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REDACTIONEEL 
 

 
 
 
Bij het schrijven van dit redactioneel dienen de 
eerste warme dagen zich aan, iets te vroeg 
voor de tijd van het jaar, maar de lentezon 
geeft de energie die we in deze drukke maan-
den kunnen gebruiken. Het is immers volop de 
periode van infodagen, inleefstages en open-
deurdagen. Naar aanleiding van de onderwijs-
vernieuwing hebben vele scholen een aantrek-
kelijk pakket keuzevakken samengesteld voor 
de differentiatie-uren in de eerste graad. De 
leerkracht Latijn moet zijn vak dus extra in de 
verf zetten. Wie met leerlingen van de basis-
school aan de slag wil, kan nog steeds gebruik-
maken van (of inspiratie opdoen in) het mate-
riaal dat ik ontwikkelde voor een workshop 
met hoekenwerk. De werkblaadjes werden 
licht aangepast en kregen een nieuwe lay-out. 
Je kunt ze downloaden van de VLOT-website 
(tijdschrift > bijlagen > jaargang 22 nummer 4). 
De toelichting vind je in hetzelfde Prora-num-
mer, beschikbaar in het archief op de website. 
 
Ook bij het VLOT-bestuur is de nieuwe energie 
die de lente brengt, welkom. We denken volop 
na over de vernieuwing van de informatieve 
folder voor leerlingen van het zesde leerjaar 
van de basisschool. Omdat de nieuwe leerplan-
nen nieuwe accenten leggen, ook wat de doel-
stellingen van het vak Latijn betreft, is deze fol-
der aan een update toe. De folder is de voor-
bije jaren massaal besteld en verspreid, dus 
vermoedelijk hebben velen een mening over 
hoe we de vorm of inhoud (nog) beter kunnen 
maken. We kijken uit naar je suggesties. 
 
Daarnaast bereiden we een nascholing voor 
waarop de deelnemende leerkrachten zelf het 
woord zullen voeren: rond een aantal vooraf 

vastgelegde onderwerpen zullen in kleine 
groepen ideeën uitgewisseld worden. Naar 
aanleiding van deze gespreksrondes zal de 
VLOT een digitaal platform opstarten waarop 
leden materiaal kunnen up- en downloaden. 
 
Wat nascholingen betreft, gaat de aandacht dit 
voorjaar overwegend uit naar de implementa-
tie van de nieuwe leerplannen van de eerste 
graad. Voor wie al even over de zomervakantie 
heen wil plannen en collega’s uit andere Euro-
pese landen wil ontmoeten, is er de Euroclas-
sicaconferentie, die dit jaar in Antwerpen 
plaatsvindt. Het programma en het inschrij-
vingsformulier vind je op de website van Clas-
sica Vlaanderen. 
 
In dit Prora-nummer hebben we aandacht voor 
een actueel thema: de klimaat- en milieupro-
blemen. De jongeren die wekelijks om actie 
schreeuwen, kennen een voorganger bij Ovi-
dius: een bosnimf die niet wil dat haar heilige 
boom wordt opgeofferd aan economische be-
langen. De lessenreeks hierover is in haar ge-
heel beschikbaar op de VLOT-website en bevat 
uitgebreide opdrachten bij het bewuste frag-
ment uit de Metamorphoses. 
 
Daarnaast lees je in dit nummer de tweede bij-
drage over klassieke sporen in Parijs (Parijs met 
latinisten) van onze collega Kathleen Schepens. 
Verder vind je, zoals steeds, een uitgebreide 
klassieke agenda. 
 
Ik wens je veel leesplezier. 
 
Kris Doffemont 
Voorzitter 
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DIDACTIEK 
 

 
 
 

Red de boom! Opdrachten bij Ovidius’ verhaal over Erysichthon 
 

Kris Doffemont 
 
 

 
 
Bovenstaande uitspraak van een ‘bosbrosser’ 
werd de kop van een artikel in De Standaard 
van 25.01.2019 (pp. 2-3). Duizenden scholieren 
in Brussel betoogden daags voordien om poli-
tici aan te zetten tot klimaatacties. Ze zetten 
niet alleen de politici die verantwoordelijk zijn 
voor milieu op hun plaats, maar een van hen 
stelde in een interview ook het onderwijs in 
vraag. Met deze uitspraak lijkt de leerling de 
kaart te trekken van de STEM-fanatici, maar 
dat is niet zo. Het meisje in kwestie studeert 
Latijn (zo bleek uit een reactie van haar moe-
der op Facebook) en vindt de studie van het 
verleden zeer waardevol. Daarnaast vraagt ze 
in haar opleiding wel meer aandacht voor de 
milieuproblematiek. 

 
Het leek me een mooie uitdaging om deze 
twee onderwerpen met elkaar te combineren. 
Een van de vier bouwstenen van de nieuwe 
sleutelcompetenties met betrekking tot histo-
risch bewustzijn (in de eerste graad in voege 
vanaf 01.01.2019) luidt: ‘over de complexe re-
latie tussen verleden, heden en toekomst re-
flecteren en deze duiden’. Wellicht loont het 
de moeite voor de leerkracht om bij het aanra-
ken van die ‘complexe relatie’ wat explicieter 

te zijn. Zo is een leerling zich er meer van be-
wust dat wat hij bestudeert in de lessen Grieks 
en Latijn, echt nog wel relevant is. 
 

 
 
Om aan de verzuchtingen van kritische kli-
maatscholieren tegemoet te komen (en uiter-
aard omdat het mij interessant en zinvol lijkt) 
ontwierp ik een tekstopdracht bij Ovidius, Me-
tamorphoses 8, 738-776, het eerste deel van 
het verhaal over Erysichthon. Ere wie ere toe-
komt: het fragment kwam onder mijn aan-
dacht door een opiniestuk van Koen De Tem-
merman (UGent) in De Standaard n.a.v. het 
bosbeleid van ex-minister van Leefmilieu Joke 
Schauvlieghe. 
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Het verhaal van Erysichthon 
 

Het verhaal van Erysichthon volgt onmiddellijk 
op dat van Philemon en Baucis en wordt omvat 
door hetzelfde kaderverhaal. Nadat Theseus de 
Minotaurus had gedood en zijn stad Athene had 
verlost van het zevenjaarlijkse offer dat Minos 
eiste, was zijn reputatie gevestigd en werd zijn 
hulp ingeroepen door heel wat Griekse steden. 
Zo trekt hij naar Calydon om er te jagen op een 
enorm everzwijn, dat de streek terroriseerde. Op 
zijn terugreis naar Athene wordt hij met zijn ge-
zelschap ontvangen door de Acarnische riviergod 

Acheloüs, om te schuilen voor de wateroverlast 
die de streek teistert. Het natuurgeweld buiten 
inspireert hen tot het vertellen van verhalen die 
de macht van de goden illustreren. Lelex vertelt 
het verhaal van Philemon en Baucis. Achelaüs 
vertelt vervolgens eerst over de zeegod Proteus, 
die vele gedaanten kan aannemen. Ook de doch-
ter van Erysichthon bezat die kracht: ze gebruikte 
die om haar vader te helpen, die was gestraft 
door de godin Ceres. Wat Erysichthon (‘hij die de 
aarde openbreekt’), de zoon van de koning van 
Thessalië, precies had misdaan, vertelt Achelaüs 
in dit eerste deel van het verhaal. 
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« Nēc minus Aūtolycī coniūnx, Erysīchthone nāta, 

iūris habēt: pater hūius erāt, qui nūmina dīvum 

spērneret ēt nullōs arīs adolēret odōres; 

īlle etiām Cereāle nemūs violāsse secūri 

dīcitur ēt lucōs ferrō temerāsse vetūstos. 

Stābat in hīs ingēns annōso rōbore quērcus, 

ūna nemūs; vittaē mediām memorēsque tabēllae 

sērtaque cīngebānt, voti ārgumēnta potēntum. 

Saēpe sub hāc dryadēs festās duxēre chorēas, 

saēpe etiām manibūs nexīs ex ōrdine trūnci 

cīrcuiēre modūm, mensūraque rōboris ūlnas 

quīnque ter īmplebāt, nec nōn et cētera tāntum 

sīlva sub hāc, silvā quantūm fuit hērba sub ōmni. 

Nōn tamen īdcircō ferrūm Triōpeius īlla 

ābstinuīt famulōsque iubēt succīdere sācrum 

rōbur, et ūt iussōs cunctāri vīdit, ab ūno 

ēdidit haēc raptā scelerātus vērba secūri: 

‘Nōn dilēcta deaē solūm, sed et īpsa licēbit 

sīt dea, iām tangēt frondēnte cacūmine tērram.’ 

Dīxit, et ōbliquōs dum tēlum lībrat in īctus, 

cōntremuīt gemitūmque dēdit Deōia quērcus, 

ēt paritēr frondēs, paritēr pallēscĕre glāndes 

coēpere ac lōngi pallōrem dūcĕre rāmi. 

Autolycus: grootvader van Odysseus; ge-
trouwd met de dochter van Erysichthon 

ius: ‘voorrecht, macht’ (nl. om van ge-
daante te kunnen veranderen) 

divum = deorum 

adolēre: ‘doen branden’ 

Cerealis: adj. van Ceres, godin van land- en 
graanbouw 

securis: ‘bijl’ (stam op -i) 

lucus: ‘(heilig) woud’ 

vetustus = vetus 

temerare: ‘ontwijden, schenden’ 

annosus: adj. van annus 

vitta: ‘lint’ 

tabella: ‘plankje’ (met een afbeelding: wat 
is erop afgebeeld?) 

serta, -orum: ‘kransen’ 

potens: ‘wie iets verkregen heeft’ (+ gen.) 

dryades, -um: ‘bosnimfen’ 

chorea: ‘reidans’ 

festus: adj. 

nectĕre: ‘knopen, verbinden’ 

ex ordine: ‘onmiddellijk, meteen’ 

circuire = circum-ire 

mensura = Eng. measure 

truncus: vgl. Ned. (s)tronk 

ulna: ‘el’ (lengtemaat, ca. 45 cm) 

Triopeius: zoon van Triopas, nl. Erysichthon 

famulus: ‘knecht’ 

succīdĕre < sub + caedĕre 

edĕre < e + dare 

sceleratus: adj. van scelus 

licet + conj.: ‘ook al’ 

frondēre: ‘loof hebben, groen zijn’ 

cacumen: ‘kruin’ 

obliquus: ‘zijwaarts’ 

ictus: ‘slag, houw’ (stam op -u) 

librare: ‘zwaaien, slingeren’ 
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Cūius ut īn truncō fecīt manus īmpia vūlnus, 

haūd alitēr fluxīt discūsso cōrtice sānguis, 

quām solet, ānte arās ingēns ubi vīctima taūrus 

cōncidit, ābruptā cruor ē cervīce profūndi. 

Ōbstipuēre omnēs, aliquīsque ex ōmnibus aūdet 

dēterrēre nefās saevāmque inhibēre bipēnnem: 

āspicit hūnc ‘Mentīs’ que ‘piaē cape praēmia!’ dīxit 

Thēssalus īnque virūm convērtit ab ārbore fērrum 

dētruncātque capūt repetītaque rōbora caēdit, 

rēdditus ē mediō sonus ēst cum rōbore tālis: 

‘Nympha sub hōc ego sūm Cererī gratīssima līgno, 

quaē tibi fāctorūm poenās instāre tuōrum 

vāticinōr moriēns, nostrī solācia lēti.’ 

Pērsequitūr scelus īlle suūm, labefāctaque tāndem 

īctibus īnnumerīs addūctaque fūnibus ārbor 

cōrruit ēt multām prostrāvit pōndere sīlvam. » 

contremiscĕre < con + tremĕre, infix -sc- 

Deoius: adj. van Deo (= Ceres) 

glans (gland-): ‘eikel’ 

pallor: subst. verwant met pallescĕre 

cortex (cortic-): ‘schors’ 

discutĕre < dis + quatĕre: ‘uiteenslaan’ 

abrumpĕre < ab + rumpĕre 

cruor: ‘bloed’ 

cervix (cervic-): ‘nek’ 

obstipescĕre = obstupescĕre < ob + stupi-
dus + -sc- 

deterrēre: ‘afweren, verwijderd houden’ 

inhibēre < in + habēre: ‘in-, tegenhouden’ 

bipennis: ‘tweesnijdende bijl’ 

Thessalus: Erysichthon was de koning van 
Thessalië 

detruncare < de + truncus 

lignum: ‘hout’ 

instare < in + stare. In welke naamval staat 
het voorwerp? 

vaticinari: ‘voorspellen’ 

letum: ‘(de) dood’ 

labefacĕre < labi + facĕre 

innumerus: adj. < in + numerus 

funis (funi-): ‘touw, kabel’ 

prosternĕre < pro + sternĕre; sternĕre: 
‘neerleggen’ 
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« Niet minder heeft Autolycus’ echtgenote, Erysichthons dochter, 

die macht. De vader van dit meisje was geneigd om de wetten van de goden 

te verachten en op hun altaren geen geurstoffen te branden. 

Die man heeft zelfs Ceres’ woud geweld aangedaan met een bijl, 

zegt men, en haar heilig bos met metalen gereedschap geschonden, een oud bos! 

Er stond in dit woud een enorme eik met hout van jaren, 

in zijn eentje een bos. Met linten in het midden en herinneringsplankjes 

en kransen was hij versierd, tekens van wie een wens vervuld zag. 

Vaak leidden onder hem de boomnimfen feestdansen, 

vaak namen ze zelfs met de handen in elkaar meteen 

de maat van de stam, en de omvang van het hout bedroeg wel 

drie keer vijf el. Bovendien was de rest van het woud zo klein 

onder deze boom als het gras onder een heel woud. 

Toch is dit geen reden voor Triopeius om de hakbijl van de boom 

weg te houden. Zijn dienaars krijgen het bevel in te hakken op het heilige 

hout, en toen hij hen na het bevel zag aarzelen, greep hij van één van hen 

de bijl en sprak gemeen deze woorden: 

‘Al was dit niet slechts de uitverkoren boom van de godin, maar zelfs 

de godin in eigen persoon, dan nog zal hij nu met zijn groene kruin de aarde raken.’ 

Dat zei hij, en terwijl hij met de bijl zwaaide om zijwaarts te hakken, 

klonken klachten en gejammer van de eik van Ceres 
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en tegelijk begonnen de bladeren en ook de eikels te verbleken 

en de lange takken wit weg te trekken. 

Die man maakte in de stam eigenhandig respectloos een wonde: 

net zó vloeide er uit de uiteengeslagen schors bloed, 

als er gewoonlijk voor het altaar, bij het offer van een enorme stier 

bij zijn val bloed uit de afgehakte nek stroomt. 

Verbazing alom. Een enkeling uit de hele groep durft 

het onrecht afweren en de woeste bijl tegenhouden. 

Hij kijkt hem aan en zegt: ‘Voor zo veel respect krijg je een beloning!’ 

en de Thessaliër richt op de man en niet op de boom zijn bijl, 

slaat zijn hoofd af en hakt dan opnieuw in de boom. 

Dan klinkt uit het midden van de stam dit geluid: 

‘De nimf onder dit hout ben ik, voor Ceres zeer dierbaar, 

jou staat een straf te wachten voor je daden, 

dat voorspel ik. Ik sterf wel, maar voor mijn dood is dat een troost.’ 

Hij gaat verder met zijn misdaad. De boom wankelt uiteindelijk 

door de ontelbare slagen, wordt neergetrokken door kabels, 

stort neer en verplettert door zijn gewicht veel van het woud. » 

 

 
Erysichthon kapte het heilige woud van Ceres 
om met het hout een nieuwe banketzaal te 
bouwen. In het vervolg van het verhaal wordt 
Erysichthon door Ceres toepasselijk bestraft: 
met een onverzadigbare honger. Zijn ver-
mogen gaat op aan voedsel en hij wordt zo arm 
dat hij zijn dochter verkoopt. Het meisje kan 
echter van gedaante veranderen. Ze slaagt er 
zo herhaaldelijk in om aan haar eigenaar te 

ontsnappen, waarna ze telkens weer in een an-
dere gedaante verkocht wordt en opnieuw 
geld opbrengt. Wanneer zelfs dit niet meer vol-
staat voor Erysichthon, eet hij zichzelf op. Het 
verhaal in zijn geheel is opgenomen in Tranen 
en triomfen. Verhalen van Ovidius en Vergilius, 
verschenen in de Nederlandse Hermaionreeks 
(waarin jaarlijks een deel verschijnt met het 
pensum van het centrale eindexamen). 

 

               
Bosnimf Brosnimf 
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Leerdoelen 
 

Om de leerdoelen van de lessen te bepalen liet 
ik me leiden door de vragen die Kokkie van Oe-
veren (p. 230) formuleerde: 

1 Wat is volgens de auteur (of zijn tijdgeno-
ten) de relevantie van deze tekst? 

2 Waarom is deze tekst relevant voor leerlin-
gen van nu? 

3 Welke talige, stilistische en culturele kennis 
en vaardigheden hebben leerlingen nodig 
om de relevantie van deze tekst toen en nu 
te kunnen bepalen? 

 
Als eerste doel van deze tekstopdracht stelde 
ik voorop dat leerlingen door deze tekst besef-
fen dat een religieus geïnspireerd ontzag voor 
de natuur de mens ertoe aanzette om de na-
tuurelementen in zijn leefomgeving te respec-
teren – wellicht niet in de tijd van de auteur 
Ovidius, maar in een veel verder verleden, toen 
mythen er nog toe deden. Het tweede doel 
gaat uit van de actuele relevantie van de tekst: 
de leerlingen moeten reflecteren over wat de 
hedendaagse mens kan aanzetten tot ecolo-
gisch verantwoord gedrag. Opdrachten over 
(o.a.) de vertelwijzen en tekststructuur kunnen 
de tekst eerst helpen ontsluiten. Pas daarna 
kan begonnen worden met de interpretatie: 
wat bedoelt de auteur precies (contextualise-
ring) en wat kan de tekst betekenen in onze tijd 
(actualisering) en voor de leerling persoonlijk? 
 

Vertelwijzen en verhaalschema 
 

Bij de bespreking van de fragmenten heb ik 
veel aandacht besteed aan de analyse van de 
vertelwijzen en de structuur van de tekst. 
Daarbij liet ik me inspireren door het materiaal 
dat werd ontwikkeld door Suzanne Adema en 
Hanneke de Gier. Zij gingen aan de slag met het 
verhaal van de Lycische boeren (ook uit Ovi-
dius’ Metamorphoses) en willen daarmee aan 
leerlingen de vertelwijzen of discourse modes 
en de onderdelen in een tekst toelichten. Su-
zanne Adema ontwierp daarnaast ook lesma-
teriaal om voor leerlingen de tekststructuur en 
spanningsopbouw (letterlijk) zichtbaar te ma- 

ken. Het inprenten van vertelwijzen en ver-
haalstructuur gebruik ik hier niet als een doel 
op zich, maar omdat het leerlingen helpt om de 
globale betekenis van een tekst ten volle te be-
grijpen, tekstoverzicht te krijgen en voort te 
kunnen met het hoofddoel. De analyse van de 
vertelwijzen en de structuur brengt immers 
ondubbelzinnig de boodschap van het verhaal 
aan het licht: de kern van het verhaal is niet dat 
een hebzuchtige koningszoon een boom om-
hakt, maar dat de natuur sacraal is. Dat het in-
zicht in discourse modes en het prototypisch 
verhaalschema daarna ingezet kan worden 
voor andere teksten en leerlingen beter doet 
lezen in alle talen, is uiteraard mooi meegeno-
men. Uitgebreid onderzoek naar de efficiëntie 
van deze aanpak is er niet, maar uit een be-
perkte bevraging van Hanneke de Gier (p. 69) 
blijkt dat leerlingen de indruk hebben dat wer-
ken rond vertelwijzen tot een beter tekstbe-
grip leidt. 
 
Suzanne Adema en Hanneke de Gier leggen de 
leerlingen in hun lessenserie De Lycische boe-
ren vijf vertelwijzen voor: vertelling, beschrij-
ving (van personages of gebeurtenissen, zicht-
baar in het verhaal), commentaar (van de au-
teur op het verhaal), informatie (extra, niet-
zichtbare gegevens van de auteur om het ver-
haal te verduidelijken) en karaktertekst (di-
recte en indirecte rede). 
 
Met de opdracht van Suzanne Adema (2015) 
maken leerlingen de ‘spanningsboog’ van een 
verhaal zichtbaar: er wordt blootgelegd hoe de 
auteur met deze vertelwijzen (en daarnaast 
verteltempo en tijdgebruik) spanning op-
bouwt. Daarvoor plaatsen leerlingen kruisjes 
naast drie verteltempo’s in een tekst: ‘scène’ (3 
kruisjes: verteltijd is gelijk aan vertelde tijd),  
‘samenvatting’ (2 kruisjes: verteltijd is korter 
dan vertelde tijd) en ‘pauze’ (waarin de auteur 
een beschrijving geeft: 1 kruisje). Vertellers-
commentaar krijgt geen kruisje: hier wordt het 
verhaal immers even ‘uitgezet’. Dan gaan de 
leerlingen in een volgende deelopdracht na 
waar er in dezelfde tekst ‘personagetekst’ aan-
wezig is, d.i. tekst waar de auteur een perso-
nage aan het woord laat. Directe rede krijgt 3 
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kruisjes, indirecte rede 2 kruisjes en vermel-
ding van een toespraak 1 kruisje. Daarna ne-
men de leerlingen het tijdgebruik in de tekst 
onder de loep: historisch presens (= levendig) 
krijgt 3 kruisjes, historische infinitief krijgt 2 
kruisjes en de andere tijden krijgen 1 kruisje. 
Ten slotte volgt de interpretatie: de passages 
in de tekst met de meeste kruisjes zijn voor de 
verteller cruciaal. Wanneer de leerling een lijn 
langs de rijen kruisjes trekt, wordt de ‘span-
ningsboog’ zichtbaar en daardoor het moment 
waarop de schrijver het meest nadruk wil leg-
gen in het verhaal. 
 
Het tekenen van zo’n spanningsboog behoort 
niet tot de opdrachten die ik opstelde, maar via 
een aantal vragen die peilen naar de bovenver-
melde tekstelementen ontdekken de leer-
lingen eveneens welke boodschap de auteur 
met zijn verhaal wil overbrengen. Ze vinden 
daarin de bevestiging (of ontkenning) van hun 
vooraf geformuleerde hypothese over waar 
het verhaal in se over gaat. Deze kennis is be-
langrijk in functie van de einddoelen van de 
tekstopdracht. 
 
Op basis van hun antwoorden ontdekken de 
leerlingen bovendien geleidelijk de prototypi-
sche structuur van een verhaal. Ook dit kan 
hen helpen om in andere verhalen sneller hun 
weg te vinden. 
 
Als vaste onderdelen van een verhaal sommen 
Suzanne Adema en Hanneke de Gier op: 

• synopsis: aankondiging en/of samenvatting 
van het verhaal; 

• oriëntatie: beschrijving van de setting en de 
karakters, spanningsopbouw; 

• ontwikkeling: het eigenlijke verhaal, de ver-
telde tijd ‘loopt’; 

• hoogtepunt: hoogtepunt van het verhaal, 
climax; 

• evaluatie: commentaar van de auteur op 
het verhaal; 

• nasleep: het gevolg, resultaat van de actie 
die in het verhaal wordt beschreven; 

• afsluiting: de verteller keert terug naar de 
eigen tijd. 

Elk onderdeel wordt gekenmerkt door bepaal-
de vertelwijzen. Vertellerscommentaar vinden 
we vooral terug aan het begin en het einde van 
het verhaal: in de synopsis, de evaluatie en de 
nasleep. Extra informatie geeft de auteur in de 
oriëntatie en de evaluatie. Beschrijvingen lezen 
we vooral in de oriëntatie. Het eigenlijke ver-
haal (vertelling) gaat van start in of na de oriën-
tatie en komt tot een hoogtepunt in een passa-
ge met historisch presens (verlevendigend) en 
directe rede(s) (vertragend). Een gedetailleerd 
overzicht van de onderdelen van het verhaal-
schema, de bijbehorende vertelwijzen, typisch 
tijdgebruik en andere kenmerken is te vinden 
in de lessenserie De Lycische boeren (2012). 
 

Vertelwijzen en verhaalschema in het 
Erysichthonfragment over de boom 
 
• Synopsis: vv. 741-742 (in de bespreking 
‘aankondiging’ genoemd); het verloop van het 
verhaal wordt hier aangekondigd en samenge-
vat. Vertelwijze: ‘commentaar’. 

• Oriëntatie: vv. 743-750 (informatie over en 
beschrijving van de boom, in de bespreking ‘in-
leiding’ genoemd). Ook vv. 738-740 zijn oriën-
terend, maar dan voor de (ook na dit fragment 
doorlopende) verhaallijn over dochter en va-
der (en niet zozeer voor het fragment over de 
boom). Vertelwijze: ‘beschrijving’ (uitzicht van 
de boom op dat moment) en ‘informatie’ (over 
nimfendansen die – niet op dat moment, maar 
wel vaak (saepe) – plaatsvonden). 

• Ontwikkeling: vv. 751-773 (in de bespreking 
‘het eigenlijke verhaal’ genoemd); Erysichthon 
hakt op de boom in en wordt daarbij twee keer 
geconfronteerd met onwillige helpers. Vertel-
wijze: ‘vertelling’. In dit deel zitten enkele 
hoogtepunten, herkenbaar aan de directe rede 
en het historisch presens. Telkens gaat het over 
de confrontatie van Erysichthon met zijn hel-
pers.  

• Het echte hoogtepunt van het boomverhaal 
is toch het optreden van de nimf. Zeer beel-
dend wordt beschreven hoe haar stemgeluid 
uit het diepste van de stam komt: redditus e 
medio sonus est cum robore talis (met sonus 
midden in het vers, tussen medio en robore). 
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Naast dit beeldend detail wijst ook de directe 
rede op een climax. De ‘vertraging’ in de vertel-
ling bij het optreden van de nimf (en eerder bij 
de tussenkomst van de helpers) wijst erop dat 
niet de actie van het omhakken van de boom 
centraal staat, maar wel Erysichthons gebrek 
aan respect tegenover de goddelijke natuur. 
Vertelwijze: ‘vertelling’. 

• Evaluatie: in dit verhaal vormt de commen-
taar van de verteller (in de bespreking ‘oordeel’ 
genoemd) geen afzonderlijk onderdeel. De los-
staande opmerkingen sceleratus (v. 754), impia 
(v. 761) en nefas (v. 766) zijn becommentarië-
rend en zijn verweven met het eigenlijke ver-
haal (= de ontwikkeling, vv. 751-773). Ook de 
vergelijking (vv. 761-764) bevat een waarde-
oordeel van de auteur: de boom wordt geof-
ferd aan de hebzucht. Daarnaast benadrukt de 
plaats van de vergelijking op een afkeurende 
manier de ‘verwonding’ van de boom. De eva-
luatie legt de boodschap van de tekst verder 
bloot. Vertelwijze: ‘commentaar’. 

• Nasleep: vv. 774-776, waarin wordt aange-
geven dat de boom tegen de vlakte gaat. Tan-
dem en innumeris geven een versnelling aan, 
een sprongetje in de tijd: de auteur komt los 
van het verhaal. Vertelwijze: vertelling. 

• Afsluiting: ontbreekt bij dit fragment. Het is 
immers een onderdeel van een langer verhaal. 

 
Tekstontsluiting: lectuur en opdrachten 
 
Voor de lectuur splitste ik de tekst op in twee 
delen: vv. 738-756 en vv. 757-776. Na de klassi-
kale en/of zelfstandige lectuur en de toetsing 
van het tekstbegrip (met inhoudsvragen) volgt 
telkens een grondige analyse van de vorm en 
inhoud van elk fragment. Voor de inhoudsvra-
gen en de begeleidende vragen bij de zelfstan-
dige lectuur verwijs ik naar de VLOT-website, 
waar de leerlingencursus kan worden gedown-
load. De opdrachten bij de tekstanalyse volgen 
hieronder. 

 
Vv. 738-756 

1 Vv. 741-742 kun je beschouwen als een 
aankondiging van het verhaal: de verteller 

maakt duidelijk welk verhaal hij gaat vertel-
len. Eigenlijk wordt het verhaal hier al een 
beetje samengevat. 

2 Vanaf v. 743 begint de inleiding van het 
verhaal, waarin de verteller alle informatie 
geeft die de toehoorder of lezer nodig heeft 
om het verhaal goed te begrijpen. De vertel-
ler beschrijft daarin bv. de personages en de 
omgeving. Een beetje informatie over de 
personages krijgen we eigenlijk ook al eer-
der, in vv. 738-740. Vanaf welk vers begint 
dan het eigenlijke verhaal? → Vanaf v. 751. 

3 Een vast onderdeel van veel verhalen is het 
oordeel van de verteller. Met welk woord 
geeft de verteller Lelex (of Ovidius) zijn 
mening over het gedrag van Erysichthon? → 

Met sceleratus (v. 754). 

4 Welke stijlfiguur is saepe (vv. 746-747) en 
wat wordt erdoor beklemtoond? → De ana-

foor benadrukt de religieuze betekenis van de boom. 

5 Welke stijlfiguur is nec non (v. 749) en wat 
wordt erdoor beklemtoond? → De litotes be-

nadrukt de ontzagwekkende (en dus tot respect 
dwingende) omvang van de boom. 

6 Welke stijlfiguur is sit dea (v. 756) en wat 
wordt erdoor beklemtoond? → Het enjambe-

ment benadrukt Erysichthons gebrek aan respect 
voor de goddelijke natuur: zelfs de godin zelf zou hij 
doden (dus hoe goddelijk de boom ook is, hij moet 
tegen de vlakte). 

7 Waarop legt Ovidius (samengevat) de na-
druk met zijn stijlmiddelen (vraag 4-6)? → De 

nadruk ligt op de tot ontzag dwingende en dus god-
delijke proporties van de boom. 

 
Vv. 757-776 

1 Ook hier geeft de verteller nog twee keer 
zijn mening. Met welke (Latijnse) woorden? 
→ Met impia (v. 761) en nefas (v. 766). 

2 Waarom zou je daarnaast de vergelijking in 
vv. 762-764 ook als een soort ‘mening’ van 
de verteller kunnen beschouwen? → Het om-

leggen van de boom wordt vergeleken met een reli-
gieus offer. De boom wordt echter opgeofferd aan 
de hebzucht van Erysichthon. Een ritueel waaruit 
traditioneel een gemeenschappelijk ontzag voor het 
goddelijke blijkt, wordt hier dus voltrokken ter ere 
van de afkeurenswaardige hebzucht, wat de godde-
loosheid van Erysichthon beklemtoont.  
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3 Welk geluid wordt nagebootst met de klan-
ken van v. 769? → Met detruncatque caput ... cae-

dit wordt het geluid van het afhakken van het hoofd 
nagebootst, wat de gruweldaad in reliëf zet. 

4 De stem van de nimf weerklinkt uit het mid-
den van de boom (v. 770). Dat wordt met de 
woordorde in het vers ook visueel voorge-
steld. Leg uit hoe dat gebeurt. → Sonus staat 

in het midden van het vers, tussen de congruerende 
woorden medio en robore. 

 
Vervolgens wordt de tekst in zijn geheel geana-
lyseerd, waardoor de structuur bloot komt te 
liggen en de boodschap van het verhaal (nog) 
duidelijk(er) wordt. 
 
1 Dit boomverhaal is een stukje van het ver-

haal over Erysichthon en zijn dochter. Lees 
het vervolg van het verhaal in vertaling. 

a Wat vertelt de boompassage van het 
Erysichthonverhaal ons vooral over het 
hoofdpersonage Erysichthon? Kies uit: 
I dat er in zijn gebied een enorme eik 

stond; 
II dat Erysichthon erin slaagt om een 

enorme eik te vellen; 
III dat Erysichthon de goden niet het 

respect geeft dat ze verdienen. 

b Waarom denk je daar zo over? 

c Duid in de tekst de passages aan waarin 
I-II-III worden beschreven. Kleur daarvoor 
de band met de versnummering (in drie 
kleuren). Welke kleur overheerst? Waar-
aan wordt door Ovidius dus de meeste 
aandacht besteed? Moet je je mening nu 
bijstellen? → I vv. 743-744, 747-750, 776; II vv. 

774-775; III vv. 739-743, 744-746, 751-773 (Dit 
deel is volledig doorspekt met woorden die ver-
wijzen naar de goddelijke natuur en Erysichthons 
goddeloosheid: sacrum (v. 752), sceleratus (v. 
754), non dilecta ... sit dea (vv. 755-756), Deoia 
quercus (v. 758), impia (v. 761), de vergelijking 
met het offer (vv. 762-764), nefas (v. 766), piae 
(v. 767), de scène met de nimf (vv. 770-773).) 

d Waarom is dit voor Ovidius het belang-
rijkste aspect? Denk daarbij aan het ver-
dere verhaal van Erysichthon. → In het ver-

volg van het verhaal wordt Erysichthons straf be-
schreven. Dit eerste deel van het verhaal ver-
klaart waarom hij gestraft wordt. 

2 Binnen het lange verhaal over Erysichthon 
en zijn dochter vormt het verslag over het 
omhakken van de boom eigenlijk een apart 
verhaal, met de boom als hoofdpersonage. 

a De eik die door Erysichthon wordt omge-
hakt, reageert als een mens en wordt 
daarmee een echt personage in het ver-
haal. Waaruit blijkt dit? → De boom klaagt 

en wordt bleek (vv. 758-760) en uit de ‘wonde’ 
stroomt bloed (vv. 761-62). 

b In elk verhaal tref je een hoogtepunt aan, 
een piek in de gebeurtenissen. In dit ver-
haal kun je enkele hoogtepunten aandui-
den. Welke scène is zeker een climax, in 
overeenstemming met je bevindingen in 
vraag 1? → Het optreden van de nimf: de god-

delijke natuur komt, gepersonifieerd, uiteindelijk 
zelf in het verweer tegen Erysichthons godde-
loosheid. 

c Waarom is precies deze gebeurtenis van 
belang binnen het Erysichthonverhaal? 
→ In de rest van het verhaal staat de bestraffing 
centraal, die hier wordt aangekondigd. 

d Hoe slaagt de verteller er met zijn stijl in 
om dit hoogtepunt op een levendige ma-
nier voor te stellen? → Door de plaats van 

sonus (midden in het vers, tussen medio en robo-
re) en de directe rede. 

3 Even samenvatten: in een verhaal heb je 
doorgaans de volgende onderdelen: 

a aankondiging (vat al samen wat er zal ge-
beuren); 

b inleiding (over de personages en omge-
ving); 

c eigenlijk verhaal; 
d hoogtepunt(en); 
e commentaar van de verteller (soms een 

afzonderlijk onderdeel, hier op verschil-
lende plaatsen in het verhaal); 

f slot (afloop, nasleep van het verhaal); 
g slotcommentaar van de verteller (niet in 

dit verhaal). 

Noteer telkens de verzen bij het onderdeel. 

4 Naast het perspectief van Erysichthon en de 
boom is nog een derde standpunt belangrijk. 

a Welk? → Het standpunt van de dienaars. 

b Waarom wil de verteller dit standpunt 
benadrukken? → Omwille van het contrast: 
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het afgrijzen van de helpers versterkt de percep-
tie dat wat Erysichthon doet, helemaal niet kan. 

c Wanneer dit standpunt naar voren komt, 
wordt het verhaal ‘afgeremd’. Hoe ge-
beurt dat? → Door het gebruik van de directe 

rede. 

d Welke tijd van het werkwoord wordt hier 
gebruikt? En in de rest van het verhaal? 
→ Historisch presens (althans in de tweede scè-
ne) resp. perfectum en imperfectum. 

 

Contextualisering: wat zette toen aan 
tot respect voor de leefomgeving? 
 

Wanneer de leerlingen begrijpen dat deze 
tekst niet in de eerste plaats gaat over het om-
hakken van bomen, maar over impietas, is de 
tekst ontsloten. Voor een juiste interpretatie 
van de tekst binnen de context van de oudheid 
is het dan nodig om toe te lichten wat die im-
pietas precies betekende. De mens in de oud-
heid werd wellicht direct geconfronteerd met 
het belang van een bron, een boom, voor het 
microklimaat van zijn eigen leefomgeving: 
hout werd gebruikt als brandstof en construc-
tiemateriaal en een kaalslag zorgde voor di-
recte winst, maar op termijn voor erosie, ver-
dorring, minder opbrengst van de grond en af-
name van de levenskwaliteit. Het respect voor 
bronnen en bomen uitte zich in het geloof dat 
ze bewoond werden door nimfen. De onver-
mijdelijke en onverklaarbare werkelijkheid die 
de mens omgaf, werd in mythen vertaald naar 
beeldende metaforen. Het mythologische ver-
haal bevat stilzwijgende afspraken die de mens 
moet respecteren en behouden om zijn wereld 
in stand te houden en het evenwicht met het 
bovennatuurlijke niet te verstoren (Haemers 
2015). De mythe van Erysichthon getuigt van 
een vanzelfsprekend, religieus ontzag van de 
mens voor zijn leefomgeving (en het ontbre-
ken ervan en wat er gebeurt als het evenwicht 
wél wordt verstoord). In de leerlingencursus 
nam ik een tekst op waarin de betekenis van 
mythen wordt toegelicht. Een dergelijke toe-
lichting kan de leerlingen helpen om de bete-
kenis van mythen zoals deze te contextualise-
ren en het eerste leerdoel (zie boven) te berei-
ken. Voorts bevat de cursus opdrachten en 

toelichting over votiefgeschenken, nimfen, re-
ligieuze rituelen en symbolen. 

 
Actualisering (en personalisering): wat 
zet nú aan tot milieubewustzijn? 
 
Enkele millennia later is de wereldbevolking 
explosief toegenomen. In onze westerse, ste-
delijke leefomgeving zijn we het onmiddellijk 
contact met de natuur verloren. Ons huis ga-
randeert een kunstmatig stabiel gehouden 
leefomgeving, zonder schommelingen in voed-
sel- en waterbevoorrading, temperatuur en 
luchtkwaliteit. De impact van onze levenswijze 
op onze omgeving dringt nog slechts in be-
perkte mate tot ons door. Allerlei kunstgrepen 
laten ons voorlopig toe om onze levensstijl 
voort te zetten. 97 % van de klimaatonderzoe-
kers komen echter tot dezelfde conclusie: 
menselijk ingrijpen veroorzaakt globale kli-
maatwijzigingen. 
 
Deze mythe zal de  mens zijn religieus, bijna in-
stinctief gevoel om de natuur in zijn omgeving 
te respecteren niet terugbezorgen. In directe 
zin is de mythe van Erysichthon vandaag wel-
licht alleen nog bruikbaar als een retorisch 
exemplum-met-een-kwinkslag, iets waar het 
opiniestuk van Koen De Temmerman van ge-
tuigt. Indirect kunnen onze leerlingen toch nog 
betekenis vinden in deze tekst, als hij bij hen de 
volgende vragen oproept: hoe kan de heden-
daagse mens ervan overtuigd worden dat een 
radicale ommezwaai nodig is om de aarde leef-
baar te houden voor de komende generaties? 
Wat kan leiden tot een persoonlijke gedrags-
verandering? 

 
Een opdracht om het tweede leerdoel 
te bereiken 
 
Bij de uitvoering van een actualiserende tekst-
opdracht bij dit verhaal ging ik uit van de drie 
fases die Kokkie van Oeveren (p. 230-231) han-
teert: individueel werk, groepswerk en klasge-
sprek (in deze volgorde, en om de redenen die 
zij aanhaalt). 
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In een eerste fase noteren leerlingen individu-
eel wat volgens hen mensen zal motiveren om 
‘klimaatvriendelijk’ te handelen. De kans is 
groot dat ze verwijzen naar wetenschappelijk 
bewijsmateriaal over de klimaatopwarming of 
naar protestacties. 
 
Vervolgens wordt hun blik op het probleem 
verruimd door de confrontatie met extra ma-
teriaal: 

• het opiniestuk Roepen dat je gelijk hebt, 
stopt de opwarming niet (Mersch 2019); 

• een fragment uit het boek van gewezen 
houtvester Peter Wohlleben, die het bos 
bekijkt als een samenleving die goed lijkt op 
die van mensen en dieren (2016); 

• een video van de actie van componist Ludo-
vico Einaudi, die piano speelde tussen de 
smeltende ijsbergen; 

• het krantenartikel Meubelmaker plant bo-
men ter compensatie (Bergmans 2016). 

 
De leerlingen beseffen daardoor dat, om actie 
teweeg te brengen, er meer nodig is dan het 
uitschreeuwen van rationele argumenten. 
Door de compartimentering en individualise-
ring van de maatschappij spelen hier eerder 
persoonlijke noden, waarden en emoties en de 
eigen socio-cultureel-politiek-religieuze ach-
tergrond. Op sommige mensen zal mooi beeld-
materiaal over het afsterven van het Groot 
Barrièrerif grote indruk maken, anderen schie-
ten pas in actie bij het zien van cijfers van da-
lende toerisme-inkomsten. Mensen handelen 
minder vanuit een algemeen gemeenschappe-
lijk belang, het gemeenschapsgevoel dat be-
stond toen de mythe nog leefde en religie voor 
iedereen het bindmiddel was. En zo is de cirkel 
rond en belanden we weer bij het oorspronke-
lijke verhaal. 
 
Daarna gaan de leerlingen weer individueel 
aan het werk: ze lijsten op wat henzelf en hun 
naaste omgeving (bv. hun ouders, familie, 
vrienden) de omslag zou doen maken. Aanslui-
tend leggen ze hun mening voor aan een be-
perkte groep andere leerlingen en wordt de 
opdracht afgerond met een klassikale discussie. 
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Parijs met latinisten (2) 
 

Kathleen Schepens 
 
 

Van Lutetia tot Parijs 
 
Parijs is meer dan 2000 jaar oud. Galliërs van 
de Parisii-stam vestigden zich er tussen 250 en 
200 v.C. en stichtten een vissersdorp op een ei-
land in de Seine, het huidige Île de la Cité. Lu-
tetia, zoals de plaats toen heette, werd in 52 
v.C. veroverd door Julius Caesar. Onder Ro-
meinse overheersing was de stad slechts van 
regionaal belang. Gallia Lugdunensis, waarin 
Lutetia lag, had Lugdunum, het huidige Lyon, 
als hoofdstad. Toen die provincie werd ge-
splitst, kwam Lutetia in Lugdunensis Senona 
terecht, maar werd Agedincum (het huidige 
Sens) de hoofdstad. Zoals vele andere Gallische 
plaatsen nam Lutetia uiteindelijk de naam aan 
van het volk en werd het de Civitas Parisiorum 
of gewoon Parisium, Parijs. In 987 werd Hugo 
Capet koning van Frankrijk. Onder zijn opvol-
gers vestigde de stad haar positie als hoofdstad 
van Frankrijk. 
 

Romeins Lutetia  
 
De Romeinen bouwden zowel op het Île de la 
Cité als langs de beide oevers van de Seine. On-
der het koor van de Notre Dame zijn inscripties 
gevonden uit de tijd van keizer Tiberius, waar-
uit de verering blijkt van Romeinse goden sa-
men met Gallische. Ook restanten van een on-
dergronds aquaduct zijn blootgelegd. Het is 
echter duidelijk dat men in latere tijden de Ro-
meinse stad heeft gebruikt als leverancier van 
bouwmateriaal. Romeins Lutetia verdween 
grotendeels. Wel behield Parijs zijn cardo 
maximus (Rue Saint-Jacques) en decumanus 
(Rue des Écoles). In het hedendaagse Parijs lo-
pen er nog op veel meer manieren wegen naar 
Rome, vaak nog versterkt door de talloze op-
schriften in het Latijn. Onze ontdekkingstocht 
start hier. 

                                                      
1 Alleen Parijs is Rome waardig, alleen Rome is Parijs waardig. 

Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma 
è degna di Parigi1 
 

De volgorde waarin de bezienswaardigheden 
worden besproken, is die van het programma 
van een tweedaags bezoek aan Parijs, met uit-
zondering van Les Nymphéas in het Musée de 
l’Orangerie. Ook al start het bezoek hiermee, 
toch wordt het laatst besproken. De link met 
Rome berust hier namelijk op niet meer dan 
een persoonlijk aanvoelen. Les Nymphéas vor-
men dus eerder een toemaatje. 
 

Place de la Concorde – Obélisque de la 
Concorde 
 

We bevinden ons hier op het grootste plein van 
Parijs, met uitzicht op de Eiffeltoren, de Seine 
en de Champs-Élysées. Met de aanleg werd be-
gonnen in 1755 en oorspronkelijk droeg het 
plein de naam van de Franse koning Louis XV. 
Door deze associatie met het koningshuis 
speelde het plein een centrale rol tijdens de 
Franse Revolutie. Louis XVI geniet de twijfelach-
tige eer hier als eerste te zijn onthoofd, in 1793. 
 
De roze granieten obelisk in het midden is 3300 
jaar oud, bevond zich ooit aan de ingang van 
een tempel in het Egyptische Thebe als onder-
deel van een paar, en werd in 1831 door 
Egypte geschonken. Officieel gebeurde dat uit 
dankbaarheid voor de belangrijke rol die Jean-
François Champollion, de conservator van de 
afdeling Egyptische oudheid in het Louvre, had 
gespeeld bij het ontcijferen van de hiërogliefen 
(zie ook de Steen van Rosette). Maar de rivali-
teit tussen Fransen en Engelsen over het bezit 
van Egypte, in die tijd een provincie in het Ot-
tomaanse Rijk, en het creëren van een helden-
status voor Napoleon die daar militaire succes-
sen had geboekt, hebben ongetwijfeld een gro- 
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tere rol gespeeld. De Latijnse inscriptie getuigt 
van deze diplomatieke verwikkelingen, maar 
ook van technische problemen om het gevaarte 
van 250 ton te vervoeren van Luxor naar Parijs: 

 

LUDOVICUS PHILIPPUS I 
FRANCORUM REX 

UT ANTIQUISSIMUM ARTIS AEGYPTIAE OPUS 
IDEMQUE 

RECENTIS GLORIAE AD NILUM ARMIS PARTAE 
INSIGNE MONUMENTUM 

FRANCIAE AB IPSA AEGYPTO DONATUM 
POSTERITATI PROROGARET 

OBELISCUM 
DIE XXV AUG. A. MDCCCXXXII THEBIS HECATOMPYLIS 

AVECTUM 
NAVIQ. AD ID CONSTRUCTA INTRA MENSES XIII AD GALLIAM 

PERVECTUM 
ERIGENDUM CURAVIT 

D. XXV. OCTOB. A. MDCCCXXXVI 
ANNO REGNI SEPTIMO 

 
Obelisken in Rome 
 
Rome is de stad met de meeste obelisken ter 
wereld. Nadat een aantal Romeinse keizers 
obelisken uit Egypte hadden laten overbren-
gen, werden deze ook in Rome zelf nagemaakt. 
Er zijn acht oude Egyptische en vijf Romein-
se obelisken verspreid over de stad. Verder zijn 
er ook moderne obelisken. 
 
De bekendste obelisk in Rome staat op het 
Sint-Pietersplein: 
 

 
 

Hij werd oorspronkelijk door Caligula vanuit 
Egypte naar Rome gebracht. De obelisk stond 
in het midden van de spina van het Circus van 
Nero, waar Petrus en vele andere christenen 
de marteldood gestorven zouden zijn. De Vati-
caanse obelisk is ook de enige obelisk die sinds 
de oudheid altijd bovengronds is blijven staan, 
vermoedelijk vanwege zijn relatie met de krui-
sigingsplaats van Petrus en de bouw van de ba-
siliek daarnaast. 
 
Ook voor het Pantheon, op de Piazza della Ro-
tonda, staat een uit Egypte afkomstige obelisk: 
 

 
 
Deze obelisk bevond zich destijds in de tempel 
van Isis en Serapis, op het Marsveld. Nog an-
dere kleine obelisken zijn daar in de directe 
omgeving opgegraven en op diverse plaatsen 
in Rome en elders weer opgericht. Onder an-
dere ook de obelisk op het olifantje van Bernini 
op de Piazza della Minerva is afkomstig uit de 
tempel van Isis: 
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Betekenis van de obelisk 
 

Een obelisk is een gedenknaald en een sym-
bool van de zonnegod Ra. Obelisken werden 
voor de toegang van een tempel geplaatst, 
meestal per twee. Ze werden meestal gemaakt 
van roze graniet, afkomstig uit de steengroeve 
van Aswan. Op de steen staan Egyptische hi-
ërogliefen met de volledige koningstitulatuur 
van een regerende farao. De top van de obelisk 
was verguld. 
 

Place Vendôme – Colonne Vendôme 
 

Tussen het Élysée (de officiële residentie van 
de Franse president, aan 55 Rue du Faubourg 
Saint-Honoré) en de Place Vendôme is Parijs 
heel duur. Bij de juweliers op dit plein glitteren 
de etalages. Naar de pracht van het presidenti-
ële paleis kan men door de smeedijzeren poort 
alleen maar raden. In de chique hotels in de 
buurt verblijven de groten der aarde. 
 

De place Vendôme wordt gedomineerd door 
een grote overwinningszuil, de Colonne Ven-
dôme, naar het model van de zuil van Trajanus 
in Rome. De Latijnse inscriptie op de sokkel 
herdenkt de militaire successen van Napoleon 
in de ‘Duitse oorlog’. In 1805 ziet Frankrijk zich 
geconfronteerd met een coalitie die bestaat uit 
het gros van de Europese landen. Nadat de 
Franse vloot een grote nederlaag had geleden 
in de slag bij Trafalgar tegen de Britten, boekte 
de keizer successen, o.a. in de slag bij Austerlitz 
tegen de Russen en de Oostenrijkers. Om dit te 
gedenken liet Napoleon deze zuil oprichten tot 
glorie van zichzelf. Met de titel ‘Imperator Au-
gustus’ (IMP AUG) schrijft hij zich in in de traditie 
van Romeinse keizers. De ‘drie maanden’ (TRI-

MESTRI SPATIO) onderlijnen de snelheid van de 
overwinning, een groot generaal waardig, en 
doen denken aan Veni, vidi, vici van Caesar, dat 
in deze model staat. Het standbeeld op de top 
van de zuil beeldt Napoleon trouwens af als 
Caesar, met lauwerkrans en al. De inscriptie 
suggereert ook dat de overwinning totaal was 
(en gaat dus voorbij aan het fiasco tegen Nel-
son): ze vermeldt dat de buitgemaakte kanon-
nen bij Austerlitz (EX AERE CAPTO) hebben ge-
diend om het monument op te richten. 

Wat we nu zien, is eigenlijk een tweede versie, 
want de zuil werd op 16 mei 1871 neergehaald 
door de Commune van Parijs (een revolutio-
naire regering die in 1871 kortstondig heerste 
over Parijs), die haar zag als een ‘aanslag op 
een der drie grote principes van de Franse Re-
publiek, de broederlijkheid’. 
 
Net zoals de Colonne de Juillet, op de Place de 
la Bastille, is de Colonne Vendôme een sym-
bool van politieke en militaire macht. De in-
scriptie vertolkt deze dubbele bekommernis 
van Napoleon. Door de keuze van het Latijn 
zorgde hij voor continuïteit met het prestige 
van de heersers uit het Ancien Régime. Het La-
tijn blijft de keizerlijke taal bij uitstek. 

 
De zuil van Trajanus op het Forum van Traja-
nus – keizerlijke fora vs. Forum Romanum 
 
De zuil van Trajanus 
bevindt zich op het 
forum van Trajanus, 
een van de zoge-
naamde keizerlijke 
fora in Rome. Het ei-
genlijke forum was 
te klein geworden 
voor de drukke poli-
tieke, juridische en 
economische bezig-
heden van de grootstad. Caesar en zijn opvol-
gers wilden bovendien een architectonisch ge-
heel scheppen, Rome waardig. Steden als Tibur 
en Pompeii bezaten namelijk een veel mooier 
forum dan het Forum Romanum, dat organisch 
was gegroeid, maar overbeladen was gewor-
den. Aldus kwamen er ten noorden ervan de 
zogenaamde keizerlijke fora. Langs de Via dei 
Fori Imperiali zijn er nu nog veel resten te zien. 
 
Het forum van Caesar, met de tempel van Ve-
nus Genetrix (ter herinnering aan de overwin-
ning op Pompeius bij Pharsalus in 48 v.C.) 
kwam er eerst. Vervolgens liet Augustus zijn fo-
rum bouwen, met de grandioze tempel van 
Mars Ultor (ter herinnering aan de slag bij Phi-
lippi in 42 v.C.). Dan was het de beurt aan het 
Forum Pacis van Vespasianus, waar de buit uit 
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Jeruzalem werd opgeborgen. Op de smalle 
strook tussen Augustus’ forum en dat van Ves-
pasianus bouwde Domitianus en na hem Nerva 
het zogeheten forum van Nerva (Forum Transi-
torium), met een Minervatempel. Ten slotte 
schonk keizer Trajanus aan de stad het meest 
monumentale forum. De slanke Trajanuszuil is 
tot op heden het meest bewonderde overblijf-
sel daarvan. 
  
Deze zuil werd gebouwd in 107-112 n.C. en in-
gewijd in 113 n.C. Het monument is waar-
schijnlijk oorspronkelijk ook bedoeld als graf-
monument voor de as van keizer Trajanus. Het 
is een triomfzuil om de overwinning van Traja-
nus op het opstandige Dacië (nu Roemenië) te 
herdenken in de Dacische Oorlogen (101-102 
en 105-106 n.C.). De marmeren zuil is 29,78 m 
hoog en als een soort stripverhaal in spiraal-
vorm zijn episoden afgebeeld uit Trajanus’ 
strijd tegen de Daciërs (2500 figuren!). Oor-
spronkelijk stond op de zuil een beeld van Tra-
janus, maar in 1587 kwam in zijn plaats een 
bronzen Petrusbeeld. 
 
Trajanus, geboren in Spanje, was keizer van 98 
tot 117. Zijn voorganger was Nerva en zijn op-
volger Hadrianus. Hij behoort dus tot het tijd-
vak van de ‘adoptiefkeizers’. Trajanus werd na 
zijn tijd gezien als een soort modelkeizer. Ie-
dere nieuwe keizer werd tot in de Byzantijnse 
tijd ingehuldigd met de wens felicior Augusto, 
melior Traiano. In Roemenië is Traian een veel 
voorkomende naam. 
 
Nog meer zuilen? 
 
Zoek eens wat info op over de zuil van Marcus 
Aurelius en de zuil van Antoninus Pius in Rome. 
In Brussel hebben we de Congreszuil, ook geïn-
spireerd door die van Trajanus. 
 

Eiffeltoren – Champ-de-Mars 
 
Champ-de-Mars (Marsveld) is de naam van een 
uitgestrekt open parkgebied in het 7e arrondis-
sement. Het wordt in het noordwesten be-
grensd door de Eiffeltoren en in het zuidwes-
ten door de École Militaire (Militaire School). 

De naam verwijst naar de vroegere functie van 
het terrein als oefenvlakte voor de cadetten 
van de nabijgelegen École Militaire, naar ana-
logie met de Campus Martius in Rome. Vanaf 
1780 werden de tuinen toegankelijk voor het 
publiek. Op 14 juli 1790 was Champ-de-Mars 
het decor voor een groot volksfeest ter gele-
genheid van de eerste verjaardag van de 
Franse Revolutie. 300 000 enthousiaste toe-
schouwers legden er de eed van trouw af aan 
de Franse natie en de nieuwe grondwet, hierbij 
schoorvoetend gevolgd door koning Louis XVI. 
Maar reeds het volgende jaar speelde zich hier 
een bloedig schouwspel af. Op 17 juli 1791 ver-
gaderde hier een menigte Parijzenaars om een 
petitie voor de verwijdering van de koning te 
ondertekenen. In de relletjes die toen uitbra-
ken, schoten soldaten onder het bevel van 
markies de La Fayette een 50-tal burgers neer. 
Ook verschillende grootscheepse tentoonstel-
lingen vonden hier plaats, onder meer de we-
reldtentoonstellingen van 1867, 1878, 1889 
(waarvoor de Eiffeltoren werd gebouwd), 1900 
en 1937. Tot in 1889 bleef het terrein eigen-
dom van het Franse leger, nadien werd het af-
gestaan aan de stad Parijs. In hun huidige vorm 
werden de tuinen van Champ-de-Mars aange-
legd tussen 1908 en 1928. 

 
Campus Martius – Saepta Julia 
 

 
Maquette van het Marsveld in Rome in de 4e eeuw n.C. 

(Museo della Civiltà Romana, Rome) 

 
Het Marsveld, in het noordwesten van het 
oude Rome, was oorspronkelijk een over-
stromingsvlakte van de Tiber, tussen de Tiber 

https://nl.wikipedia.org/wiki/107
https://nl.wikipedia.org/wiki/112
https://nl.wikipedia.org/wiki/113
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_keizers_van_Rome
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trajanus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Daci%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roemeni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dacische_Oorlogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/101
https://nl.wikipedia.org/wiki/102
https://nl.wikipedia.org/wiki/105
https://nl.wikipedia.org/wiki/106
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en de heuvels Pincius, Quirinalis en Capito-
linus. Er bevond zich een altaar voor Mars en 
aanvankelijk was het een oefenterrein voor het 
leger. Hier vergaderden de burgers in de Comi-
tia Centuriata en verkozen ze de hogere magis-
traten (praetoren, consuls en – om de vijf jaar 
– censoren). Campus Martius was ook een 
sportterrein. Bij de uitbreiding van Rome werd 
hier meer en meer gebouwd. In 220 v.C. liet de 
censor C. Flaminius, die ook de Via Flaminia liet 
aanleggen, er zijn Circus Flaminius bouwen. In 
55 v.C. liet Pompeius er het eerste stenen the-
ater van Rome bouwen. 
 
Hier bevond zich sinds Caesar de Saepta Julia. 
De Saepta was een staketsel waarbinnen het 
volk bij de comitia stemde. Het bevond zich 
eerst op het forum en was gemaakt van hout, 
sinds Caesar dus op de Campus Martius, uit 
marmer. In de keizertijd had de Saepta Julia 
zijn functie van plaats voor verkiezingsbijeen-
komsten verloren en werd het onder andere 
gebruikt voor gladiatorengevechten en als 
marktplaats voor luxegoederen. Volgens Se-
neca was het een van de meest bezochte plaat-
sen in de stad. Tijdens de grote brand op het 
Marsveld in het jaar 80 ging de Saepta verlo-
ren, maar het werd vrijwel direct weer her-
bouwd door Domitianus. Een nieuwe restaura-
tie volgde onder Hadrianus. 
 
De Campo Marzio is nu met zijn vele pleinen, 
monumenten, kerken, winkels en uitgaansge-
legenheden de meest toeristische wijk van de 
stad. Het Pantheon is daar gelegen, maar het is 
bijvoorbeeld ook de buurt waar de beroemde 
Trevifontein zich bevindt (voltooid in 1762, 
maar nog barok). Hier eindigt een van Romes 
oudste waterleidingen, de zgn. Acqua Vergine. 
De legende vertelt dat een klein meisje de bron 
aanwees aan de dorstige soldaten van Agrippa. 
In 19 v.C. liet deze een 20 km lang aquaduct 
bouwen om het water van die bron naar Rome 
te brengen (voor zijn thermen). 
 

                                                      
2 De provoost (via het Frans prévôt uit het Latijn propositus resp. praepositus = ‘hoger geplaatste’) van de kooplieden 
was Michel-Étienne Turgot, die werd verkozen in 1729, zijn functies neerlegde in 1740 en overleed in 1751. 
3 Edmé Bouchardon (1698-1762) was een beeldhouwer in dienst van Louis XV. De sculpturen van deze fontein zijn van 
zijn hand. De bouw van de fontein nam 6 jaar in beslag (1739-1745). 

 
Trevifontein, Rome 

 
Agrippa bouwde tussen 27 en zijn dood in 12 
v.C. een aantal publieke gebouwen op een stuk 
land op het Marsveld dat in zijn bezit was. Dit 
waren dus het Pantheon, maar ook de Basilica 
van Neptunus, het Stagnum Agrippae (een 
kunstmatig meer), het thermencomplex en de 
Porticus (= zuilengalerij) van Vipsania. 

 
Fontaine des Quatre-Saisons 
57-59 Rue de Grenelle (7e arrondissement) 
 
‘Je n’ai rien à dire sur la belle fontaine qui va 
embellir notre capitale, sinon qu’il faudrait que 
M. Turgot2 fût notre édile et notre préteur per-
pétuel. Les Parisiens devraient contribuer da-
vantage à embellir leur ville, à détruire les mo-
numents de la barbarie gothique, et particuliè-
rement ces ridicules fontaines de village qui dé-
figurent notre ville. Je ne doute pas que Bou-
chardon3 ne fasse de cette fontaine un beau 
morceau d’architecture; mais qu’est-ce qu’une 
fontaine adossée à un mur, dans une rue, et ca-
chée à moitié par une maison? Qu’est-ce 
qu’une fontaine qui n’aura que deux robinets, 
où les porteurs d’eau viendront remplir leurs 
seaux? Ce n’est pas ainsi qu’on a construit les 
fontaines dont Rome est embellie. Nous avons 
bien de la peine à nous tirer du goût mesquin et 
grossier. Il faut que les fontaines soient élevées 
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dans les places publiques, et que les beaux mo-
numents soient vus de toutes les portes. Il n’y a 
pas une seule place publique dans le vaste fau-
bourg Saint-Germain: cela fait saigner le cœur. 
Paris est comme la statue de Nabuchodonosor, 
en partie or et en partie fange.’ (Voltaire, Lettre 
1015, à M. le Comte de Caylus) 
 

 
Fontaine des Quatre-Saisons in 1789 

 
Van de 30 fonteinen die in de 18e eeuw in Pa-
rijs zijn gebouwd, is dit de grootste. Met slechts 
twee waterspuwers produceert ze echter niet 
al te veel water … Dat is ook nooit het geval 
geweest. In de 18e eeuw werd er immers 
slechts door één aquaduct water aangeleverd 
voor de hele linkeroever (Quartier Latin en 
Saint-Germain-des-Prés). De porteurs d’eau 
brachten het water naar de inwoners van de 
Faubourg Saint-Germain. De fontein raakte in 
onbruik tegen het einde van de 19e eeuw en 
werd in 1978 door de stad gerestaureerd. 
 
Het ligt voor de hand dat de fontein diende 
voor de waterbevoorrading van de buurt, die 
in de 18e eeuw trouwens aanzienlijk aan-
groeide. Hogere Franse adel verhuisde van de 
oudere Maraisbuurt naar hier en bouwde er 
zijn hôtels particuliers, herenhuizen. De twee-
de functie was het verspreiden van de goede 
naam van koning Louis XV, als weldoener van 
de Parijse bevolking. 
 
De monumentale fontein heeft een vooraan-
zicht dat doet denken aan de gevel van een ne-
oclassicistisch paleis (let op de Ionische zuilen 
en het fronton). De centrale vrouwenfiguur 
stelt de stad Parijs voor, de rechterfiguur is de 

Seine, links de Marne. In de vleugels zien we 
vier niches met figuren in bas-reliëf, ‘Les Gé-
nies des Saisons’, vandaar de naam van de fon-
tein. De overheersende idee is er een van over-
vloed en welvaart. 
 

 
Beeld van de stad Parijs, Fontaine des Quatre-Saisons 

 
De Latijnse inscriptie 
 

DUM LUDOVICUS XV 
POPULI AMOR ET PARENS OPTIMUS 

PUBLICÆ TRANQUILLITATIS ASSERTOR, 
GALLICI IMPERII FINIBUS, 
INNOCUE PROPAGATIS, 

PACE GERMANOS RUSSOSQUE 
INTER ET OTTOMANOS 
FELICITER CONCILITA, 

GLORIOSE SIMUL ET PACIFICE 
REGNABAT. 

FONTEM HUNC CIVIUM UTILITATE, 
URBISQUE ORNAMENTO. 

CONSECRARUNT 
PRAEFECTUS ET ÆDILES 

ANNO DOMINI 
M.DCC.XXXIX 

 
Louis XV had recent twee diplomatieke over-
winningen geboekt, zonder de inzet van zijn 
troepen (INNOCUE). Hij was er echter niet in 
geslaagd om zijn schoonvader koning Stanislas 
terug op de Poolse troon te krijgen. In ruil had 
deze laatste in 1738 de hertogdommen Lo-
tharingen en Bar verworven. In werkelijkheid 
laat de inscriptie zien dat deze indirect aan 
Frankrijk waren toegevoegd (GALLICI IMPERII FINI-

BUS … PROPAGATIS). Kort erna boekte de Franse 
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diplomatie een tweede succes. Wenen, in 
voortdurend conflict met het Ottomaanse Rijk, 
en Constantinopel, op goede voet met Frank-
rijk, hadden met Franse bemiddeling in 1739 
het verdrag van Belgrado ondertekend. Dit ver-
drag was voordelig voor de Turken en dus had-
den zij aan Frankrijk belangrijke commerciële 
voordelen toegekend in het hele Midden-Oos-
ten. Louis XV was uit de hele affaire als presti-
gieuze scheidsrechter van Europa voortgeko-
men (GLORIOSE SIMUL ET PACIFICE). Bovendien 
wordt de koning bedacht met de kwalificatie 
POPULI AMOR. In werkelijkheid begint in die tijd 
zijn impopulariteit toe te nemen door schan-
dalen met maîtresses en staat hij niet langer 
garant voor openbare vrede (PUBLICAE TRANQUIL-

LITATIS ASSERTOR). 
 
Dit monument is er dus een van tegenstellin-
gen. De afmetingen van deze grote halve cirkel 
wekken de indruk dat je hier voor de gevel van 
een paleis staat, waar de twee deuren toegang 
toe verschaffen. Niets daarvan: rechts leidt de 
deur naar de kleine tuin van het Musée Maillol, 
links naar een modern gebouw. Zoals we al za-
gen, maakte Voltaire zich al vrolijk over dit im- 

posante monument in deze nauwe straat. De 
inscriptie bevestigt dit onevenwicht: terwijl het 
de verdiensten van Louis XV in de verf zet, is 
deze laatste zijn krediet aan het verliezen bij 
zijn onderdanen. 
 

Bronnen 
 
BALL PLATNER, S. (as completed and revised by Thomas 
ASHBY), A topographical dictionary of ancient Rome, Ox-
ford University Press, London, 1929 

French Moments (www.frenchmoments.eu) 

GAUTHIER, L. en ZORLU, J., Paris en latin. Legenda est 
Lutetia, Parigramma, 2014 

HALSBERGHE, G.H., Standaard geïllustreerde encyclope-
die van de oudheid, WPG Uitgevers, 1989 

SMITH, W., Dictionary of Greek and Roman geography, 
LLD, 1854, s.v. Lutetia Parisiorum 

Wikipedia, passim (nl.wikipedia.org) 
 
Foto’s Parijs: French Moments en Wikimedia. 
Foto’s Rome: Joeri Facq. 

 
Kathleen Schepens is leerkracht Latijn en Grieks 
aan het Stedelijk Atheneum Wispelberg in Gent. 
Ze is tevens bestuurder van de VLOT. 

 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Roma/Rome/_Texts/PLATOP*/home.html
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Euroclassicaconferentie 2019 in Antwerpen 
 
 

Euroclassica is de overkoepelende organisatie van 
alle nationale verenigingen voor klassieke talen in 
Europa. Elk jaar organiseert ze in een ander Europees 
land een grote conferentie, waarop niet alleen de 
vertegenwoordigers van de nationale verenigingen 
worden uitgenodigd, maar ook alle geïnteresseer-
den, in het bijzonder leerkrachten Latijn en Grieks 
van het organiserende land. In 2019 is het de beurt 
aan Vlaanderen om deze conferentie te organiseren. 
Die zal plaatsvinden in Antwerpen (de UA is gast-
heer) op 30 augustus 2019. De hele dag worden er 
interessante lezingen en workshops georganiseerd 
over (de plaats van) klassieke talen in Europa, maar 
daarnaast is het ook een uitgelezen kans om infor-
matie en ervaringen uit te wisselen met collega’s La-
tijn en Grieks uit ca. 20 Europese landen. Het pro-
gramma en het inschrijvingsformulier vind je op de 
website van Classica Vlaanderen: 

www.classicavlaanderen.be/euroclassica 
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KLASSIEKE AGENDA 
 

Samengesteld door André Vancutsem 
 
 
 

Nascholingen 
 

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

 
 14.03.2019 
 Dag van de Talen 
 Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Regio Limburg 
 Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Regio Limburg, 

Hasselt 
 Het openingsreferaat wordt gehouden door Kris 

Van den Branden en kreeg de titel Keynote: hoe 
geven we het onderwijs van de 21e eeuw best 
vorm? Voor klassieke talen staan 2 workshops op 
het programma: Nieuwgrieks voor beginners: focus 
taalverwerving (Wim Cool) en De positionele lees-
methode bij poëzie (Kristien Hulstaert). In de eerste 
workshop komt de veranderde uitspraak van het 
modern Grieks aan bod en enkele gemakkelijke zin-
nen om zich voor te stellen. Tussendoor komen  ook 
enkele tussenwerpsels aan bod, enkele woorden  
die veeleer te vermijden zijn en enkele alledaagse 
weetjes over het huidige Griekenland. Bruikbaar 
voor de klaspraktijk. Kristien Hulstaert heeft het 
over de principes van woordvolgorde in poëtische 
teksten, het herkennen van woordgroepen in poë-
zie, werkvormen om via de positionele methode  
poëtische teksten te lezen in de klas en het maken 
van didactisch materiaal om poëtische teksten te 
lezen volgens de positionele methode. 

 www.nascholing.be/2018-2019 
 

 20.03.2019 
 Tussen droom en daad: levend Latijn en Oudgrieks 

in het Vlaamse onderwijs 
 Tenz 
 Congrescentrum De Finale, Berchem 
 Christian Laes 
 Men leert genuanceerd en kritisch nadenken over 

het toepassen van didactiek van moderne vreemde 
talen in het onderwijs van klassieke talen, ook in 
verband met de bestaande leerplannen; men leert 
verschillende methodes en toepassingen ervan 
onderscheiden, verschillende soorten oefeningen 
ontwikkelen die actieve taalbeheersing beogen ter 

versterking van het tekstbegrip, basisinstructies in 
het Latijn en het Grieks hanteren voor praktisch  
gebruik in de klas en authentieke  teksten selecte-
ren die tot een snel tekstbegrip bij leerlingen lei-
den. Men maakt ook uitgebreid kennis met de im-
mersiemethode van Hans Ørberg. 

 www.tenz.be 
 

 26.03.2019 
 Juifs et Romains: les Romains étaient-ils anti-

sémites? Liens avec le XXe siècle 
 CECAFOC 
 CoDiEC Namur-Luxembourg, Namur 
 Roland Marganne 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 27.03.2019 
 La démocratie athénienne, source de nos démo-

craties athéniennes 
 CECAFOC 
 CoDiEC Namur-Luxembourg, Namur 
 Roland Marganne 
 enseignement.catholique.be/cecafoc 

 
 24.04.2019 
 Latijn evalueren: geïntegreerde toetsing vanaf het 

1e jaar 
 Arteveldehogeschool 
 Campus Kattenberg, Gent 
 Katja De Herdt 
 Hoever kan men gaan in het vervangen van traditio-

nele opgaven (grammatica, geziene teksten, cul-
tuur) door geïntegreerde evaluaties? Na een korte 
theoretische kadering overloopt men voor de ver-
schillende componenten van het vak Latijn de voor-
delen en valkuilen van het geïntegreerd toetsen. 
Men bediscussieert evaluaties die (lees)vaardig-
heid eerder dan kennisreproductie centraal stellen. 
Ten slotte gaan de deelnemers ook zelf aan de slag. 

 www.arteveldehogeschool.be 
 

 26.04.2019 
 De positionele leesmethode: ontwikkel didactisch 

materiaal (3e graad) 
 Tenz 
 New Zebra, Gent 
 Kristien Hulstaert 
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 In deze workshop leert men manieren om inhoude-
lijke posities aan te brengen en in te oefenen en  
werkvormen om via de positionele methode te le-
zen in de klas. Men leert ook de inhoudelijke posi-
ties herkennen in een tekst, een tekst schikken in 
woordgroepen en didactisch materiaal maken om 
te lezen volgens de positionele methode. 

 www.tenz.be 
 

 07.05.2019 
 De nieuwe leerplantool 1e graad: aan de slag met 

de nieuwe leerplannen 1e graad en de digitale 
leerplantool 

 Regio Limburg – Pedagogische Begeleiding 
 Pedagogische Begeleidingsdienst Regio Limburg, 

Hasselt 
 Nadia De Rose 
 Deze nascholing is een inleiding op het nieuwe leer-

plan klassieke talen voor de 1e graad secundair on-
derwijs; tevens oefent men de nieuwe digitale leer-
plantool in. 

 www.nascholing.be/2018-2019 
 

 14.05.2019 
 Tussen droom en daad: levend Latijn en Oudgrieks 

in het Vlaamse onderwijs 
 Eekhout Academy 
 KU Leuven KULAK, Kortrijk 
 Christian Laes 
 Zie 20.03.2019. 
 www.eekhoutacademy.be 

 
 14.06.2019 
 Professionele leergemeenschap klassieke talen 
 Begeleiding Regio Antwerpen 
 Nader te bepalen. 
 Dietske Lehembre 
 Men vormt een lerend netwerk, waarbij o.a. wordt 

gewerkt volgens de strategieën van Linpilcare, 
waarbij men leert hoe men praktijkonderzoek kan 
doen in de eigen lessen om zo de eigen lespraktijk 
bij te sturen. In de eerste sessie worden de princi-
pes van een professionele leergemeenschap toe-
gelicht, er worden afspraken gemaakt over de 
voorwaarden van een professionele leergemeen-
schap, men doet een brainstorm over het te kiezen  
onderzoeksthema en over de eigen lespraktijk, 
men legt de onderzoeksvraag vast en verfijnt ze; 
daarna wordt de werkwijze voorgesteld. 

 www.nascholing.be/2018-2019 

Cursussen en congressen 
 

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

logisch verhaal 
 Davidsfonds Academie 
 CC De Schakel, Waregem 
 Roald Docter 
 Sinds 1960 doet de Universiteit  Gent onderzoek in 

Thorikos, het antieke mijnbouwcentrum van Lauri-
on, een gebied in het zuidoostelijke deel van Grie-
kenland. Hier werd het zilver voor Athene gewon-
nen om o.a. munten te slaan. De vroegste vondsten 
dateren van het late 4e millennium v.C., maar de 
site kende zijn grootste bloei tijdens de Myceense  
en klassieke periode. 

 www.davidsfonds.be/academie/course 
 

 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 keizer Traianus een serie biografieën van 
beroemde Grieken en Romeinen. Een ervan is ge-
wijd aan de Atheense politicus Pericles, die in de 5e 
eeuw v.C. de stadstaat Athene uitbouwde tot een 
radicale democratie en het bouwprogramma van 
de Akropolis uittekende. 

In 6 lessen leest men vooral de hoofdstukken uit de 
Periclesbiografie die ingaan op de relatie tussen de 
Atheense staatsman en Aspasia, een ontwikkelde 
dame uit Milete, die heel veel indruk op haar tijd-
genoten heeft gemaakt en tot op heden omstreden 
blijft. 

 www.ccdewerf.be 
 

 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. Na Ramses II nemen buitenlandse 
dynastieën de macht over. Eerst de Assyrische en 
Perzische, maar vooral de Griekse en Romeinse dy-
nastieën laten hun sporen achter. Wanneer Alexan-
der de Grote in 333 v.C. Egypte verovert, wordt het 
land 1000 jaar lang ondergedompeld in de Griekse 
leefwereld. Later wordt Egypte een onderdeel van 
het grote Romeinse Rijk. 

 www.davidsfonds.be/academie/course 
 

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

 
 14.03, 21.03, 28.03 en 04.04.2019 
 Les grands courants de la philosophie antique: 

d’Hérodote à Plotin 
 Ptah-hotep 
 Espace Bernier, Waterloo 
 M. Droumart 
 www.ptah-hotep.be 

 
 28.03.2019 
 Hebben de christenen de klassieke cultuur vernie-

tigd? 
 Elcker-Ik 
 Elcker-Ik, Antwerpen 
 Herman De Cuyffer 
 Dat is de mening van C. Nixey in haar boek Eeuwen 

van duisternis (2017), die aanbreken na Constantijn 
de Grote. Zij is van oordeel dat de eerste christenen 
gewelddadig, militant en onverdraagzaam waren. 
Daartegenover stelde C. Dawson in The making of 
Europe dat de klassieke traditie werd verspreid 
door de kosmopolitische cultuur van het Romeinse 
Rijk en heel de middeleeuwen door een integraal 
deel van het intellectuele erfgoed van de christelij-
ke kerk bleef. Wat is nu de waarheid? 

 www.elcker-ik.be 
 

 29.04, 06.05 en 13.05.2019 
 Les portraits romains 
 Roma asbl 
 Jardin de la Maison de l’Archevêché, Wavre 
 Carine Mahy 
 www.roma-asbl.be 

 
 03.05 en 10.05.2019 (Berchem) 

01.06 en 15.06.2019 (Brugge) 

 De leermeester van Mozes en Plato: het geheim 
van Hermes Trismegistus 

 Amarant 
 Zaal Stanislas, Berchem 

Hof van Watervliet, Brugge 
 John Van Schaik 
 In 1460 wordt in Firenze het Corpus Hermeticum  

vertaald. Men denkt de originele werken van Her-
mes Trismegistus, de oerwijze leraar van Plato en 
Mozes, in handen te hebben. In de eeuwen daarna 
heeft het hermetisme een enorme invloed op de 
Europese cultuur. Geleerden als Simon Stevin en 
Isaac Newton zochten naar de oude wijsheid van 
Hermes. Leonardo da Vinci en Sandro Botticelli lie-
ten zich inspireren door de werken van Hermes. 

 www.amarant.be 
 

 04.06 en 11.06.2019 
 A la découverte de la civilisation cycladique et la 

ville minoenne d’Akrotiri 
 Roma asbl 
 Jardin de la Maison de l’Archevêché, Wavre 
 Gaëlle Decupere 
 www.roma-asbl.be 

 
 12.06 en 19.06.2019 
 In de sporen van Asterix en Obelix 
 Vormingplus Limburg 
 Bibliotheek, Genk 
 Met de stripheld Asterix als gids gaat men op zoek 

naar de Keltische beschaving. Hoe leefden de Gal-
liërs uit die tijd? Wie waren de Kelten? Hoe over-
leefden zij de Romeinse beschaving? En hoe zat dat 
met Caesar en de Belgen? Men vergelijkt de strips 
met de historische bronnen over de Kelten en gaat 
op zoek naar de sporen die de Kelten hebben nage-
laten. 

 www.uitinvlaanderen.be 

Lezingen 
 

 
 14.03.2019 
 Kreta en Santorini 
 ’t Vondel 
 Raadzaal Stadhuis, Halle 
 Grieken, Romeinen, Moren, Byzantijnen, Venetia-

nen, Turken en Duitsers lieten er allemaal hun spo-
ren na. 

 www.vondel.be 
 

 17.03.2019 
 Le royaume hellénistique de Pergame 
 Ptah-hotep 
 Bibliothèque Publique, Nivelles 
 A. Attout 
 www.ptah-hotep.be 

 

 19.03 (Brugge) en 21.03.2019 (Kortrijk) 
 Alexandrië van Alexander tot Kavafis: van plaats 

tot topos 
 NKV West-Vlaanderen 
 Hof van Watervliet, Brugge 

Centrale Bibliotheek, Kortrijk 
 Gunnar De Boel 
 www.nkvwestvlaanderen.be 

 
 19.03.2019 
 De taal van de Latijnse dichters 
 NKV Vlaams-Brabant 
 Monseigneur Sencie-Instituut, Leuven 
 Willy Evenepoel 
 www.nkv.nl/agenda 
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 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 
 Kinderen en jeugd: jonge jaren, wilde haren? An-

tieke pubers in toga? 
 UPV Wetenschapspopularisering (VUB) 
 VOC, Vilvoorde 
 Christian Laes 
 upv.vub.ac.be/aanbod 

 
 21.03.2019 
 Massageweld in het verre Noorden: Caesars ver-

overing van Noord-Gallië 
 Spraakwater 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Nico Roymans 
 www.galloromeinsmuseum.be 

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

du tourisme mondialisé – permanences et 
transfor-mations 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 
 Het schandelijke leven van Heliogabalus: de deca-

dentste keizer van Rome 
 NKV Antwerpen 
 UA Stadscampus, Antwerpen 
 Guido Schepens 
 www.nkv.nl/agenda 

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

 
 31.03.2019 
 De Romeinse landmeter en zijn instrumenten 
 RAM Oudenburg 
 RAM, Oudenburg 

 Jan De Graeve 
 www.ram-oudenburg.be 

 
 02.04.2019 
 Ménandre, les Grecs à la conquête du Gange 
 Roma asbl 
 Maison Jonathas, Enghien 
 Sébastien Polet 
 www.roma-asbl.be 

 
 17.04.2019 
 Klassieke katten: huisdieren in de oudheid 
 NKV Oost-Vlaanderen 
 Dienstencentrum, Ledeberg 
 Andy Hilkens 
 www.nkvoostvlaanderen.be 

 
 18.04.2019 
 Seksuele moraal: hoe zedenloos waren de Romei-

nen? 
 UPV Wetenschapspopularisering (VUB) 
 VOC, Vilvoorde 
 Luc Vernaillen 
 upv.vub.ac.be/aanbod 

 
 18.04.2019 
 Topstukken van het Gallo-Romeins Museum: de 

keuze van de conservator 
 Spraakwater 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Guido Creemers 
 www.galloromeinsmuseum.be 

 
 26.04.2019 
 Stocks métalliques et monnaies dans l’Empire 

d’Alexandre le Grand 
 Association Alexandre le Grand 
 Maison des Médecins, Charleroi 
 Julien Olivier 
 www.alexandrelegrand.be 

 
 02.05.2019 
 De opgravingen van een grafveld op de Heufkens-

berg (Koninksem) 
 KLGOG 
 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Annelies De Raaymaeker 
 www.klgog.be 

 
 15.05.2019 
 Teaching Greek in a period of financial crisis: an-

cient, byzantine and modern Greek in the educa-
tional system of contemporary Greece 

 Griekenlandcentrum 
 Site Blandijn, Auditorium Jaap Kruithof, Gent 
 Maria Tomadaki 
 www.latijnengrieks.ugent.be/GC 

 
 15.05.2019 
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 Tuinbouw: waarom was het zo zalig toeven in die 
tuinen? 

 UPV Wetenschapspopularisering (VUB) 
 KA, Merksem 
 Met bezoek aan de Hortus Romanus. 
 upv.vub.ac.be/aanbod 

 
 16.05.2019 
 Homerus’ Odyssee: een zwerver komt thuis 
 Spraakwater 

 Gallo-Romeins Museum, Tongeren 
 Patrick Lateur 
 www.galloromeinsmuseum.be 

 
 06.06.2019 
 Militair: het Romeinse leger in levenden (!) lijve 
 UPV Wetenschapspopularisering (VUB) 
 VOC, Vilvoorde 
 Bernard Van Daele 
 upv.vub.ac.be/aanbod 

Tentoonstellingen 
 

 
 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 
 

 Tot 31.03.2019 
 Gegroet, Marius & Stella: drie eeuwen Romeinse 

geschiedenis verteld door twee Gallo-Romeinse 
families 

 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 bewonderen 
waarmee de archeologen hun leven hebben gere-
construeerd. Tegelijk legt men de link met het 
Europa van vandaag. Er zijn ook twee educatieve  
pakketten voor de 3e graad lager onderwijs en voor 
de 1e graad secundair onderwijs. 

 www.tervesten.be/schoolvoorstellingen/gegroet-
marius-stella 

 
 Tot 22.04.2019 
 Les Celtes entre Sambre et Meuse 
 Musée du Malgré-Tout, Treignes 
 www.museedumalgretout.be 

 
 Tot 26.05.2019 
 De lin et de laine: textiles égyptiens du 1er millé-

naire 
 Musée Royal de Mariemont, Morlanwelz 
 In 2015 ontving het museum van Mariemont meer 

dan 215 stukken Egyptisch textiel in bruikleen van 
de Koning Boudewijnstichting. Ze beslaan de perio-
de van de 3e tot de 12e eeuw. Er werden ook stuk-
ken ontleend aan andere musea. De bezoeker ont-
dekt er de basistechnieken van het weven, het ge-
bruik van verftechnieken, het gebruik van textiel en 
de moeilijkheden die men ondervindt bij het identi-
ficeren. 

 www.musee-mariemont.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 
 

 Tot 09.06.2019 
 De wereld van Alexander de Grote – De wereld 

van Epona 
 Regionaal Archeologisch Museum, Maaseik 
 De wereld van Alexander de Grote richt zich vooral 

tot een jong en gezinspubliek en wil iedereen ver-
leiden om de grote geschiedenis ook eens op een 
andere, historisch correcte, maar ludieke manier te 
bekijken. De vrolijke kijk van striptekenaars Bart 
Proost en Bart Cassauwers op de beroemdste 
Griekse held. De wereld van Epona is een kleine  
tentoonstelling over het Maasland (aan weerszij-
den van de stroom) in de ijzertijd. 

 toerisme.maaseik.be/tentoonstellingen-2 

 
BUITENLAND 

 
 Vanaf 16.02.2019 
 Civilisations antiques: Proche-Orient, Bassin Mé-

diterranéen 
 Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Marseille  

(FR) 
 www.culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/ 

musee-d-archeologie-mediterraneenne 
 

 Tot 04.03.2019 
 Claude, un empereur au destin singulier 
 Musée des Beaux-Arts, Lyon (FR) 
 www.mba-lyon.fr 

 

http://www.culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/
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 Tot 22.04.2019 
 L’armée de Rome, la puissance et la gloire 
 Musée Départemental de l’Arles Antique, Arles 

(FR) 
 www.arles-antique.cg13.fr 

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

sel (CH) 
 www.antikenmuseumbasel.ch 

 
 Tot 02.06.2019 
 Mykene 
 Badisches Landesmuseum, Karlsruhe (DE) 
 De grootste tentoonstelling ooit over de Myceense 

cultuur. Meer dan 400 spectaculaire voorwerpen 
uit de belangrijkste musea van Griekenland – van 
de eerste vondsten van Schliemann tot de recent-
ste ontdekkingen – komen hiervoor naar Karlsruhe. 
Tot de hoogtepunten van deze expo behoren onge-
twijfeld de vondsten uit het zogenaamde graf van 
de Greifen-Krieger. 

 www.landesmuseum.de 
 

 Tot 27.07.2019 
 Archäologie kinderleicht: leben in der römischen 

Villa 
 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württem-

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

kinderleicht.html 
 

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

 
 Van 03.05 tot 01.09.2019 
 Glas 
 Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (NL) 
 Egyptisch glas, armbanden uit de Europese ijzertijd, 

Romeins en Grieks glas, bijzondere Merovingische 

bekers en vroeg-islamitisch glas. 
 www.rmo.nl 

 
 Tot 20.10.2019 
 Drauf geschissen! Eine kleine Kulturgeschichte des 

stillen Örtchens 
 Saalburgmuseum, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de 

 
 Van 12.05 tot 03.11.2019 
 Was assen Kelten und Römer? Landwirtschaft, Er-

nährung und Umwelt westlich des Rheins 
 Belginum – Archäologiepark, Morbach-Wederath 

(DE) 
 www.belginum.de 

 
 Tot 22.09.2019 
 Age of classics: l’Antiquité dans la culture pop 
 Musée Saint-Raymond, Toulouse (FR) 
 www.saintraymond.toulouse.fr 

 
 Tot eind 2019 
 Sieraden uit de bodem 
 Museum Het Valkhof, Nijmegen (NL) 
 Sieraden uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de 

middeleeuwen uit de eigen collectie. 
 www.museumhetvalkhof.nl 

 
 Van 06.04 tot 30.12.2019 
 Si j’étais gladiateur ... 
 Musée et Sites Archéologiques, Vieux-la-Romaine 

(FR) 
 Interactieve tentoonstelling. 
 www.musees-normandie.fr/evenement/si-j-etais-

gladiateur 
 

 Van 16.03.2019 tot 20.06.2020 
 Construire + malin = Romain! 
 Archéolab, Pully (CH) 
 Interactieve tentoonstelling over de Romeinse 

bouwtechniek. 
 www.lausanne-musees.ch/fr_CH/expositions 

Toneel 
 

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

ven, 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 

 

 I Sisyphus: puppet’s lab 
 Veselka Kuncheva 
 Geïnspireerd door het werk De mythe van Sisyphus 

van Albert Camus. In I Sisyphus volgen we de reis 
van een man,  zijn eeuwige terugkeer naar zichzelf. 

 14.03.2019: CC Het Gasthuis, Aarschot 
 www.hetgasthuis.be 

 
 Orestes in Mosul (Milo Rau – naar Aeschylus) 
 NTGent & Schauspielhaus Bochum 
 De trilogie van de Oresteia is een van de grootste 

tragedies van de mensheid en geldt ook als stich-
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tingsmythe van de westerse beschaving: het princi-
pe van de bloedwraak wordt vervangen door een 
principe van rechtspraak, integratie en verzoening. 
Het idee om het stuk in Mosul te situeren ontstond 
bij Rau naar aanleiding van onderzoek voor een 
eerder project. In de eerste twee delen van de 
Oresteia lijkt er geen uitweg te zijn: Orestes wordt 
door de wraakgodinnen achternagezeten nadat hij 
zijn moeder Clytaemnestra en haar minnaar Aegis-

thus had vermoord. Hij deed dit uit wraak omdat zij 
beiden Orestes’ vader Agamemnon en diens min-
nares Cassandra hadden vermoord. Alleen Athena 
kan dit geweld stoppen: ze bedaart de wraakgodin-
nen door die een plaats toe te kennen in de samen-
leving. Inclusie in plaats van exclusie. 

 NTGent, Gent: 17.04, 18.04, 19.04, 25.04, 27.04, 
28.04, 30.04, 01.05, 02.05, 04.05 en 07.05.2019 

 www.ntgent.be 

Muziek en ballet 
 

 
 Ordo virtutum (Hildegard von Bingen) 
 Klarafestival – Bozar 
 Hildegard von Bingen was een mystica, filosofe, 

componiste en zoveel meer uit de 12e eeuw. Ordo 
virtutum is een moraliteitsspel, zeg maar muziek-
theater avant la lettre. Op het toneel verschijnen 
onder meer 16 deugden en de duivel, die vechten 
om de menselijke ziel. In 82 liederen in rijmvorm 
schetst von Bingen de strijd tussen goed en kwaad. 

 Bozar, Brussel: 15.03.2019 
 www.klarafestival.be 

 
 Love and vanity 
 Société Lunaire 
 Op het programma staan o.a. de ouverture uit 

Medea van G.A. Benda en J’ai perdu mon Eurydice  
van C.W. von Gluck. 

 Amuz, Antwerpen: 21.03.2019 
 www.amuz.be 

 
 De vier elementen 
 Les Muffatti en Bertrand Cuiller 
 Naast de suite uit Alcione van Marin Marais staat 

nog werk van Jean-Féry Rebel, André Destouches 
en Michel-Richard Delalande op het programma. 

 Concertgebouw, Brugge: 06.04.2019 
 www.concertgebouw.be 

 
 La clemenza di Tito (Wolfgang Amadeus Mozart) 
 Opéra Royal de Wallonie 
 Deze opera biedt niet alleen een complex liefdes-

verhaal, maar maakt ook een politiek statement. 
Mozart laat een heerser zien en horen die niet 

alleen symbolisch, maar ook als privépersoon in 
staat is oprecht medelijden uit te drukken. Keizer 
Titus kiest voor zijn persoonlijke, menselijke gevoel, 
ook al gaat dat in tegen het landsbelang. De logica  
van het hart gaat boven die van de staat. 

 Opéra Royal de Wallonie, Liège: 15.05, 17.05, 
19.05, 21.05 en 24.05.2019 

 www.operaliege.be 
 

 Carmina Burana (Carl Orff) 
 Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
 Salle Philharmonique, Liège: 19.05.2019 
 www.oprl.be 

 
 Apollo e Dafne (Georg Friedrich Händel) 
 Il Suonar Parlante 
 Dit werk dateert uit de Italiaanse periode van Hän-

del. Dan is zijn muziek vitaal, elegant en vertoont ze 
een lichtvoetig melodisch plezier. Daarnaast staat 
nog ander werk van Händel en van Johann Gottlieb  
Graun op het programma. 

 DeSingel, Antwerpen: 06.06.2019 
 www.desingel.be 

 
 Dido and Aeneas (Henry Purcell) 
 Opera Vlaanderen 
 Deze fragmenten maken deel uit van een program-

ma  rond Demonen, heksen en waanzin in opera en 
theater van de Engelse barok tot het Italiaanse 
melodrama. 

 Opera, Gent: 14.06.2019 
Opera, Antwerpen: 16.06.2019 

 www.operaballet.be 

Uitstappen en reizen 
 

 
 17.03.2019 
 Gaugiacum, een Romeinse villa 

 Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei 
 Dorpswandeling in Gooik. 
 www.uitinvlaanderen.be 

 

BUITENLAND 
 
 08.04 tot 17.04.2019 
 Napels en Campanië 
 Labrys Reizen 
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 De Golf van Napels had alles wat rijke Romeinen 
konden verlangen: prachtige baaien, eilandjes voor 
de kust om de stilte te zoeken en een mild klimaat. 
De welgestelden woonden in het chique Hercula-
neum, maar ook andere plaatsen in het vruchtbare 
vulkanische gebied van de Vesuvius, zoals Pompeii, 
waren drukbevolkt. Ook Napels, gelegen aan het 
water, is een belangrijke etappe. De stad fascineert 
nog altijd door haar schitterende kunstcollecties en 
indrukwekkende kerken en door de vitaliteit, die in 
de dichtbevolkte binnenstad voelbaar is. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 09.04 tot 19.04.2019 
 Klassieke rondreis Griekenland 
 Labrys Reizen 
 Men maakt een rondreis vanuit Athene via Delphi 

over de Peloponnesus. Daarbij doet men vele high-
lights aan, maar ook enkele minder bekende plek-
ken. Een boottocht hoort er natuurlijk ook bij. Deze 
reis heeft een historisch-archeologisch karakter, 
maar daarnaast is er ook aandacht voor de flora en 
de economie. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 17.05 tot 25.05.2019 
 Xerxes en de Perzische oorlogen in Griekenland 
 Labrys Reizen 
 In de vroege 5e eeuw v.C. was Griekenland het 

schouwtoneel van een van de grootste internatio-

nale conflicten tot dan toe. De Perzische koningen 
zagen zich als de heersers van de toenmalige we-
reld, maar de Grieken boden heftige weerstand. Op 
deze reis treedt men in de voetsporen van Xerxes 
en zijn enorme leger. Steeds staat de vraag cen-
traal: wat is het verband tussen het landschap en 
de tekst van Herodotus over de Perzische oorlogen. 
Deze reis leidt naar een aantal bekende archeo-
logische sites (Akropolis, Delphi), maar ook naar 
minder bekende plaatsen, maar met veel natuur-
schoon. 

 www.labrysreizen.nl 
 

 27.05 tot 06.06.2019 
 De ontdekking van Kreta 
 Amarant 
 Bekende en minder  bekende  sites  worden tijdens 

deze reis met elkaar verzoend. Zo wisselen UNESCO 
Werelderfgoedsites zoals Knossos af met nooit eer-
der bezochte vindplaatsen. Men heeft aandacht 
voor het oeroude verleden van het eiland, maar 
ook voor het klassieke en hellenistische erfgoed. 

 www.amarant.be 
 

 06.06 tot 12.06.2019 
 Sponsorreis Troje 
 Labrys Reizen 
 Deze reis is een sponsorreis voor het onderzoeks-

project in Troje van de Universiteit van Amsterdam. 
 www.labrysreizen.nl 

Evenementen 
 

 
 15.06.2019 
 Romeinse vismarkt 
 Sincfala, Museum van de Zwinstreek 
 Sincfala, Knokke-Heist 
 Via spannende verhalen, leuke doe-activiteiten en 

smakelijke proevertjes leert men de intense sma-
ken van de Romeinse keuken kennen. Bij de kapper 
wordt men omgetoverd in een Romeinse godin en 
via re-enactment ziet men hoe hun krijgers leefden  
en vochten. 

 www.sincfala.be 

 
BUITENLAND 

 
 13.04 en 14.04.2019 
 Optreden van Legio VIII Augusta en Legio VI Ferrata 

 Musée de l’Arles Antique 
 Musée de l’Arles Antique, Arles (FR) 
 www.arles-antique.cg13.fr 

 
 04.05 en 05.05.2019 
 Römermarkt 
 Saalburgmuseum 
 Saalburgmuseum, Bad Homburg (DE) 
 Met handelaars, ambachtslui en Romeinse soldaten. 
 www.saalburgmuseum.de 

 
 09.06 en 10.06.2019 
 Thementag Culinaria: antike Esskultur 
 Saalburgmuseum 
 Saalburgmuseum, Bad Homburg (DE) 
 www.saalburgmuseum.de 
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Bijdragen voor Prora zijn steeds welkom. Ze moeten aan de redactie worden bezorgd per e-mail (prora@vlot-vzw.be) in de vorm van één 
Word-document als bijlage. Om de verwerking van een ingezonden bijdrage te vereenvoudigen en problemen zo veel mogelijk te vermijden, 
vragen we om de opmaak van de pagina en van de tekst zo eenvoudig mogelijk te houden. 

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

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

Bijdragen voor het volgende nummer van Prora moeten de redactie ten laatste bereiken op 30 april 2019. 
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