsruhe (DE) 
 Op het Griekse schiereiland van de Peloponnesus 

en in Midden-Griekenland bereikte de Myceense 
cultuur haar hoogtepunt tussen 1600 en 1200 v.C. 
Deze raakte vooral beroemd door het zgn. masker 
van Agamemnon en andere archeologische vond-
sten die Heinrich Schliemann in verband bracht 
met de epen van Homerus. 400 voorwerpen wer-
den ontleend uit Griekse musea, niet alleen vond-
sten van Schliemann in Mycene en Tiryns, maar ook 
objecten afkomstig van heel recente opgravingen. 

 www.landesmuseum.de 
 

 Tot 11.08.2019 
 Valentian I und die Pfalz in der Spätantike 
 Historisches Museum der Pfalz, Speyer (DE) 

 museum.speyer.de 
 

 Tot 03.10.2019 
 Bonae memoriae 
 L’Antiquaille, Lyon (FR) 
 Over de eerste christenen op de heuvel van Four-

vière (Lyon) van de 4e tot de 7e eeuw. 
 lugdunum.grandlyon.com 

 
 Tot eind 2019 
 Sieraden uit de bodem 
 Museum Het Valkhof, Nijmegen (NL) 
 Een selectie van de mooiste sieraden van het muse-

um uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de mid-
deleeuwen. 

 www.museumhetvalkhof.nl 
 

 Tot 22.11.2020 
 Der Adler Roms 
 Carnuntum, Petronell-Carnuntum (AT) 
 Deze tentoonstelling concentreert zich op het da-

gelijkse leven van de Romeinse militair. 
 www.carnuntum.at 

Toneel 
 

 
 Medusa 
 RITCS, Abattoir Fermé en KC Nona 
 06.12.2018: Campo Nieuwpoort, Gent 
 www.campo.nu 

 
 Ariane (Eu)phonie: soundscape of a refugees 

Greek camp (Pietro Maurillo) 
 Théâtre Varia 
 Theater en dans. Een toneelstuk dat balanceert op 

de grens van mythe en hedendaagse realiteit. In 
een Grieks vluchtelingenkamp is er een vrouw die 
Grieks praat en het aanleert aan de andere vluchte-
lingen. Zo kan zij doordringen in de oude verhalen 
van Minos, de zoon van Zeus en Europa, die bij zijn 
vrouw Pasiphaë een dochter Ariadne had. In het 
stuk groeit ze uit tot een symbool van bevrijding 

van de tirannie en van verandering in de wereld. 
 22.01, 23.01 en 24.01.2019: Théâtre Varia, Bruxel-

les 
 www.varia.be 

 
 Timon d’Athènes (William Shakespeare) 
 De Roovers 
 Timon, een Atheens burger, leeft een onbezorgd 

leven totdat zijn schuldeisers bij hem komen aan-
kloppen en hij zijn schuld niet kan inlossen. Hij 
vraagt zijn vrienden hem te hulp te komen, maar  
tevergeefs. Hij trekt zich verbitterd terug en besluit  
wraak te nemen. 

 07.03, 08.03 en 09.03.2019: Théâtre Les Tanneurs, 
Bruxelles 

 www.lestanneurs.be 

Muziek en ballet 
 

 
 Moralia (Jacobus Gallus) 
 Terpander en Elly Aerden 
 Het is een programma rond en met de Moralia van 

de polyfonist Jacobus Gallus met thema’s als 
vriendschap, liefde, vrouwen, hoogmoed, geld ... 

 08.12 en 09.12.2018: Sint-Jozefskerk, Sint-Niklaas 
 www.terpander.com 

 
 Zolang hij niet zichzelve kent ... 
 Muziektheater LOD 

 Bij het begin van het verhaal over de passie en de 
dood van Narcissus, zoals het in de Metamorphoses 
door Ovidius is opgeschreven, vraagt de nimf Lirio-
pe aan de blinde ziener Tiresias of haar kind Narcis-
sus lang zal leven. De ziener antwoordt: Zolang hij 
niet zichzelve kent … Koenraad Tinel tekent levend 
en wel het verhaal van Narcissus. De tekeningen 
ontstaan – geprojecteerd op een groot scherm – 
voor de ogen van het publiek, begeleid en gekaderd 
door de nieuwe muziek die Frederik Neyrinck com-
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poneerde bij deze voorstelling, en uitgevoerd door 
SPECTRA. Josse De Pauw vertelt het verhaal van 
Narcissus. 

 14.12.2018: Theater Malpertuis, Tielt 
21.12.2018: CC De Grote Post, Oostende 
10.01.2019: CC, Strombeek 
09.02.2019: Handelsbeurs, Gent 

 www.lod.be 
 

 Operaproject: Monteverdi & Händel – Spectacle 
coupé 

 Koninklijk Conservatorium Brussel 
 Naast fragmenten uit L’incoronazione di Poppaea 

van Monteverdi staat ook Ariodante van Händel op 
het programma. 

 25.01.2019: Koninklijk Conservatorium, Brussel 
 www.kcb.be 

 
 Apollon Musagète 
 Florentina Holzinger 
 Florentina Holzinger creëert steevast explosieve en 

brutale performances, waarbij ze inspiratie put uit  
disciplines als kickboksen, ballet, gewichtheffen of 
acrobatie. Met dit stuk maakt ze een onorthodoxe 
herwerking van Balanchines gelijknamige neoklas-
sieke ballet, maar ditmaal met een volledig vrou-
welijke cast. Het verhaal draait rond Apollo, de 
Griekse god van de kunst. Zes vrouwen gooien al 
hun fysieke virtuositeit in de strijd om Apollo min-
zaam van zijn troon te stoten en de neoliberale 
lichaamscultus te tackelen. 

 13.02 en 14.02.2019: Stuk, Leuven 
 www.stuk.be 

 
 Coriolanus (Ludwig van Beethoven) 
 Le Concert Olympique 
 Daarnaast staan de Chamber Symphony van Jeroen  

D’hoe en het Pianoconcerto nr. 4 in G van Ludwig 
van Beethoven op het programma. 

 13.02.2019: Flagey, Brussel 
 www.flagey.be 

 
 Coriolanus (Ludwig van Beethoven) 
 Belgian National Orchestra 
 Daarnaast staan Ritual van Alfred Schnittke, het 

Concerto voor piano, viool en cello van Ludwig van 
Beethoven en Symfonie nr. 9 van Dimitri Sjostako-
vitsj op het programma. 

 22.02 en 24.02.2019: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 Daphnis et Chloé (Maurice Ravel) 
 Orchestre Philharmonique de Liège 
 Daarnaast staat de Ballade pour piano et orchestre 

van Philippe Boesmans op het programma. 
 28.02 en 02.03.2019: Salle Philharmonique, Liège 

01.03.2019: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 Bacchus et Ariane (Albert Roussel) 
 Brussels Philharmonic 
 Daarnaast staan Flammenschrift van Guillaume Con-

nesson, Concerto voor viool en orkest van Max Bruch 
en La Valse van Maurice Ravel op het programma. 

 02.03.2019: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
 Ordo Virtutum (Hildegard van Bingen) 
 Tiburtina 
 15.03.2019: Bozar, Brussel 
 www.bozar.be 

 
BUITENLAND 

 
 Pygmalion (Jean-Philippe Rameau) 
 Concertgebouw, Brugge 
 Naast Pygmalion van Rameau staat L’Amour et Psy-

ché van Jean-Joseph de Mondonville op het pro-
gramma. 

 24.01.2019: Opéra, Lille (FR) 
 www.concertgebouw.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
BUITENLAND 

 

 02.03 tot 05.03.2019 
 Themareis Trier en omgeving 
 NKV Antwerpen 
 Programma: o.a. de basilica, de keizerthermen, de 

Barbarathermen, de dom en het Museum am Dom, 
de Porta Nigra, de resten aan de Veemarkt, het Lan-
desmuseum, de brug over de Moezel, het amfithe-
ater, een wandeling langs het Wijnleerpad, een 
etentje in een Römerkeller ... 

 www.nkv.nl 
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